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Polletno poročilo družbe Vipa Holding d.d. – v likvidaciji

Družba pripravlja polletno poročilo na podlagi 112. in 113. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov (Ur. list, št. 67/07 s spremembami).
Poročilo je pripravljeno za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 (dan objave poročila), medtem ko
so računovodski izkazi pripravljeni od datuma pričetka likvidacijskega postopka do 30.6.2013.
Družba v skladu z veljavno zakonodajo o vseh pomembnih pravnih in poslovnih dogodkih,
povezanih s poslovanjem družbe, obvešča Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Ljubljansko borzo
in javnost (v SEO-netu Ljubljanske borze d.d. ter na svoji spletni stran www.vipa-holding.si).
1.1

Predstavitev poročajoče družbe

Družba VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji je registrirana za opravljanje dejavnosti holdinga skladno s
statutom družbe, drugimi akti družbe in veljavnimi predpisi.
Dne 6.11.2012 je bil na 12. redni skupščini delničarjev sprejet sklep, da se prične postopek redne
likvidacije družbe Vipa holding d.d. Okrožno Sodišče v Novi Gorici je 13.11.2012 sprejelo sklep o vpisu
likvidacije v sodni register.

OSNOVNI PODATKI
Firma:
Sedež:
Matična številka:
Davčna številka:
Velikost družbe:

VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji
Lokarjev drevored 1, Ajdovščina
1868918000
SI26048124
velika po Zakonu o gospodarskih družbah

LIKVIDACIJSKI UPRAVITELJ
Na 12. redni skupščini delničarjev dne 6.11.2012 je bil za likvidacijskega upravitelja imenovan Miran Gombač,
z vsemi pooblastili skladno z zakonom o gospodarskih družbah, sklep je bil vpisan v sodni register dne
13.11.2012.

NADZORNI SVET
Predsednik nadzornega sveta:
Namestnik predsednika nadzornega sveta:
Član nadzornega sveta:

Borut Kuharič
Silvan Peršolja
Goran Gojković
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Finančni položaj družbe

Družba Vipa Holding d.d. – v likvidaciji je ovrednotila vsa sredstva in obveznosti na dan začetka
postopka likvidacije ob upoštevanju pravil vrednotenja in merjenja računovodskih postavk
Slovenskega računovodskega standarda 37.
2.1

Opis pomembnih dogodkov

Med trajanjem likvidacijskega postopka v obdobju 1.1.2013 – 30.6.2013 so se zgodili naslednji
pomembni dogodki:
·

Prodanih je bilo nekaj manjših finančnih naložb, ki niso pomembno vplivale na finančno
sliko družbe.

·

Odvisni družbi Vipa Nepremičnine d.o.o. je bila prodana terjatev do nepovezane pravne
osebe, ki je izhajala iz izvensodne poravnave.

·

Odprodajo naložb ovira predvsem spor z Abanko, ki je nastal s tem, ko je dne 22. 8. 2012
Abanka pozvala Vipo Holding d.d. k plačilu obveznosti iz naslova solidarnega poroštva
kreditojemalca Vipa d.d.. Vipa holding je temu oporekala in je dne 12. 10. 2012 proti
Abanki Vipa d.d. tudi vložila tožbo zaradi ugotovitve ničnosti poroštvenih pogodb, vrnitve
menic, plačila in izbrisa zastavne pravice na vrednostnih papirjih. Tožba je še vedno v
teku. Družba je svoje interese zavarovala tudi z začasno odredbo ki je že pravnomočna, in
ki do konca spora Abanki d.d. prepoveduje nadaljnje aktivnosti v zvezi z izterjavo iz
naslova solidarnega poroštva kreditojemalca Vipa d.d..

Drugih pomembnejših dogodkov za družbo v obdobju, na katerega se nanaša to poročilo, ni bilo.
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2.2

Računovodski izkazi po SRS 37

Družba je pripravila otvoritveno likvidacijsko bilanco in računovodske izkaze na dan 30.6.2013
skladno z računovodskim standardom, ki predpisuje računovodske rešitve za podjetja v likvidaciji.
Pri njih ne velja predpostavka o časovni neomejenosti delovanja družbe.

SREDSTVA
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Zaloge
IV. Terjatve, nastale do začetka postopka
V. Terjatve, nastale v času postopka
VI. Finančne naložbe
VII. Finančne naložbe, nastale v času postopka
VIII. Denarna sredstva
IX. Izguba
X. Zabilančna sredstva

6.11.2012
21.803.696
4.600
514.276
21.284.701
119
189.082

30.6.2013
19.171.626
462.292
612.195
18.097.238
(100)
-

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. Obveznosti do lastnikov
C. Obveznosti do zavarovanih upnikov
E. Obveznosti do nezavarovanih upnikov
F. Obveznosti, pobotane v času postopka
G. Obveznosti iz financiranja, nastale v času postopka
H. Obveznosti iz poslovanja, nastale v času postopka
I. Obveznosti za stroške vodenja postopka
J. Zabilančne obveznosti do virov sredstev

21.803.696
4.056.656
7.513.871
10.233.169
189.082

19.171.626
963.403
8.071.837
10.233.169
(629.456)
360.777
171.896
-

6.11.2012 – 30.6.2013
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
A. Čisti prihodki od prodaje v času likvidacije
+ Č. Drugi prihodki od poslovanja
= D. Kosmati donos iz poslovanja podjetja
– E. Stroški blaga, materiala in storitev
– F. Stroški dela v času postopka
– G. Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
– H. Odpisi obratnih sredstev
= I. Dobiček ali izguba iz poslovanja podjetja
+ J. prihodki od deležev iz dobička
+ K. prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja
– L. Stroški obresti in drugi odhodki za financiranje
= M. Dobiček ali izguba iz rednega delovanja
+ N. Čisti prihodki od udenarjenja terjatev iz začetne bilance
+ S. Drugi čisti prihodki od udenarjenja sredstev iz začetne bilance
= T. Celotni dobiček ali celotna izguba, nastal(a) v času postopka
– U. Davek iz dobička
= V. Čisti dobiček ali čista izguba, nastal(a) v času postopka
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-

-

-

8.728
8.728
194.465
2.562.133
2.747.870
293.349
136.019
788.906
3.107.408
8.728
5.427
3.093.253
3.093.253
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Posli s povezanimi osebami

Na podlagi 9. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št.
68/2007, 7/2008, 49/2008 sklep US: U-I-66/08-06 in 40/2009), 1. odstavka 5. člena Sklepa o poročanju
pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/07), 386. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d.
Ljubljana, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1,
Ajdovščina, razkriva informacijo o poslih s povezanimi osebami, ki so bili sklenjeni v obdobju 1.1.-

30.6.2013.
Z. št.

Povezana oseba

1.

Pravice iz lastniških deležev
Mlinotest d.d.

2.

Upravičenje do dividende skladno z objavo notranje
informacije družbe Mlinotest na straneh Ljubljanske Borze
dne 11.6.2013

Dana poroštva in garancije ali njihovo unovčevanje
Lipa Ajdovščina d.d. – v likvidaciji

3.

Opis posla

Poplačevanje bančnega dolga skladno z Pogodbo o pristopu k
bančnemu dolgu Lipe Ajdovščina d.d.

Prodaja blaga in storitev
Vipa Nepremičnine d.o.o.

Prejem storitev najema prostora, prodaja terjatve do tretje
pravne osebe, ki izhaja iz sodne poravnave
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Izjava likvidacijskega upravitelja

Likvidacijski upravitelj družbe Vipa Holding d.d. – v likvidaciji je odgovoren za pripravo
polletnega poročila družbe Vipa Holding d.d. – v likvidaciji ter zgoščenih računovodskih izkazov
na način, ki vsej zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in
izidov poslovanja družbe Vipa Holding v prvem polletju 2013.
Likvidacijski upravitelj izjavlja, da je po njegovem najboljšem vedenju:
·

povzetek računovodskega poročila sestavljen v skladu z nanašajočim se okvirom
računovodskega poročanja in da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti,
finančnega položaja in poslovnega izida družbe.

·

v polletno poročilo vključen pošten prikaz informacij o pomembnih poslih s povezanimi
osebami.

Ajdovščina, 30.8.2013
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