LETNO POROČILO
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1.

UVODNA POJASNILA

1.1.

OSEBNA IZKAZNICA

Firma družbe:
Skrajšana firma:
Sedež:
Poslovni naslov:
Registracija:
Matična številka:
Davčna številka:
Osnovni kapital:
Velikost družbe:
Dejavnost družbe:
Zastopniki družbe:
Upravni odbor:

1.2.

ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d.
ALTA Skupina d.d.
Ljubljana
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
ALTA Skupina d.d. je delniška družba in je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne
28. 9. 2009
3618846000
SI56829060
3.018.076,00 EUR
Mikro družba
64.200 Dejavnost holdingov
Vladimir Jančič, izvršni direktor
Aleksander Mavko, prokurist
Dean Čendak, predsednik
Zvone Taljat, namestnik predsednika
Vladimir Jančič, član
Ivan Pušnik, član
Bojan Papič, član
Branko Drobnak, član
Aleksander Mavko, član

LASTNIŠKA STRUKTURA

Osnovni kapital družbe ALTA Skupina d.d. na dan 31. 12. 2019 znaša 3.018.076 EUR ter je razdeljen na 3.018.076 kosovnih delnic.
Tabela 1: Lastniška struktura družbe na dan 31. 12. 2019
Zap.št.

Delničar

1

PUBLIKUM HOLDING d.o.o.

2

GLEN d.o.o.

Št. delnic

3
GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED
Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d.
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Delež

1.633.341

54,12 %

917.461

30,40 %

467.274

15,48 %

2.

POSLOVNO POROČILO

2.1.

POROČILO UPRAVNEGA ODBORA DRUŽBE ALTA SKUPINA D.D. O PREVERITVI
LETNEGA POROČILA DRUŽBE ALTA SKUPINA D.D.

Spoštovani delničarji!
Družbo ALTA Skupina d.d. je na podlagi pooblastil in pristojnosti, določenih v statutu družbe, v letu 2019 vodil upravni odbor družbe
in v skladu z zakonskimi predpisi ter poslovnikom o delu upravnega odbora nadzoroval vodenje njenih poslov.
Delovanje upravnega odbora
Upravni odbor je v skladu s svojimi zakonskimi, statutarnimi in pristojnostmi v skladu s Poslovnikom o delu upravnega odbora v letu
2019 redno spremljal in nadziral poslovanje družbe. Obravnaval je poročila vodstva o tekočem poslovanju in aktivnostih družbe, se
seznanjal s pomembnimi poslovnimi dogodki, spremljal delo vodstva, preverjal izvrševanje sklepov in dajal soglasje k strateškim
odločitvam družbe. Upravni odbor je redno spremljal poslovanje družb v skupini ALTA in spremljal izvrševanje poslovne politike
posameznih družb v skupini ALTA.
Upravni odbor družbe ALTA Skupina d.d. se je v letu 2019 sestal na petih rednih sejah in štirih korespondenčnih sejah.
Vodstvo družbe ALTA Skupina d.d. je redno pripravljalo ustrezna gradiva, določena v skladu s Poslovnikom o delu upravnega odbora,
zahtevami upravnega odbora in predlogi, ki jih je podalo vodstvo. Sodelovanje upravnega odbora z vodstvom podjetja je bilo ustrezno.
Poročilo upravnega odbora o razmerjih z obvladujočo družbo
Pri sklenjenih poslih s povezanimi družbami obvladujoče družbe ni prišlo do prikrajšanja družbe ALTA Skupina d.d. Na pobudo ali v
interesu obvladujoče družbe oziroma z njo povezanih družb družba ALTA Skupina d.d. ni sklenila nobenega pravnega posla oziroma
storila ali opustila drugih dejanj.
Letno poročilo za leto 2019 – stališče do revizorjevega poročila, preveritev in potrditev letnega poročila
Preiskavo letnega poročila ALTA Skupina d.d. za leto 2019 je opravila družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165,
1000 Ljubljana in izdala dne 3. 8. 2020 neprilagojeno mnenje.
Letno poročilo in poročilo revizorja je upravni odbor obravnaval dne 31. 8. 2020 in ugotovil, da je po njegovem najboljšem vedenju:
 Letno poročilo za leto 2019 sestavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, s statutom in z veljavnimi
računovodskimi in poročevalskimi zahtevami ter daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja
in poslovnega izida družbe;
 da Letno poročilo za leto 2019 vsebuje vse zakonske sestavine letnega poročila gospodarske družbe in skladno s tem vse
bistvene podatke, ki so potrebni za odločanje o njegovem sprejemu;
 da Letno poročilo za leto 2019 vsebuje tudi poročilo o opravljeni preiskavi računovodskih izkazov. Pooblaščeni revizor je
v poročilu izdal mnenje z odstavkom o poudarjanju zadeve.
Upravni odbor po pregledu poročila revizorja v skladu z drugim odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah izjavlja, da
nanj nima pripomb in da se strinja z ugotovitvami v poročilu. Upravni odbor potrjuje Letno poročilo družbe ALTA Skupina d.d.
Predlog uporabe bilančnega dobička
Upravni odbor ugotavlja na podlagi Letnega poročila za leto 2019, da čista izguba poslovnega leta 2019 znaša 1.975.893 EUR. Bilančni
dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 6.361.667 EUR in predlog uprave je, da se razdeli lastnikom.
Na podlagi pregleda Letnega poročila družbe ALTA Skupina d.d. za leto 2018 in po preveritvi revidiranega Letnega poročila za leto
2019 upravni odbor predlaga skupščini delničarjev družbe, da mu podeli razrešnico.

ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, www.alta.si

4

Ljubljana, 3. 8. 2020
Dean Čendak
Predsednik upravnega odbora

Zvone Taljat
Namestnik predsednika upravnega odbora

Vladimir Jančič
Član upravnega odbora, izvršni direktor

Ivan Pušnik
Član upravnega odbora

Bojan Papič
Član upravnega odbora

Branko Drobnak
Član upravnega odbora

Aleksander Mavko
Član upravnega odbora

2.2.

SPREMLJANJE IN OBVLADOVANJE TVEGANJ

V družbi ALTA Skupina d.d. se ustrezno obvladujejo likvidnostna, kreditna, obrestna in valutna tveganja. Družba ima vzpostavljene
ustrezne mehanizme upravljanja s tveganji.
Likvidnostno tveganje družba obvladuje z rednim spremljanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti svojih obveznosti in
terjatev.
Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube, ki je posledica dolžnikove nezmožnosti, da zaradi kateregakoli razloga ne izpolni
svoje finančne ali pogodbene obveznosti v celoti. Obrestno tveganje je finančno tveganje povezano s spremembo obrestne mere za
najeta posojila družbe. Obrestno tveganje pomeni možnost izgube zaradi neugodnega gibanja obrestnih mer na trgu. Z obvladovanjem
in upravljanjem prihodnjih denarnih tokov ter obveznosti, ki izhajajo iz posojil, družba obvladuje kreditno in obrestno tveganje. Na
31.12.2019 družba nima izkazanih prejetih posojil.
Z drugimi tveganji se družba doslej ni soočala, so pa v družbi vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za njihovo obvladovanje.

2.3.

POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO DATUMU IZKAZA

Po datumu izdelave izkaza finančnega položaja ni bilo pomembnih dogodkov, ki bi vplivali na izkaze družbe. Obstoj novega
koronavirusa (Covid-19) je bil potrjen v začetku poslovnega leta 2020, kar je povzročilo motnje v podjetjih in gospodarski dejavnosti.
Poslovodstvo meni, da je ta izbruh nepopravljalni dogodek po datumu bilance stanja, ki ne zahteva prilagoditve računovodskih izkazov,
in ni imel vpliva na poslovanje družbe.
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2.4.

IZJAVA UPRAVNEGA ODBORA ALTA SKUPINA D.D. O POSLOVNEM IN
RAČUNOVODSKEM POROČILU

Izvršni direktor in upravni odbor družbe ALTA Skupina d.d., v skladu s 60.a členom ZGD-1 zagotavljajo, da je letno poročilo družbe
ALTA Skupina d.d. za leto 2019 z vsemi sestavnimi deli, vključno z navedbami o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v
skladu z ZGD-1 in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU (MSRP).
V Ljubljani, 3. 8. 2020

Dean Čendak
Predsednik upravnega odbora
Zvone Taljat
Namestnik predsednika upravnega odbora
Vladimir Jančič
Član upravnega odbora, izvršni direktor
Ivan Pušnik
Član upravnega odbora
Bojan Papič
Član upravnega odbora
Branko Drobnak
Član upravnega odbora
Aleksander Mavko
Član upravnega odbora

DATUM ODOBRITVE LETNEGA POROČILA
Upravni odbor družbe ALTA Skupina d.d. je na seji dne 31. 8. 2020 potrdil letno poročilo družbe ALTA Skupina d.d. za leto 2019.
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3.

RAČUNOVODSKI IZKAZI

3.1.

REVIZORJEVO POROČILO

ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, www.alta.si

7

ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, www.alta.si

8

3.2.

RAČUNOVODSKI IZKAZI, IZDELANI SKLADNO Z MEDNARODNIMI STANDARDI
RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA USTAVLJENEGA POSLOVANJA
(v EUR)

I-XII 2019

I-XII 2018

Pojasnilo
1. Čisti prihodki od prodaje

1

222.736

450.531

2. Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prihodki)

1

331

26.579

3. Stroški blaga, materiala in storitev

2

-1.445.290

-309.190

4. Stroški dela

3

-722.858

-605.553

5. Odpisi vrednosti

4

-8.214

-131.897

-99

-534

6. Drugi poslovni odhodki
Izid iz poslovanja

-1.953.394

-570.063

7. Finančni prihodki iz deležev

5

0

2.090.965

8. Finančni prihodki iz danih posojil

5

19.748

300

10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb

5

0

-58.958

11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

6

-10.876

-45.312

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

6

-2

-4.920

8.870

1.982.076

-1.944.524

1.412.013

Finančni izid
Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo
13. Davek iz dobička

7

-13.587

0

14. Odloženi davki

7

-17.783

113.671

-1.975.893

1.525.684

(v EUR)

I-XII 2019

I-XII 2018

Čisti dobiček/izguba v obdobju

-1.975.893

1.525.684

254.472

-2.639.243

-3.320.301

-2.377.673

-448.174

-261.849

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

Drugi vseobsegajoči donos v obdobju
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev
Sprememba odloženih davkov zaradi spremembe poštene vrednosti
Realizirana poštena vrednost. ob odtujitvi finančnih naložb
Aktuarski dobički / izgube od rezervacij za odpravnine
Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju

4.022.947

0

0

279

-1.721.421

-1.113.559

Pojasnila v poglavju 3.2.4. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
(v EUR)

31. 12. 2019

31. 12. 2018

21.347.925

25.501.291

137.721

13.854

Pojasnilo
SREDSTVA
Nekratkoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva

8

2.490

4.107

II. Opredmetena osnovna sredstva

9

2.665

9.747

IV. Odložene terjatve za davek

7

132.566

0

21.210.204

25.487.437

Kratkoročna sredstva
I. Sredstva, namenjena prodaji

10

6.029.026

25.239.864

II. Kratkoročne finančne naložbe

11

11.786.098

13.565

III. Kratkoročne poslovne terjatve

12

17.560

32.389

V. Druge terjatve

731

1.188

3.376.789

200.431

21.347.925

25.501.291

21.262.180

22.983.602

I. Vpoklicani kapital

3.018.076

3.018.076

II. Kapitalske rezerve

9.514.902

9.514.902

VI. Denar in denarni ustrezniki

13

KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Kapital

14

III. Rezerve iz dobička

301.808

301.808

IV. Rezerve za pošteno vrednost

2.065.727

5.834.202

V. Preneseni čisti poslovni izid

6.361.667

2.788.930

0

1.525.684

0

1.697.837

0

1.400.012

0

297.825

85.745

819.852

479

703.602
101.059

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
Nekratkoročne obveznosti
I. Nekratkoročne finančne obveznosti
II. Odložene obveznosti za davek

7

Kratkoročne obveznosti
I. Kratkoročne finančne obveznosti
II. Kratkoročne poslovne obveznosti

15

21.992

III. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodka

7

13.587

0

IV. Druge obveznosti

16

49.687

15.191

Pojasnila v poglavju 3.2.4. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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IZKAZ DENARNIH TOKOV
(v EUR)

I-XII 2019

I-XII 2018

PREJEMKI PRI POSLOVANJU
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
Drugi prejemki pri poslovanju
IZDATKI PRI POSLOVANJU
Izdatki dobaviteljem
Izdatki za zaposlene
Plačan davek od dohodkov pravnih oseb
Plačani drugi davki in prispevki
Drugi izdatki pri poslovanju
ČISTI DENARNI TOK IZ POSLOVANJA

283.877
262.339
21.538
2.257.908
1.207.327
754.782
0
17.947
277.852
-1.974.031

564.818
561.450
3.368
1.105.925
292.603
750.305
-11.283
41.318
32.982
-541.107

PREJEMKI PRI NALOŽBENJU
Prejemki od obresti
Vračila danih posojil
Prejete dividende
Prejemki od odtujitve finančnih naložb
IZDATKI PRI NALOŽBENJU
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Povečanje kratkoročnih finančnih naložb
Povečanje nekratkoročnih finančnih naložb
Izdatki iz naslova drugih finančnih naložb
ČISTI DENARNI TOK IZ NALOŽBENJA

17.159.014
1.616
9.000
0
17.148.398
11.763.351
0
3.291
0
11.760.060
5.395.663

2.106.965
0
16.000
2.090.965
0
78.464
2.902
0
72.562
3.000
2.028.501

166.000
166.000
411.274
11.942
399.332
-245.274

714.000
714.000
2.002.574
51.578
1.950.996
-1.288.574

200.431
3.176.358
3.376.789

1.611
198.820
200.431

PREJEMKI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri najemu posojil
IZDATKI PRI FINANCIRANJU
Izdatki za obresti
Vračila prejetih posojil
ČISTI DENARNI TOK IZ FINANCIRANJA
GIBANJE DENARJA IN DENARNIH USTREZNIKOV
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
Denarni izid v obdobju
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

Pojasnila v poglavju 3.2.4. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA
- za leto 2019:
(v EUR)
Pojasnilo
Stanje 1. 1. 2019

Osnovni kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve
iz dobička

Rezerve za pošteno
vrednost

3.018.076

9.514.902

301.808

5.834.202

Prevrednotenje naložb na pošteno vrednost

0

0

0

-3.768.475

Izguba v obdobju

0

0

0

Skupaj vseobsegajoči donos/izguba v obdobju

0

0

0

Pokrivanje izgube tekočega obdobja

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

Skupaj kapital

2.788.930
4.022.947

1.525.684

22.983.602

0

254.472

0

0

-1.975.893

-1.975.893

-3.768.475

4.022.947

-1.975.893

-1.721.421

0

0

0

0

-450.210

450.209

-1

Stanje 31. 12. 2019

14

3.018.076

9.514.902

301.808

2.065.727

6.361.667

0

21.262.180

Bilančni dobiček 31. 12. 2019

14

0

0

0

0

6.361.667

0

6.361.667

Kapitalske
Rezerve
rezerve
iz dobička
9.514.902
301.808

Rezerve za pošteno
vrednost
8.473.445

Preneseni čisti
poslovni izid
2.076.387

Čisti poslovni izid
poslovnega leta
712.544

Skupaj kapital
24.097.162

- za leto 2018:
(v EUR)
Pojasnilo
Stanje 31. 12. 2017
Sprememba zaradi implementacije MSRP 9 in MSRP 15

Osnovni kapital
3.018.076
0

0

0

0

0

0

0

3.018.076

9.514.902

301.808

8.473.445

2.076.387

712.544

24.097.162

Prevrednotenje naložb na pošteno vrednost

0

0

0

-2.639.522

0

0

-2.639.522

Dobiček/izguba v obdobju

0

0

0

0

0

1.525.684

1.525.684

Odprava aktuarskih izgub

0

0

0

279

0

0

279

Skupaj vseobsegajoči donos/izguba v obdobju

0

0

0

-2.639.243

0

1.525.684

-1.113.559

Razporeditev čistega poslovnega izida

0

0

0

0

712.543

-712.544

-1

Stanje 1. 1. 2018

Stanje 31. 12. 2018

14

3.018.076

9.514.902

301.808

5.834.202

2.788.930

1.525.684

22.983.602

Bilančni dobiček 31. 12. 2018

14

0

0

0

0

2.788.930

1.525.684

4.314.614

Pojasnila v poglavju 3.2.4. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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3.3.

RAČUNOVODSKE USMERITVE

Firma družbe je ALTA Skupina, upravljane družb, d.d. Ljubljana, Slovenija, skrajšana firma je ALTA Skupina d.d. Sedež ima na
Železni cesti 18 v Ljubljani, Slovenija. Matična številka družbe je 3618846. Davčna številka družbe je 56829060.
Družba je bila vpisana v sodni register v Ljubljani dne 28. 9. 2009.
Osnovni kapital družbe znaša 3.018.076 EUR in je razdeljen na 3.018.076 kosovnih delnic.
Po uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti je dejavnost družbe dejavnost holdingov. Šifra dejavnosti družbe je 64.200.
Organa družbe sta skupščina in upravni odbor. Upravni odbor sestavljajo predsednik Dean Čendak, namestnik predsednika Zvone
Taljat, ter člani, Vladimir Jančič, Ivan Pušnik, Bojan Papič, Branko Drobnak in Aleksander Mavko.
Družbeniki družbe ALTA Skupina d.d. so Publikum Holding d. o. o., ki ima na dan 31. 12. 2019 v lasti 54,12 %, 30,40 % delnic ima
v lasti družba GLEN d.o.o., 15,48 % Gaznafta Investments Limited.
Družba ALTA Skupina d.d. je imela na dan 31. 12. 2019 v lasti 100,00 % delež v kapitalu družbe ALTA Invest d.d., Železna cesta 18,
Ljubljana in 100,00 % delež v družbi ALTA FIN d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana.
Družba ALTA FIN d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana je bila na bilančni dan v postopku likvidacije po skrajšanem postopku. Izbris iz
registra je bil izveden 20. 1. 2020.
Kljub temu, da je družba prodala vse finančne naložbe, so računovodski izkazi družbe izdelani ob predpostavki delujočega podjetja.
Poslovodstvo družbe meni, da je ta predpostavka ustrezna, saj iz Pogodbe o prodaji delnic izhaja, da bodo prihodki na podlagi
pogodbenih določil in zadržanega dela kupnine na družbo prihajali še 5 let po dnevu prenosa in je jamstveno obdobje 5 let.
Izjava o skladnosti
Priloženi računovodski izkazi družbe so sestavljeni po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel
Svet za mednarodne računovodske standarde (IASB), in pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov
računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija.
Letno poročilo družbe za poslovno leto 2019 se nahaja na sedežu družbe.
Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so prikazani v evrih. Vse vrednosti so zaokrožene na evre brez centov, razen v primerih, ko je to posebej navedeno.
Pomembne računovodske ocene
Priprava računovodskih izkazov zahteva od poslovodstva določene ocene in predpostavke, ki vplivajo na neodpisano vrednost sredstev
in obveznosti družbe ter razkritje potencialnih obveznosti na dan izkaza finančnega položaja ter zneskov prihodkov in odhodkov družbe
v obdobju, ki se konča na dan izkaza finančnega položaja.
Poslovodske ocene zajemajo, med drugim, naslednje postavke: preostalo vrednost neopredmetenih sredstev (pojasnilo 8) in določanje
poštene vrednosti naložb v odvisne družbe (pojasnilo 10). Bodočih dogodkov in njihovega vpliva ni mogoče določiti z gotovostjo. Prav
zaradi tega je treba pri računovodskih ocenah uporabiti presojo, saj se računovodske ocene spreminjajo glede na nove dogodke,
izkušnje, dodatne informacije ter kot posledica sprememb poslovnega okolja, v katerem družba deluje. Dejanske posledice se lahko
razlikujejo od ocenjenih. Razlike med ocenjenimi in dejanskimi zneski se evidentirajo v računovodskih izkazih v tistem obdobju, ko
so znani dejanski podatki.
Pomembne poslovodske presoje
Pri uporabi računovodskih usmeritev je moralo poslovodstvo poleg ocen, ki najbolj vplivajo na vrednosti v računovodskih izkazih,
presoditi o naslednjih postavkah:
Razvrstitev finančnih instrumentov: pomembne presoje poslovodstva se nanašajo na določanje poštene vrednosti naložb v odvisne
družbe.
Neopredmetena sredstva
Neopredmeteno sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane s sredstvom, pritekale v podjetje
in je njegovo nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Neopredmetena sredstva se izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih
za nabrani popravek vrednosti in morebitne oslabitve. Za obračun amortizacije se uporablja metoda enakomernega časovnega
amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično po stopnjah, ki ustrezajo ocenjeni dobi koristnosti neopredmetenih sredstev.
Najmanj enkrat na leto preverjamo ustreznost uporabljenih metod amortiziranja, dobe koristnosti neopredmetenih sredstev in morebitna
znamenja oslabitve. Prevrednotenje zaradi oslabitve se izkazuje kot prevrednotovalni poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida.
Družba izkazuje neopredmetena sredstva z omejeno dobo koristnosti. Amortizacija neopredmetenih sredstev je obračunana po 10, 20
in 50-odstotni stopnji.
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Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane s sredstvom, pritekale v
podjetje in je njegovo nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti.
Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter
stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za uporabo. Od nakupne cene se odštejejo vsi popusti.
Opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za nabrani popravek vrednosti in morebitne oslabitve.
Za obračun amortizacije se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično po
stopnjah, ki ustrezajo ocenjeni dobi koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev.
Najmanj enkrat na leto preverjamo ustreznost uporabljenih metod amortiziranja, dobe koristnosti in morebitna znamenja oslabitve
opredmetenih osnovnih sredstev. Prevrednotenje zaradi oslabitve se izkazuje kot prevrednotovalni poslovni odhodek v izkazu
poslovnega izida.
Pripoznanje knjigovodske vrednosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva se odpravi ob odtujitvi ali če od njegove uporabe
ali odtujitve ni več mogoče pričakovati bodočih gospodarskih koristi.
Uporabljene amortizacijske stopnje se glede na preteklo leto niso spreminjale in so naslednje (v %):
Računalniki in računalniška oprema
Druga oprema

50
20

Nadomestljivi znesek nefinančnih sredstev
Na dan poročanja družba presodi, ali obstajajo morebitni dejavniki, ki nakazujejo, da bi bilo treba nekratkoročna sredstva oslabiti. Če
presodi, da se kaže oslabitev, družba pripravi formalno oceno nadomestljive vrednosti posameznih sredstev. Če knjigovodska vrednost
presega nadomestljivo vrednost, se vrednost sredstva oslabi na vrednost nadomestljivega zneska posameznega sredstva ali denar
ustvarjajoče enote. Nadomestljiva vrednost sredstva je čista prodajna vrednost oziroma vrednost v uporabi, in sicer večja od njih.
Vrednost v uporabi se določi tako, da se pričakovani bodoči denarni tokovi diskontirajo na neto sedanjo vrednost z uporabo diskontne
stopnje (pred davki), ki kaže sedanjo tržno oceno časovne vrednosti denarja in morebitno tveganje, povezano s posameznim sredstvom.
Pri sredstvu, kjer so bodoči denarni tokovi odvisni tudi od drugih sredstev v posamezni denar ustvarjajoči enoti, se vrednost v uporabi
izračuna na podlagi bodočih denarnih tokov te denar ustvarjajoče enote. Izgube, ki nastanejo na podlagi oslabitve, se pripoznajo med
prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.
Finančna sredstva
Družba skladno z MSRP 9 razporedi naložbe v naslednje kategorije: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti, finančna
sredstva po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa in finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
Razvrstitev je odvisna od izbranega poslovnega modela za upravljanje sredstev in od tega ali družba pridobiva pogodbene denarne
tokove iz naslova finančnih instrumentov izključno iz naslova plačil glavnice in obresti od neporavnanega zneska glavnice.
Med finančna sredstva po odplačni vrednosti družba razvršča finančna sredstva, ki jih poseduje za pridobivanje pogodbenih denarnih
tokov in če denarni tokovi predstavljajo izključno plačila glavnice in obresti od neporavnane glavnice. Družba 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 1 leta po datumu izkaza finančnega položaja) ali nekratkoročna finančna sredstva.
Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (kapitalski instrumenti) so tista sredstva, katera skupina
ob nakupu opredeli kot strateške naložbe in jih namerava držati daljše obdobje ter jih ne poseduje za namen trgovanja. Dobički in
izgube iz naslova teh finančnih sredstev se nikoli ne prerazporedijo v izkaz poslovnega izida. Dividende iz naslova kapitalskih
instrumentov se pripoznajo kot finančni prihodki v izkazu poslovnega izida ob vzpostavitvi pravice družbe do plačila.
V skupini finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek poslovnega izida se izkazujejo naložbe v tržne vrednostne papirje. Na datum
izkaza finančnega položaja so naložbe prevrednotene na pošteno vrednost, to je objavljena tržna vrednost.
Pripoznavanje finančnih sredstev
Družba na začetku pripozna vse naložbe po pošteni vrednosti vključno s stroški nakupa, ki so neposredno povezani s tem nakupom.
Naložbe, razporejene v skupino finančna sredstva po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida, so pripoznane po pošteni vrednosti
(neposredni stroški nakupa niso vključeni v nabavno vrednost). Nabave in prodaje posameznih finančnih naložb so pripoznane na dan
trgovanja; to je dan, ko se je družba zavezala, da bo posamezno sredstvo nabavljeno ali prodano.
Naložbe v podjetja v skupini
Naložbe v podjetja v skupini so ob začetku pripoznane po nabavni vrednosti. Politika nadaljnjega vrednotenja je po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa, pri čemer pošteno vrednost ugotavlja pooblaščeni cenilec s cenitvijo. Podjetje v skupini je
podjetje, kjer ima matično podjetje prevladujoč vpliv.
Hierarhija vrednosti
Družba pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov upošteva naslednjo hierarhijo ravni določanja poštene vrednosti:
nivo 1 zajema kotirane cene na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti,
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nivo 2 zajema vrednosti, ki niso enake kotiranim cenam v smislu prve ravni, a jih je kljub temu mogoče pridobiti neposredno
s trga (cene za enaka ali podobna sredstva ali obveznosti na manj aktivnih ali neaktivnih trgih) ali posredno (npr. vrednosti,
ki so izpeljane iz kotiranih cen na aktivnem trgu, na podlagi obrestnih mer in krivulj donosa, implicitnih nestanovitnosti in
kreditnih razponov),
nivo 3 zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temeljijo na zaznavnih tržnih podatkih, pri tem pa morajo
neopazovani podatki izražati predpostavke, ki bi jih udeleženci na trgu uporabili pri določanju cene sredstva ali obveznosti,
vključno s predpostavkami o tveganjih (poštena vrednost je določena na podlagi modelov vrednotenj, pri katerih so
upoštevane subjektivne spremenljivke, ki niso javno dostopne na trgih).

V letu 2019 med hierarhijami ni bilo prerazvrščanj.
Povezane osebe
Za potrebe računovodskih izkazov povezane stranke vključujejo vsa podjetja, ki neposredno ali posredno, prek enega ali več
posrednikov, nadzirajo ali so pod nadzorom ali pod skupnim nadzorom z družbo, ki poroča (sem sodijo: matična podjetja, odvisna
podjetja in partnerska podjetja), pridružena podjetja, vodilne direktorje in direktorje družb in podjetij, v katerih vodilni direktorji in
direktorji družbe lahko izvajajo pomemben vpliv (udeležba pri odločanju o finančni in poslovni politiki podjetja).
Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu. Ta skupina
vključuje posojila in terjatve, ki jih pridobi podjetje, ter posojila in terjatve, ki izvirajo iz podjetja. Posojila in terjatve se ob začetnem
pripoznanju vrednotijo po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške posla, pozneje pa se izkazujejo po odplačni vrednosti z uporabo
metode efektivne obrestne mere.
Oslabitev finančnih sredstev
Družba mora pripoznati popravek vrednosti za izgubo za pričakovane kreditne izgube v zvezi s finančnimi sredstvi, merjenimi po
odplačni vrednosti, in dolžniškimi finančnimi instrumenti, razvrščenimi v skupino po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa. Na vsak datum poročanja mora družba izmeriti popravek vrednosti za izgubo za finančni instrument kot znesek, ki je enak
pričakovanim kreditnim izgubam v celotnem obdobju trajanja, če se je kreditno tveganje za navedeni finančni instrument od začetnega
pripoznanja pomembno povečalo. Kreditna izguba je sedanja vrednost razlike med pogodbenimi denarnimi tokovi, ki pripadajo družbi
v skladu s pogodbo, in denarnimi tokovi, za katere družba pričakuje, da jih bo prejela.
Odprava pripoznavanja finančnih instrumentov
Finančno sredstvo se izknjiži, ko so prenesena tveganja, koristi in nadzor nad pogodbenimi pravicami, povezanimi s finančnim
instrumentom. Finančna obveznost se izknjiži, ko je poplačana, ukinjena ali zastarana.
Denar in denarni ustrezniki
Denar in denarni ustrezniki vključujejo gotovino v blagajni, denar na računih družbe in denarne ustreznike. Denarni ustrezniki so
kratkoročne, hitro unovčljive naložbe (do 90 dni), ki so takoj pretvorljive v znane zneske denarnih sredstev in pri katerih je tveganje
spremembe vrednosti nepomembno.
Kapital
Celotni kapital je obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede
na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, in zneski, ki so se pojavili pri poslovanju
in njegovo vrednost povečujejo ali zmanjšujejo.
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let, rezerve za pošteno
vrednost in prehodno še ne razporejen čisti poslovni izid.
Vpoklicani kapital predstavljajo navadne (redne) imenske kosovne delnice, izdane v nematerializirani obliki.
Finančne obveznosti
Finančne obveznosti so ob začetnem pripoznanju izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da se bodo zaradi
njihove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo gospodarske koristi. Finančne obveznosti se glede na zapadlost v plačilo
razčlenjujejo na nekratkoročne in kratkoročne. Po začetnem pripoznanju se izkazujejo po odplačni vrednosti z uporabo metode
veljavnih obresti.
Poslovne obveznosti
Obveznosti iz poslovanja so ob začetnem pripoznanju izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da se bodo
zaradi njihove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo gospodarske koristi. Poslovne obveznosti se glede na zapadlost v plačilo
razčlenjujejo na nekratkoročne in kratkoročne.
Prihodki
Družba skladno s MSRP 15 upošteva petstopenjski model pri pripoznavanju prihodkov iz pogodb s kupci. Standard tako zahteva, da
podjetje pripozna prihodke v znesku, ki odraža nadomestilo, ki ga podjetje upravičeno pričakuje v zameno za prenos blaga ali storitev
na kupca.
Prihodki od prodaje vključujejo prodajne vrednosti prodanih storitev v obračunskem obdobju, če je realno pričakovati, da bodo plačane
in so navedene v računih in drugih listinah, zmanjšane za vse dane popuste.
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Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, ob
zmanjšanju popravkov vrednosti poslovnih terjatev zaradi odprave njihove oslabitve in ob odpisu poslovnih dolgov.
Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z nekratkoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami in v zvezi
s terjatvami. Pripoznajo se ob obračunu ne glede na prejemke, če ni utemeljenega dvoma glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo
in plačljivosti. Sestavljajo jih predvsem prihodki od prevrednotenja in prodaje finančnih naložb ter prihodki od dividend.
Deleži v dobičku se upoštevajo, ko je uveljavljena pravica za njihovo izplačilo, če ni utemeljenega dvoma glede njihove velikosti,
zapadlosti v plačilo in plačljivosti.
Stroški in odhodki
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali
povečanjem dolga in je to spremembo mogoče zanesljivo izmeriti.
Stroški dela
Zaslužki zaposlenih se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo, in drugih podlag za obračun zaslužkov v kosmatem
znesku.
Stroški plač, nadomestil in povračil zaposlenim se obračunavajo skladno z zakonom, kolektivno pogodbo, splošnimi akti družb in
pogodbami o zaposlitvi. Obračunanim stroškom dela ustrezajo z njimi povezane obveznosti, dokler se ne poravnajo. V primeru
kratkoročnih zaslužkov zaposlenih se izkazujejo med kratkoročnimi dolgovi, v primeru dolgoročnih zaslužkov se oblikujejo rezervacije
za obveznosti do zaposlenih.
Amortizacija
V trajanju celotne dobe koristnosti posameznega neopredmetenega sredstva oziroma opredmetenega osnovnega sredstva se njegov
amortizirljivi znesek dosledno razporeja med posamezna obračunska obdobja kot tedanjo amortizacijo.
Z amortiziranjem se zmanjšuje neodpisana vrednost neopredmetenega sredstva oziroma opredmetenega osnovnega sredstva.
Neodpisana vrednost ne sme biti večja od vrednosti, nadomestljive v preostali dobi njegove koristnosti.
Amortizacija, obračunana za vsako obračunsko obdobje, se pripozna kot strošek oziroma poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida.
Amortizacijske stopnje za neopredmetena sredstva oziroma opredmetena osnovna sredstva se določijo v višini, ki ustreza ocenjeni dobi
koristnosti sredstev.
Stroški izposojanja se pripoznajo kot odhodki v obdobju, v katerem nastanejo.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z obratnimi in osnovnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve. Pripoznajo se, ko
je opravljeno ustrezno prevrednotenje.
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki iz naložbenja. Prve sestavljajo predvsem stroški danih obresti, drugi pa so
izgube pri prodaji vrednostnih papirjev in drugi odhodki z naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov.
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu zmanjšujejo izid rednega delovanja.
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki se oblikujejo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s
pričakovanimi stroški, ki v obračunskem obdobju še niso bili zaračunani.
Odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti in takrat tudi še ne vplivajo na poslovni izid. Ti
stroški se sčasoma pojavijo v okviru vračunanih stroškov oziroma odhodkov.
Davek
Tekoči davki
Obveznost oziroma terjatev za tekoče davke za sedanje in pretekla obdobja se izmeri v znesku, za katerega družba pričakuje, da ga bo
plačala oziroma dobila povrnjenega od davčne uprave. Obveznosti ali terjatve za tekoče davke se izmerijo na podlagi zakonsko
predpisanih davčnih stopenj.
Odloženi davki
Odložene terjatve in obveznosti za davek iz dobička se obračunavajo po metodi obveznosti v izkazu finančnega položaja. Pripoznavajo
se samo odložene terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz začasnih razlik.
Odloženi davek se pripozna neposredno v breme ali dobro kapitala, če se davek nanaša na postavke, pripoznane neposredno v breme
ali dobro kapitala. Odložena terjatev za davek se pripozna tudi za neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščene davčnih dobropisov,
ki se prenašajo v naslednje obdobje, če je verjetno, da bo v prihodnje na razpolago obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče
uporabiti neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščene davčne dobropise.
Terjatve za odložene davke se pregledujejo na dan izkaza finančnega položaja in se odpravijo za tisti del terjatev, za katerega ni več
mogoče pričakovati, da bo v prihodnosti obstajal ustrezen obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene
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davčne izgube.
Obveznosti ali terjatve za odložene davke se izmerijo na podlagi davčnih stopenj, za katere se pričakuje, da bodo uporabljene, ko bo
sredstvo realizirano ali obveznost plačana. Pri tem se upoštevajo davčne stopnje (in davčni predpisi), veljavni ali blizu sprejetja na dan
izkaza finančnega položaja.
Preračun tujih valut
Računovodski izkazi družbe so predstavljeni v evrih, ki so funkcionalna in poročevalna valuta. Transakcije v tuji valuti so v začetku
pripoznane v funkcionalni valuti in so preračunane po tečaju ECB na dan transakcije. Denarna sredstva in obveznosti v tuji valuti so
preračunana po tečaju funkcionalne valute na dan izkaza finančnega položaja, razlike, ki izhajajo iz preračuna tujih valut, pa se
pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Nedenarna sredstva in obveznosti, pripoznana na podlagi izvirnih vrednosti v tuji valuti, so
preračunana po tečaju ECB na dan transakcije, razlike, ki izhajajo iz preračuna tujih valut, pa se pripoznajo v drugem vseobsegajočem
donosu. Nedenarna sredstva in obveznosti, merjena po pošteni vrednosti v tuji valuti, so preračunana po tečaju, ko je bila poštena
vrednost ugotovljena.
Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen iz denarnih tokov pri poslovanju, naložbenju in financiranju. Pri sestavi izkaza je uporabljena
neposredna metoda. Posamezne postavke so izkazane v nepobotanih zneskih, razen finančnega toka pri nakupu in prodaji finančnih
naložb. V tem primeru gre za postavke, ki imajo velik količnik obračanja, velike zneske in hitro zapadlost v plačilo, zato so izkazane
v pobotanih zneskih. Denarni tokovi, ki izhajajo iz poslov v tuji valuti, so preračunani v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan finančnega toka. Podatki v izkazu denarnega toka so pridobljeni predvsem iz glavne knjige, delno pa tudi iz drugih analitičnih
evidenc.
Spremembe nekaterih usmeritev v prihodnjih letih
Uporabljene računovodske usmeritve so enake kot za preteklo leto, z izjemo novo sprejetih standardov in pojasnil ter izboljšav
standardov, ki sta jih v letu 2019 sprejela Svet za mednarodne računovodske standarde (IASB) ter Odbor za pojasnjevanje mednarodnih
standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija.
Predčasna uporaba MSRP in OPMSRP pojasnil, ki še niso veljavna
Družba ni predčasno uporabila nobenega standarda ali pojasnila, ki še niso veljavna in bodo pričela veljati v prihodnosti. Družba ne
pričakuje, da bi imeli novi standardi, pojasnila in izboljšave, ki še niso veljavni, bistveni vpliv na računovodske izkaze družbe.
Spremembe računovodskih usmeritev in razkritja
Računovodske usmeritve, ki jih je družba uporabila pri pripravi svojih računovodskih izkazov, so enake kot pri pripravi računovodskih
izkazov predhodnega poslovnega leta. Izjema so na novo sprejeti oziroma prenovljeni standardi in pojasnila, ki jih je družba sprejela
za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2019 ali kasneje in, ki so opisana v nadaljevanju:

MSRP 16: Najemi
Standard MSRP 16 določa usmeritve za pripoznanje, merjenje, predstavitev in razkrivanje najema obeh pogodbenih strank:
najemnika in najemodajalca. Standard od najemnika zahteva, da v svojih računovodskih izkazih pripozna večino najemnih
pogodb. Razen nekaterih izjem, bodo najemniki lahko uporabili enoten računovodski model za vse najemne pogodbe. Pri
obračunavanju najemov s strani najemodajalca ni bistvenih sprememb. Poslovodstvo je ocenilo učinek standarda in meni, da v
obdobju začetne uporabe ne bo imel pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja.

MSRP 9: Predplačilne funkcije z negativnim nadomestilom (dopolnilo)
Dopolnilo dovoljuje podjetju, da finančna sredstva s predplačniškimi značilnostmi, ki pogodbeni stranki dovoljujejo ali od nje
zahtevajo bodisi plačilo ali prejem razumnega nadomestila za predčasno prekinitev pogodbe (tako, da gre z vidika imetnika
sredstva za "negativno nadomestilo"), izmeri po odplačni vrednosti ali po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa. Poslovodstvo je ocenilo učinek standarda in meni, da v obdobju začetne uporabe nima pomembnega vpliva na
računovodske izkaze podjetja.

MRS 28: Dolgoročne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (dopolnila)
Dopolnila obravnavajo vprašanje, ali spada merjenje dolgoročnih naložb (zlasti z vidika zahtev po slabitvi dolgoročnih naložb v
pridružene družbe in skupne podvige, ki so po vsebini del "čiste naložbe" v pridruženi družbi ali skupnem podvigu), v okvir
standarda MSRP 9, MRS 28 ali kombinacijo obeh. Dopolnila pojasnjujejo, da mora podjetje pri pripoznanju dolgoročnih naložb,
ki niso merjena po kapitalski metodi, uporabiti določila standarda MSRP 9 Finančni instrumenti, pred uporabo standarda MRS
28. Pri uporabi standarda MSRP 9 podjetje ne upošteva nobenih prilagoditev knjigovodske vrednosti dolgoročnih deležev, ki
sicer izhajajo iz uporabe standarda MRS 28. Poslovodstvo je ocenilo učinek standarda in meni, da v obdobju začetne uporabe
nima pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja.

OPMSRP 23: Negotovost pri obračunavanju davka od dohodkov pravnih oseb
Pojasnilo obravnava negotovost pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb, ki vpliva na uporabo standarda MRS 12. Pojasnilo
uvaja smernice za obračunavanje negotovih davčnih obravnav ločeno ali skupaj, pregled davčnih organov, uporabo ustrezne
metode, ki odraža te negotovosti, in upoštevanje sprememb dejstev in okoliščin. Poslovodstvo je ocenilo učinek standarda in
meni, da v obdobju začetne uporabe ne bo imel pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja.

MRS 19: Sprememba, omejitev ali poravnava programa (dopolnila)
Dopolnila računovodskega standarda od podjetij zahtevajo, da pri določanju kratkoročnih stroškov zaslužkov zaposlencev in neto
zneska obresti v preostalem letnem obdobju poročanja po spremembi, omejitvi ali poravnavi programa zaslužkov zaposlencev,
uporabijo posodobljene aktuarske predpostavke. Dopolnila obenem pojasnjujejo vpliv upoštevanja sprememb, omejitev ali
poravnave programa na zahteve v zvezi z zgornjo mejno vrednostjo sredstev. Poslovodstvo je ocenilo učinek standarda in meni,
da v obdobju začetne uporabe ne bo imel pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja.
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Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal UOMRS
Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je objavil sklop letnih izboljšav standardov MSRP za obdobje 20152017, ki predstavlja zbirko dopolnil in sprememb standardov MSRP. Poslovodstvo je ocenilo učinek standarda in meni, da v obdobju
začetne uporabe ne bo imel pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja.

MSRP 3 Poslovne združitve in MSRP 11 Skupni dogovori: Dopolnila standarda MSRP 3 pojasnjujejo, da ob pridobitvi
nadzora nad poslovanjem, ki je skupno delovanje, podjetje ponovno izmeri vse predhodno posedovane deleže v tem poslovanju.
Dopolnila standarda MSRP 11 pojasnjujejo, da ob pridobitvi skupnega nadzora nad poslovanjem, ki je skupno delovanje, podjetje
ne izmeri ponovno prej posedovanih deležev v tem poslovanju.

MRS 12 Davek iz dobička: Dopolnila standarda pojasnjujejo, da podjetje davčne posledice iz naslova plačil finančnih
instrumentov, ki so razvrščeni v kapital, pripozna v isti postavki, v kateri je pripoznalo pretekle transakcije ali dogodke, ki so
ustvarili bilančni dobiček.

MRS 23 Stroški izposojanja: Dopolnila računovodskega standarda pojasnjujejo 14. člen standarda, ki pravi, da v trenutku, ko
sredstvo izpolnjuje pogoje za njegovo nameravano uporabo ali prodajo in je del posojila, ki se nanaša na to sredstvo neporavnan,
to posojilo vključi med sredstva prejetih posojil. Poslovodstvo je ocenilo učinek standarda in meni, da v obdobju začetne uporabe
ne bo imel pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja.
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3.4.
1.

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Poslovni prihodki

(v EUR)

2019

2018

Prihodki od storitev na domačem trgu - družbe v skupini
Prihodki od storitev na domačem trgu - drugim
Prihodki od storitev na tujem trgu - drugim
Drugi prihodki

128.505
66.231
28.000
331

254.897
91.634
104.000
26.579

Skupaj poslovni prihodki

223.068

477.110

Prihodke iz opravljenih storitev družba dosega s prodajo storitev na področju korporativnih financ, informacijske tehnologije,
kontrolinga in financ, pravnih storitev, notranje revizije ter drugih storitev družbam v skupini in drugim.
2.

Stroški materiala in storitev
(v EUR)

2019

2018

Stroški materiala
Stroški storitev

347
1.444.943

4.660
304.530

Skupaj

1.445.290

309.190

2019

2018

Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški najemnin
Stroški poštnih in telefonskih storitev
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem
Stroški plačilnega prometa, KDD in borznih storitev
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Str. storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami podjetja
Stroški drugih storitev

1.086.704
34.337
11.636
189
13.835
29.268
12
268.962
0

164.917
47.324
16.773
3.035
17.947
6.832
4.473
43.190
39

Skupaj

1.444.943

304.530

Razčlenjeni stroški storitev:
(v EUR)

Stroški intelektualnih storitev v največji meri predstavljajo stroški storitev vodenja in upravljanja družbe (1.009.315 EUR) ter stroški
poslovnega svetovanja, računovodskih storitev, računalniških storitev, kadrovskih storitev, odvetniških in drugih storitev. V stroške
intelektualnih storitev so vključeni tudi stroški revizorja za revidiranje letnega poročila.
Med stroški najemnin so pretežno najemnine, vezane na informacijski sistem ter najemnine poslovnih prostorov. V vseh primerih gre
za poslovni najem, pogodbe so sklenjene bodisi za krajše časovno obdobje bodisi za nedoločen čas s kratkim odpovednim rokom.
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem predstavljajo pretežno stroški vzdrževanja poslovnih prostorov in računalniških programov.
Med stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami podjetja, so vključeni stroški izplačil nagrad izvršnima
direktorjema in zaposlenemu na podlagi individualne pogodbe v odvisni družbi (246.614 EUR) ter stroški sejnin (22.348 EUR).
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Skupen znesek vseh bruto fiksnih prejemkov (sejnine, potni stroški) članov upravnega odbora:
(v EUR)

2019

2018

Zvone Taljat
Dean Čendak
Aleksander Mavko
Ivan Pušnik
Branko Drobnak
Bojan Papič

10.200
10.700
10.700
11.200
4.100
10.200

4.400
4.400
4.400
3.900
1.900
3.900

Skupaj

57.100

22.900

Višina plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom upravnega odbora so bili določeni na skupščini delničarjev v letu 2013.
Neizvršnim članom upravnega odbora za udeležbo na posamezni seji upravnega odbora pripada sejnina, ki znaša 500 EUR bruto. V
primeru korespondenčne seje upravnega odbora neizvršnim članom upravnega odbora pripada 80% prej navedenega zneska.
3.

Stroški dela in stroški povračil zaposlenim
(v EUR)

2019

2018

Stroški plač in nadomestil
Stroški pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela

541.344
48.519
6.995
41.306
84.695

475.293
43.104
16.023
35.311
35.822

Skupaj

722.858

605.553

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je za zaposlene urejeno v okviru kolektivnega pokojninskega zavarovanja pri izvajalcu
pokojninskega načrta, ki je odobren in vpisan v poseben register po predpisih, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
V zgornji razpredelnici so upoštevani tudi zaslužki članov uprave in zaposlenih na podlagi individualne pogodbe v letu 2019. Pri
razčlenitvi zaslužkov upoštevamo, da fiksni del vsebuje podatke o bruto plači, regresu in stroških za prehrano in prevoz, med druge
prejemke pa so vštete bonitete in plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja.
Skupen znesek vseh bruto fiksnih prejemkov posameznih skupin oseb:
(v EUR)

2019

2018

Aleš Škerlak
Simon Mastnak
Drugi zaposleni po individualnih pogodbah

181.597
179.895
192.721

104.895
173.291
272.444

Skupaj

554.213

550.630

Prejemki članov upravnega odbora v letu 2019 (v EUR):

Član upravnega odbora

Aleš Škerlak
Simon Mastnak

Bruto fiksni prejemki iz
dela (plače, nadomestila,
bonitete)

Povračila
stroškov

Zavarovalne
premije

181.597
179.582

0
78

0
235

ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, www.alta.si 20

Prejemki članov upravnega odbora v letu 2018 (v EUR):

Član upravnega odbora

Bruto fiksni prejemki iz
dela (plače, nadomestila,
bonitete)

Povračila
stroškov

Zavarovalne
premije

101.394
164.534

826
5.939

2.674
2.819

Aleš Škerlak
Simon Mastnak

Drugi člani organov vodenja ali nadzora v letu 2019 niso pridobili prejemkov v zvezi z opravljanjem nalog v odvisnih družbah.
Družba je imela na dan 31. 12. 2019 skupaj 4 zaposlene, od tega 1 s V. stopnjo izobrazbe, 1 s VI. stopnjo izobrazbe in 2 s VII. stopnjo
izobrazbe. Od tega sta dva zaposlena za polovični delovni čas. Povprečno število zaposlenih glede na število opravljenih ur v letu 2019
je bilo 4,96.
4.

5.

Odpisi vrednosti
(v EUR)

2019

2018

Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

8.214

21.256

0
0

641
110.000

Skupaj

8.214

131.897

2019

2018

Dividende odvisnih družb
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim

0
23
19.725

2.090.965
11
289

Skupaj

19.748

2.091.265

2019

2018

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

0
234
10.642
2

58.958
2.908
42.404
4.919

Skupaj

10.878

109.189

Finančni prihodki
(v EUR)

6.

Finančni odhodki
(v EUR)

7.

Davek

Davek od dohodkov pravnih oseb je obračunan na podlagi prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz poslovnega izida. Postavke
so skladno z veljavno davčno zakonodajo popravljene z zneski, ki povečujejo oziroma zmanjšujejo davčno osnovo.

ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, www.alta.si 21

Prilagoditev davka od dobička na efektivno davčno stopnjo:
(v EUR)
Poslovni izid pred davki (iz izkaza poslovnega izida)
Davek od dobička
Zmanjšanje prihodkov
Davčno nepriznani odhodki
Sprememba davčne osnove pri prevrednotenjih
Druga povečanja davčne osnove
Davčne olajšave
Davčna osnova / izguba
Davčna stopnja v %
Davek od dobička
Odloženi davek
Efektivna davčna stopnja v %

2019

2018

-1.944.524
0

1.412.013
268.282

0
13.305
2.103.323
0
100.594

-398.110
16.487
0
19.976
0

71.510
19%
13.587
17.783
-1,96%

0
19%
0
-113.671
-8,05%

Razčlenitev oblikovanih odloženih terjatev in obveznosti za davke:
(v EUR)

Izkaz finančnega položaja
31. 12. 2019
31. 12. 2018

Izkaz posl. izida
2019
2018

Kapital
2019

2018

Prevrednotenje finančnih naložb
OBVEZNOSTI IZ NASLOVA
ODLOŽENIH DAVKOV

228.888

677.062

228.888

0

228.888

677.062

228.888

677.062

228.888

0

228.888

677.062

Odložen davek iz naslova davčne izgube
TERJATVE IZ NASLOVA
ODLOŽENIH DAVKOV

361.454

379.237

361.454

113.671

0

0

361.454

379.237

361.454

113.671

0

0

NETO TERJATEV/OBVEZNOST

132.566

-297.825

132.566

113.671

-228.888

-677.062

Odložene terjatve za davek predstavljajo 19 % od zneska še neizkoriščene davčne osnove pri izračunu davka od dohodka pravnih oseb
za leto 2019. Odložene obveznosti za davek predstavljajo 19 % oblikovanih rezerv za pošteno vrednost iz prevrednotenja naložb v
odvisnih družbah.
8.

Neopredmetena sredstva

Doba koristnosti neopredmetenih sredstev je končna, amortizacijske stopnje so 20-odstotne.
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Gibanje neopredmetenih sredstev v letih 2019 in 2018:

(v EUR)

Premoženjske
pravice

Druga
neopredmetena
sredstva

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2018
Pridobitve
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2018 = stanje 1. 1. 2019
Pridobitve
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2019

60.453
0
0
60.453
0
0
60.453

4.980
0
0
4.980
0
0
4.980

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1. 2018
Popravek vrednosti
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2018 = stanje 1. 1. 2019
Popravek vrednosti
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2019

58.768
1.064
0
59.832
621
0
60.453

498
996
0
1.494
996
0
2.490

1.685
621
0

4.482
3.486
2.490

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2018
NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2018
NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2019

Nobeno neopredmeteno sredstvo ni omejeno z lastninsko pravico ali dano v poroštvo.
9.

Opredmetena osnovna sredstva

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letih 2019 in 2018:
(v EUR)

Druga oprema

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2018
Pridobitve
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2018 = stanje 1. 1. 2019
Pridobitve
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2019

124.145
2.902
-59.313
67.734
0
-2.398
65.336

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1. 2018
Popravek vrednosti
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2018 = stanje 1. 1. 2019
Popravek vrednosti
Odtujitve, izločitve

89.554
19.196
-50.763
57.987
6.597
-1.912

Stanje 31. 12. 2019

62.672

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2018
NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2018
NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2019

34.591
9.747
2.664

Družba uporablja časovno linearno metodo amortiziranja. Uporabljene letne amortizacijske stopnje v poslovnem letu 2019 znašajo 50
% za računalniško opremo in 20 % za druga opredmetena osnovna sredstva.
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Vsa sredstva so v lasti družbe. Nobeno opredmeteno osnovno sredstvo ni omejeno z lastninsko pravico ali dano v poroštvo.
10.

Sredstva, namenjena prodaji

Družba je že dne 31. 12. 2018 v skladu z MSRP 5 iz nekratkoročnih finančnih naložb na sredstva, namenjena prodaji, prenesla naložbe
v odvisne družbe zaradi njihove prodaje oziroma ustavljenega poslovanja.
Družba Triglav Skladi d.o.o. je kot prevzemna družba dne 24. 4. 2019 prevzela 100 odstotni kapitalski delež družbe Alta Skladi d.d.
Dne 19. 12. 2019 je bila v sodni register vpisana pripojitev družbe Alta Skladi d.d. k družbi Triglav Skladi d.o.o., s čimer je družba
Alta Skladi d.d. prenehala, vso njeno premoženje, pa je prešlo na prevzemno družbo Triglav Skladi d.o.o. Pripojitev je bila izvedena v
skladu s Pogodbo o pripojitvi z dne 28. 11. 2019 na obračunski dan 1. 5. 2019.
Družba je dne 9. 5. 2019 prav tako prodala 100-odstotni delež odvisne družbe ALTA konto d.o.o.
Družba ALTA FIN d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana je bila na bilančni dan v postopku likvidacije po skrajšanem postopku. Izbris iz
registra je bil izveden 20. 1. 2020.
Stanja sredstev, namenjenih prodaji:
(v EUR)
ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, Ljubljana
ALTA FIN d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana
ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, Ljubljana
ALTA konto d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

31. 12. 2019
6.025.807
3.219
0
0

31. 12. 2018
6.563.595
14.452
18.606.034
55.783

6.029.026

25.239.864

Skupaj

Podatki o odvisnih družbah:
(v EUR)
ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, Ljubljana
ALTA FIN d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

% osnovnega
kapitala 2019

Kapital družbe 2019

100,00 %
100,00 %

6.025.807
3.279

Čisti poslovni izid
družbe 2019
2.854.722
-11.173

Na 31. 12. 2019 je družba oslabila naložbi v 100 odstotni delež družb ALTA Invest d.d. in ALTA FIN d.o.o. na njuni knjigovodski
vrednosti na bilančni dan oz. na dan likvidacije, ki predstavljata pošteni vrednosti družb.
11.

Kratkoročne finančne naložbe

(v EUR)
Druge delnice in deleži
Druga kratkoročna posojila doma
Druga kratkoročna posojila tujina
Skupaj

31. 12. 2019

31. 12. 2018

6.524
9.479.258
2.300.316

0
10.554
0

11.786.098

10.554

Druga kratkoročna posojila doma in tujina predstavljajo kratkoročno dana posojila lastnikom, ki so nezavarovana in se obrestujejo po
priznani obrestni meri.
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12.

Poslovne terjatve

(v EUR)

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do podjetij v skupini
Druge kratkoročne terjatve

5.161
10.313
2.086

7.294
23.164
1.931

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve

17.560

32.389

Terjatve do podjetij v skupini izhajajo iz opravljenih storitev, ki jih družba opravlja zanje.
Terjatve do kupcev, razčlenjene po zapadlosti:
(v EUR)

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Nezapadle terjatve do kupcev
Nezapadle terjatve do družb v skupini

5.161
10.313

7.294
23.164

Skupaj
Popravek vrednosti terjatve do kupcev
Skupaj terjatve do kupcev

15.474
0
15.474

30.458
0
30.458

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Denar na transakcijskih in varčevalnih računih

3.376.789

200.431

Skupaj

3.376.789

200.431

31. 12. 2019

31. 12. 2018

3.018.076
9.514.902
301.808
2.065.727
6.361.667
0

3.018.076
9.514.902
301.808
5.834.202
2.788.930
1.525.684

21.262.180

22.983.602

13.

Denar in denarni ustrezniki

(v EUR)

14.

Kapital

(v EUR)
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Zakonske rezerve
Rezerve za pošteno vrednost
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti izid poslovnega leta
Skupaj

Osnovni kapital v višini 3.018.076 EUR je vplačan v višini 450.000 EUR. Konec marca 2011 se je obvladujoča družba dokapitalizirala
v višini 2.568.076 EUR (z izdajo novih delnic) s stvarnimi vložki družb ALTA Invest d.d. (878.575 delnic) in ALTA Skladi d.d.
(563.167 delnic).
Osnovni kapital je razdeljen na 3.018.076 navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic.
Kapitalske rezerve so nastale ob dokapitalizaciji družbe kot razlika med pošteno vrednostjo prevzetih sredstev in povečanjem
osnovnega kapitala iz dokapitalizacije.
Rezerve za pošteno vrednost se nanašajo na prevrednotenje naložbe v odvisno družbo v skupnem znesku 2.065.727 EUR (pojasnilo
10).
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Gibanje bilančnega dobička:
(v EUR)
Bilančni dobiček v začetku leta
Odprava rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Bilančni dobiček/izguba konec leta

31. 12. 2019

31. 12. 2018

4.314.614

2.788.930

4.022.946
-1.975.893

0
1.525.684

6.361.667

4.314.614

Izvršni direktor družbe in prokurist družbe predlagata, da se bilančni dobiček leta 2019 razdeli lastnikom.
15.

Kratkoročne poslovne obveznosti

(v EUR)

31. 12. 2019

31. 12. 2018

9.817
2.402
8.926
847
0

8.601
8.404
40.775
40.282
2.997

21.992

101.059

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki

49.687

15.191

Skupaj

49.687

15.191

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti do države
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlenih
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Skupaj
Do članov upravnega odbora ni bilo odprtih obveznosti na 31. 12. 2019.
16.

Druge obveznosti

(v EUR)

Večji del vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zajemajo vkalkulirane odpravnine za zaposlene v znesku 47.687 EUR, znesek
v višini 2.000 EUR predstavlja stroške, ki se nanašajo na leto 2019, računi pa bodo izstavljeni v naslednjem obračunskem obdobju.
17.

Posli s povezanimi osebami

Po merilih Mednarodnega računovodskega standarda 24 navajamo družbe, ki so bile v letu 2019 povezane z družbo ALTA Skupina
d.d.:
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.
ACIES E, razvoj bioprocesov, d.o.o.
ADVENA družba za upravljanje d.o.o.
ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.
ALTA FIN, finančno svetovanje, d.o.o.
ARIMA, družba za poslovno svetovanje, d.o.o.
Beopublikum brokerska kuća a.d.
DCC-A, poslovno svetovanje, d.o.o.
EKOEN AVTO, Vzdrževanje in popravila športnih in klasičnih vozil, d.o.o.
Energygor AG
Gaznafta investments limited
GLEN, trgovsko podjetje, d.o.o.
ISIS umetnost, inženiring d.o.o.
KOVINAR - GRADNJE ST, storitve in trgovina, d.o.o.
LES-MMS trgovska družba d.o.o.
LESNEP, upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
LOCI inženiring d.o.o.
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-

LUCRATOR d.o.o., družba za poslovno svetovanje
MAXLAND SHIPPING LIMITED
MMNT investicije d.o.o.
POLFIN poslovno svetovanje d.o.o.
Poslovno svetovanje, Bojan Papič s.p.
PRIM-BAU, Inženiring in gradnja objektov ter infrastrukture, d.o.o.
Publikum, družba za investicije, d.d.
PUBLIKUM FIN terminsko trgovanje d.o.o.
PUBLIKUM HOLDING, upravljanje družb, d.o.o.
Publikum Korpfin d.o.o., družba za podjetniško svetovanje
Publikum ME FZ LLC
PUBLIKUM TREZOR d.o.o.
SIRINGA trgovsko podjetje d.o.o.
Smart Blood Analytics Swiss SA
VERSOR, raziskave, razvoj, trgovina, storitve, gradbeništvo, d.o.o.
VERSOR TEHNOLOGIJE, raziskave, razvoj in proizvodnja, d.o.o.

Poleg teh štejejo za povezane osebe v letu 2019 tudi:
člani upravnega odbora: predsednik Dean Čendak, namestnik predsednika Zvone Taljat ter člani, Ivan Pušnik, Bojan Papič,
Branko Drobnak, Aleksander Mavko, Vladimir Jančič;
izvršni direktor družbe: Vladimir Jančič;
prokurist družbe: Aleksander Mavko;
izvršna direktorja odvisnih družb: Matjaž Albreht, Igor Taljat;
ožji družinski člani navedenih.
Stanje terjatev in obveznosti do povezanih oseb na dan 31. 12. 2019 (v EUR):
Povezane osebe
ALTA Invest d.d.

Terjatve iz
poslovanja

Obveznosti iz
poslovanja

Dana posojila

Dobljena
posojila

10.313

0

0

0

Arima d.o.o.

19

0

0

0

Publikum d.d.

0

3.660

0

0

GAZNAFTA INVESTMENT Ltd

0

0

2.300.316

0

GLEN d.o.o.

0

0

1.437.069

0

PUBLIKUM HOLDING d.o.o.

0

0

8.042.189

0

Terjatve iz
poslovanja

Obveznosti iz
poslovanja

Dana posojila

Dobljena
posojila

ALTA FIN d.o.o.

0

0

3.011

0

ALTA Invest d.d.

15.229

0

0

0

53

2.997

0

0

7.883

0

0

0

Stanje terjatev in obveznosti do povezanih oseb na dan 31. 12. 2018 (v EUR):
Povezane osebe

ALTA konto d.o.o.
ALTA Skladi d.d.
Arima d.o.o.

21

0

0

0

Publikum d.d.

0

3.660

0

0

Člani upravnega odbora in z njimi povezane osebe

0

46.615

10.554

0
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Transakcije med povezanimi osebami v letu 2019 (v EUR):
Povezane osebe

Poslovni
prihodki

Stroški
poslovanja

Finančni
prihodki

Finančni
odhodki
11.233

ALTA FIN d.o.o.

0

0

23

ALTA Invest d.d.

108.845

717

0

234

94

8.185

0

30.783

ALTA konto d.o.o.
ALTA Skladi d.d.

19.565

0

0

0

Arima d.o.o.

59

0

0

0

Publikum d.d.

0

36.000

0

0

Publikum Korpfin d.o.o.

0

1.009.315

0

0

Člani upravnega odbora in z njimi povezane osebe

0

383.839

0

0

GAZNAFTA INVESTMENT Ltd

0

0

4.265

0

GLEN d.o.o.

0

0

487

0

PUBLIKUM HOLDING d.o.o.

0

0

14.912

0

Poslovni
prihodki

Stroški
poslovanja

Finančni
prihodki

Finančni
odhodki

ALTA FIN d.o.o.

0

0

11

58.110

ALTA Invest d.d.

165.129

2.674

711.131

1.293

255

24.787

1.026

116

89.513

0

1.378.808

1.498

Transakcije med povezanimi osebami v letu 2018 (v EUR):
Povezane osebe

ALTA konto d.o.o.
ALTA Skladi d.d.
Arima d.o.o.

84

0

0

0

Publikum d.d.

0

36.000

0

0

Člani upravnega odbora in z njimi povezane osebe

0

292.649

259

0

18.

Pojasnila v zvezi s tveganji

Tržno tveganje
Družba je bila v letu 2019 srednje izpostavljena tržnemu tveganju na podlagi sprememb vrednosti naložb, ki jih ima v odvisnih družbah.
Sredstva v odvisnih družbam predstavljajo pretežno denarna sredstva na transakcijskih in trgovalnih računih.
Na 31. 12. 2019 sta naložbi v odvisni družbi izkazani med sredstvi, namenjenimi prodaji.
Valutno tveganje
Družba valutnemu tveganju skoraj ni izpostavljena, saj zelo malo posluje s tujino (dobava storitev), vse njene storitve pa so opravljene
v domači valuti.
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo izpolnila obveznosti in bo družbi
povzročila finančno izgubo. Družba je kreditnemu tveganju izpostavljena na naložbeni strani, in sicer na področju naložb v vrednostne
papirje, danih posojil in depozitov ter denarnih sredstev.
V zvezi z drugimi finančnimi sredstvi, kot so denarna sredstva in finančna sredstva, opredeljena kot finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju izhaja predvsem iz tveganja neporavnave
obveznosti druge pogodbene stranke, pri čemer je najvišja izpostavljenost enaka knjigovodski vrednosti teh finančnih instrumentov.
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Kreditna kvaliteta finančnih naložb:

(v EUR) 2019

Netvegane
naložbe (visoka
sposobnost
dolžnika)

Srednje varne
naložbe (srednja
sposobnost
dolžnika)

Špekulativne
naložbe (nižja
sposobnost
dolžnika)

Neporavnane
zapadle naložbe ali
oslabljene naložbe

Skupaj

Depoziti in posojila

0

11.779.574

0

0

11.779.574

Poslovne terjatve

0

17.560

0

0

17.560

Skupaj

0

11.797.134

0

3.219

11.797.134

(v EUR) 2018

Netvegane
naložbe (visoka
sposobnost
dolžnika)

Depoziti in posojila

0

Poslovne terjatve
Sredstva, namenjena prodaji
Skupaj

Srednje varne
naložbe (srednja
sposobnost
dolžnika)

Špekulativne
naložbe (nižja
sposobnost
dolžnika)

Neporavnane
zapadle naložbe ali
oslabljene naložbe

Skupaj

13.565

0

0

13.565

0

32.389

0

0

32.389

0

25.239.864

0

0

25.239.864

0

25.285.818

0

0

25.285.818

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da bo družba naletela na težave pri zbiranju finančnih sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih
obveznosti.
Družba upravlja likvidnostno tveganje s spremljavo likvidnosti sredstev in obveznosti do virov sredstev ter načrtovanja denarnih tokov.
S tem orodjem upošteva dospelost finančnih naložb in investicij skupaj z načrtovanimi odlivi, ki so posledica poslovanja.

(v EUR) 2019
Denar in denarni ustrezniki

Brez
zapadlosti

Na
odpoklic

Manj kot 3
mesece

3-12
mesecev

Več kot
5 let

1-5 let

Skupaj

3.376.789

0

0

0

0

0

3.376.789
11.779.574

Kratkoročna posojila

0

0

0

11.779.574

0

0

9.742

0

0

0

0

0

9.742

Sredstva, namenjena prodaji

6.025.807

0

0

0

0

0

6.025.807

Skupaj

9.412.338

0

0

11.779.574

0

0

21.191.913

0

0

0

0

0

0

0

Poslovne obveznosti

21.315

0

677

0

0

0

21.992

Skupaj

21.315

0

677

0

0

0

21.992

Delnice in deleži

Posojila in drug obrest. dolg

(v EUR) 2018
Denar in denarni ustrezniki
Kratkoročna posojila

Brez
zapadlosti

Na
odpoklic

Manj kot 3
mesece

3-12
mesecev

Več kot
5 let

1-5 let

200.431

0

0

0

0

0

Skupaj
200.431

0

0

3.011

10.554

0

0

13.565

Sredstva, namenjena prodaji

25.239.864

0

0

0

0

0

25.239.864

Skupaj

25.440.295

0

3.011

10.554

0

0

25.453.860

Posojila in drug obrest. dolg

0

0

174.999

528.603

1.400.012

0

2.103.614

Poslovne obveznosti

0

0

101.059

0

0

0

101.059

Skupaj

0

0

276.058

528.603

1.400.012

0

2.204.673

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala oziroma, da se bo spremenil denarni tok kot posledica
spremembe tržnih obrestnih mer. Družba je imela v letu 2019 kratkoročno dana posojila drugim, vendar so posojila dana po fiksni
obrestni meri.
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Izpostavljenost obrestnemu tveganju:
(v EUR)

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Posojila po variabilni obrestni meri

0

-2.103.135

Dana posojila

0

0

Prejeta posojila

0

2.103.135

Posojila po fiksni obrestni meri

11.779.574

13.565

Dana posojila

11.779.574

13.565

0

0

Zvišanje / znižanje
o.m.

Učinek na dobiček
pred obdavčitvijo

EUR

+ 100 bt

0

EUR

- 100 bt

0

EUR

+ 100 bt

-21.031

EUR

- 100 bt

21.031

Prejeta posojila

Tabela obrestnega tveganja pri finančnih instrumentih z variabilno obrestno mero:
(v EUR)
2019

2018

19.

Razkrivanje poštenih vrednosti po MSRP 13

V nadaljevanju so prikazane poštene vrednosti finančnih sredstev in obveznosti glede na hierarhijo poštene vrednosti.
Poštena vrednost sredstev:
(v EUR)

31.12.2019

31.12.2018

Nivo 1

0

0

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

0

0

Nivo 2

15.181.580

244.454

Kratkoročne finančne terjatve

11.789.317

13.565

Kratkoročne poslovne terjatve (brez drugih terjatev)

15.474

30.458

Denarna sredstva

3.376.789

200.431

Nivo 3

6.025.807

25.239.864

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

6.025.807

25.239.864

21.207.387

25.484.318

31.12.2019

31.12.2018

Skupaj

Poštena vrednost obveznosti:
(v EUR)

Nivo 1

0

0

Nivo 2

10.296

2.115.212

0

1.400.012

Nekratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti (brez drugih obveznosti)
Nivo 3
Skupaj
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479

703.602

9.817

11.598

0

0

10.296

2.115.212

20.

Dogodki po datumu izdelave izkaza finančnega položaja

Po datumu izdelave izkaza finančnega položaja ni bilo pomembnih dogodkov, ki bi vplivali na izkaze družbe. Obstoj novega
koronavirusa (Covid-19) je bil potrjen v začetku poslovnega leta 2020, kar je povzročilo motnje v podjetjih in gospodarski dejavnosti.
Poslovodstvo meni, da je ta izbruh neprilagojen dogodek po datumu bilance stanja, vendar ni imel vpliva na poslovanje družbe.

V Ljubljani, 3. 8. 2020

Vladimir Jančič
Izvršni direktor
Aleksander Mavko
Prokurist
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