Letno poročilo
Skupine VIPA HOLDING
za poslovno leto 2021
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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021

UVODNA POJASNILA
V računovodskem poročilu letnega poročila skupine Vipa holding objavljamo računovodske izkaze za obdobje
1.1.2021-31.12.2021 skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki veljajo za
delujoča podjetja. Tudi primerjalni računovodski izkazi za preteko leto 2020 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, vključujejo pa samo podatke iz
ločenih računovodskih izkazov VIPA HOLDING d.d..
Družba je pripravila konsolidiran izkaz finančnega stanja na dan 31.12.2021, izkaza uspeha in izkaza denarnih
tokov pa ni konsolidrala, saj se obdobje konsolidacije predmetnih izkazov začne z dnem 31.12.2021, ki je tudi
datum začetka obladovanja.
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:

Matija Majcenovič

Na 44. seji nadzornega sveta dne 18.12.2019 je nadzorni svet z dnem 01.01.2020 za predsednika uprave za
obdobje petih let imenoval Matijo Majcenoviča.

1.3

Nadzorni svet družbe

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

Tomaž Juvan
Goran Gojković
Nataša Češčut

Na 27. korespondenčni seji nadzornega sveta, ki je potekala od 27.03. do 31.03.2021, je bila za mandatno dobo
enega leta ponovno imenovana revizijska komisija v sestavi Metka Gobec (zunanja strokovnjakinja), Nataša
Češčut (predsednica) in Tomaž Juvan (član).
Na 47. seji, ki je potekala dne 29.04.2021, je nadzorni svet obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo družbe
VIPA HOLDING d.d., za poslovno leto končano na dan 31.12.2020 z vsebino, v kateri ga je sestavilo
poslovodstvo družbe, skupaj z revizijskim poročilom in izjavo o upravljanju družbe. Prav tako je sprejel Poročilo
nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31.12.2020.
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Na 48. seji, ki je potekala dne 15.07.2021, je nadzorni svet potrdil oblikovanje sklepov za redno letno skupščino
in se pod točko razno seznanil z nameravanim odkupom deleža v družbi Mlinotest trgovina d.o.o., Umag, ter
revizijski komisiji naložil opravo ocene, ali gre za posel s povezanimi strankami.
Na 49. seji nadzornega sveta, ki je potekala dne 27.12.2021, se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem družbe
v prvih enajstih mesecih poslovnega leta 2020 in aktualnimi zadevami, vezanimi na tekoče poslovanje družbe.

1.4

Kapital

1.4.1 Osnovni kapital
Osnovni kapital družbe na dan 31.12.2021 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 31.12.2021 in 31.12.2020.
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
-

Opis
Število izdanih delnic
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) - konsolidirano
Tržna vrednost delnice (v EUR)
Razmerje med tržno in knjigovodsko vrednostjo delnice
Čisti dobiček na delnico (v EUR) - konsolidirano
Razmerje med tržno vrednostjo in dobičkom na delnico

31.12.2021 31.12.2020
7.347.565
7.347.565
0,80
0,78
0,70
0,08
0,88
0,10
0,01
0,00
0,00
0,00

knjigovodska vrednost delnice je izračunana kot razmerje med kapitalom in številom izdanih delnic
tržna vrednost delnice je povzeta po zadnjem objavljenem tečaju delnice v letu 2021 na Ljubljanski
borzi
tržna vrednost/knjigovodska vrednost predstavlja razmerje med navedenima vrednostima
čisti dobiček na delnico je razmerje med ugotovljenim čistim dobičkom in tehtanim povprečnim
številom izdanih delnic
tržna vrednost/dobiček predstavlja razmerje med navedenima vrednostima.
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1.4.4 Lastne delnice
Na dan 31.12.2021 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.

1.4.5 Dividendna politika
V poslovnem letu 2021 ni bilo bilančnega dobička, s katerim bi delničarji lahko razpolagali.

1.4.6

Odobreni kapital

Po sklepu skupščine družbe z dne 20.11.2021 je uprava 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).
V poslovnem letu, ki se je končalo na dan 31.12.2021, uprava ni izkoristila pooblastila za povečanje osnovnega
kapitala na osnovi odobrenega kapitala.

1.4.7

Narava in namen rezerv

Na dan 31.12.2021 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 upravljanje z naložbami in opravljanje storitev
poslovnega svetovanja.

1.6

Gospodarske dejavnosti

V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opredeljene dejavnosti v statutu družbe, ki jih opravlja družba so:
K64.200 K64.990 K66.190 L68.200 L68.320 M70.220 M74.900 -

1.7

Dejavnost holdingov,
Druge 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 31.12.2021
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Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Delničar
MLINO d.o.o.
KAD d.d. - 48.b člen ZNVP - 1 – NEGLASOVALNE
VIPA HOLDING d.d.
ZGONIK TIMOTEJ
FINŽGAR JAKOB
MLINOTEST d.d.
LAGERFIN d.o.o.
ZGONIK MARKO
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN
OBČINA AJDOVŠČINA

Št. delnic Delež
6.450.756
87,79
41.271
0,56
22.062
0,30
9.405
0,13
7.608
0,10
4.511
0,06
3.806
0,05
3.190
0,04
1.777
0,02
1.451
0,02
6.545.837
89,09

Na dan 31.12.2021 je družba imela 6.884 delničarjev. V primerjavi s stanjem v delniški knjigi na dan 31.12.2020,
ko je družba imela 6.906 delničarjev, se je število delničarjev zmanjšalo za 22. Največjih deset delničarjev Družbe
je imelo v lasti 6.545.837 delnic, ki predstavljajo 89,09 odstotni lastniški delež, medtem ko je v letu 2020 deset
največjih delničarjev imelo v lasti 6.542.883 delnic, kar je predstavljalo 89,05 odstotni lastniški delež.

1.8

Skupščina

Skupščina družbe je na redni seji, ki je potekala dne 19.08.2021, sprejela naslednje sklepe:

1.

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Sprejeti sklep pod točko 1.:
Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in
izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Češčut (predsednica) ter Suzana Žarkovič (članica). Za sestavo
notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.267 oddanih glasov, proti
ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.267.
Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.267, kar predstavlja 87,86 %
delež v osnovnem kapitalu družbe.

2.

Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sprejeti sklep pod točko 2a.:
Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2020.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.267 oddanih glasov, proti
ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.267.
Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.267, kar predstavlja 87,86 %
delež v osnovnem kapitalu družbe.
Sprejeti sklep pod točko 2b.:
Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2020.
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Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.267 oddanih glasov, proti
ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.267.
Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.267, kar predstavlja 87,86 %
delež v osnovnem kapitalu družbe.

PREDSTAVITEV POVEZANIH DRUŽB
Povezana družbe VIPE HOLDING d.d. na dan poročanja je odvisna družba Mlinotest trgovina d.o.o., Umag, ki
je v 100 % lasti družbe, ki jo na dan 31.12.2021 zastopa direktor Franko Perič. Naložbo v predmetno povezano
družbo je družba VIPA HOLDING d.d. pridobila dne 22.12.2021. Poglavitna dejavnost družbe Mlinotest trgovina
d.o.o. je dajanje lastnih nepremičnin v najem, iz katere je realizirala tudi večino prihodkov.
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.
Predsednik uprave družbe je Matija Majcenovič.
Konsolidirani računovodski izkazi za poslovno leto so sestavljeni skladno z Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (MSRP).
VIZIJA IN RAZVOJ DRUŽBE
Družba ustvarja večino prihodkov iz naslova obresti od prodanih neplačanih naložb. Družba je v letu 2021
pridobila naložbo odvisno družbo, kar kaže na postopno obujanje osnovne dejavnosti holdinga, kar je tudi
dolgoročna vizija družbe. Kratkoročno družba poskuša razširiti svoje poslovanje z opravljanjem dejavnosti
drugih finančnih storitev (storitve odkupa terjatev oz. faktoringa, dajanje posojil) ter poslovnega in davčnega
svetovanja, kar je v manjšem obsegu že realizirala v poslovnem letu 2021.

PREGLED POSLOVANJA
Sredstva skupine Vipa holding (skupina) na dan 31.12.2021 predstavljajo dolgoročne terjatve iz naslova
kupnine za prodajo delnic, opredmetena osnovna sredstva, druge kratkoročne terjatve in denarna sredstva v
skupni višini 6.756.715 EUR.
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Skupina je poslovno leto zaključila z dobičkom v višini 104.822 EUR, tako da skupna nepokrita izguba znaša
1.480.723. EUR, kapital skupine pa znaša 5.866.842 EUR. Družba ima na presečni datum tudi 889.873 EUR
kratkoročnih obveznosti, večino iz kupnine za finančno naložbo in razliko iz tekočega poslovanja.

1.9

Izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa
Skupina je poslovno leto 2021 zaključila z dobičkom v višini 104.822 EUR. Dobiček je predvsem posledica
prihodkov pri prvi konsolidaciji (112.781 EUR) zaradi pozitivne razlike med pošteno vrednostjo čistih sredstev
prevzete odvisne družbe in zneskom kupnine za 100% delež v kapitalu te družbe.
Večino prihodkov predstavljajo finančni prihodki iz poslovnih terjatev v višini 139.987 EUR, čisti prihodki od
prodaje 3.100 EUR, prihodki pri prvi konsolidaciji 112.781 EUR in drugi poslovni prihodki v višini 5.168 EUR.
Prihodki so za 2 % višji kot v preteklem letu.
Stroški materiala in storitev so znašali 143.125 EUR in predstavljajo splošne stroške poslovanja. Glede na
preteklo leto so višji za 14 %. Vseobsegajoči donos je enak čistemu dobičku in znaša 104.822 EUR.

1.10

Izkaz finančnega položaja
Vrednost sredstev družbe na dan 31.12.2021 je znašala 6.756.715 EUR in je v primerjavi s predhodnim letom
višja za 981.738 EUR.
Dolgoročna sredstva v višini 6.730.715 EUR predstavljajo skoraj 100 % vseh sredstev in njihov delež v sredstvih
se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2020 povečal za 3 odstotne točke. Največji delež sredstev predstavljajo
dolgoročne poslovne terjatve v višini 5.718.057 EUR, ki so za 3 % višje, kot v preteklem letu ter naložbene
nepremičnine v višini 979.381 EUR. Kratkoročna sredstva v višini 26.000 EUR predstavljajo terjatve do kupcev
in ostale poslovne terjatve.
Obveznosti do virov sredstev znašajo 6.756.715 EUR, kapital skupine 5.866.842 EUR, zadržani dobiček oziroma
izguba -1.480.723 EUR. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupnem znesku 889.873 EUR predstavljajo
obveznosti za plačilo finančne naložbe v višini 742.038 EUR, razlika v višini 147.835 EUR pa so obveznosti
dobaviteljev v višini 142.409 EUR, največ 138.382 EUR do družbe v širši skupini in druge kratkoročne poslovne
obveznosti v višini 5.426 EUR.
STRUKTURA ZAPOSLENIH
Na dan 31.12.2021 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 družba trenutno nima finančnih naložb v vrednostne papirje in kapital
družb, ki bi kotirale na borzi in da večino njenih sredstev predstavljajo dolgoročne in kratkoročne poslovne
terjatve ocenjujemo, da družba tem tveganjem ni izpostavljena.
Tudi izpostavljenost likvidnostnim tveganjem je majhna, 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 kratkoročnih in dolgoročnih terjatev družbe.
Vsekakor pa je potrebno poleg že znanega faktorja korona virusa, katerega pojav na poslovanje družbe, do
sedaj ni vplival, potrebno upoštevati nov faktor pri spremljanju, zmanjševanju in obvladovanju poslovnih
tveganj, ki ga predstavlja dogajanje v Ruski federaciji in Ukrajini. Družba do priprave tega poročila sicer ni
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zaznala posledic omenjenih dejavnikov na poslovanje družbe razen dejstva, da planirana realizacija prihodkov
iz naslova opravljanja finančnih in drugih storitev ni bila realizirana v planiranem obsegu. Bi pa lahko predvsem
nov dejavnik t.j. vojna v Ukrajini imel negativen vpliv na poslovanje družbe v okviru Skupine Mlino, saj je
obvladujoča družba Mlino hkrati tudi največji dolžnik družbe VIPA HOLDING d.d.. Vpliv dogajanja na poslovanje
v skupini sicer ni neposreden, saj nobena od družb v skupini Mlino ne posluje z Rusko federacijo niti z Ukrajino,
vendar pa ima dogajanje velik neposreden vpliv, predvsem zaradi negotovosti razvoja dogodkov v Ukrajini, ki
že precej drastično vpliva na dvige cen energentov in nekaterih osnovnih prehrambenih surovin, posledično
pa na dvig cen praktično vseh proizvodov.
Glede na nezmožnost napovedi trajanja vojne v Ukrajini, je trenutno praktično nemogoče oceniti vpliv na
poslovne rezultate družbe v letu 2022. Družba bo v največji možni meri spremljala poslovanje Skupine Mlino
in pozorno spremljala dogodke, povezane tako z dogajanjem v Ukrajini kot tudi z razvojem korona virusa ter s
pravočasnimi ukrepi poskušala zagotoviti dostop do zadostnega obsega likvidnih sredstev, ki bodo potrebni
za zmanjševanje negativnih vplivov na poslovanje družbe.
Ne glede na navedeno pa, upoštevajoč vse trenutno znane informacije, ne obstaja tveganje nadaljnjega obstoja
družbe.
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.
POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI, KI SO NASTOPILI PO KONCU POSLOVNEGA LETA KONČANEGA NA
DAN 31.12.2021
Pomemben dogodek, ki je nastopil po koncu leta 2021 je poleg že poznane epidemiološke situacije zaradi
korona virusa novonastala situacija v Ukrajini in Ruski republiki. Družba do datuma priprave tega poročila ni
zaznala posledic na poslovanje družbe, ki bi jih povzročila navedena dogodka. Ker je razvoj omenjenih
dogodkov, predvsem dogajanje v Ruski republiki in Ukrajini in obseg korona virusa v prihodnosti nemogoče
napovedati, poslovodstvo družbe ne more oceniti učinka na poslovanje v letu 2022.
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 2021.
Nadzorni svet družbe je na svoji korespondenčni seji dne 28.03.2022 za eno leto podaljšal mandat Revizijski
komisiji v sestavi Nataša Češčut, Metka Gobec in Tomaž Juvan.
POMEMBNI SODNI SPORI
Na dan izdelave letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31.12.2021 družba nima odprtega nobenega
sodnega spora.
POTENCIALNE OBVEZNOSTI
Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno zajete v bilanci stanja na dan 31.12.2021.
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PODATKI IN POJASNILA V POVEZAVI Z ZAKONOM O PREVZEMIH

1.11

Struktura osnovnega kapitala

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

1.11.1 Vrsta delnice
Navadne imenske kosovne delnice.

1.11.2 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.

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

1.12

Omejitve prenosa delnic

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

1.13

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 31.12.2021 in 31.12.2020.

Zap. št. Delničar
1
Mlino d.o.o.

1.14

31.12.2021
31.12.2020
Št. delnic Delež
Št. delnic Delež
6.450.756
87,79% 6.450.756 87,79%

Delniške sheme za delavce

Družba nima delniške sheme za delavce.

1.15

Omejitve glasovalnih pravic

Omejitev glasovalnih pravic na določen delež ali določeno število glasov ne obstaja.
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1.16

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.

1.17

Pravila družbe

Družba je z dnem 01.01.2019 pristopila k uporabi referenčnega kodeksa in sicer zanjo velja 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 Združenja nadzornikov Slovenije
https://www.zdruzenje-ns.si/.
S 01.01.2022 stopa v veljavo prenovljen Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki ga bo Družba
ustrezno uporabila v letu 2022.
IZJAVA POSLOVODSTVA
Uprava družbe VIPA HOLDING d.d. je odgovorna za pripravo konsolidiranega letnega poročila skupine Vipa
Holding ter računovodskih izkazov na način, ki vsej zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko
premoženjskega stanja in izidov poslovanja skupine Vipa Holding v poslovnem letu 2021.
Uprava izjavlja, da je po njenem najboljšem vedenju:

•

računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja in da daje
resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe in
drugih družb, vključenih v konsolidacijo kot celote,

•

v poslovno poročilo za poslovno leto 2021 vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe
ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim družba in druge
družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene.

Poslovodstvo družbe v smislu 545. člena Zakona o gospodarskih družbah izjavlja, da v poslovnem letu 2021 z
obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami ni storila ali na pobudo oziroma v interesu teh družb opustila
kakšnega dejanja, ki bi za družbo pomenilo prikrajšanje.
Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja družbe ter
za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.

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, 26.04.2022

VIPA HOLDING, d.d.
Matija Majcenovič, predsednik uprave

11

2

PREDSTAVITEV SKUPINE VIPA HOLDING d.d.

Skupino VIPA HOLDING d.d. na dan 31.12.2021 sestavljajo:
Obvladujoča družba:
VIPA HOLDING d.d.
Lokarjev drevored 1, Ajdovščina
Predsednik uprave: Matija Majcenovič

Odvisna družba:
MLINOTEST TRGOVINA d.o.o., Umag, Hrvaška
Murine, Ungarija 39, Umag, Hrvaška
Direktor Franko Perič

Finančni podatki za družbe v skupini za leto 2021
Družba

Skupaj sredstva na
Kapital na dan
Čisti prihodki od
Čisti poslovni
dan 31.12.2021
31.12.2021
prodaje za leto 2021
izid za leto 2021
VIPA Holding d.d.
6.504.938
5.754.061
3.100
-7.959
Mlinotest trgovina d.o.o.
1.016.171
877.175
18.961
-40.704
* uporabljen referenčni tečaj ECB za HRK/EUR – na dan 31.12.2021 7,5156, povprečni tečaj za leto 2021 7,5291

Družba Mlinotest trgovina d.o.o., Umag je bila pridobljena z nakupom od povezane družbe Mlinotest d.d. dne
22.12.2021. V konsolidirane računovodske izkaze skupine je odvisna družba vključena po stanju 31.12.2021,
tako da rezultati poslovanja odvisne družbe za leto 2021 niso vključeni v konsolidiran izkaz poslovnega izida
in konsolidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa.
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KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2021

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
Predujmi
Denarna sredstva in denarni ustrezniki
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Skupaj kratkoročna sredstva

Pojasnilo

31.12.2021

31.12.2020

1

33.211
0
979.381
66
5.718.057
0
6.730.715
0
0
14.347
1.208
10.445

11.958
0
0
0
5.578.592
0
5.590.550
0
47.500
133.509
0
3.418

26.000

184.427

6.756.715

5.774.977

7.347.565
3.309
-3.309
-1.480.724
0
5.866.841
0
5.866.841

7.347.565
3.309
-3.309
-1.585.545
0
5.762.020
0
5.762.020

0
0
0
0
0
0
0
0
142.409
437
747.027
889.873

0
0
0
0
0
0
0
0
3.787
457
8.713
12.957

889.873
6.756.715

12.957
5.774.977

1
2
3
4

2
3
3
5

Skupaj sredstva
Kapital
Izdani kapital
Rezerve
Lastne delnice
Zadržani dobiček
Rezerve za pošteno vrednost
Kapital lastnikov obvladujoče družbe
Neobvladujoči delež
Skupaj kapital
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
Obveznosti za davek od dobička
Druge kratkoročne obveznosti in časovne razmejitve
Skupaj kratkoročne obveznosti

6
6
6
7

8
8
8

Skupaj obveznosti
Skupaj kapital in obveznosti
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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. Davek iz dobička
16. Odloženi davki
17. 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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10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14

2021

2020

3.100
0
0
117.949
-143.125
0
-797
-11.840
0
0
139.987
0
0
-16
-437
0
104.821

2.850
0
0
0
-125.429
0
-5.179
-19.678
4.282
795
136.938
0
0
-29
0
0
-5.450

104.821
0

-5.450
0

0,01

0,00

2021
104.821

2020
-5.450

0
0
0
104.821

0
0
0
-5.450

104.821
0

-5.450
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 (-)
neto finančni izid
prihodki iz prve konsolidacije
amortizacijo
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 finančnih naložb
Izdatki pri investiranju
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev finančnih naložb
Pozitivni ali negativni denarni tok pri investiranju
C. Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti
Izdatki pri financiranju
Plačane obresti
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti
Pozitivni ali negativni denarni tok pri financiranju
Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov)
Denarna sredstva prevzetega poslovanja
Začetno stanje denarnih sredstev
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leto 2021

leto 2020

104.821
-111.547
0
0
-112.781
797
437
-143.337

-5.450
-4.236
0
-5.077
0
841
0
-82.220

-21.510
0
-121.370
0
-457
-150.063

-80.776
0
4.075
0
-5.519
-91.906

173.684
1.184
0
172.500
-21.921
0
-21.921
151.763

96.940
1.376
4.282
91.282
-1.704
-1.704
0
95.236

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

10.445
1.700
5.327
3.418

3.418
3.330
0
88

KONSOLIDIRAN IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za poslovno leto končano na dan 31.12.2021 (v EUR)

Poslovni dogodki / Postavke kapitala

A.1. Stanje 31.12.2020
a) Preračuni za nazaj (popravek napak)
b) Prilagoditve za nazaj (spremembe
računovodskih usmeritev)
A.2. Začetno stanje 1.1.2021
B.1. Spremembe lastniškega kapitala transakcije z lastniki
B.2. Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida
b) Spremembe presežka iz
prevrednotenja finančnih naložb
B.3. Spremembe v kapitalu
a) Zmanjšanje osnovnega kapitala za
pokrivanje izgub
b) Poravnava izgube obdobja kot
odbitne sestavine kapitala
E. Stanje 31. 12. 2021

0
0

Rezerve iz dobička
Rezerve za
Lastne
lastne
delnice
delnice
III/1
III/2
3.309
-3.309
0
0

0

0

0

0

7.347.565

0

3.309

0

0

0

0

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

I.
7.347.565
0

II.

Rezerve zaradi
vrednotenja
po pošteni
vrednosti
IV
0
0

Zadržani
dobiček

Skupaj
kapital

V
-1.585.545
0

VI
5.762.020
0

0

0

0

-3.309

0

-1.585.545

5.762.020

0

0

0

0

0

0

0

0

104.821

104.821

104.821

104.821

0
0

0

0

0

7.347.565

0

0

3.309

0

-3.309

0

0

0
0

0

0

0

0

0

-1.480.724

5.866.841

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za poslovno leto končano na dan 31.12.2020 (v EUR)

Poslovni dogodki / Postavke kapitala

A.1. Stanje 31.12.2019
a) Preračuni za nazaj (popravek napak)
b) Prilagoditve za nazaj (spremembe
računovodskih usmeritev)
A.2. Začetno stanje 1.1.2020
B.1. Spremembe lastniškega kapitala transakcije z lastniki
B.2. Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida
b) Spremembe presežka iz
prevrednotenja finančnih naložb
B.3. Spremembe v kapitalu
a) Zmanjšanje osnovnega kapitala za
pokrivanje izgub
b) Razporeditev preostalega dela čistega
dobička primerjalnega poročevalsekga
obdobja na druge sestavine kapitala
E. Stanje 31. 12. 2020

0
0

Rezerve iz dobička
Rezerve za
Lastne
lastne
delnice
delnice
III/1
III/2
3.309
-3.309
0
0

0

0

0

0

7.347.565

0

3.309

0

0

0

0

0

0

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

I.
7.347.565
0

II.

Rezerve zaradi
vrednotenja
po pošteni
vrednosti
IV
0
0

Zadržani dobiček
V
-1.580.095
0

VI
5.767.470
0

0

0

0

-3.309

0

-1.580.095

5.767.470

0

0

0

0

0

0

-5.450

-5.450

-5.450

-5.450

0
0

0

0

0

7.347.565

0

0

3.309
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Skupaj
kapital

0

-3.309

0

0

0
0

0

0

0

0

0

-1.585.545

5.762.020
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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 2021, vključujejo Družbo in njene odvisne družbe (skupaj v nadaljevanju
»Skupina«).
V Skupino sta bili v letu 2021 vključeni naslednji družbi:
• Mlinotest trgovina d.o.o., Umag, 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 je sprejela tudi Evropska unija in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).
Za datum prve uporabe MSRP v Skupini je bil določen 1.1.2017.
Uprava Družbe je računovodske izkaze potrdila dne 20.04.2022.
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.
Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in odločilnih presojah, ki jih je uprava obvladujoče družbe pripravila
v procesu izvajanja računovodskih usmeritev in ki najbolj vplivajo na zneske v računovodskih izkazih, so opisani
v pojasnilih:
Pojasnilo 1 – Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe v Umagu v lasti odvisne družbe so vključena v konsolidirane računovodske izkaze po tržni
vrednosti, kot jo je ocenil stalni sodni izvedenec na dan 9.2.2021 na podlagi metode primerljivih prodaj.
Skupina ni pripoznala sredstev iz najema, ker zneski plačil za najeta sredstva niso pomembni oz. vrednost
najetih sredstev ne presega 10.000 EUR oz. gre za kratkoročne najeme.
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Pojasnilo 3 – Poslovne terjatve
Ob pripravi računovodskih izkazov družbe v Skupini oblikujejo popravek vrednosti oziroma oslabitev terjatev,
za katere se domneva, da ne bodo poravnane v celotnem znesku ali da sploh ne bodo poravnane. Pri presoji
posamičnih terjatev so upošteva poštena vrednost prejetih stvarnih zavarovanj.
Pomembne računovodske usmeritve
Družbe v Skupini so dosledno uporabile spodaj opredeljene računovodske politike za vsa obdobja, ki so
predstavljena v priloženih konsolidiranih računovodskih izkazih.
Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in
časovne neomejenost delovanja.
Novi standardi in pojasnila, ki so začeli veljati 1. januarja 2021
Dopolnitve MSRP 9, MRS 39, MSRP 7, MSRP 4 in MSRP 16 – Reforma referenčnih obrestnih mer – 2.
faza
Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS ) je objavil drugi del reforme referenčnih
obrestnih mer, in sicer dopolnitve MSRP 9, MRS 39, MSRP 7, MSRP 4 in MSRP 16, ter s tem zaključil svoje delo
kot odgovor na reformo medbančnih obrestnih mer (interban ofeered rates, IBOR). Dopolnitve vsebujejo
začasno izjemo pri poročanju o finančnih učinkih zamenjave IBOR z alternativno, skoraj netvegano obrestno
mero (risk-free rate, RFR). Dopolnitve podjetjem omogočajo uporabo praktične rešitve pri obračunu sprememb
osnove za določitev pogodbenih denarnih tokov finančnega sredstva ali obveznosti, pri čemer mora
posamezno podjetje efektivno obrestno mero prilagoditi tako, da je enakovredna gibanju tržne obrestne mere.
Poleg tega podjetjem omogočajo uporabo določenih posplošitev glede prenehanja obračunavanja varovanja
pred tveganjem, vključno z začasno oprostitvijo od zahteve razločevanja, za razmerja varovanja pred
tveganjem, pri katerih je bila alternativna referenčna obrestna mera določena kot nepogodbeno določena
sestavina tveganja.
Dopolnitve niso vplivale na računovodske izkaze skupine.
Dopolnitve MSRP 7 – Finančni instrumenti od podjetja zahtevajo razkritja, ki uporabnikom računovodskih
izkazov omogočajo razumevanje učinka reforme referenčne obrestne mere na finančne instrumente podjetja
in njegovo strategijo upravljanja tveganj. Podjetje mora dopolnila uporabiti za nazaj, brez preračuna podatkov
preteklih obdobij.
Dopolnitve niso vplivale na računovodske izkaze skupine.
Dopolnitve MSRP 16 Najemi – Prilagoditev najemnin v zvezi s Covidom-19 po 30. juniju 2021
Dopolnitve standarda veljajo za letna obdobja, ki so se začela 1. aprila 2021 ali kasneje. Zgodnja uporaba je
dovoljena tudi v računovodskih izkazih, ki na dan objave dopolnil standarda niso bili odobreni za objavo. Marca
2021 je UOMRS dopolnil pogoje za uporabo praktične rešitve iz MSRP 16, ki najemniku omogoča, da
prilagoditve najemnin, do katerih pride neposredno zaradi pandemije covida-19, ne obravnava po smernicah
standarda MSRP 16. Podjetje lahko izkoristi to olajšavo pri obravnavi prilagoditve najemnin, pri čemer
posamezno znižanje vpliva samo na plačila, ki bi prvotno zapadla 30. junija 2022 ali prej, in pod pogojem, da
so izpolnjeni vsi pogoji za uporabo te praktične rešitve.
Dopolnitve niso vplivale na računovodske izkaze skupine.

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.
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Posli izvzeti iz konsolidacije
Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja, nerealizirani dobički in izgube, ki izhajajo iz
poslov znotraj Skupine.
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.
Na poročevalski dan odvisne družbe v tujini, katerih funkcionalna valuta ni evro, računovodske izkaze
preračunajo v evro z uporabo tečaja Evropske centralne banke (ECB), za izkaz poslovnega izida pa uporabijo
povprečni tečaj poročevalskega obdobja.
Tečajne razlike, ki nastanejo pri preračunu iz funkcionalnih v predstavitveno valuto, se izkažejo neposredno v
kapitalu kot prevedbena rezerva in v izkazu drugega vseobsegajočega donosa, vse dokler odvisna družba v
tujini ni odtujena, tedaj se znesek tečajnih razlik prenese iz prevedbene rezerve v izkaz poslovnega izida.
Na dan poročanja so izkazi navedenih odvisnih podjetij preračunani v poročevalno valuto obvladujoče družbe.
Za bilanco stanja je uporabljen tečaj na dan poročanja 31.12.2021 (7,5156 HRK za EUR), medtem ko je za izkaz
poslovnega izida uporabljen povprečni tečaj za poslovno leto (7,5291 HRK za EUR).
Tečajne razlike, ki izhajajo iz preračuna funkcijske valute v predstavitveno valuto, se pripoznajo v drugem
vseobsegajočem donosu in so izkazane v prevedbeni rezervi znotraj postavk drugega vseobsegajočega
donosa. Pri odtujitvi podjetja v tujini (delni ali celotni) se znesek v prevedbeni rezervi prenese v izkaz
poslovnega izida kot del dobička ali izgube pri odtujitvi.
Pri izgubi obvladovanja Skupina odpravi pripoznanje sredstev in obveznosti odvisnega podjetja,
neobvladujočih deležev ter tudi pripoznanje drugih sestavin kapitala, ki se nanašajo na odvisno podjetje.
Kakršnikoli presežki ali primanjkljaji, ki se pojavijo pri izgubi obvladovanja, se pripoznajo v poslovnem izidu.

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
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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
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
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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) 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.

21

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.

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.
Preostala vrednost sredstev, ocenjena doba koristnosti sredstev oziroma metoda amortizacije je pregledana
oziroma spremenjena, če je potrebno, letno pri pripravi letnih računovodskih izkazov. V poslovnem letu 2021
ni bilo sprememb v uporabljenih amortizacijskih stopnjah.
Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja in po
potrebi prilagodijo.
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Tipične amortizacijske stopnje so:
Sredstvo
računalniška oprema
proizvajalna oprema
transportna sredstva

Amort. stopnja v %
50
10 - 20
10 - 25

Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev Skupine,
z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Slabitev se pripozna v izkazu poslovnega izida.

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.
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.
Tipične amortizacijske stopnje so:
Sredstvo
programska oprema

Amort. stopnja v %
25 - 50

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.
Tipične amortizacijske stopnje so:
Sredstvo
zgradbe

Amort. stopnja v %
2–5
v povprečju 3,6
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NAJETA SREDSTVA
Pravica do uporabe sredstev na podlagi najema in obveznost iz najema se na datum začetka najema izmeri po
sedanji vrednosti najemnin, ki na ta dan še niso plačane. Pri izračunu sedanje vrednosti najemnin je kot
diskontna mera uporabljena predpostavljena obrestna mera za izposojanje, ki jo mora plačati najemnik.
Opredmeteno osnovno sredstvo pridobljeno z najemom, se amortizira med trajanjem najema oziroma v dobi
njegove koristnosti, in sicer v tistem obdobju, ki je krajše.

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.
Skupina ni pripoznala terjatev za odloženi davek, ker so zneski nepomembni.

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
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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.

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 od prodaje so tisti, ki izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga in storitev. Prihodki od prodaje
odražajo prenose (dobave) pogodbeno dogovorjenega blaga in storitev kupcem, in sicer v višini
pričakovanih nadomestil, do katerih bo organizacija upravičena v zameno za to blago ali storitve.
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Razčlenjujejo se na prihodke od prodaje lastnih poslovnih učinkov (proizvodov in storitev) ter prihodke od
prodaje trgovskega blaga in materiala. Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, kot so obračunani davek na
dodano vrednost in druge dajatve, ki se obračunajo ob prodaji, niso sestavina prihodkov od prodaje.
Podobno tudi zneski, zbrani v korist zastopanega, niso sestavina prihodkov od prodaje (prihodek od prodaje
je samo tisti del nadomestila, ki pripada zastopniku za opravljeno storitev zastopanja).
Blago oziroma storitev je prenesena, ko ga/jo kupec pridobi (ali pridobiva) v obvladovanje. Kupec pridobi v
obvladovanje blago ali storitev, ko pridobi pravico do odločanja o njegovi /njeni uporabi, in pravico do
praktično vseh njegovih/njenih preostalih koristi. Takšno obvladovanje vključuje tudi sposobnost
preprečevanja drugim, da usmerjajo uporabo blaga ali storitve in pridobijo koristi iz njegovega/njenega
naslova.Koristi iz naslova blaga oziroma storitev so morebitni denarni tokovi (prejemki ali prihranki pri
izdatkih), ki se lahko pridobijo neposredno ali posredno na različne načine.
Organizacija prenese obvladovanje blaga ali storitve in s tem izpolni oziroma izpolnjuje izvršitveno obvezo,
in sicer v določenem trenutku ali postopoma.
Ob sklenitvi pogodbe s kupcem mora organizacija opredeliti vse v pogodbi vsebovane izvršitvene obveze.
Kot samostojna (ločena) izvršitvena obveza se opredeli vsaka obveza za prenos blaga ali storitve kupcu:
a) ki jo je po sodilih MSRP v kontekstu pogodbe mogoče opredeliti ločeno od drugih pogodbenih
obvez za prenos blaga ali storitev in
b) kupec lahko pogodbeno dogovorjeno blago ali storitev uporablja samostojno ali skupaj z drugimi
razpoložljivimi oziroma enostavno dostopnimi viri (sredstvi). Dejstvo, da organizacija redno prodaja
blago ali storitev ločeno, bi na primer kazalo, da lahko kupec uporablja blago ali storitev samostojno
ali v povezavi z drugimi enostavno dostopnimi viri.
Prihodki od prodaje se pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na samostojno
izvršitveno obvezo. Transakcijska cena je znesek nadomestila, do katerega organizacija pričakuje, da bo
upravičena v zameno za prenos blaga ali storitev na kupca, razen zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb.
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. Prihodki se pripoznajo v trenutku
dobave.
Prihodki iz opravljenih storitev
Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla in
se pripoznajo postopoma, v času izpolnjevanja izvršitvene zaveze. Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom
opravljenega dela po metodi vložkov. 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.
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
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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.

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.
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NOVI STANDARDI IN POJASNILA, KI ŠE NISO STOPILI V VELJAVO
V nadaljevanju so predstavljeni standardi, dopolnitve in pojasnila standardov, ki do priprave računovodskih
izkazov še niso začeli veljati. Skupina VIPA HOLDING d.d. jih bo upoštevala pri pripravi svojih računovodskih
izkazov ob njihovi uveljavitvi. Skupina VIPA HOLDING ni sprejela nobenega od navedenih standardov,
dopolnitev in pojasnil pred začetkom njihove uveljavitve.
Dopolnitve MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 28 – Naložbe v pridružena podjetja in
skupne podvige:
Prodaja ali prispevek sredstev med naložbenikom in njegovo pridruženo družbo ali skupnim podvigom
Dopolnitve obravnavajo znano neskladje med zahtevami MSRP 10 in MRS 28 pri obravnavi prodaje ali
prispevka sredstev med naložbenikom in njegovo pridruženo družbo ali skupnim podvigom. Glavna posledica
dopolnitev je, da podjetje pripozna celoten znesek dobička ali izgube, kadar transakcija vključuje poslovanje
(ne glede na to, ali se nahaja v hčerinski družbi ali ne). Za transakcije s sredstvi, ki jih podjetje ne uporablja pri
poslovanju, podjetje pripozna le del dobička ali izgube, tudi če se sredstva nahajajo v hčerinski družbi.
Decembra 2015 je UOMRS datum začetka veljavnosti standarda odložil za nedoločen čas v pričakovanju
rezultatov projekta raziskave obračunavanja sredstev po kapitalski metodi. EU dopolnitev še ni odobrila.
Poslovodstvo ocenjuje, da dopolnitve ne bodo vplivale na računovodske izkaze skupine.
Dopolnitve MRS 1 – Predstavitev računovodskih izkazov: Razvrstitev obveznosti med kratkoročne ali
nekratkoročne
Dopolnitve so prvotno veljale za letna obdobja ki se začnejo 1 januarja 2022 ali kasneje. Zgodnja uporaba je
bila dovoljena. V odgovor na pandemijo covida-19 je UOMRS odložil datum začetka veljavnosti dopolnil za
eno leto, do 1. januarja 2023, da bi podjetjem zagotovil dovolj časa za izvedbo sprememb v razvrstitvi
obveznosti. Dopolnitve so podjetjem v pomoč pri odločanju, ali naj v izkazu finančnega položaja dolg in druge
obveznosti z negotovim datumom poravnave razvrstijo med kratkoročne ali nekratkoročne obveznosti in tako
zagotovijo večjo doslednost pri upoštevanju zahtev standarda. Dopolnitve vplivajo na predstavitev obveznosti
v izkazu finančnega položaja, ne spreminjajo pa obstoječih zahtev, povezanih z merjenjem ali obdobjem
pripoznanja sredstev, obveznosti, prihodkov ali odhodkov ali informacij, ki jih podjetje razkrije o teh postavkah.
Prav tako pojasnjujejo zahteve, povezane z razvrstitvijo dolgov, ki jih lahko podjetje poravna z izdajo lastnih
kapitalskih instrumentov.
Novembra 2021 je UOMRS objavil osnutek za javno obravnavo (ED), ki pojasnjuje, kako podjetje obravnava
obveznosti,za katere veljajo zaveze, ki jih mora izpolniti na datum, ki sledi obdobju poročanja. Upravni odbor
predlaga predvsem omejen obseg dopolnil MRS 1, saj dejansko razveljavljajo dopolnila iz leta 2020, ki od
podjetja zahtevajo, da obveznosti, s katerimi so povezane zaveze, ki jih mora izpolniti šele v naslednjih
dvanajstih mesecih po obdobju poročanja, razvrsti med kratkoročne, če jih ob zaključku poročevalskega
obdobja ne izpolnjuje. Namesto tega predlog dopolnitev od podjetja zahteva ločeno predstavitev in dodatna
razkritja vseh ekratkoročnih obveznosti, s katerimi so povezane zaveze, ki jih mora izpolniti šele v naslednjih
dvanajstih mesecih po obdobju poročanja, če jih ob zaključku poročevalskega obdobja ne izpolnjuje.
Predlog dopolnitev velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2024 ali kasneje, in jih mora podjetje v
skladu z zahtevami MRS 8 uporabiti za nazaj. Zgodnja uporaba je dovoljena. Upravni odbor je obenem
predlagal odložitev začetka veljavnosti dopolnitev iz leta 2020, kar pomeni, da pred podjetju pred začetkom
veljavnosti predlaganih dopolnitev obstoječe prakse ni treba spreminjati. EU dopolnitev standarda in osnutkov
za javno obravnavo še ni odobrila.
Poslovodstvo ocenjuje, da dopolnitve ne bodo vplivale na računovodske izkaze skupine.
Dopolnitve MSRP 3 – Poslovne združitve, MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva, MRS 37 –
Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva ter Letne izboljšave 2018–2020
Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali kasneje. Zgodnja uporaba je dovoljena.
UOMRS je objavil naslednje omejene dopolnitve MSRP.
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•

•

•
•

Dopolnitve MSRP 3 – Poslovne združitve so namenjene posodobitvi sklica na temeljni okvir standardov
računovodskega poročanja v MSRP 3, ne spreminjajo pa računovodskih zahtev pri obračunavanju
poslovnih združitev.
Dopolnitve MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva podjetju prepovedujejo, da bi od stroškov
nabave nepremičnin, strojev in opreme odštelo izkupiček od prodaje proizvodov v obdobju priprave
sredstva na njegovo predvideno uporabo. Podjetje izkupiček od prodaje in s tem povezane stroške
pripozna v poslovnem izidu.
Dopolnitve MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva določajo stroške, ki jih
podjetje upošteva pri opredelitvi stroškov izpolnitve pogodbe, ko se odloča, ali je pogodba kočljiva.
Letne izboljšave 2018–2020 prinašajo nekatere manjše dopolnitve MSRP 1 – Prva uporaba
mednarodnih standardov računovodskega poročanja, MSRP 9 – Finančni instrumenti, MRS 41 –
Kmetijstvo ter ilustrativne primere k MSRP 16 – Najemi.

Poslovodstvo ocenjuje, da dopolnitve ne bodo vplivale na računovodske izkaze skupine.
Dopolnitve MRS 1 – Predstavitev računovodskih izkazov in Stališče 2 k MSRP – Razkritje računovodskih
usmeritev
Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali kasneje. Zgodnja uporaba je dovoljena.
Določajo smernice za presojo pomembnosti pri razkritju računovodskih usmeritev in nadomeščajo zahtevo po
razkritju »bistvenih« računovodskih usmeritev z zahtevo po razkritju »pomembnih« računovodskih usmeritev.
Obenem Stališče vsebuje napotke in nazorne primere kot pomoč pri uporabi koncepta pomembnosti pri presoji
razkritja računovodskih usmeritev.
EU dopolnitve še ni odobrila.
Poslovodstvo ocenjuje, da dopolnitve ne bodo vplivale na računovodske izkaze skupine.

Dopolnitve MRS 8 – Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake: Opredelitev
računovodskih ocen
Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali kasneje. Zgodnja uporaba je dovoljena.
Obravnavajo spremembe računovodskih usmeritev in računovodskih ocen ob začetku tega obdobja ali kasneje
in opredeljujejo računovodske ocene kot denarne zneske v računovodskih izkazih, s katerimi je povezana
negotovost z vidika njihovega merjenja. Prav tako pojasnjujejo, kaj so spremembe računovodskih ocen in kako
se te razlikujejo od sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak. EU dopolnitve še ni odobrila.
Poslovodstvo ocenjuje, da dopolnitve ne bodo vplivale na računovodske izkaze skupine.
Dopolnitve MRS 12 – Davek od dobička: Odloženi davek od sredstev in obveznosti ene same transakcije
Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1 januarja 2023 ali kasneje. Zgodnja uporaba je dovoljena.
Maja 2021 je UOMRS objavil dopolnitve MRS 12, s katerimi je omejil uporabo izjeme pri začetnem pripoznanju
po MRS 12 in določil, kako naj podjetje obračuna odloženi davek od določenih transakcij, kot so najemi in
obveznosti povezane z razgradnjo.
V skladu z dopolnili izjema ne velja za transakcije, katerih obdavčljivi znesek je ob prvotnem pripoznanju enak
znesku odbitnih začasnih razlik. Izjema je le, če pri pripoznanju sredstva v najemu in z njim povezane obveznosti
(ali obveznosti v povezavi z razgradnjo in razgradnjo sestavnega dela sredstva) obdavčljivi znesek ni enak
znesku odbitnih začasnih razlik. EU dopolnitve še ni odobrila. Poslovodstvo ocenjuje, da dopolnitve ne bodo
vplivale na računovodske izkaze skupine.

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.
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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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POJASNILA K POSTAVKAM KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Pojasnila se nanašajo na postavke konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2021, 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 in naložbene nepremičnine

Tabela gibanj osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin v letu 2021:

Zemljišča
NABAVNA VREDNOST
Stanje 31.12.2020
vključitev v konsolidacijo
Nabava
Odtujitve, odpisi
Stanje 31.12.2021
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31.12.2020
vključitev v konsolidacijo
Nabave
Odtujitve in odpisi
Amortizacija
Stanje 31.12.2021
NEODPISANA VREDNOST
Stanje 31.12.2020
Stanje 31.12.2021

Skupaj
naložbene
nepremičnine Proizvodna
Zgradbe
oprema

Druga
oprema

v EUR
Skupaj
opredmetena
osnovna
sredstva

0
155.525
0
0
155.525

0
823.855
0
0
823.855

0
979.381
0
0
979.381

0
407.099
0
0
407.099

12.798
10.432
0
0
23.230

12.798
417.531
0
0
430.329

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
395.087
0
0
0
395.087

841
394
0
0
797
2.031

841
395.481
0
0
797
397.118

0
155.525

0
823.855

0
979.381

0
12.012

11.958
21.199

11.958
33.211

Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine niso financirana s posojili ali obremenjena s hipoteko.
Družbe v Skupini nimajo pripoznanih pravic do uporabe sredstev in obveznosti iz pogodb o najemu.
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2

Finančne naložbe

Naložbe v kapitalske instrumente
(v EUR)
Stanje 31.12.2019
Nakup (povečanje)
Prodaja (zmanjšanje)
Slabitev (prek poslovnega izida)
Sprememba poštene vrednosti (prek kapitala)
Stanje 31.12.2020
Vključitev v konsolidacijo (povečanje)
Prodaja (zmanjšanje)
Slabitev (prek poslovnega izida)
Sprememba poštene vrednosti (prek kapitala)
Stanje 31.12.2021

0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
67

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

3

31.12.2021
0
0
0

31.12.2020
47.500
0
47.500

31.12.2021
5.718.057
0
7.639
7.916
5.733.612

31.12.2020
5.578.592
126.184
0
7.325
5.712.101

Poslovne terjatve

(v EUR)
Dolgoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Druge kratkoročne poslovne terjatve
SKUPAJ

Dolgoročne poslovne terjatve predstavljajo predvsem terjatve do obvladujoče družbe (5.718.057 EUR) za
prodane 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 zastavno pravico nad vrednostnimi papirji družbe Mlinotest
d.d..
Terjatve do kupcev predstavljajo terjatve za najemine in funkcionalne stroške. Druge kratkoročne poslovne
terjatve so predvsem iz naslova vstopnega DDV.

4

Odložene terjatve za davek

Vipa holding d.d.:
Na dan 31.12.2021 znašajo odbitne začasne razlike, neizrabljena davčna izguba in neizrabljeni davčni dobropisi,
za katere niso oblikovane odložene terjatve za davek:
- nepokrita davčna izguba 45.137.935 EUR,
- slabitve finančnih naložb 1.839.634 EUR.
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Družba na dan 31.12.2021 ni pripoznala odloženih terjatev za davek iz davčnih izgub in neizrabljenih davčnih
dobropisov, saj uprava družbe ocenjuje, da ni pričakovati pomembnih davčnih osnov, ki bi omogočale črpanje
zneskov odloženih davkov.
Mlinotest trgovina d.o.o.:
Družba ni pripoznala odloženih davkov iz neizrabljene davčne izgube, saj uprava družbe ocenjuje, da ni
pričakovati pomembnih davčnih osnov, ki bi omogočale črpanje zneskov odloženih davkov.

5

Denarna sredstva in denarni ustrezniki

(v EUR)
Denarna sredstva na računih pri bankah

6

31.12.2021
10.445

31.12.2020
3.418

Kapital

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 7.347.565 kosovnih delnic. Tehtano povprečno število delnic v letu 2021
je bilo 7.325.503.
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.
Kapital lastnikov obladujoče družbe znaša 5.866.842 EUR, neobladujoči delež v kapitalu pa 0 EUR.

7

Zadržani dobiček

Predstavlja ga nekrita čista izguba Skupine, ki znaša 1.480.723 EUR.

8

Kratkoročne obveznosti

(v EUR)
Kratkoročne obveznosti do podjetij v skupini
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Obveznosti za davek iz dobička
SKUPAJ

31.12.2021
879.239
5.208
4.989
437
889.873

31.12.2020
0
3.787
8.713
457
12.957

Kratkoročne obveznosti so obveznosti iz naslova tekočega poslovanja ter zapadle obveznosti do družb v
skupini. Največji del predstavlja obveznost do družbe v skupini za kupnino za pridobljeno finančno naložbo v
delež Mlinotest trgovina d.o.o. v višini 742.038 EUR, ter obveznosti do družbe v skupini za obveznosti, ki izhajajo
iz dobavljenega blaga, materiala in surovin v višini 137.202 EUR.
V drugih poslovnih obveznostih so zajete obveznosti za poslovodenje.
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KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Družba Mlinotest trgovina d.o.o., Umag je bila pridobljena z nakupom od povezane družbe Mlinotest d.d. dne
22.12.2021. V konsolidirane računovodske izkaze skupine je odvisna družba vključena po stanju 31.12.2021,
tako da rezultati poslovanja odvisne družbe za leto 2021 niso vključeni v konsolidiran izkaz poslovnega izida
in konsolidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa.

9

Prihodki od prodaje

(v EUR)
Prihodki od prodaje storitev
Prihodki od najemnin
SKUPAJ

leto 2021
3.100
0
3.100

leto 2020
2.850
0
2.850

Prihodki od prodaje predstavljajo opravljene storitve iz naslova svetovanja.
Odvisna družba je v letu 2021 realizirala prihodke od prodaje v višini 18.961 EUR in sicer iz naslova najemnin in
prefakturiranje funkcionalnih stroškov, ki niso vključeni v konsolidirane računovodske izkaze Skupine Vipa
holding.
10

Drugi poslovni prihodki

Druge poslovne prihodke tvori slabo ime iz prve konsolidacije podjetja Mlinotest trgovina d.o.o. (112.781 EUR)
in drugi poslovni prihodki (5.168 EUR).

11

Poslovni odhodki

(v EUR)
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti
- amortizacija
- odpisi terjatev
Drugi poslovni odhodki
SKUPAJ

leto 2021

leto 2020

751
142.375
0
797
797
0
11.840
155.763

638
124.791
0
5.179
841
4.338
19.678
150.286

Odvisna družba je ustvarila 62.077 EUR poslovnih odhodkov od tega največ iz naslova amortizacije (37.698 EUR),
prevrednotovalnih poslovnih odhdokov (9.255 EUR) in stroškov blaga materiala in storitev (10.735 EUR), ki niso
vključeni v konsolidirane računovodske izkaze Skupine Vipa holding. Drugi poslovni odhodki so znašali 4.389
EUR.
Stroški dela
V Skupini v obdobju poročanja ni bilo zaposlenih tako da Skupina in imela stroškov dela.
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12

Finančni prihodki

(v EUR)
Realizirani kapitalski dobički
Obresti – do podjetij v skupini
SKUPAJ

leto 2021
0
139.987
139.987

leto 2020
4.282
137.733
142.015

leto 2021
0
16
16

leto 2020
0
29
29

Odvisna družba v letu 2021 ni realizirala finančnih prihodkov.
13

Finančni odhodki

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

14

Davek od dobička

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

leto 2021
2.298
437
0
437
19%

leto 2020
0
0
0
0
19%

RAČUNOVODSKI KAZALNIKI

I.
1.

Opis kazalnika
Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja)
Delež lastniškega financiranja

2.

Delež dolgoročnega financiranja

II.

Temeljni kazalniki stanja investiranja

1.

Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih

2.
II.
1.

Delež osnovnosti investiranja
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja
Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev
kapital / nekratk. sredstva
Koeficient
neposredne
pokritosti
kratkoročnih
likvidna sredstva / kratk. dolgovi
obveznosti (hitri koeficient)
(likvidna sredstva+kratk. terjatve) /
Koeficient
pospešene
pokritosti
kratkoročnih
kratk. dolgovi
obveznosti (pospešeni koeficient)

2.
3.
III.
1.
2.
V.

Temeljni kazalniki gospodarnosti
Koeficient celotne gospodarnosti
Stopnja dobičkonosnosti prihodkov
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti

1.

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala

2.

Dividendnost navadne delnice (EUR na delnico)

Opis
kapital / obveznosti do virov sredstev
kapital in nekratk. dolgovi (skupaj z
rezervacijami) / obv. do virov sred.

(osnovna sredstva +nekratk.
fin.naložbe+naložb. neprem.+nekratk.
posl.terj.) / sredstva
osnovna sredstva / sredstva

prihodki / odhodki
dobiček / prihodki
čisti dobiček / povprečni kapital
vsota divid. za nav. delnice v posl. letu
/ povpr. št. uveljavljajočih se nav.
delnic
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31.12.2021

31.12.2020

0,87

1,00

0,87

1,00

1,00

0,97

0,00

0,00

0,87

1,03

0,01

0,26

0,03

10,57

1,67
0,40

0,96
-0,04

0,02

0,00

-

-

6

IZPOSTAVLJENOST IN OBVLADOVANJE TVEGANJ

Ob uporabi finančnih inštrumentov Skupina obravnava naslednja tveganja:
• kreditno tveganje,
• likvidnostno tveganje,
• tržno tveganje (valutno, obrestno, tveganje spremembe cen blaga in finančnih inštrumentov).
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.
a) 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.
b) 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.
Valutno tveganje
Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe deviznih tečajev.
Skupina se srečuje z valutnim tveganjem zaradi odvisne družbe, ki posluje v Hrvaški, vendar je glede na
praktično nespremenjen tečaj hrvaške kune v zadnjih letih in obseg poslovanja v hrvaških kunah, izpostaljenost
valutnemu tveganju nizka.
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/posojila pri družbah v skupini z
obrestno mero, ki je vezana na EURIBOR, zato je izpostavljenost obrestnemu tveganju majhna.

c) 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.

36

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.
Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja je bila:
2021
5.718.057
0
0
15.555
5.733.612

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

2020
5.578.592
0
47.500
133.509
5.759.601

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
5.728.182
1.833
3.092
505
9.255
5.742.867

2021
oslabitev
0
0
0
0
9.255
9.255

bruto vrednost
5.759.601
0
0
0
0
5.759.601

2020
oslabitev
0
0
0
0
0
0

Analiza terjatev Skupine kaže, da ima družba na presečni datum zapadle terjateve v bruto vrednosti 15.004
EUR, ki so bile v letu 2021 slabljene v višini 9.255 EUR. Gleda na nizek odstotek zapadlih terjatev v primerjavi z
nezapadlimi je kreditno tveganje zaenkrat nizko. Ker ima Skupina dolgoročne poslovne terjatve zavarovane
tudi z zastavno pravico na vrednostnih papirjih, je kreditno tveganje povezano predvsem z uspešnostjo
poslovanja družbe Mlinotest d.d., katere delnice so predmet zastave. Glede na zadnje znane rezultate
poslovanja in ocene vrednosti družbe Mlinotest d.d. menimo, da je ocena kreditnega tveganja nizka.

d) 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.
Tveganje plačilne sposobnosti izhaja iz možnosti, da družba v določenem trenutku ne bo imela zadosti likvidnih
sredstev za poravnavanje svojih tekočih obveznosti.
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To tveganje Skupina obvladuje z usklajevanjem denarnih pritokov in odtokov. Družba ima sicer razmeroma
nizek delež likvidnih sredstev (denarna sredstva, kratkoročne finančne naložbe in kratkoročne poslovne
terjatve), a glede na dejstvo, da je največji dolžnik družbe, družba v skupini, ki lahko zagotovi potreben denarni
tok, Skupina v obravnavanem obdobju ni imela likvidnostnih težav in se tudi v prihodnje ne predvidevajo, tako
da je likvidnostno tveganje po mnenju uprave nizko.
Navedene ocene že upoštevajo razmere v Ukrajini in pojav korona krize ter njihov vpliv na oceno tveganja,
vendar omenjena dejavnika v trenutku priprave tega poročila nista bistveno vplivala na poslovanje družbe.
Vsaka druga napoved glede poslovanja in obvladovanja tveganj družbe bi bila, predvsem glede vpliva vojne v
Ukrajini, in ne glede na izboljšanje razmer glede korona krize, ki pa najverjetneje še ni končana, le ugibanje.

POŠTENA 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

31.12.2021

31.12.2020

Raven 1

0

0

Raven 2

0

0

Raven 3

0

0

SKUPAJ

0

0

31.12.2021

31.12.2020

Raven 1

0

0

Raven 2

0

0

Raven 3

0

0

SKUPAJ

0

0

Obveznosti:
vEUR

Vsa finančna sredsva in obveznosti Skupine so prikazane po knjigovodski vrednosti, ki ni višja od poštene
vrednosti.
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DRUGA RAZKRITJA

POVEZANE OSEBE
Družba VIPA HOLDING d.d. je podrejena družbi Mlino d.o.o..
Družba Mlino d.o.o. je nadrejena:
•

družbi VIPA HOLDING d.d. in odvisni družbi VIPE HOLDING d.d., ki je:
o
MLINOTEST TRGOVINA d.o.o., Umag, Hrvaška,

•

družbi MLINOTEST Ajdovščina, d.d. in odvisnim družbam MLINOTESTA d.d., ki so:
o
MLINOTEST S d.o.o., Srbija,
o
ŽITOPROIZVOD d.d. KARLOVAC, Karlovac, Hrvaška,
o
MLINOTEST VERTRIEB DEUTSCHLAND GmbH, Freilassing, Nemčija in,
o
PECIVO d.d. Nova Gorica.

Družba VIPA HOLDING d.d. je bila v poslovnem letu povezana z naslednjimi osebami:
•

s člani uprave/predsednik uprave:
o Matijo Majcenovičem

•

s člani nadzornega sveta:
o Tomažem Juvanom
o Goranom Gojkovičem
o Natašo Češčut

Povezane osebe vključujejo člane nadzornega sveta in uprave obvladujoče družbe ter njihove ožje družinske
člane.
Posli s povezanimi osebami
Zap. št.
I.
II.
III.
IV.
V.

Posli

31.12.2021

Terjatve do povezanih družb
Kratkoročne obveznosti do povezanih oseb
Kratkoročne terjatve iz naslova posojil in pripadajočih obresti
Dolgoročne obveznosti iz naslova posojil in pripadajočih obresti
Kratkoročne obveznosti iz naslova posojil in pripadajočih obresti

31.12.2020

5.718.057
879.239
0
0
0

5.703.982
0
48.294
0
0

Terjatve družbe do povezanih oseb so se povečale predvsem iz naslova razlike med obračunanimi in plačanimi
obrestmi, terjatve iz naslova prejetih posojil in pripadajočih obresti pa so bile v poslovnem letu 2021 v celoti
poravnane. Družba na presečni datum izkazuje obveznosti do povezanih oseb v višini 742.038 EUR iz naslova
neplačane kupnine za finančno naložbo.
Število delnic obvladujoče družbe v lasti članov uprave in nadzornega sveta obvladujoče družbe na dan
31.12.2021:
Ime in priimek
Matija Majcenovič

Funkcija
Predsednik uprave

Št. delnic
0
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Delež v kapitalu
0

Prejemki oseb v letu 2021
v EUR
Deleži v
Organ
Poslovodenje
Sejnina
dobičku
Uprava obvladujoče družbe
Matija Majcenovič
48.000
Člani nadzornega sveta obvladujoče družbe
Tomaž Juvan
1.320
Goran Gojković
861
Nataša Češčut
1.205

Nagrade
dobička

iz
Drugo

Skupaj
48.000
1.320
861
1.205

Prejemki uprave vključujejo bruto stroške poslovodenja. Prejemki članov nadzornih svetov vključujejo bruto
prejemke za opravljanje funkcije v okviru nadzornega sveta.
Navedenim skupinam oseb s strani Skupine v letu 2021 ni bilo danih posojil.
Stroški storitev revidiranja
Stroški storitev revidiranja v skupini Vipa Holding v letu 2021 so bili 6 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 2021.

Ajdovščina, 26.04.2022

VIPA HOLDING, d.d.
Predsednik uprave: Matija Majcenovič
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IZJAVA O UPRAVLJANJU 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 01.01.2021 do 31.12.2021. Predsednik uprave družbe izjavlja, da je
konsolidirano letno poročilo za leto 2021 vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z
določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot
jih je sprejela EU. Družba pri poslovanju spoštuje predpise regulatorjev trga vrednostnih papirjev.
Izjava o upravljanju družbe je sestavni del letnega poročila za leto 2021.
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. Upravljanje družbe
Predsednik uprave družbe VIPA HOLDING d.d. izjavlja, da je bilo v letu 2021 upravljanje družbe skladno z
Zakonom o gospodarskih družbah ter drugimi veljavnimi predpisi in je temeljilo na statutu družbe, ki
predstavlja temeljni akt organizacije in poslovanja, ter določilih Slovenskega kodeksa upravljanja javnih
delniških družb.
Vpeljan je dvotirni sistem upravljanja: družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.
Organi družbe so: skupščina delničarjev, nadzorni svet in uprava.
2. Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanje tveganj v družbi v povezavi s
postopkom računovodskega poročanja
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.
Za nadzor nad pravilnostjo vodenja poslovnih knjig skrbi tudi revizijska komisija. Revizijska komisija opravlja
naloge, kot so določene v 280. členu ZGD-1. Od ustanovitve v letu 2019 revizijska komisija deluje v sestavi
Metka Gobec (zunanja strokovnjakinja), Nataša Češčut (predsednica) in Tomaž Juvan (član).

3. Struktura osnovnega kapitala družbe
Osnovni kapital družbe znaša 7.347.565,00 EUR in je razdeljen na 7.347.565 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Delnice niso razdeljene na več razredov in obstajajo samo navadne delnice, ki dajejo njihovim imetnikom
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,
• v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.
Prenos delnic ni omejen.
4. 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 31.12.2021 v lasti 6.450.756 delnic družbe, kar predstavlja 87,79 % vseh delnic družbe.

5. 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.
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6. Pojasnila o vseh omejitvah glasovalnih pravic
Omejitve glasovalnih pravic delničarjev družbe na določen delež ali določeno število glasov ne obstajajo.

7. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter pravila družbe o imenovanju ter
zamenjavi članov organov vodenja in nadzora
Družbo vodi uprava. Uprava družbe ima od enega do treh članov, od katerih je eden predsednik uprave. V letu
2021 je družbo vodila enočlanska uprava, in sicer predsednik uprave Matija Majcenovič. Upravo imenuje in
razrešuje nadzorni svet. Mandat članov uprave traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet
lahko predčasno odpokliče člana uprave. Uprava vodi družbo samostojno. Uprava mora pridobiti predhodno
pisno soglasje nadzornega sveta za sklenitev poslov, ki imajo za posledico:
1. pridobitev, odtujitev in obremenitev nepremičnin družbe,
2. pridobitev, odtujitev ali obremenitev drugega premoženja družbe, katerega pogodbena ali knjigovodska
vrednost presega znesek 1 milijon EUR in za
3. sklenitev drugih poslov in pogodb (npr. najem ali odobritev posojila) ali sprejemanje enostranskih zavez (npr.
poroštva, izdaja menic), iz katere izhaja za družbo dejanska ali pogojna obveznost, ki presega znesek 1 milijon
EUR.
Nadzorni svet izvaja svoje naloge v skladu z zakonom, statutom in Poslovnikom o delu nadzornega sveta.
Temeljna funkcija nadzornega sveta je nadzor nad vodenjem poslov družbe. Nadzorni svet šteje tri člane, ki jih
izvoli skupščina z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo
štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Vsak član nadzornega sveta je lahko odpoklican pred iztekom svojega
mandata s tričetrtinsko večino navzočih glasov na skupščini družbe, če je zaradi napačnih ravnanj ali predlogov
izgubil zaupanje delničarjev, oziroma je lahko s štirimi petinami oddanih glasov odpoklican brez navedbe
razloga. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Nadzorni svet zaseda na rednih
sejah. Za udeležbo in pripravo na sejah nadzornega sveta pripada članom sejnina, ki jo določi skupščina in
povračilo potnih in drugih dejanskih stroškov. Nadzorni svet so v letu 2021 sestavljali predsednik Tomaž Juvan,
namestnik predsednika Goran Gojković in članica Nataša Češčut.

8. Pooblastila članov poslovodstva, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic
Uprava je bila v letu 2021 na podlagi sklepa skupščine delničarjev z dne 20.11.2018 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 (odobreni kapital).
9. Delovanje skupščine družbe in njene ključne pristojnosti ter opis in uveljavljanje pravic delničarjev
Skupščina delničarjev je organ družbe, v katerem delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe.
Skupščina se skliče v primerih, določenih z zakonom ali statutom, in takrat, če je to v korist družbe, sklic pa je
najmanj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine objavljen na spletnih straneh AJPES, na spletni strani družbe,
na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet ali na druge načine, če je to zahtevano z vsakokrat veljavnimi
predpisi. Skupščina družbe z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem
delničarjem, če lahko njihova imena in naslove ugotovi iz veljavne delniške knjige. V sklicu skupščine so poleg
časovnih in krajevnih navedb opredeljeni tudi pogoji, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice ter dnevni red s predlogi sklepov. Sklic skupščine, dnevni red, predlogi za
sprejemanje sklepov z utemeljitvijo ter sklepi skupščine so objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe
www.vipa-holding.si.
Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničuje delničar ali pooblaščenec na podlagi pisnega pooblastila.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 10% osnovnega
kapitala. V sklicu se določi, kdaj bo ponovno zasedanje skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skupščina družbe odloča z večino oddanih glasov, razen če statut ali zakon ne določata drugače. O povečanju
in zmanjšanju kapitala, spremembi statuta, o izključitvi prednostne pravice do nakupa delnic pri povečanju
osnovnega kapitala, prenehanju družbe in statusnih spremembah, odloča skupščina s tremi četrtinami pri
sklepanju zastopanega kapitala.
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Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred
skupščino (presečni dan) in ki družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino. Skupščina delničarjev se je v letu 2021 sestala na redni skupščini 19.08.2021.

10. Pravila družbe o spremembah statuta
O spremembah statuta odloča skupščina s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega kapitala. V primerih, ko
gre za uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine, o takšnih spremembah statuta odloča
nadzorni svet. Nadzorni svet je pooblaščen tudi za sprejem sprememb statuta družbe, ki zadevajo uskladitev
besedila zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.
11. Opis politike raznolikosti
Družba ima enočlansko upravo – enega moškega člana, zato v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja izvajanje
politike raznolikosti zaenkrat ni možno.
Pri sestavi organov nadzora si družba prizadeva za udeležbo obeh spolov in čim večjo raznolikost. V nadzornem
svetu je tako upoštevana izobrazbena in starostna raznolikost ter zastopanost obeh spolov, in sicer ima
nadzorni svet eno žensko članico in dva moška člana. Prav tako je izobrazbena in starostna raznolikost ter
zastopanost obeh spolov upoštevana v revizijski komisiji, ki ima dve ženski članici in enega moškega člana.
Navedeno razmerje med spoloma v organih nadzora je po oceni družbe primerno glede na velikost družbe in
cilje, ki jim družba sledi.
Družba si bo pri postopkih izbire članov organov vodenja oz. nadzora družbe ter drugih postopkih v družbi
tudi v prihodnje prizadevala za čim večjo raznolikost v okviru možnosti in potreb, ki izhajajo iz poslovanja
družbe pri doseganju zastavljenih ciljev. Družba bo politiko raznolikosti v organih vodenja oblikovala v bodoče,
če se bo v družbi vzpostavila veččlanska uprava, ter si bo v tem primeru prizadevala za udeležbo obeh spolov
in čim večjo starostno, izobrazbeno ter drugo raznolikost.

12. Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja za javne delniške družbe
Za družbo VIPA HOLDING d.d. je v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021 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 ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2017, z redakcijskimi popravki januarja 2018,
ter je veljal do 31.12.2021 (v nadaljevanju: Kodeks). Kodeks je dostopen na spletnih straneh Združenja
nadzornikov Slovenije https://www.zdruzenje-ns.si.
Družba VIPA HOLDING d.d. je spoštovala priporočila Kodeksa z naslednjimi odstopanji oziroma posebnostmi:
Družba določbe tč. 2 Kodeksa vsebinsko sicer izvaja, vendar še nima oblikovanega enotnega dokumenta s
priporočeno vsebino in ga posledično tudi ne razkriva na svojih spletnih straneh. Doslej uprava in nadzorni svet
še nista sprejela Politike upravljanja družbe, se pa pričakuje, da bo proces za oblikovanje tega akta sprožen v
prihodnjem obdobju.
Nadzorni svet zaenkrat še ni sprejel posebnega dokumenta iz določbe tč. 4 v zvezi z zastopanostjo v
nadzornem svetu in upravi, vendar si družba prizadeva za udeležbo obeh spolov in čim večjo raznolikost, v
okviru možnosti in potreb, ki izhajajo iz poslovanja družbe pri doseganju zastavljenih ciljev.
Določbe iz. tč. 5.7 Kodeksa družba še ne spoštuje, saj zaenkrat ni naročila zunanje presoje ustreznosti izjave
o upravljanju.
Člani nadzornega sveta do sedaj niso podpisovali posebne izjave iz določbe tč. 11 Kodeksa. Posledično se tudi
ne izvaja določba tč. 23.2 Kodeksa. Presoja o izvajanju te določbe je na strani članov nadzornega sveta in se
bo v primeru tovrstne odločitve začela uporabljati.
Določbe tč. 12.10 in 21.1 se ne izvajajo dosledno, saj nadzorni svet doslej ni konkretno opredelil meril za
variabilna plačila upravi. Ti določili se bosta pričeli izvajati v primeru tovrstne odločitve nadzornega sveta.
Določba tč. 12.11 se izvaja v obsegu zakonsko predpisane vsebine, ostalih vsebin pa do sedaj nadzorni svet
ni vključeval v poročilo.
Določba tč. 13.1 Kodeksa se zaenkrat ne izvaja in jo bo družba pričela uporabljati, ko bo nadzorni svet presodil,
da je potrebno opredeliti načrt usposabljanja.
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Določbe v sklopu točke tč. 14 Kodeksa glede letnega ovrednotenja dela nadzornega sveta zaenkrat še niso
upoštevane in se bodo uporabljale, v kolikor bo nadzorni svet sprejel odločitev, s katero bo zaobjel tudi ta del
aktivnosti.
Določbe tč. 16 Kodeksa se ne izvajajo, saj se imenovanje sekretarja nadzornega sveta ni izkazalo kot potrebno.
Za opisane aktivnosti skrbi predsednik nadzornega sveta.
Določba tč. 17.1 Kodeksa ni upoštevana v celoti, ker skupščina še ni sprejela sklepa o plačilu za opravljanje
funkcije članov nadzornega sveta.
Določba tč. 17.2 Kodeksa glede višine plačil za člane komisije ni upoštevana, vendar so odstopanja od
priporočene višine minimalna, poleg tega pa ima nadzorni svet oblikovano samo tričlansko revizijsko komisijo.
Določba tč. 18.1. Kodeksa glede oblikovanja kadrovske komisije in komisije za imenovanja ni upoštevana. To
določilo se bo izvajalo, v kolikor bo takšno odločitev sprejel nadzorni svet.
Določba tč. 20 Kodeksa ni upoštevana v celoti, ker ima družba enočlansko upravo. Posledično tudi ne moreta
biti upoštevani določbi tč. 20.5 in 20.6 Kodeksa o razdelitvi področij dela uprave.
Določba tč. 24 Kodeksa ni upoštevana, ker je glede na trenuten obseg poslovanja družbe možnost
oškodovanja družbe zaradi ravnanj članov organov vodenja in nadzora minimalna. V primeru sprememb
obsega in vrste poslovanja bo družba sklenila pogodbo za zavarovanje odškodninske odgovornosti.
Družba določbe tč. 26.2 Kodeksa vsebinsko izpolnjuje in zagotavlja ta del nadzora v okviru sistema notranjega
nadzora.
Določbe tč. 27.2. Kodeksa družba vsebinsko sicer izvaja, nima pa sprejetega pravilnika o strategiji
komuniciranja. Formalen sprejem pravilnika iz tega področja bo urejen, ko bo poslovodstvo ocenilo, da je to
potrebno.
Določba tč. 27.3. Kodeksa glede predpisanih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami družbe se ne izvaja, ker
družba pri tem upošteva zakonske omejitve in nima sprejetega dodatnega notranjega akta na to temo.
Določba tč. 27.4. Kodeksa glede objave finančnega koledarja se ne izvaja, saj družba redno objavlja mesečna
poročila in spoštuje roke objav skladno z veljavno zakonodajo.
Določba tč. 28.2. Kodeksa glede objave kontaktne osebe za odnose z vlagatelji in odnose z javnostjo na spletni
strani ni upoštevana. Vsa relevantna vprašanja se preko telefonske centrale ali splošnega 'info' elektronskega
naslova kanalizirajo h kompetentnim osebam v podjetju, ki podajo ustrezne odgovore.
Določba tč. 28.3. Kodeksa glede zagotovitev objav v tujem jeziku ni upoštevana. Glede na svoje poslovno
okolje je družba ocenila, da objave v tujem jeziku niso potrebne.
Določba tč. 29.2 Kodeksa se ne izvaja, ker družba ni zavezana k sestavi izjave o nefinančnem poslovanju.
Določba tč. 29.5. Kodeksa zaenkrat še ni upoštevana. Družba v letnem poročilu ne razkriva članstva v organih
upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani uprave in člani nadzornega sveta, ker člani
uprave in nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet o potencialnih kršitvah konkurence in morebitnih
odvisnostih.
Družba za leto 2021 ni sestavila ločenih računovodskih izkazov na podlagi MSRP, saj tega ni bila dolžna storiti,
zato se določba tč. 29.8. Kodeksa ni izvajala.
Določbe tč. 29.9. Kodeksa o javni objavi poslovnikov svojih organov na svoji spletni strani družba zaenkrat še
ne upošteva. Določba se bo pričela izvajati, ko bo poslovodstvo ocenilo, da je to potrebno.
Določba tč. 30. Kodeksa se ne izvaja v celoti, saj je izjava o upravljanju družbe oblikovana in objavljena kot del
letnega poročila, ne pa tudi kot ločena izjava. Ločena objava ni potrebna, ker je izjava pregledno umeščena v
objavljeno letno poročilo.
Družba VIPA HOLDING d.d. se bo priporočilom izbranega referenčnega kodeksa upravljanja trudila slediti tudi
v prihodnje.
Ajdovščina, 26.04.2022

VIPA HOLDING, d.d.
Predsednik uprave: Matija Majcenovič
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