v likvidaciji

POROČANJE ZA OBDOBJE PRVE
POLOVICE LETA
2016

Ajdovščina, avgust 2016

Ajdovščina, avgust 2015

1 Poročanje družbe Vipa Holding d.d. – v likvidaciji za obdobje prve
polovice leta 2016
Družba pripravlja poročanje za prvo polletje leta 2016 na podlagi 112. in 113. člena Zakona o
trgu finančnih instrumentov.
Poročilo je pripravljeno za obdobje od 1.1.2016 do 30.6.2016.
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 strani www.vipaholding.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
mikro 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.
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NADZORNI SVET
Tomaž Juvan
Goran Gojković
Maja Gazvoda

Predsednik nadzornega sveta:
Namestnik predsednika nadzornega sveta:
Članica nadzornega sveta:

2 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 skladno s Slovenskim računovodskim standardom 37.

2.1

Opis pomembnih dogodkov

Med trajanjem likvidacijskega postopka v obdobju 1.1.2016 – 30.6.2016 so se zgodili
naslednji pomembni dogodki:
Družba je v prvi polovici 2016 nadaljevala s prodajo naložb in skladno s sporazumom
poravnavala obveznosti do največjega nespornega upnika - nadrejene družbe. Tudi s
prejetimi dividendami so bile večinoma poravnane obveznosti do omenjenega upnika, tako
da je družba zmanjšala svoje obveznosti do ločitvenih upnikov za skupno 781 tisoč EUR.
Družba nadaljuje s prodajo naložb v skladu s sporazumom pri tem pa odprodajo največje
naložbe še vedno ovira 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 za
kreditojemalca Vipa d.d.. Prvostopnjsko sodišče je v sodnem postopku odločilo v korist
družbe, torej da je predmetno poroštvo nično, po pritožbi nasprotne stranke se o zadevi
odloča na Višjem sodišču. Do dneva izdaje tega poročila, izid postopka ni znan.
Drugih pomembnejših dogodkov za družbo v obdobju, na katerega se nanaša to poročilo,
ni bilo, omeniti pa je potrebno, da je bil dne 17.08.2016 uspešno zaključen prevzem
družbe, kar je bilo skladno z veljavno zakonodajo objavljeno tudi na straneh Ljubljanske
borze in spletnih straneh družbe.

2.2

Računovodske informacije po SRS 37

Družba je pripravila računovodske informacije na dan 30.6.2016 skladno z računovodskim
standardom, ki predpisuje računovodske rešitve za podjetja v likvidaciji. Pri njih ne velja
predpostavka o časovni neomejenosti delovanja družbe.
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BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2016 (V EUR)

30.06.2016
36.031.595
0

31.12.2015
36.949.185
0

II. Opredmetena osnovna sredstva

0

0

III. Zaloge

0

0

4.282
0
4.147
135

4.282
0
4.147
135

0
0

24.247
24.247

5.582.392
5.532.392
50.000

6.431.304
6.431.304
0

0

0

3.367

47.798

0

0

X. Zabilančna sredstva

30.441.554

30.441.554

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

36.031.595

36.949.185

2.250.125

2.370.233

0

0

C. Obveznosti do ločitvenih upnikov

2.303.378

3.083.933

E. Obveznosti do navadnih upnikov

1.030.813

1.044.396

F. Obveznosti, pobotane v času postopka

0

0

G. Obveznosti iz financiranja, nastale v času postopka

0

0

5.725
4.239
1.486

9.069
7.583
1.486

I. Obveznosti za stroške vodenja postopka

0

0

J. Zabilančne obveznosti do virov sredstev

30.441.554

30.441.554

SREDSTVA
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva

IV. Terjatve, nastale do začetka postopka
1. Terjatve do kupcev
2. Druge terjatve
3. Varščina
V. Terjatve, nastale v času postopka
1. Druge terjatve
VI. Finančne naložbe
1. Za prodajo kupljeni delnice in deleži
2. Dana posojila
VII. Finančne naložbe, nastale v času postopka
VIII. Denarna sredstva
IX. Izguba

A. Obveznosti do lastnikov
B. Obveznosti do izločitvenih upnikov

H. Obveznosti iz poslovanja, nastale v času postopka
1. Obveznosti do dobaviteljev
2. Druge obveznosti
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IN UDENARJANJA PREMOŽENJA
POSTOPKA LIKVIDACIJE ZA OBDOBJE 1.1.2016-30.6.2016 (V EUR)
Pojasnilo

V

ČASU

1-6/2016

2015

A. Čisti prihodki od prodaje v času likvidacije
+/-B Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
+ C. Vrednost usredstvenih (aktiviranih) lastnih proizvodov in/ali storitev
+ Č. Drugi prihodki od poslovanja

0
0
0
0

0
0
0
8.115.270

= D. Kosmati donos iz poslovanja podjetja

0

8.115.270

53.570
53.570
0

86.461
86.461
0

– G. Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

0

0

– H. Odpisi obratnih sredstev

0

3.658.569

– H. Drugi poslovni odhodki

0

19.645

-53.570

4.350.595

711.802
698.681
1.477.106

345.778
98.394
9.444.430

-120.193

-4.649.663

0
0
0

0
24.247
0

0
86
0
0

0
1.336
0
0

-120.107

-4.624.080

0

0

-120.107

-4.624.080

– E. Stroški blaga, materiala in storitev
1. Stroški storitev
– F. Stroški dela v času postopka

= 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
+ O. Čisti prihodki od udenarjenja finančnih naložb iz začetne bilance
+ P. Čisti prihodki od udenarjenja zalog iz začetne bilance
+ R. Čisti prihodki od udenarjenja neopredmetenih in opredmetenih
osnovnih sredstev iz začetne bilance
+ S. Drugi čisti prihodki od udenarjenja sredstev iz začetne bilance
– Š. Stroški postopka
1. Drugi stroški postopka
= 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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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 1.1.2016 - 30.6.2016:


v omenjenem obdobju družba ni poslovala s povezanimi osebami.

Izjava likvidacijskega upravitelja
Likvidacijski upravitelj družbe Vipa Holding d.d. – v likvidaciji je odgovoren za pripravo poročila
za obdobje prve polovice leta 2016 družbe Vipa Holding d.d. – v likvidaciji ter zgoščenih
računovodskih informacij na način, ki vsej zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko
premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe Vipa Holding v prvem polletju 2016.
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 poročanju za obdobje prve polovice leta 2016 vključen pošten prikaz informacij o
pomembnih poslih s povezanimi osebami.

Likvidacijski upravitelj je odgovoren za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje
vrednosti premoženja družbe in Skupine Vipa Holding ter za preprečevanje in odkrivanje prevar
in drugih nepravilnosti.

Ajdovščina, 31.8.2016

Miran Gombač, likvidacijski upravitelj
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