Letno poročilo
Skupine VIPA HOLDING
za poslovno leto 2018
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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

UVODNA POJASNILA
Dne 20.11.2018 je bil na redni skupščini delničarjev sprejet sklep o ustavitvi postopka likvidacije družbe Vipa
Holding, d.d., ki se je pričel dne 6.11.2012 na podlagi sklepa delničarjev, ki je bil sprejet na 12. redni skupščini
delničarjev.
V računovodskem poročilu letnega poročila objavljamo računovodske izkaze za obdobje 1.1.2018-31.12.2018
skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki veljajo za delujoča podjetja. Tudi
primerjalni računovodski izkazi za preteko leto 2017 so sestavljeni skadno z računovodskimi standardi, ki veljajo
za delujoče podjetje, ne glede na dejstvo, da družba Vipa Holding, d.d. v preteklem letu ni bila dolžna sestavljati
konsolidiranega letnega poročila.
PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE

1.1

Osnovni podatki

Firma:
Sedež:
Vložna številka:
Matična številka:
Davčna številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Velikost družbe:

1.2

VIPA HOLDING, d.d.
5270 Ajdovščina, Lokarjev drevored 1
10437900
1868918
26048124
SI26048124
velika po Zakonu o gospodarskih družbah

Vodstvo družbe

Predsednik uprave:

Miran Gombač

Nadzorni svet je na 41. seji dne 20.11.2018 imenoval Mirana Gombača za predsednika uprave družbe Vipa
holding, d.d. za mandatno obdobje petih let.

1.3

Nadzorni svet družbe

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

Tomaž Juvan
Goran Gojković
Nataša Češčut
Maja Gazvoda (do 20.11.2018)

Skupščina družbe je na redni skupščini, ki je potekala dne 20.11.2018 razrešila članico Nadzornega sveta Majo
Gazvoda in za novo članico nadzornega sveta imenovala Natašo Češčut in sicer za mandatno obdobje štirih let.
Nadzorni svet je dne 17.10.2018 na svoji 22. korespondenčni seji predlagal skupščini družbe, da za revizorja
imenuje revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o., ter se seznanila s predlogi sklepov za skupščino
družbe, ki je potekala dne 20.11.2018.
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Na svoji redni 41. seji dne 20.11.2018 se je Nadzorni svet najprej seznanil s sklepi skupščine družbe z dne
20.11.2018, nato pa skladno z zakonodajo sprejel utrezne uskladitve Statuta družbe, vezane na zmanjšanje
osnovnega kapitala družbe, ter za mandatno obdobje petih let za predsednika uprave družbe imenoval Mirana
Gombača.

1.4

Kapital

1.4.1 Osnovni kapital
Skupščina družbe je na svoji redni seji dne 20.11.2018 sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala po
postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v skladu s 379. členom ZGD-1. Osnovni kapital, ki je
pred zmanjšanjem znašal 30.660.845,43 EUR se je, z namenom pokrivanja prenesene izgube, zmanjšal za
23.313.280,43 EUR, tako da odslej pripadajoči znesek osnovnega kapitala na delnico znaša 1 (ena) EUR na
delnico in tako osnovni kapital družbe na dan 31.12.2018 znaša 7.347.565,00 EUR in je razdeljen na 7.347.565
kosovnih delnic. Vse delnice so v celoti vplačane.

1.4.2 Pravice iz delnic
Vse delnice so izdane v nematerializirani obliki in dajejo delničarju pravico do:

udeležbe pri upravljanju družbe in sicer do enega glasu pri glasovanju na skupščini,

sorazmerne dividende iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend in

v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.

1.4.3 Podatki o delnicah
Izdajatelj:
Trgovalna oznaka delnice:
Segment kotacije:
Način trgovanja:
Začetek kotacije:

VIPA HOLDING, d.d.
VHDR
Vstopna kotacija
Avkcijski način trgovanja
06. 11. 2003

Tabela št. 1: Podatki o delnici Družbe na dan 31. 12. 2018 in 31. 12. 2017.
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Opis
31.12.2018 31.12.2017
Število izdanih delnic
7.347.565
7.347.565
Knjižna vrednost delnice (v EUR)
0,78
0,52
Tržna vrednost delnice (v EUR)
0,15
0,06
Razmerje med tržno in knjigovodsko vrednostjo
delnice
0,19
0,12
Čisti dobiček na delnico (v EUR)
0,27
0,16
Razmerje med tržno vrednostjo in dobičkom na
delnico
0,56
0,38

1.4.4 Lastne delnice
Na dan 31.12.2018 je družba skupno imetnica 22.062 lastnih delnic, ki predstavljajo 0,30 odstotni delež v
osnovnem kapitalu. Vrednost lastnih delnic je 3.309,30 EUR.
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1.4.5 Dividendna politika
V poslovnem letu 2018 ni bilo bilančnega dobička, s katerim bi delničarji lahko razpolagali.

1.4.6

Odobreni kapital

Na redni seji skupščine, dne 20.11.2018, je skupščina sprejela sklep, o povečanju osnovnega kapitala, kot sledi:
Statut družbe VIPA HOLDING d.d. se spremeni tako, da se črta dosedanje besedilo drugega odstavka 7. člena in
se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Uprava je pooblaščena, da v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta
družbe v sodni register na podlagi tega sklepa in brez dodatnega sklepa skupščine, enkrat ali večkrat poveča
osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic do višine 3.673.782,50 EUR (tri milijone šeststotriinsedemdeset tisoč
sedemstodvainosemdeset in 50/100 evrov) (odobreni kapital).
O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti
soglasje nadzornega sveta.
Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava določi, da se prednostna pravica obstoječih
delničarjev do vpisa novih delnic izključi.
Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava tudi določi, da se povečanje osnovnega kapitala
izvede s stvarnimi vložki oziroma z denarnimi in stvarnimi vložki.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb statuta družbe, ki zadevajo uskladitev besedila zaradi
povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.«
V poslovnem letu, ki se je končalo na dan 31.12.2018 uprava ni izkoristila pooblastila za povečanje osnovnega
kapitala na osnovi odobrenega kapitala.

1.4.7

Narava in namen rezerv

Na dan 31.12.2018 družba izkazuje rezerve za lastne delnice v višini 3.309,30 EUR. Drugih rezerv družba nima.

1.5

Dejavnost

Družba VIPA HOLDING d.d., opravlja dejavnosti holdinga skladno s statutom družbe, drugimi akti družbe in
veljavnimi predpisi. Osrednja dejavnost družbe je tako:



1.6

upravljanje družb v skupini in
upravljanje s portfeljskimi naložbami.

Gospodarske dejavnosti

V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opredeljene dejavnosti v statutu družbe, ki jih opravlja družba so:
K64.200 -

Dejavnost holdingov,
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K64.990 K66.190 L68.200 L68.320 M70.220 M74.900 -

1.7

Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov,
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade,
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.

Lastniška struktura
Tabela št. 2: Lastniška struktura desetih največjih delničarjev na dan 31. 12. 2018

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Delničar

Št. delnic
6.450.756
35.158
22.062
9.562
3.806
3.768
3.510
1.754
1.305
1.217
6.532.898

MLINO d.o.o.
KAPITALSKA DRUŽBA d.d.
VIPA HOLDING d.d.
ZGONIK TIMOTEJ
LAGERFIN d.o.o.
FIN VITA d.o.o.
ZGONIK MARKO
FINŽGAR JAKOB
GOLOB ŠAJN SREČKA
OBČINA AJDOVŠČINA

Delež
87,79
0,48
0,30
0,13
0,05
0,05
0,05
0,02
0,02
0,02
88,91

Na dan 31.12.2018 je družba imela 6.970 delničarjev. V primerjavi s stanjem v delniški knjigi na dan 31.12.2017,
ko je družba imela 7.014 delničarjev, se je število delničarjev zmanjšalo za 44. Največjih deset delničarjev Družbe
je imelo v lasti 6.532.898 delnic, ki predstavljajo 88,91 odstotni lastniški delež, medtem ko je v letu 2017 deset
največjih delničarjev imelo v lasti 6.513.921 delnic, kar je predstavljalo 88,65 odstotni lastniški delež.

1.8

Skupščina

Skupščina družbe je na redni seji, ki je potekala dne 20. 11. 2018, sprejela naslednje sklepe:
1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in
izvedbo glasovanja se imenujejo Tomaž Juvan - (predsednik) ter Suzana Žarkovič (članica). Za
sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.
2. Z dnem sprejetja tega sklepa se postopek likvidacije družbe VIPA HOLDING d.d. ustavi. Likvidacijski
upravitelj Miran Gombač se razreši. Družba VIPA HOLDING d.d. deluje dalje, pri čemer se v firmi
izbriše pristavek »v likvidaciji«.
3. Osnovni kapital družbe v višini 30.660.845,43 EUR se zmanjša za znesek 23.313.280,43 EUR, tako da
po zmanjšanju znaša 7.347.565,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega
kapitala na podlagi bilance stanja na dan 30.09.2018 v skladu s 379. členom ZGD-1.
Osnovni kapital se zmanjša za 23.313.280,43 EUR, tako da odslej pripadajoči znesek osnovnega
kapitala na delnico znaša 1 (ena) EUR na delnico. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni
kapital družbe, ostane nespremenjeno in znaša 7.347.565 navadnih, prosto prenosljivih imenskih
kosovnih delnic.
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4.

5.
6.
7.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je pokrivanje prenesene izgube. Ugotovi se, da čista izguba
družbe, ugotovljena v vmesni bilanci stanja na dan 30.9.2018 znaša 24.935.203,62 EUR. Znesek
zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 23.313.280,43 EUR se v celoti uporabi za namen kritja dela
čiste izgube družbe na dan 30.9.2018 v znesku 23.313.280,43 EUR, ki je izkazana v vmesni bilanci
stanja na dan 30.9.2018.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da spremeni Statut družbe tako, da ga uskladi s tem
sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
a) Statut družbe VIPA HOLDING d.d. se spremeni tako, da se črta dosedanje besedilo drugega
odstavka 7 (sedem). člena in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi »Uprava je pooblaščena,
da v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta družbe v
sodni register na podlagi tega sklepa in brez dodatnega sklepa skupščine, enkrat ali večkrat poveča
osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic do višine 3.673.782,50 EUR (odobreni kapital).
O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo
odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava določi, da se prednostna pravica
obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic izključi.
Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava tudi določi, da se povečanje
osnovnega kapitala izvede s stvarnimi vložki oziroma z denarnimi in stvarnimi vložki.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb statuta družbe, ki zadevajo uskladitev
besedila zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.« pri
čemer se v firmi izbriše pristavek »v likvidaciji«.
Osnovni kapital družbe v višini 30.660.845,43 EUR se zmanjša za znesek 23.313.280,43 EUR.
b) Statut družbe VIPA HOLDING d.d. se spremeni tako, da v prvem odstavku 20. člena črta besedilo:
»v časopisu Finance« in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »na spletnih straneh AJPES«.
Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članico nadzornega sveta Majo Gazvoda.
Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči z dnem sprejetja tega
sklepa, imenuje Natašo Češčut.
Za revizorja družbe za leto 2018 se imenuje UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2,
Ljubljana.

PREDSTAVITEV POVEZANIH DRUŽB
Povezana družbe Vipe Holding d.d. na dan poročanja je odvisna družba Vipa Nepremičnine d.o.o., ki je v 100 %
lasti družbe in jo zastopa direktor Miran Gombač.
Pridružena družba Lipa Ajdovščina d.d. – v likvidaciji, ki je bila v 87,75% v lasti družbe, je dne 23.04.2018,
zaključila s postopkom likvidacije brez razdelitve likvidacijske mase.
Vipa Holding d.d. je tudi sama obvladovana družba s strani družbe Mlino d.o.o.. Družba Mlino d.o.o., s sedežem
Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina je nadrejena (obladujoča) družba družbi Vipa Holding d.d. in ostalim
družbam iz skupine Vipa Holding, ki sestavlja revidirano konsolidirano letno poročilo za omenjeni krog družb v
skupini, kot najvišji nivo konsolidacije. Revidirano konsolidirano letno poročilo družbe (skupine) Mlino d.o.o. je
mogoče pridobiti na sedežu omenjene družbe, Tovarniška cesta 14, Ajdovščina.
Družba Vipa Holding d.d., je nadrejena (obvladujoča) družba ostalim družbam iz skupine Vipa Holding, ki
sestavlja revidirano konsolidirano letno poročilo za omenjeni krog družb v skupini, kot najnižji nivo konsolidacije.
Skladno s 545. členom Zakona o gospodarskih družbah je družba Vipa Holding d.d. sestavila poročilo o
razmerjih s povezanimi družbami, ki je bilo revidirano. V njem so navedeni vsi pravni posli, ki jih je družba
sklenila v preteklem poslovnem letu z obvladujočo družbo in podrejenimi družbami. Družba je v okoliščinah, ki
so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel ali storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem
poslu dobila ustrezno vračilo in ni bila prikrajšana.
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Predsednik uprave družbe je na dan 31.12.2018 lastnik 67 delnic družbe z oznako VHDR, ki jih je pridobil pred
njegovim imenovanjem.
POSLOVANJE Z OBVLADUJOČO DRUŽBO
Podjetje je v letu 2018 obvladujoči družbi Mlino d.o.o. prodalo 1.156.840 delnic družbe Mlinotest d.d. (oznaka
delnice MAJG) po ceni 4,75 EUR za delnico. Kupnina je znašala 5.494.990 EUR. Terjatev za kupnino je zavarovana
z zastavo delnic družbe Mlinotest d.d..
Družba Vipa Holding d.d. na pobudo obvladujoče družbe Mlino d.o.o., v letu 2018 ni storila ali opustila dejanj, ki
bi za odvisno družbo predstavljale koristi ali prikrajšanje.

VIZIJA IN RAZVOJ DRUŽBE
Glede na dejstvo, da je skupščina družbe šele konec novembra leta 2018 s sklepom prekinila postopek redne
lividacije družbe, družba še ni sprejela dokumenta, ki bi opredelil vizijo in strategijo razvoja družbe.
STRUKTURA ZAPOSLENIH
Na dan 31. 12. 2018 družba ni imela zaposlenih.
POSLOVNA TVEGANJA
Uprava družbe je odgovorna za spremljanje tveganj, ki se pojavljajo v poslovnem okolju in za pripravo ukrepov
za zmanjševanje in obvladovanje teh tveganj. V osnovni dejavnosti družbe so sicer najpomembnejša tveganja
povezana z nihanji borznih cen vrednostnih papirjev in nihanjem vrednosti kapitala družb, v katerih imamo
lastniški delež.
Glede na dejstvo, da je edina finančna naložba družbe, naložba v odvisno družbo Vipa nepremičnine d.o.o., ki
ne kotira na borzi, in da večino njenih sredstev predstavljajo dolgoročne in kratkoročne poslovne terjatve
ocenjujemo, da družba tem tveganjem ni izpostavljena.
Tudi izpostvljenost likvidnostnim tveganjem je zanemarljiva, saj so stroški družbe relativno fiksni in lahko
predvidljivi, družba prav tako nima finančnih obveznosti, na drugi strani pa je v okviru skupine zagotovljen
potreben denarni tok iz naslova izterjave kratkoročnih terjatev.
RAVNANJE Z OKOLJEM
V družbi ocenjujemo, da s svojim delovanjem zelo malo vplivamo na okolje. Odgovorno ravnamo z okoljem v
primeru posodabljanja opreme, ki jo uporabljamo pri svojem delu.
PODRUŽNICE DRUŽBE
Družba nima podružnic.
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POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI, KI SO NASTOPILI PO KONCU POSLOVNEGA LETA KONČANEGA NA
DAN 31.12.2018
Od datuma računovodskih izkazov do dneva priprave tega poročila ni bilo ugotovljenih takšnih dogodkov, ki bi
vplivali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov za leto 2018.
Nadzorni svet družbe je na svoji korespondenčni seji dne 26.03.2019 imenoval Revizijsko komisijo v sestavi
Nataša Češčut, Metka Gobec in Tomaž Juvan.
POMEMBNI SODNI SPORI
Na dan izdelave letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2018 družba nima odprtega
nobenega sodnega spora.
POTENCIALNE OBVEZNOSTI
Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno zajete v bilanci stanja na dan 31. 12. 2018.

PODATKI IN POJASNILA V POVEZAVI Z ZAKONOM O PREVZEMIH

1.9

Struktura osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe znaša 7.347.565,00 EUR in je razdeljen na 7.347.565 kosovnih delnic.

1.9.1 Vrsta delnice
Navadne imenske kosovne delnice.

1.9.2 Pravice iz delnic




pravica do enega glasu pri glasovanju na skupščini,
sorazmerne dividende iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend in
v primeru stečaja ali likvidacije, pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske
mase.

1.9.3 Ime segmenta organiziranega trga vrednostnih papirjev
Z delnicami se trguje v vstopni kotaciji na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana.

1.10

Omejitve prenosa delnic

Omejitve glede imetništva delnic ne obstajajo. Za prenos delnic ni potrebno pridobiti dovoljenja družbe ali
drugih imetnikov delnic.
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1.11

Pomembno neposredno in posredno imetništvo vrednostnih papirjev

V skladu z določbami Zakona o prevzemih dosega kvalificiran delež samo družba Mlino d.o.o., Tovarniška 14,
Ajdovščina.
Tabela 3: Pomembno neposredno in posredno imetništvo Družbe na dan 31.12.2018 in 2017.

Zap. št. Delničar
1
Mlino d.o.o.

1.12

31.12.2017
31.12.2018
Št. delnic
Delež
Št. delnic Delež
6.351.373
86,44% 6.540.756
87,79

Delniške sheme za delavce

Družba nima delniške sheme za delavce.

1.13

Omejitve glasovalnih pravic

Omejitev glasovalnih pravic na določen delež ali določeno število glasov ne obstaja.

1.14

Dogovori med delničarji, ki omejujejo prenos vrednostnih papirjev ali glasovalne pravice

Upravi Družbe niso poznani dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa vrednostnih papirjev
ali glasovalnih pravic.

1.15

Pravila družbe

Družba je bila v postopku likvidacije do dne 20.11.2018, ko se je postopek likvidacije ustavil na podlagi sklepa
skupščine družbe. Družba v času trajanja postopka likvidacije, t.j. večino poslovnega leta ni uporabljala
nobenega referenčnega kodeksa, saj tovrstni kodeks za družbe v lividaciji ne obstaja. Družba bo zato k uporabi
referenčnega kodeksa pristopila s 01.01.2019, in sicer bo v poslovnem letu 2019 za družbo veljal Slovenski
kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga dne 27.10.2016 sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in
Združenje nadzornikov Slovenije in je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze http://www.ljse.si/.

Pravila družbe o imenovanju ter zamenjavi članov uprave ali nadzornega sveta
Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet. Uprava družbe ima od enega do treh članov, od katerih je eden
predsednik. Mandat člana uprave traja pet let, šteto od dneva njegovega imenovanja. Za zastopanje družbe je
upravičen predsednik uprave posamično, član uprave pa lahko zastopa družbo le skupaj s predsednikom uprave.
Družba ima nadzorni svet, ki šteje tri člane, za katere ne smejo biti podane ovire iz zakona o gospodarskih
družbah. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. S tričetrtinsko
večino navzočih glasov na skupščini družbe je lahko odpoklican vsak član nadzornega sveta pred iztekom
svojega mandata, če je zaradi napačnih ravnanj ali predlogov izgubil zaupanje delničarjev. Če naj bo član
nadzornega sveta odpoklican brez navedbe razloga, so za odpoklic potrebne štiri petine oddanih glasov.
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Pravila Družbe o spremembah statuta Družbe
Skupščina družbe odloča o spremembah statuta, razen o tistih spremembah, ki zadevajo zgolj uskladitev
njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami, o takih spremembah sklepa nadzorni svet. Skupščina
družbe odloča z večino oddanih glasov, razen če statut ali zakon ne določata drugače. O spremembi statuta
odloča skupščina s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega kapitala.
Pooblastila upravi
Uprava je pooblaščena, da v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta
družbe v sodni register na podlagi tega sklepa in brez dodatnega sklepa skupščine, enkrat ali večkrat poveča
osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic do višine 3.673.782,50 EUR (odobreni kapital).
O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti
soglasje nadzornega sveta.
Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava določi, da se prednostna pravica obstoječih
delničarjev do vpisa novih delnic izključi.
Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava tudi določi, da se povečanje osnovnega
kapitala izvede s stvarnimi vložki oziroma z denarnimi in stvarnimi vložki.
V poslovnem letu, ki se je končalo na dan 31. 12. 2018 uprava ni izkoristila pooblastila za povečanje osnovnega
kapitala.
Dogovori
Dogovori, katerih stranka je družba, ki pričnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe
kontrole v družbi, ki je posledica ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, ne obstajajo.
Dogovori med družbo in člani uprave ali nadzornega sveta ali delavci
Dogovori med družbo in člani uprave ali nadzornega sveta ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi
ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo
delovno razmerje preneha, ne obstajajo.
POROČILO UPRAVE
Poslovno leto 2018 je zaznamovala predvsem odločitev skupščine delničarjev o ustavitvi postopka likvidacije. Do
novembra 2018 je družba zasledovala cilj prodaje svojega premoženja, poplačila upnikov in izplačilo ostanka
premoženja delničarjem. Zato je bila v začetku leta prodana največja naložba družbe in še nekatere druge
naložbe, v sredstvih družbe pa je še vedno ostajala naložba v hčerinsko družbo Vipa nepremičnine d.o.o..
Poplačane so bile tudi vse obveznosti družbe, tako da ima konec leta 2018 družba neporavnane le obveznosti, ki
izhajajo iz tekočega poslovanja.
Skupina Vipa Holding d.d. je poslovno leto 2018 končala z dobičkom v višini 1.940.490 EUR, kar je predvsem
posledica prodaje naložb.
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti članom nadzornega sveta družbe, prav tako pa tudi vsem delničarjem,
sodelavcem in poslovnim partnerjem, ki so sooblikovali naše dosedanje poslovanje.
Ajdovščina, 26.04.2019

VIPA HOLDING, d.d.
Miran Gombač, predsednik uprave
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PREDSTAVITEV SKUPINE VIPA HOLDING d.d.

Skupina VIPA HOLDING d.d. je nastala v letu 2009, in sicer ob presegu petdest odstotnega praga lastništva v
družbi MLINOTEST d.d. s sedežem v Ajdovščini.
VIPA HOLDING d.d. je tudi sama obvladovana družba in je kot takšna vključena v Skupino MLINO d.o.o. in njene
konsolidirane računovodske izkaze.
Prvo konsolidiranje za Skupino VIPA HOLDING d.d. je bilo narejeno na dan 01.01.2009.
Skupino VIPA HOLDING d.d. na dan 31.12.2018 sestavljajo:
Obvladujoča družba:
VIPA HOLDING d.d.
Lokarjev drevored 1, Ajdovščina
Predsednik uprave: Miran Gombač
Odvisna družba:
VIPA NEPREMIČNINE d.o.o.
Lokarjev drevored 1, Ajdovščina
Direktor Miran Gombač
Družba VIPA NEPREMIČNINE d.o.o. je v 100 odstotni lasti družbe VIPA HOLDING d.d. in je bila ustanovljena
29.01.2010. Družba VIPA NEPREMIČNINE d.o.o. je letu 2018 poslovala z izgubo 10.549 EUR. Doseženi so bili čisti
prihodki iz prodaje v višini 26.608 EUR.
Skupni znesek kapitala na dan 31.12.2018 znaša 943.988 EUR. Viri financiranja so sestavljeni iz 98,38 odstotkov
kapitala in 1,62 odstotkov kratkoročnih obveznosti.
Skupna vrednost osnovnih sredstev znaša 11.094 EUR.
Družba VIPA NEPREMIČNINE d.o.o. je imela na dan 31.12.2018 enega zaposlenega s VII. stopnjo izobrazbe.
Finančni podatki za družbe v skupini
Družba
VIPA Holding d.d.
VIPA Nepremičnine d.o.o.

Skupaj sredstva

Kapital

5.740.066
959.238

5.736.149
943.988

Čisti prihodki od
prodaje
0
26.608

Poslovni izid
1.951.040
-10.549

PREGLED POSLOVANJA
V poslovnem letu 2018 je na poslovanje skupine Vipa holding d.d. pomembno vplivalo dejstvo, da je bila družba
do novembra 2018 v postopku redne likvidacije, tako da so bile akivnosti družbe v začetku leta še vedno
usmerjene v prodajo premoženja družbe, poplačilo vseh svojh obveznosti in s tem v dokončanje postopka redne
likvidacije. Iz navedenega razloga je družba že v začetku leta prodala svoji naložbi ter nepotrebna osnovna
sredstva. Sredstva družbe na dan 31.12.2018 tako predstavljajo dolgoročna terjatev iz naslova kupnine za
prodajo delnic in naložba v odvisno družbo.

12

3

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2018

KONSOLIDIRAN IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
v EUR
Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Neopredmetena sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne in druge terjatve
Odložene terjatve za davek
Skupaj nekratkoročna sredstva
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne in druge terjatve ter časovne
razmejitve
Denarna sredstva in denarni ustrezniki
Skupaj kratkoročna sredstva

Pojasnilo

31.12.2018

31.12.2017

1

11.095
0
0
0
5.311.312
0
5.322.407
0
170.000
244.047

0
0
0
0
224.331
457.651
681.982
0
3.123.573
742

8.312
422.359

6.797
3.131.112

5.744.766

3.813.094

7.347.565
3.309
-3.309
-1.621.965
0
5.725.600
0
5.725.600

30.660.845
3.309
-3.309
-26.875.735

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
4.990
14.177
19.167

0
0
10.748
17.236
27.984

19.167

27.984

5.744.767

3.813.094

2
3
4

2
3

Skupaj sredstva
Kapital
Izdani kapital
Rezerve
Lastne delnice
Zadržani dobiček
Rezerve za pošteno vrednost
Kapital lastnikov obvladujoče družbe
Neobvladujoči delež
Skupaj kapital

5
5
5
6

Obveznosti
Prejeta posojila
Druge finančne obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev
Rezervacije
Odložene obveznosti za davek
Skupaj nekratkoročne obveznosti
Prejeta kratkoročna posojila
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti in časovne razmejitve
Skupaj kratkoročne obveznosti

7
7

Skupaj obveznosti
Skupaj kapital in obveznosti
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3.785.110
0
3.785.110

KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
v EUR

pojasnilo

1. Čisti prihodki od prodaje
2. Sprememba vrednosti zalog proizv. in nedokončane proizv.
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Drugi poslovni prihodki
5. Stroški blaga, materiala in storitev
6. Stroški dela
7. Odpisi vrednosti
8. Drugi poslovni odhodki
9. Finančni prihodki iz deležev
10. Finančni prihodki iz danih posojil
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
16. Drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Od tega:
Dobiček/-Izguba lastnikov obvladujoče družbe
Dobiček/-Izguba neobvladujočih deležev
Osnovni in prilagojeni čisti dobiček/-Izguba na delnico
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12
11
13
14
14
14
15
15
15

16
16

2018

2017

26.607
0
0
14.413
-103.010
-40.972
0
-3
2.372.262
0
128.844
0
0
0
0
0
0
-457.651
1.940.490

1.249
0
0
111.118
-231.240
-23.892
0
-46
1.502.182
0
0
-64.511
0
-114.447
0
0
0
0
1.180.413

1.940.490
0

1.180.413
0

0,27

0,16

2018
1.940.490

2017
1.180.413

0
0
0
1.940.490

0
0
0
1.180.413

1.940.490
0

1.180.413
0

KONSOLIDIRAN IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
v EUR
Dobiček/-Izguba tekočega obdobja
Drugi vseobsegajoči donos v obdobju:
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev
Sprememba poštene vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev
Skupaj drugi vseobsegajoči donos v obdobju
Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju
Od tega vseobsegajoči donos:
lastnikov obvladujoče družbe
lastnikov neobvladujočih deležev
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KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNIH TOKOV
v EUR
A. Denarni tokovi pri poslovanju
Čisti poslovni izid
Prilagoditve za
dobiček pri prodaji OS (-)
finančne prihodke (-)
finančne odhodke (+)
obračunani davek od dobička
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev,
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek)
Sprememba poslovnih terjatev in AČR
Sprememba terjatev za odložene davke
Sprememba poslovnih dolgov in PČR
Sprememba rezervacij
Plačani davek od dobička
Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju

B. Denarni tokovi pri investiranju
Prejemki pri investiranju
Prejete obresti
Prejete dividende in deleži
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri investiranju
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Pozitivni ali negativni denarni tok pri investiranju
C. Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki pri financiranju
Plačane obresti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Pozitivni ali negativni denarni tok pri financiranju
Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov)
Začetno stanje denarnih sredstev
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Leto 2018

Leto 2017

1.940.490
-2.050.340
-6.885
-2.501.106
0
457.651

1.180.413
-1.323.224
0
-1.502.182
178.958
0

-9.605
-458.437
457.651
-8.819
0
0
-119.455

20.842
27.940
0
-7.097
0
0
-121.969

440.179
0
0
440.179
-319.210
-4.210
-315.000
120.969

480.228
2
463.499
16.727
-350.000
0
-350.000
130.228

0
0
0
0
0
0

57.500
57.500
-80.415
-1.712
-78.703
-22.915

8.312
1.515
6.797

6.797
-14.656
21.453

KONSOLIDIRAN IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za poslovno leto končano na dan 31.12.2018 (v EUR)

Rezerve iz dobička

Rezerve za
pošteno
vrednost

Poslovni dogodki / Postavke kapitala

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

I.

II.

A.1. Stanje 31.12.2017

30.660.845

0

3.309

-3.309

0

-27.333.385

3.327.460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

457.650

457.650

a) Preračuni za nazaj (popravek napak)
b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih
usmeritev)
A.2. Začetno stanje 1.1.2018

Rezerve za
lastne
delnice
III/1

Lastne
delnice
III/2

IV

Zadržani
dobiček

Skupaj kapital

V

VII

30.660.845

0

3.309

-3.309

0

-26.875.735

3.785.110

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki

0

0

0

0

0

0

0

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

0

0

0

0

0

1.940.490

1.940.490

a) Vnos čistega poslovnega izida

0

0

0

0

0

1.940.490

1.940.490

b) Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih naložb

0

0

B.3. Spremembe v kapitalu

-23.313.280

0

0

0

0

23.313.280

a) Zmanjšanje osnovnega kapitala za pokrivanje izgub

-23.313.280

0

0

0

0

23.313.280

0

7.347.565

0

3.309

-3.309

0

-1.621.965

5.725.600

E. Stanje 31. 12. 2018

0

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za posovno leto končano na dan 31.12.2017 (v EUR)

Rezerve iz dobička

Rezerve za
pošteno
vrednost

Poslovni dogodki / Postavke kapitala

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

I.

II.

A.1. Stanje 31.12.2016

30.660.845

0

3.309

-3.309

0

-28.513.798

2.147.047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) Preračuni za nazaj (popravek napak)
b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih
usmeritev)
A.2. Začetno stanje 1.1.2017

Rezerve za
lastne
delnice
III/1

Lastne
delnice
III/2

IV

Zadržani
dobiček

Skupaj kapital

V

VII

30.660.845

0

3.309

-3.309

0

-28.513.798

2.147.047

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki

0

0

0

0

0

0

0

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

0

0

0

0

0

1.180.413

1.180.413

a) Vnos čistega poslovnega izida

0

0

0

0

0

1.180.413

1.180.413

b) Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih naložb

0

0

0

0

0

0

0

B.3. Spremembe v kapitalu

0

0

0

0

0

0

0

a) Zmanjšanje kapitala za pokrivanje izgub

0

0

0

0

0

0

0

30.660.845

0

3.309

-3.309

0

-27.333.385

3.327.460

E. Stanje 31. 12. 2017
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POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

POROČUJOČA DRUŽBA
Družba Vipa Holding,d.d., Ajdovščina (v nadaljevanju »Družba«) je podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov
registriranega sedeža je Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina. Konsolidirani računovodski izkazi Družbe za
leto, ki se je končalo dne 31. decembra 2018, vključujejo Družbo in njene odvisne družbe (skupaj v
nadaljevanju »Skupina«).
V Skupino sta bili v letu 2018 vključeni naslednji družbi:
 Vipa nepremičnine d.o.o., v kateri ima 100% lastniški delež;
 obvladujoča družba.
Konsolidirani računovodski izkazi in letno poročilo so dostopni na sedežu obvladujoče družbe.

PODLAGA ZA SESTAVITEV
Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki
jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske standarde (IASB), v skladu s pojasnili, ki jih sprejema Odbor
za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in jih je sprejela tudi
Evropska unija, in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).
Na dan izkaza finančnega položaja glede na proces potrjevanja standardov v EU v računovodskih usmeritvah
družbe ni razlik med uporabljenimi MSRP in MSRP, ki jih je sprejela EU.
Za datum prve uporabe MSRP v Skupini je bil določen 1.1.2017.
Uprava Družbe je računovodske izkaze potrdila dne 25.04.2019.
Podlaga za merjenje
Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen pri finančnih
sredstvih razpoložljivih za prodajo (delnicah, ki kotirajo), kjer se upošteva poštena vrednost.
Funkcijska in predstavitvena valuta
Priloženi konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, torej v funkcijski valuti Družbe. Vse
računovodske informacije so predstavljene v EUR.
Uporaba ocen in presoj
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov podati ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na
uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov.
Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo.
Poslovodska ocena med drugim vključuje določitev življenjske dobe in preostale vednosti nepremičnin,
naprav in opreme, naložbenih nepremičnin, popravke vrednosti terjatev do kupcev, rezervacije za jubilejne
nagrade in odpravnine. Ocene in navedene predpostavke se stalno pregledujejo. Popravki računovodskih
ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocena popravi ter za vsa prihodnja leta, na katera popravek
vpliva.
Pomembne računovodske usmeritve
Družbe v Skupini so dosledno uporabile spodaj opredeljene računovodske politike za vsa obdobja, ki so
predstavljena v priloženih konsolidiranih računovodskih izkazih.
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Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in
časovne neomejenost delovanja.

PODLAGA ZA KONSOLIDACIJO
Odvisne družbe
Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje Skupina. Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v
konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje začne do datuma, ko preneha.
Posli izvzeti iz konsolidacije
Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja, nerealizirani dobički in izgube, ki izhajajo
iz poslov znotraj Skupine.
TUJE VALUTE
Posli v tuji valuti
Posli izraženi v tuji valuti se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družb znotaj skupine po menjalnem
tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti izražena v tuji valuti na dan izkaza finančnega položaja
se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne
razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku obdobja, popravljeno za višino
efektivnih obresti in plačil med obdobjem, kot tudi odplačno vrednost v tuji valuti preračunano po
menjalnem tečaju na koncu obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti izražena v tuji valuti se pretvorijo v
funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. Tečajne razlike se
pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
FINANČNA SREDSTVA
Finančni instrumenti Skupine se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v eno od naslednjih skupin:
 finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti,
 finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa in
 finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.
Razvrstitev je odvisna od izbranega poslovnega modela za upravljanje sredstev in od tega ali Skupina
pridobiva pogodbene denarne tokove iz naslova finančnih instrumentov izključno iz naslova plačil glavnice in
obresti od neporavnanega zneska glavnice. Navedena finančna sredstva so na začetku pripoznana na datum
menjave, oz. ko Skupina postane stranka v pogodbenih določilih instrumenta. Skupina odpravi pripoznanje
finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva ali ko Skupina
prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se
prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva. Z izjemo terjatev iz poslovanja, ki ne
vsebujejo pomembne sestavine financiranja, ob prvotnem pripoznanju Skupina izmeri finančno sredstvo po
pošteni vrednosti, ki je povečana za stroške transakcije.
Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida vključujejo:
 finančna sredstva, namenjena trgovanju,
 finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida in
 finančna sredstva, ki jih mora podjetje izmeriti po pošteni vrednosti.
Finančna sredstva namenjena trgovanju, so finančna sredstva pridobljena z namenom prodaje ali ponovnega
nakupa v bližnji prihodnosti. Izvedeni finančni instrumenti so razvrščeni v skupino finančnih sredstev, ki so
namenjena trgovanju, razen v primeru instrumentov učinkovitega varovanja pred tveganjem. Finančna
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sredstva, ki ustvarjajo denarne tokove in ki niso izključno plačila glavnice in obresti, se razvrstijo in izmerijo
po pošteni vrednosti preko poslovnega izida ne glede na izbran poslovni model.
Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida so v izkazu finančnega položaja izkazana po
pošteni vrednosti vključno z neto spremembo poštene vrednosti, ki je pripoznana v izkazu poslovnega izida.
V to skupino spadajo tudi izvedeni finančni instrumenti in naložbe, ki kotirajo na borzi in ki jih Skupina ni
nepreklicno razvrstila po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa. Dividende od kapitalskih
naložb, ki kotirajo na borzi, se pripoznajo kot drugi prihodki v izkazu poslovnega izida, ko je vzpostavljena
pravica Skupine do plačila. Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida Skupine zajemajo
predvsem nerealizirane in ovrednotene izpeljane finančne instrumente na dan poročanja (npr. pogodbe o
reodkupu).
Finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, ki imajo naravo
dolžniškega instrumenta, so tista finančna sredstva, ki jih Skupina poseduje v okviru poslovnega modela za
pridobivanje pogodbenih denarnih tokov, ki predstavljajo izključno plačila glavnice in obresti od
neporavnane glavnice, in za prodajo.
Za dolžniške instrumente, ki so pripoznani po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, se
prihodki od obresti, tečajne razlike in izgube zaradi oslabitve ali razveljavitve pripoznajo v izkazu poslovnega
izida in obračunajo na enak način kot pri finančnih sredstvih po odplačni vrednosti. Vse ostale spremembe
poštene vrednosti se pripoznajo v izkazu drugega vseobsegajočega donosa. Po odpravi pripoznanja se
kumulativna sprememba poštene vrednosti, ki je pripoznana v drugem vseobsegajočem donosu,
prerazporedi v izkaz poslovnega izida. Skupina nima v med dolžniške instrumente po pošteni vrednosti preko
drugega vseobsegajočega donosa, razvrščenih nobenih finančnih inštrumentov.
Finančna sredstva pripoznana po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, ki imajo naravo
kapitalskega instrumenta, so tista finančna sredstva, ki izpolnjujejo opredelitev kapitala v skladu z MRS 32 –
Finančni instrumenti, in za katera se Skupina odloči za nepreklicno razvrstitev v skupino kapitalskih
instrumentov po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa ter jih ne poseduje za namen
trgovanja. Razvrstitev se določi po posameznem finančnem instrumentu. Dobički in izgube iz naslova teh
finančnih sredstev se ne prerazporedijo v izkaz poslovnega izida temveč se pripoznajo v zadržanih dobičkih.
Dividende iz naslova kapitalskih instrumentov se pripoznajo kot drugi prihodki v izkazu poslovnega izida ob
vzpostavitvi pravice Skupine do plačila. Skupina je v to skupino nepreklicno razporedila vse naložbe v delnice
in deleže podjetij, ki niso naložbe v odvisne družbe.
Med finančna sredstva po odplačni vrednosti Skupina razvršča finančna sredstva, ki jih poseduje v okviru
poslovnega modela za pridobivanje pogodbenih denarnih tokov in če denarni tokovi predstavljajo izključno
plačila glavnice in obresti od neporavnane glavnice. Skupina med finančna sredstva po odplačni vrednosti
razvršča posojila, terjatve in nekotirajoče dolžniške vrednostne papirje. Glede na zapadlost so razvrščena med
kratkoročna finančna sredstva (zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali
dolgoročna (nekratkoročna) finančna sredstva (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega
položaja). Finančna sredstva po odplačni vrednosti so na začetku pripoznana po pošteni vrednosti, povečani
za neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznanju se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavne
obrestne mere, zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. Dobički in izgube se pripoznajo v poslovnem izidu ob
odpravi spremembe ali oslabitvi.
Med finančne obveznosti Skupina vključuje obveznosti iz prejetih posojil. Ob začetnem pripoznanju se
razvrstijo med finančne obveznosti po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, prejeta posojila ali
obveznosti iz poslovanja. Vse finančne obveznosti so na začetku pripoznane na datum trgovanja, oz. ko
Skupina postane pogodbena stranka v zvezi z instrumentom. Prejeta posojila se merijo po odplačni vrednosti
z uporabo veljavne obrestne mere. Glede na zapadlost so posojila razvrščena med kratkoročne finančne
obveznosti (zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoročne (nekratkoročne)
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finančne obveznosti (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). Vsi dobički in izgube
se pripoznajo v izkazu poslovnega izida ob odpravi pripoznanja finančne obveznosti in v okviru veljavne
obrestne mere. Skupina odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi,
izpolnjene, razveljavljene ali zastarane.
Izpeljani finančni instrumenti se na začetku pripoznajo po pošteni vrednosti. Stroški, povezani s poslom, se
pripoznajo v poslovnem izidu, in sicer ob njihovem nastanku. Po začetnem pripoznanju se izpeljani finančni
instrumenti merijo po pošteni vrednosti, pripadajoče spremembe pa se obravnavajo, kot je opisano v
nadaljevanju.
Skupina ne uporablja izpeljanih finančnih inštrumentov za varovanje pred tveganji.
Učinki drugih izpeljanih finančnih instrumentov, se pripoznajo v poslovnem izidu.
Skupina uporablja kot izpeljane finančne instrumente pogodbe o reodkupu finančnih naložb v delnice.
Obveznost pogodbe o reodkupu se izmeri z uporabo veljavne obrestne mere, ki se opredeli na podlagi
razlike med prodajno in pononvo odkupno ceno delnic. Na podlagi pogodb o reodkupu se ne odpravi
pripoznanje finančnih naložb v delnice, prejeta sredstva pa se izkažejo med finančnimi obveznostmi.

Naložbe v pridružene družbe in skupaj obvladovane družbe
Pridružene družbe so družbe, v katerih ima Skupina pomemben vpliv, ne obvladuje pa njihove finančne in
poslovne usmeritve. Skupaj obvladovane družbe so družbe, katerih gospodarska delovanja so pod skupnim
obvladovanjem Skupine in ki so nastale na podlagi pogodbenega sporazuma, po katerem so potrebne
soglasne finančne in poslovne odločitve. Naložb v pridružene in skupaj obvladovane družbe Skupina nima.
Posojila in terjatve
Skupina na začetku pripozna posojila in terjatve na dan njihovega nastanka. Posojila in terjatve so finančna
sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. Takšna sredstva so na začetku
pripoznana po pošteni vrednosti povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznanju se posojila
in terjatve izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti, ter zmanjšani za izgube zaradi
oslabitve. Terjatve iz poslovanja, ki ne vsebujejo pomembne sestavine financiranja, se merijo po transakcijski
ceni, ki je določena v skladu z določili standarda MSRP 15. Posojila in terjatve zajemajo poslovne in druge
terjatve.
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni in vloge na vpogled z dospelostjo do treh
mesecev.
OSNOVNI KAPITAL
Navadne delnice
Navadne delnice so izkazane kot kapital. Dodatni stroški, pripisljivi neposredno izdaji navadnih delnic in
delniških opcij, so izkazani kot znižanje kapitala, brez davčnih učinkov.
Odkup lastnih delnic ali deležev
Ob odkupu lastnih delnic ali deležev, ki se izkazuje kot del osnovnega kapitala, se znesek plačanega
nadomestila vključno s stroški, ki se neposredno nanašajo na odkup, in brez davčnih učinkov, pripozna kot
zmanjšanje v kapitalu. Odkupljene delnice ali deleži se izkazujejo kot lastne delnice in se izkazujejo med
rezervo za lastne deleže. V kolikor se lastne delnice prodajo ali ponovno izdajo, se prejeti znesek pripozna kot
povišanje kapitala, morebitni presežek ali primanjkljaj v zvezi s poslom pa se izkaže v presežku kapitala.
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OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Pripoznanje in merjenje
Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek
vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve, razen nepremičnin, ki se vrednotijo po pošteni vrednosti.
Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev. Stroški v lastnem okvirju
izdelanega sredstva zajemajo stroške materiala, neposredne stroške dela, in ostale stroške, ki jih je mogoče
neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, ter stroške razgradnje in odstranitve
opredmetenih osnovnih sredstev ter obnovitev mesta, na katerem se je to sredstvo nahajalo, kot tudi
usredstvene stroške izposojanja.
Deli opredmetenih osnovnih sredstev, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezne
(večje) skupine opredmetenih osnovnih sredstev.
Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva, se določi na podlagi
primerjave prejemkov iz naslova odtujitve opredmetenega osnovnega sredstva ter pripoznane čiste vrednosti
v okviru ostalih prihodkov/odhodkov poslovnega izida.
Prerazporeditve k naložbenim nepremičninam
Če se lastniško uporabljena nepremičnina spremeni v naložbeno nepremičnino, se ta nepremičnina izmeri po
njeni pošteni vrednosti in prerazporedi k naložbenim nepremičninam. Dobiček, ki se pojavi pri ponovnem
merjenju poštene vrednosti, se pripozna v poslovnem izidu in tako odpravi prej pripoznano izgubo zaradi
oslabitve v zvezi z določeno nepremičnino, preostali dobiček pa se pripozna v drugem vseobsegajočem
donosu.
Kasnejši stroški
Stroški zamenjave nekega dela nepremične, naprave in opreme se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega
sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v
Skupino, ter če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi ostali stroški (kot npr. dnevno
servisiranje) so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.
Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe
koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela opredmetenega osnovnega sredstva; ta metoda najbolj
natančno odraža pričakovan vzorec uporabe sredstva. Najeta sredstva se amortizirajo ob upoštevanju trajanja
najema in dobe koristnosti. Zemljišča se ne amortizirajo.
Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje:
naprave in oprema
5-12 let
pohištvo in vgrajena oprema
5-10 let
Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja in po
potrebi prilagodijo.

NEOPREDMETENA SREDSTVA
Ostala neopredmetena sredstva
Ostala neopredmetena sredstva pridobljena s strani Skupine, in katerih dobe koristnosti so omejene, so
izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi
oslabitve.
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Kasnejši stroški
Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo bodoče
gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki nanašajo. Vsi ostali stroški so pripoznani v
poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.
Amortizacija
Amortizacija se obračuna od nabavne vrednosti sredstva, zmanjšane za preostalo vrednost.
Amortizacija se pripozna v poslovnem izidu po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob
upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih sredstev, razen dobrega imena, in se začne ko so sredstva na
razpolago za uporabo.
Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti se preverijo ob koncu vsakega poslovnega
leta in po potrebi prilagodijo.
NALOŽBENE NEPREMIČNINE
Naložbene nepremičnine so nepremičnine posedovane, da bi prinašale najemnino ali povečevala vrednost
dolgoročne naložbe ali pa oboje. Naložbene nepremičnine so izkazane po nabavni vrednosti.
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe
koristnosti vsake posamezne naložbene nepremičnine. Zemljišča se ne amortizirajo.
NAJETA SREDSTVA
Najemi, pri katerih Skupina prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom
sredstva, se obravnavajo kot finančni najemi. Po začetnem pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v znesku,
ki je enak pošteni vrednosti ali, če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin. Po začetnem
pripoznanju, se sredstvo obračunava v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki veljajo za takšna sredstva.
Stroški vključujejo odhodke, ki jih lahko neposredno pripišemo nabavi naložbene nepremičnine. Stroški v
lastnem okviru zgrajene naložbene nepremičnine zajemajo stroške materiala, neposredne stroške dela, ostale
stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, ter usredstvene
stroške izposojanja.
Ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi in se ne pripoznajo v izkazu finančnega položaja Skupine.
Skupina še preučuje vpliv spremembe MSRP 16 in ga bo uporabila v letu 2019. Skupina standarda ne bo
uporabila za najeme sredstev majhne vrednosti in kratkoročne najemne pogodbe.
ZALOGE
Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Stroški zalog
se izkazujejo po metodi povprečnih cen in vsebujejo stroške, ki se pojavljajo pri pridobivanju zalog in
spravljanju na njihovo sedanje mesto in v njihovo sedanje stanje. Pri dokončanih proizvodih in nedokončani
proizvodnji stroški vsebujejo tudi ustrezen delež posrednih proizvajalnih stroškov ob normalni uporabi
proizvajalnih sredstev. Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju,
zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje.
TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK
Terjatve za odloženi davek se oblikujejo v odstotku od ugotovljenih davčnih izgub in drugih začasnih razlik, ki
niso predstavljale davčno priznanih odhodkov. Terjatve za odloženi davek povečujejejo poslovni izid, v
kolikor jih bo mogoče zanesljivo koristiti v naslednjih obdobjih po tem, ko so bile oblikovane, v obratnem
primeru se odpravijo v breme tekočega poslovnerga izida, ali povečujejo davčno izgubo.
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OSLABITEV SREDSTEV
Neizpeljana finančna sredstva
Za finančno sredstvo, ki ni izkazano po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, se šteje, da je oslabljeno, če
obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja
pričakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti.
Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev (vključno lastniški delniški papirji) so lahko naslednji:
neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika; restrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni Skupini v kolikor se
slednja strinja; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; ter izginotje delujočega trga za tovrstno vrednotnico. V
primeru naložbe v lastniške vrednostne papirje je objektivni dokaz o oslabitvi pomembno ali dolgotrajno
znižanje poštene vrednosti pod nabavno vrednost.
Posojila in terjatve
Skupina oceni dokaze o oslabitvi terjatev. Vse pomembne terjatve se posamezno izmerijo za namen posebne
oslabitve.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot
razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po
izvirni veljavni obrestni meri.
Oslabitev finančnih sredstev po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa
Izgube zaradi oslabitve finančnih sredstev, po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa se
pripoznajo tako, da se izguba, izkazana v rezervi za pošteno vrednost, prenese v poslovni izid. Znesek
nabrane izgube, ki se prerazvrsti iz kapitala in pripozna v poslovnem izidu, je razlika med nabavno vrednostjo
(po odštetju vseh vračil in odplačil glavnice) in sprotno pošteno vrednostjo, zmanjšana za izgubo zaradi
oslabitve, ki je bila prej pripoznana v poslovnem izidu.
Če se v naslednjem obdobju poštena vrednost oslabljenih dolžniških vrednostnih papirjev, razvrščenih po
pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, poveča in je mogoče povečanje nepristransko
povezati z dogodkom, ki se pojavi po pripoznanju izgube zaradi oslabitve v poslovnem izidu, je treba izgubo
zaradi oslabitve razveljaviti in znesek razveljavitve pripoznati v poslovnem izidu. Kasnejše pokritje v pošteni
vrednosti oslabljenega lastniškega vrednostnega papirja, ki je na razpolago za prodajo, pa se pripozna v
drugem vseobsegajočem donosu obdobja.
Nefinančna sredstva
Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev Skupine
razen naložbenih nepremičnin zalog in odloženih terjatev za davke z namenom, da ugotovi, ali so prisotni
znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva.
ZASLUŽKI ZAPOSLENIH
Drugi nekratkoročni zaslužki zaposlenih – rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
Družbe v Skupini so v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezane k
plačilu jubilejnih nagrad zaposlenim ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne
rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Za zaposlene na podlagi individualne pogodbe
družbe v Skupini ne oblikujejo rezervacij.
Kratkoročni zaslužki zaposlenih
Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki, ko je
delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno.
Plačilne transakcije z delnicami
Skupina nima programa delniških opcij.
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REZERVACIJE
Rezervacije
Rezervacije se pripoznajo, če ima Skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je
mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki
omogočajo gospodarske koristi. Skupina rezervacije določi z diskontiranjem pričakovanih prihodnjih denarnih
tokov po meri pred obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene časovne vrednosti denarja in po potrebi tudi
tveganja, ki so značilna za obveznost. Razreševanje diskonta se izkaže med finančnimi odhodki.
Garancije
Rezervacija za garancije za izdelke in storitve se izkaže ob prodaji izdelkov ali storitev, za katere je garancija
dana. Rezervacija se oblikuje na osnovi izvirnih podatkov o garanciji in ob presoji vseh možnih izidov glede
na njihovo verjetnost.
PRIHODKI
Prihodki iz prodaje proizvodov
Prihodki iz prodaje proizvodov se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega
naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste. Prihodki
se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva,
ko obstaja gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov ali možnosti vračila
proizvodov in ko skupina preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanih proizvodih. V kolikor je verjetno, da
bodo dani popusti in se znesek lahko zanesljivo izmeri, se omenjeni popust pripozna kot zmanjšanje
prihodkov ob pripoznanju prodaje.
Prihodki iz opravljenih storitev
Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla
ob koncu poročevalskega obdobja. Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega dela. Ko se
posamična storitev izvaja v obdobju, ki presega poročevalsko obdobje, se plačila razvrščajo med posamezna
obdobja na podlagi poštene vrednosti.
Provizije
Ko Skupina v določenem poslu nastopa kot posrednik, se izkažejo prihodki v višini neto zneska provizije
Skupine.

Prihodki od najemnin
Prihodki od najemnin iz naložbenih nepremičnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med trajanjem
najema. Podeljene vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih prihodkov od
najemnin. Prihodki od najemnin iz podzakupov se pripoznajo kot ostali prihodki.

Najemi
Plačila iz naslova operativnega najema se pripoznavajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema.
Prejete vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih odhodkov od najemnin.
Najmanjša vsota najemnin finančnega najema se razporedi med finančne odhodke in zmanjšanje
neporavnanega dolga. Finančni odhodki se razporedijo na obdobja med trajanjem najema, da se dobi stalna
obrestna mera za preostalo stanje dolga za vsako obdobje.
Skupina pogojna plačila iz naslova finančnega najema izkazuje v višini, ki jo določi tako, da ob prejemu
potrditve o spremembi najemnine ponovno oceni vrednosti najmanjše vsote najemnin v preostalem obdobju.

24

Skupina še preučuje vpliv spremembe MSRP 16 in ga bo uporabila v letu 2019. Skupina standarda ne bo
uporabila za najeme sredstev majhne vrednosti in kratkoročne najemne pogodbe.
Finančni prihodki in finančni odhodki
Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, prihodke od dividend, spremembe poštene
vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, pozitivne tečajne razlike in dobičke od
inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Prihodki iz obresti se
pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo metode efektivne obrestne mere. Prihodki od dividend se v
izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri
podjetjih, ki kotirajo na borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z
delnico.
Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, negativne tečajne razlike, spremembe poštene vrednosti
finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid in izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih
sredstev.
Stroški izposojanja, ki se ne nanašajo neposredno na pridobitev, izgradnjo ali izdelavo sredstva v pripravi, se v
izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti, razen tistih, ki se pripišejo opredmetenim
osnovnim sredstvom v gradnji ali izdelavi.
Dobički in izgube pri preračunu med valutami se izkazujejo po neto vrednosti, in sicer kot finančni prihodki
oziroma odhodki.
DAVEK OD DOBIČKA
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek.
Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na poslovne
združitve ali postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkazuje med kapitalom ali drugem
vseobsegajočem donosu.
Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto,
ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih ob koncu poročevalskega obdobja, in
morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti. Odmerjeni davek vključuje
tudi davčne obveznosti, ki izhajajo iz napovedi izplačila dividend.
Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik med knjigovodsko vrednostjo sredstev in
obveznostmi za potrebe finančnega poročanja in zneskov za potrebe davčnega poročanja. Odloženi davek se
ne izkazuje za:
začasne razlike ob začetnem pripoznanju sredstev ali obveznosti pri transakcijah, ki niso poslovne združitve in
ki ne vpliva niti na računovodski niti na obdavčljivi dobiček oz. izgubo,
začasne razlike v zvezi z naložbami v odvisna podjetja in skupaj obvladovana podjetja v tisti višini, za katero
obstaja verjetnost, da ne bodo odpravljene v predvidljivi prihodnosti, oziroma jih ne bo mogoče koristiti,
obdavčljive začasne razlike ob začetnem pripoznanju dobrega imena.
Odloženi davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, da ga bo potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik,
na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih ob koncu poročevalskega obdobja.
Skupina pobota odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek, če ima za to zakonsko izterljivo
pravico ter če se odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek nanašajo na davek iz dobička,
nanašajoč se na isto davčno oblast v zvezi z isto obdavčljivo enoto, ali na različne obdavčljive enote, ki
nameravajo poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek v pobotanem znesku ali pa
nameravajo hkrati poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek.
Odložena terjatev za davek za neuveljavljane davčne izgube, davčne dobropise in davčno priznane začasne
razlike se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi
dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se
zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s
sredstvom.
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ODSEKI
Poslovni odsek je prepoznavni sestavni del skupine, ki opravlja dejavnost, iz katere pridobiva prihodke.
Odseki se med seboj razlikujejo po tveganjih in donosih. Poročanje Skupine po odsekih temelji na sistemu
notranjega poročanja, ki ga poslovodstvo uporablja pri odločanju.
Odseki Skupine so:
- dejavnost holdingov,
- ostalo.

NOVI STANDARDI IN POJASNILA, KI ŠE NISO STOPILI V VELJAVO
Novi standardi in pojasnila navedeni v nadaljevanju še niso veljavni in se med pripravo letnih računovodskih
izkazov za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. december 2018 niso upoštevali. Obvladujoča družba
pričakuje, da sprejetje teh standardov, popravkov in pojasnil ne bo imelo bistvenega vpliva na računovodske
izkaze družbe in skupine v obdobju začetka uporabe.
Novi standardi in pojasnila, ki so sprejeti, a še niso v veljavi
Standardi in pojasnila, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, do datuma konsolidiranih/ločenih računovodskih
izkazov še niso stopili v veljavo oziroma jih še ni potrdila Evropska unija. Skupina/Družba bo ustrezne
standarde in pojasnila uporabila pri pripravi svojih računovodskih izkazov ob njihovi uveljavitvi.
Skupina/Družba predčasno ni sprejela nobenega standarda.
Dopolnitve MSRP 9: Predplačilne funkcije z negativnim nadomestilom
Dopolnitve omogočajo podjetju, da finančna sredstva z predplačniškimi značilnostmi, ki pogodbeni stranki
omogočajo prejem oziroma zahtevajo plačilo razumnega nadomestila za predčasno prekinitev pogodbe
(tako da je z vidika imetnika sredstva to »negativno nadomestilo«), izmeri po odplačni vrednosti ali po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
Dopolnitve veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2019 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnitev je
dovoljena.
Skupina/Družba ne pričakuje, da bodo navedene dopolnitve vplivale na njene konsolidirane/ločene
računovodske izkaze.
MSRP 16, Najemi
Področje uporabe MSRP 16 obsega najeme vseh sredstev, vendar z nekaterimi izjemami. Najemniki morajo v
skladu s standardom vse najeme obračunavati po enotnem modelu v okviru bilance stanja, podobno kot
obračunavajo finančne najeme v skladu z MRS 17. Standard najemnikom omogoča dve izjemi pri
pripoznanju, in sicer v primeru najemov sredstev z majhno vrednostjo (npr. osebni računalniki) in
kratkoročnih najemov (tj. najemov, ki trajajo 12 mesecev ali manj). Najemnik na datum začetka najema
pripozna obveznost za plačilo najemnine (tj. obveznost iz najema) in sredstvo, ki predstavlja pravico do
uporabe temeljnega sredstva v času trajanja najema (tj. sredstvo iz pravice do uporabe).
Najemniki morajo ločeno pripoznati odhodke za obresti, vezane na obveznosti iz najema, in stroške
amortizacije pri sredstvu iz pravice do uporabe. Prav tako morajo ob pojavu nekaterih dogodkov (npr.
spremembe dobe trajanja najema, spremembe višine prihodnjih najemnin zaradi spremenjenega indeksa ali
stopnje, na podlagi katere se določa najemnina) ponovno izmeriti obveznost iz najema. Vrednost ponovne
izmere obveznosti iz najema najemniki na splošno pripoznajo kot prilagoditev sredstva iz pravice do
uporabe.
Obračunavanje pri najemodajalcu se ne razlikuje bistveno od trenutno veljavnega obračunavanja po MRS 17.
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Standard MSRP 16 velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Najemnik se lahko
odloči, da bo standard uporabljal za nazaj bodisi v celoti bodisi deloma. Prehodne določbe standarda
dovoljujejo nekatere olajšave. Zgodnja uporaba je dovoljena, vendar le, če podjetje že uporablja MSRP 15.
Skupina standarda ne bo uporabila za najeme sredstev majhne vrednosti in kratkoročne najemne pogodbe.
Pri implementaciji bo Skupina uporabila prilagojeno retrospektivno metodo.
Skupina/Družba še preučuje vpliv spremembe MSRP 16 in ga bo uporabila v letu 2019. Skupina standarda ne
bo uporabila za najeme sredstev majhne vrednosti in kratkoročne najemne pogodbe.
Pojasnilo OPMSRP 23: Negotovost pri obračunavanju davka od dobička
Pojasnilo obravnava negotovost pri obračunu davka od dobička, ki vpliva na uporabo MRS 12: Davek iz
dobička. Pojasnilo uvaja smernice za obračunavanje negotovih davčnih obravnav ločeno ali skupaj, pregled
davčnih organov, uporabo ustrezne metode, ki odraža te negotovosti in upoštevanje sprememb dejstev in
okoliščin.
Pojasnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2019 ali kasneje. Zgodnja uporaba pojasnil je
dovoljena.
Skupina/Družba ne pričakuje, da bo pojasnilo pomembno vplivalo na njene konsolidirane/ločene
računovodske izkaze.

Novi standardi in pojasnila, ki jih Evropska unija še ni sprejela
Dopolnitve MRS 1: Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 Računovodske usmeritve,
spremembe računovodskih ocen in napake: Opredelitev izraza »pomembno«
Dopolnitve pojasnjujejo opredelitev izraza pomembno in način njegove uporabe. V skladu z novo
opredelitvijo »so informacije pomembne, če se lahko upravičeno pričakuje, da bo njihova opustitev, napačna
navedba ali prikrivanje, vplivala na splošne odločitve primarnih uporabnikov računovodskih izkazov, ki
sprejemajo odločitve na podlagi računovodskih izkazov, ki zagotavljajo finančne informacije določenega
podjetja«. Poleg tega je Odbor jasneje obrazložil tudi pojasnila, ki spremljajo opredelitev. Dopolnitve obenem
zagotavljajo, da je opredelitev izraza »pomembno« usklajena z vsemi standardi MSRP.
Dopolnitve veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2020 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnitev je
dovoljena.
Skupina/Družba ne pričakuje, da bodo dopolnitve pomembno vplivale na njene konsolidirane/ločene
računovodske izkaze.
Dopolnitve MRS 19: Sprememba, omejitev ali poravnava programa
Dopolnitve računovodskega standarda od podjetij zahtevajo, da pri določanju stroškov zaslužkov
zaposlencev in neto zneska obresti v preostalem letnem obdobju poročanja po opravljeni spremembi,
omejitvi ali poravnavi programa zaslužkov zaposlencev uporabijo posodobljene aktuarske predpostavke.
Dopolnitve obenem pojasnjujejo vpliv obračunavanja sprememb, omejitev ali poravnave programa na
zahtevane mejne vrednosti sredstev.
Dopolnitve standarda veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2019 ali kasneje. Zgodnja uporaba
dopolnitev je dovoljena.
Skupina/Družba ne pričakuje, da bodo dopolnitve pomembno vplivale na njene konsolidirane/ločene
računovodske izkaze.
Dopolnitve MRS 28: Dolgoročne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige
Dopolnitve obravnavajo vprašanje, ali spada merjenje dolgoročnih naložb (zlasti z vidika zahtev po slabitvi
dolgoročnih naložb v pridružene družbe in skupne podvige, ki so po vsebini del »čiste naložbe« v pridruženo
družbo ali skupni podvig), v okvir MSRP 9, MRS 28 ali kombinacijo obeh. Dopolnitve pojasnjujejo, da mora
podjetje pri pripoznanju dolgoročnih naložb, ki niso merjene po kapitalski metodi, uporabiti določila MSRP 9
Finančni instrumenti, preden začne uporabljati MRS 28. Pri uporabi MSRP 9 podjetje ne upošteva nobenih
prilagoditev knjigovodske vrednosti dolgoročnih naložb, ki sicer izhajajo iz MRS 28.
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Dopolnitve veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2019 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnitev je
dovoljena.
Skupina/Družba pregleduje vpliv dopolnitev standarda in jih bo upoštevala ob njihovi uveljavitvi.
Dopolnitve MSRP 3: Poslovne združitve
UOMRS je objavil dopolnitve pri opredelitvi poslovanja (dopolnila standarda MSRP 3), katerih namen je
odpraviti negotovost pri določanju, ali gre za prevzem poslovanja ali skupine sredstev.
Dopolnitve veljajo za poslovne združitve, pri katerih je datum prevzema na dan prvega letnega obdobja
poročanja z začetkom 1. januarja 2020 ali kasneje, in za prevzeme sredstev ob začetku tega obdobja ali
kasneje. Zgodnja uporaba je dovoljena.
Skupina/Družba pregleduje vpliv dopolnitev standarda in jih bo upoštevala ob njihovi uveljavitvi.
Dopolnitve standardov MSRP 10 in MRS 28: Prodaja ali prispevek sredstev med naložbenikom in
njegovo pridruženo družbo ali skupnim podvigom
Dopolnitve obravnavajo neskladje med zahtevami standardov MSRP 10 in MRS 28, pri obračunavanju izgube
obvladovanja odvisnega podjetja zaradi njegove prodaje ali prispevka k pridruženi družbi ali skupnemu
podvigu. Dopolnitve pojasnjujejo, da mora podjetje v celoti pripoznati dobiček ali izgubo iz prodaje ali
prispevka sredstev, ki predstavljajo poslovanje, kot je opredeljeno v MSRP 3, med vlagateljem in njegovo
pridruženo družbo ali skupnim podvigom. Dobiček ali izgubo iz prodaje ali prispevka sredstev, ki ne
predstavljajo poslovanja, mora podjetje pripoznati le do višine deleža nepovezanih naložbenikov v pridruženi
družbi ali skupnem podvigu. Odbor za mednarodne računovodske standarde je datum začetka veljavnosti
odložil za nedoločen čas. Podjetje, ki se odloči za zgodnjo uporabo teh dopolnitev, jih mora uporabiti za
prihodnja obdobja.
Skupina/Družba ne pričakuje, da bodo navedene dopolnitve vplivale na njene konsolidirane/ločene
računovodske izkaze.
Temeljni okvir standardov MSRP
Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je 29. marca 2018 objavil prenovo
temeljnega okvira standardov pri računovodskem poročanju. Temeljni okvir določa celovit niz konceptov pri
finančnem poročanju, določanju standardov, navodil za pripravljavce doslednih računovodskih usmeritev in
za lažje razumevanje in interpretacijo standardov. UOMRS je objavil tudi ločen spremni dokument
»Spremembe sklicev na temeljni okvir standardov MSRP«, ki je predstavitev dopolnil zadevnih standardov in
služi za namen posodobitve sklicev na prenovljen temeljni okvir. Cilj odbora je nuditi podporo pri prehodu na
prenovljen temeljni okvir podjetjem, ki svoje računovodske usmeritve sprejemajo na podlagi navodil
temeljnega okvira v primeru, ko določene transakcije ne obravnava noben standard MSRP. Za pripravljavce, ki
svoje računovodske usmeritve sprejemajo na podlagi temeljnega okvira, velja prenovljen temeljni okvir za
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali kasneje.
Skupina/Družba pregleduje vpliv temeljnega okvirja standardov in ga bo uporabila ob njegovi uveljavitvi.
Dopolnitve standardov in pojasnil, sprejetih v obdobju 2015-2017
Dopolnitve MSRP 3: Poslovne združitve, in MSRP 11: Skupni dogovori
Dopolnitve standarda MSRP 3 pojasnjujejo, da mora podjetje ob pridobitvi nadzora nad poslovanjem, ki je
skupno delovanje, ponovno izmeriti vse predhodno posedovane deleže v tem poslovanju. Dopolnitve
standarda MSRP 11 pojasnjujejo, da podjetju, ki pridobi skupni nadzor nad poslovanjem, ki je skupno
delovanje, ni treba ponovno izmeriti predhodno posedovanih deležev v tem poslovanju.
Dopolnitve veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2019 ali kasneje. Zgodnja uporaba je dovoljena.
Skupina/Družba ne pričakuje, da bodo dopolnitve pomembno vplivale na njene konsolidirane/ločene
računovodske izkaze.
Dopolnitve MRS 12: Davek iz dobička
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Dopolnitve standarda pojasnjujejo, da mora podjetje davčne posledice iz naslova plačil finančnih
instrumentov, ki so razvrščeni v kapital, pripoznati v isti postavki, v kateri je pripoznalo pretekle transakcije ali
dogodke, ki so ustvarili bilančni dobiček.
Dopolnitve veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2019 ali kasneje. Zgodnja uporaba je dovoljena.
Skupina/Družba pregleduje vpliv dopolnitev in jih bo uporabila ob njihovi uveljavitvi.
Dopolnitve MRS 23: Stroški izposojanja
Dopolnitve standarda pojasnjujejo 14. člen standarda, ki pravi, da mora podjetje v trenutku, ko sredstvo
izpolnjuje pogoje za njegovo nameravano uporabo ali prodajo, in je del posojila, ki se nanaša na to sredstvo,
neporavnan, to posojilo vključiti med sredstva prejetih posojil.
Dopolnitve veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2019 ali kasneje. Zgodnja uporaba je dovoljena.
Skupina/Družba ne pričakuje, da bodo dopolnitve pomembno vplivale na njene konsolidirane/ločene
računovodske izkaze.

DOLOČANJE POŠTENE VREDNOSTI
Glede na računovodske usmeritve Skupine in razčlenitve je v številnih primerih potrebna določitev poštene
vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti posameznih skupin
sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je Skupina določila po metodah, ki so opisane v
nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev poštenih vrednosti,
so ta navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev oziroma obveznosti Skupine.
Opredmetena osnovna sredstva
Poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev iz poslovnih združitev je njihova tržna vrednost. Tržna
vrednost nepremičnin je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina na dan cenitve in po
ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so
stranke dobro obveščene in ravnajo razumno, neprisiljeno in neodvisno (arm's length transaction). Tržna
vrednost naprav, opreme in inventarja temelji na ponujeni tržni ceni podobnih predmetov, ko je ta na voljo,
in na nadomestitveni vrednosti. Ocenjena zmanjšana nadomestitvena vrednost odraža prilagoditve zaradi
fizičnega zastaranja kot tudi funkcionalnega in gospodarskega zastaranja.
Naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne papirje
Poštena vrednost lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev se določa glede na njihovo ponujeno ceno ob
zaključku trgovalnega dne na datum poročanja, če pa ta ni na voljo, se njegova vrednost določi z uporabo
ene od metod vrednotenja. Metode vrednotenja, ki jih je mogoče uporabiti, so metode mnogokratnikov in
metoda diskontiranih bodočih čistih denarnih tokov, pri čemer se uporabi pričakovane bodoče denarne
tokove in tržno diskontno stopnjo. Poštena vrednost finančnih naložb v posesti do zapadlosti v plačilo se
določa samo za potrebe poročanja.
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OBVLADOVANJE FINANČNEGA TVEGANJA
Pregled
Ob uporabi finančnih inštrumentov Skupina obravnava naslednja tveganja:
 kreditno tveganje,
 likvidnostno tveganje,
 tržno tveganje.
Ta točka obravnava Skupino in njeno izpostavljenost posameznim omenjenim tveganjem, njene cilje,
usmeritve in postopke za merjenje in obvladovanje tveganj, ter njeno ravnanje s kapitalom. Druga
kvantitativna razkritja so zajeta v nadaljevanju pojasnil h konsolidiranim računovodskim izkazom.
Usmeritve pri upravljanju s tveganji
Poslovodstvo Družbe je v celoti odgovorno za vzpostavitev okvirnega upravljanja Skupine s tveganji.
Usmeritve za upravljanje s tveganji so oblikovane z namenom opredeliti in analizirati tveganja, ki grozijo
Skupini, na podlagi česar se določijo ustrezne omejitve in kontrole, ter spremljajo tveganja in upoštevanje
omejitev. Usmeritve in sistemi upravljanja s tveganji se redno preverjajo in tako sproti posredujejo informacije
o spremenjenih tržnih razmerah ter dejavnostih Skupine. Z izobraževanjem kot tudi s standardi in postopki
upravljanja s tveganji si Skupina prizadeva razviti disciplinirano in konstruktivno okolje, v katerem se vsi
zaposleni zavedajo svoje vloge in svojih obveznosti.
Nadzorni svet Družbe nadzira upravo pri zagotavljanju spoštovanja usmeritev in postopkov upravljanja s
tveganji v Skupini ter presoja ustreznost okvirnega upravljanja s tveganji v zvezi s tveganji, s katerimi se
Skupina sooča.
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da bo Skupina utrpela finančno izgubo, če stranka ali pogodbenica vključena v
pogodbo o finančnem inštrumentu, ne izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno tveganje nastane predvsem
iz naslova terjatev Skupine do strank in naložbenih vrednostnih papirjev.
Poslovne in druge terjatve
Poslovodstvo je v celoti odgovorno za vzpostavitev in nadzor okvira usmeritev glede upravljanja s tveganji.
Usmeritve za upravljanje s tveganji so oblikovane z namenom opredeliti in analizirati tveganja, s katerimi se
Skupina sooča, na podlagi česar se nato določijo ustrezne omejitve in kontrole ter spremljajo tveganja in
upoštevanje omejitev. Usmeritve in sistemi upravljanja s tveganji se redno preverjajo in tako sproti
posredujejo informacije o spremenjenih tržnih razmerah ter dejavnostih Skupine.
Tveganje Skupina obvladuje na ta način, da posluje s poslovnimi partnerji, ki so plačilno sposobni.
Naložbe
Skupina svojo izpostavljenost kreditnemu tveganju zmanjšuje z naložbenjem v likvidne vrednostnice
pogodbenih strank, katerih kreditna sposobnost je ustrezna.
Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da bo Skupina pri izpolnjevanju naletela na težave pri poravnavi svojih
finančnih obveznosti, ki jih poravnava z denarnimi ali drugimi finančnimi sredstvi. Likvidnost Skupina
zagotavlja tako, da ima vselej dovolj likvidnih sredstev za poravnavanje svojih obveznosti v roku, in sicer tako
v običajnih kot tudi zahtevnejših okoliščinah, ne da bi nastale nesprejemljive izgube ali bi Skupina tvegala
upad svojega ugleda.
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Tržno tveganje
Tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v tržnih cenah, kot so devizni tečaji, obrestne mere in
lastniški inštrumenti, vplivale na prihodke Skupine ali na vrednost finančnih inštrumentov. Cilj obvladovanja
tržnega tveganja je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo tržnim tveganjem v razumnih mejah ob
hkratni optimizaciji dobička.
Skupina ocenjuje, da bo vrednost premoženja ob prodaji višja kot pa se izkazuje v finančnih izkazih.
Skupina trguje s finančnimi inštrumenti in prevzema finančne obveznosti, oboje s ciljem obvladovanja tržnih
tveganj.
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5

POJASNILA K POSTAVKAM KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Pojasnila se nanašajo na postavke konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2018, razen če ni navedeno
drugače.
Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v evrih in prikazani brez centov. Zaradi zaokroževanja lahko v
tabelah pride do razlik pri zaokroževanju evrov.

Konsolidirani izkaz finančnega položaja
1

Opredmetena osnovna sredstva

(v EUR)
Zemljišča
Zgradbe
Druge naprave in oprema
SKUPAJ

31.12.2018
0
0
11.094
11.094

31.12.2017
0
0
0
0

Nabavljena osnovna sredstva v letu 2018 niso bila financirana s posojili.

2

Finančne naložbe

Tabela gibanja finančnih naložb
(v EUR)
Stanje 31.12.2016
Nakup (povečanje)
Prodaja (zmanjšanje)
Slabitev (prek poslovnega izida)
Sprememba poštene vrednosti (prek kapitala)
Stanje 31.12.2017
Nakup (povečanje)
Prodaja (zmanjšanje)
Slabitev (prek poslovnega izida)
Sprememba poštene vrednosti (prek kapitala)
Stanje 31.12.2018

2

4.534.072
0
1.410.499
0
0
3.123.573
0
3.123.573
0
0
0

Kratkoročna dana posojila

(v EUR)
Kratkoročna posojila podjetjem v skupini
Depoziti v poslovnih bankah
SKUPAJ

31.12.2018
170.000
0
170.000
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31.12.2017
0
0
0

3

Poslovne in druge terjatve

(v EUR)
31.12.2018
31.12.2017
Do kupcev
122
122
Druge poslovne terjatve
5.555.237
224.951
Aktivne časovne razmejitve
0
0
SKUPAJ
5.555.359
225.073
Druge poslovne terjatve predstavljajo predvsem terjatve do obvladujoče družbe (5.553.833 EUR) za prodano
naložbo v delnice MAJG. Terjatve zapadejo v plačilo najkasneje v letu 2025 in se obrestujejo po obrestni meri
EURIBOR + 2,50 % na leto. Terjatve so zavarovane z zastavo nad vrednostnimi papirji družbe Mlinotest d.d..
4

Odložene terjatve za davek

Družbe v Skupini ne pričakujejo obdavčljivih prihodkov v prihodnosti zato nimajo oblikovanih terjatev za
odložene davke. Obvladujoča družba je imela v letu 2017 oblikovane terjatve za davek iz neizrabljenih
davčnih izgub v višini 458 tisoč EUR, ki so se v letu 2018 zmanjšale na vrednost 0 EUR.
5

Kapital

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 7.347.565 kosovnih delnic. V letu 2018 je družba po postopku
poenostavljenega zmanjšanja kapitala znižala vrednost osnovnega kapitala za 23.313.280 EUR za namen
pokrivanja izgub iz preteklih let.
Na presečni datum je družba imetnica 22.062 lastnih delnic, ki predstavljajo 0,30 odstotni delež v kapitalu,
njihova skupna vrednost pa znaša 3.309 EUR.
6

Zadržani dobiček

Predstavlja ga čista izguba Skupine, ki znaša 1.622 tisoč EUR.
7

Kratkoročne obveznosti

(v EUR)
31.12.2018
31.12.2017
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
4.990
10.748
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
14.177
17.236
Pasivne časovne razmejitve
0
0
SKUPAJ
19.167
27.984
Kratkoročne obveznosti so obveznosti iz naslova tekočega poslovanja. V drugih poslovnih obveznostih so
zajete obveznosti za obračunane decembrske plače in ostale poslovne obveznosti.
8

Zabilančna sredstva / Obveznosti do virov sredstev

V poslovnem letu 2016 je Višje sodišče v Ljubljani v tožbi Vipe Holding d.d. - v likvidaciji proti Abanki d.d.
zaradi ugotavljanja ničnosti poroštev za kredite bivše matične družbe Vipe d.d. - v likvidaciji pravnomočno
potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča iz leta 2015, ki je odločilo v korist družbe. Tožena stranka Abanka
d.d. je zoper sodbo vložila izredno pravno sredstvo - revizijo, ki jo je Vrhovno sodišče zavrnilo konec avgusta
2018, o čemer je družba poročala že v polletnem poročilu za leto 2018. Na podlagi odločitve Vrhovnega
sodišča družba nima več pogojnih obveznosti iz naslova poroštva.
Ostale tožbe proti družbi so bile že v letu 2017 končane v korist družbe, tako da družba na dan 31.12.2018 ni
udeležena v nobenem sodnem postopku.
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KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
9

Prihodki od prodaje

(v EUR)
Opravljene storitve
Najemnine
SKUPAJ

leto 2018
25.408
1.200
26.608

leto 2017
49
1.200
1.249

Prihodki od prodaje predstavljajo opravljene storitve iz naslova upravljanja podjetij in prejete najemnine po
podnajemni pogodbi.
10

Poslovni odhodki

(v EUR)
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi poslovni odhodki
SKUPAJ
11

leto 2018

leto 2017

82
102.928
40.972
0
3
143.985

435
230.805
23.892
0
46
255.178

Stroški dela

(v EUR)
leto 2018
Stroški plač
30.251
Stroški socialnih zavarovanj
2.194
Stroški pokojninskih zavarovanj
2.677
Drugi stroški dela
5.850
SKUPAJ
40.972
Drugi stroški dela vključujejo regres za letni dopust, stroške prevoza na delo in prehrane.
12

leto 2017
17.573
1.274
1.555
3.490
23.892

Drugi poslovni prihodki

Druge prihodke v višini 14.413 EUR predstavljajo odpisana vnovčena (prodana) osnovna sredstva in izredni
prihodki iz naslova povrnjenih sodnih stroškov.
13

Drugi poslovni odhodki

Višina drugih odhodkov je materialno nepomembna.
14

Finančni prihodki

(v EUR)
Dividende
Realizirani kapitalski dobički
Obresti
SKUPAJ

leto 2018
0
2.372.262
128.844
2.501.106
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leto 2017
463.499
1.038.683
0
1.502.182

15

Finančni odhodki

(v EUR)
Finančni odhodki iz slabitev finančnih naložb
Obresti
SKUPAJ

16

leto 2018
0
0
0

leto 2017
64.511
114.447
178.958

Davek od dobička

(v EUR)
Dobiček pred obdavčitvijo
Odmerjeni davek od dobička
Odloženi davki
SKUPAJ DAVEK
Efektivna davčna stopnja

leto 2018
2.398.141
0
457.651
457.651
19%
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leto 2017
1.180.413
0
0
0
0

6

IZPOSTAVLJENOST IN OBVLADOVANJE TVEGANJ

Valutno tveganje
Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe deviznih
tečajev.
Skupina ne uporablja finančnih instrumentov nominiranih v tujih valutah, zato ni izpostavljena valutnemu
tveganju.

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe tržnih
obrestnih mer.
Skupina plasira eventuelne presežke likvidnih sredstev predvsem v depozite pri družbah v skupini z obrestno
mero, ki je vezana na EURIBOR zato je izpostavljenost obrestnemu tveganju majhna.

Kreditno tveganje
Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja je bila:
2018
5.311.312
0
170.000
244.047
5.725.359

Dolgoročne poslovne terjatve
Delnice in deleži razpoložljivi za prodajo
Kratkoročno dana posojila
Kratkoročne poslovne terjatve
Skupaj

2017
224.331
3.123.573
0
742
3.348.646

Analiza starosti terjatev na dan poročanja:

v EUR
Še niso zapadle
Zapadle do 30 dni
Zapadle od 31 do 180 dni
Zapadle od 181 dni do enega leta
Zapadle več kot eno leto
Skupaj

bruto vrednost
5.555.359
0
0
0
0
5.555.359

2018
oslabitev
0
0
0
0
0
0

bruto vrednost
225.073
0
0
0
0
225.073

2017
oslabitev
0
0
0
0
0
0

Skupina v obdobju poročanja ni oblikovala popravkov vrednosti terjatev.
Analiza terjatev Skupine kaže, da družba na presečni datum nima zapadlih terjatev, tako da je kreditno
tveganje zaenkrat nizko. Ker ima Skupina dolgoročne poslovne terjatve zavarovane tudi z zastavo na
vrednostnih papirjih, ki jih je prodala v letu 2018 in da iz naslova predmetne prodaje izhajajo tudi poslovne
terjatve Skupine, je kreditno tveganje povezano predvsem z uspešnostjo poslovanja družbe Mlinotest d.d.,
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katere delnice so predmet zastave. Glede na zadnje znane rezultate poslovanja in ocene vrednosti družbe
Mlinotest d.d. menimo, da je ocena kreditnega tveganja v tem poročilu korektna.

Likvidnostno tveganje
Tveganje plačilne sposobnosti izhaja iz možnosti, da družba v določenem trenutku ne bo imela zadosti
likvidnih sredstev za poravnavanje svojih tekočih obveznosti.
To tveganje Skupina obvladuje z usklajevanjem denarnih pritokov in odtokov. Glede na to, da skoraj 5 %
povprečne aktive družbe v letu 2018 predstavljajo likvidne naložbe (denarna sredstva in kratkoročne
poslovne terjatve), Skupina v obravnavanem letu ni imela likvidnostnih težav in se tudi v prihodnje ne
predvidevajo, tako da je likvidnostno tveganje po mnenju uprave nizko.

Ocenitev poštene vrednosti finančnih sredstev in obveznosti
Finančna sredstva– glede na izračun njihove poštene vrednosti jih uvrščamo v tri ravni:
Raven 1: sredstva ali obveznosti po tržni ceni,
Raven 2: sredstva ali obveznosti, ki se ne uvrščajo v raven 1, njihova vrednost pa je določena neposredno ali
posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov,
Raven 3: sredstva ali obveznosti, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov.
Sredstva:
vEUR

31.12.2018

31.12.2017

Raven 1

0

0

Raven 2

0

0

Raven 3

0

0

SKUPAJ

0

0

31.12.2018

31.12.2017

Raven 1

0

0

Raven 2

0

0

Raven 3

0

0

SKUPAJ

0

0

Obveznosti:
vEUR

Vse terjatve in obveznosti družbe so prikazane po knjigovodski vrednosti, ki ni višja od poštene vrednosti.
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DRUGA RAZKRITJA

POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI
Povezane osebe vključujejo člane nadzornega sveta in uprave obvladujoče družbe ter njihove ožje družinske
člane.
Število delnic obvladujoče družbe v lasti članov uprave in nadzornega sveta obvladujoče družbe na dan
31.12.2018:
Ime in priimek
Miran Gombač

funkcija
Predsednik uprave

Št. delnic
67

Delež v kapitalu
0

Predsednik uprave je delnice pridobil pred imanovanjem.
Prejemki oseb v letu 2018
v EUR
Deleži v
Organ
Plača
Sejnina dobičku
Uprave obvladujoče družbe *
Miran Gombač
30.251
Člani nadzornega sveta obvladujoče družbe
Tomaž Juvan
323
Goran Gojković
269
Nataša Češčut
269

Nagrade
dobička

iz
Drugo Skupaj
30.251
323
269
269

Prejemki uprav vključujejo plače, regres za letni dopust in povračila stroškov. Prejemki članov nadzornih
svetov vključujejo prejemke za opravljanje funkcije v okviru nadzornega sveta.
* Predsednik uprave obvladujoče družbe je prejel plačo kot direktor družbe Vipa nepremičnine d.o.o..
Navedenim skupinam oseb s strani Skupine v letu 2018 ni bilo danih posojil.
Stroški storitev revidiranja
Stroški storitev revidiranja v skupini Vipa Holding v letu 2018 so bili 7 tisoč EUR. Drugih poslov z revizijskimi
družbami v obravnavanem letu ni bilo.
Dogodki po datumu bilance stanja
Od datuma računovodskih izkazov do dneva priprave tega poročila ni bilo ugotovljenih takšnih dogodkov, ki
bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2018.
Ajdovščina, 26.04.2019

VIPA HOLDING, d.d.
Predsednik uprave: Miran Gombač
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IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Predsednik uprave družbe VIPA HOLDING d.d. izjavlja, da je bilo v letu 2018 upravljanje družbe skladno z Zakonom o
gospodarskih družbah ter drugimi veljavnimi predpisi.
Izjava o upravljanju družbe je sestavni del letnega poročila za leto 2018.
Pojasnila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
Družba VIPA HOLDING d.d., na osnovi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa minimalne vsebine izjave
o upravljanju, podaja naslednja pojasnila:
1. Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanje tveganj v družbi v povezavi s postopkom
računovodskega poročanja
Aktivnosti odprodaje premoženja izvaja likvidacijski upravitelj družbe. Računovodski postopki zagotavljajo da so:
 poslovni dogodki evidentirani na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin, točno in pošteno
 poslovni dogodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo,
 preprečena oziroma pravočasno zaznana morebitna nepooblaščena pridobivanja, uporabe in razpolaganja s premoženjem družbe,
ki bi imeli pomembne vplive na računovodske izkaze.
Notranjo kontrolo v družbi izvaja računovodstvo, ki je odgovorno za vodenje poslovnih knjig ter izdelavo računovodskih izkazov
v skladu z veljavnimi računovodskimi, davčnimi in drugimi predpisi.
2. Pomembno neposredno in posredno lastništvo vrednostnih papirjev družbe v smislu doseganja kvalificiranega deleža, kot
ga določa zakon, ki ureja prevzeme
Pomembno neposredno lastništvo vrednostnih papirjev družbe ima družba Mlino d.o.o., ki ima na presečni datum v lasti 87,79 %
delnic družbe.
3. Pojasnila o vsakem imetniku vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice
Glede na ugotovitev iz prejšnje točke ima družba Mlino d.o.o. posebne kontrolne pravice, ki izhajajo iz statuta družbe in določil
ZGD-1 in pripadajo najmanj tričetrtinskemu lastniku vrednostnih papirjev. Tako lahko družba Mlino d.o.o. sprejme vse statutarne
spremembe, odločitev o nadaljevanju likvidacije oziroma njeni prekinitvi ipd.
4. Pojasnila o vseh omejitvah glasovalnih pravic
Delničarji družbe nimajo omejitev za izvajanje glasovalnih pravic.
5. Pravila družbe o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja in nadzora in spremembah statuta
Pravila družbe ne urejajo posebej imenovanja ter zamenjave članov organov vodenja ali nadzora ter spremembe statuta. V celoti
uporabljamo veljavno zakonodajo.
6. Pooblastila članov poslovodstva, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic
Uprava je bila v letu 2018 pooblaščena, da v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta
družbe v sodni register na podlagi tega sklepa in brez dodatnega sklepa skupščine, enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital
družbe z izdajo novih delnic do višine 3.673.782,50 EUR.
7. Delovanje skupščine družbe in njene ključne pristojnosti
Skupščina delničarjev se je v letu 2018 sestala na redni skupščini 20.11.2018. Pristojnosti skupščine in pravice delničarjev so
navedene v zakonu in se uveljavljajo na način, kakršnega določa statut družbe.
8. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora
Celovita predstavitev organov vodenja in nadzora je opisana v poročilu za leto 2018.
Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja za javne družbe
Družba v skladu z določilom petega odstavka 70. člena ZGD-1 podaja izjavo o upravljanju družbe. Ta izjava o upravljanju se nanaša
na obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018. Predsednik uprave izjavlja, da je konsolidirano poročilo za leto 2018 vključno z izjavo o
upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih. Družba pri poslovanju spoštuje predpise regulatorjev
trga vrednostnih papirjev.
Izjava o spoštovanju načel Kodeksa o upravljanju
Družba pri svojem poslovanju ne uporablja kodeksa upravljanja.
Ajdovščina, 26.04.2019

Miran Gombač, predsednik uprave
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
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