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NAGOVOR DIREKTORJA 

 

Spoštovani! 

Razmišljanje izven ustaljenih okvirjev je eno od osnovnih vodil, ki jim sledimo v Adventuri holding, ta miselnost pa se 

pospešeno seli tudi v vse naše hčerinske družbe. Že ob ustanovitvi Adventure smo se odločili, da se bomo podali po 

naši lastni poti in sledili naši filozofiji. Adventura holding ni klasičen investitor, ki bi zasledoval zgolj motiv dobička. 

Dobiček je le končni rezultat in posledica vseh odločitev in korakov, ki jih narediš v preostalih 364 dneh.  

Verjamem, da nobena pot ni nepremagljiva, z izjemo tiste, po kateri se ne upaš podati. A če želiš vedeti, kam greš, 

moraš najprej ugotoviti kje si bil in kako boš prišel do cilja. Zato smo dobršen del lanskega leta skupaj z vodstvi naših 

hčerinskih podjetij pripravljali nove strategije. Pri nobeni od naših hčerinskih družb si ne želimo, da se »stopi v 

ozadje«, temveč želimo in pričakujemo nekaj več. Razvojno razmišljanje, nove sveže ideje in iskanje možnosti za 

nadaljnji razvoj so bile tako na dnevnem redu leta 2019. 

Po uspešno izpeljani integraciji in internacionalizaciji poslovanja je Nomago v lanskem letu tako vstopil v novo 

strateško obdobje, ki ga bo zaznamovala nadaljnja krepitev poslovanja na obstoječih trgih in vpeljava novih storitev 

mobilnosti. Nomago se v novi strategiji osredotoča na razvoj dveh strateških stebrov poslovanja. V prvem stebru so 

integrirani javni potniški prevozi v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, mestni potniški promet, ki ga izvajamo v šestih 

sedmih slovenskih mestih, šolski prevozi za več kot 100 šol ter delavski prevozi za nekatere največje družbe v regiji 

Alpe Adria. V drugem stebru pa so nove, moderne storitve mobilnosti, tako imenovani prevozi na zahtevo, nove 

storitve mobilnosti (mikromobilnost) ter potovanja. 

Že ob vključitvi Big Bang v Skupino Adventura holding smo se zavedali, da bo tudi tukaj potrebno veliko dela, časa in 

sodelovanja med različnimi oddelki ter udeleženci. Novo vodstvo je hitro začelo z delom, ekipa se je popolnila, v 

zadnje četrtletje lanskega leta pa je Big Bang vstopil z novo strategijo. V naslednjem strateškem obdobju namerava 

Big Bang okrepiti svoj položaj vodilnega slovenskega trgovca zabavne in uporabne elektronike. Že v lanskem letu je 

Big Bang začel s prenovo trgovin, ki so oblikovane po popolnoma novem konceptu. Pri tem smo izhajali predvsem iz 

potreb kupcev in najnovejših trendov, zaradi česar smo nadgradili tako sam izgled trgovin, kot tudi ponudbo in 

storitve, po katerih se Big Bang ločuje od konkurenčnih podjetij. Sočasno je po več letih Big Bang lansiral tudi 

popolnoma novo spletno stran, kjer je so bili v ospredju podobni motivi kot pri fizičnih trgovinah. Nov koncept trgovin 

in nova spletna stran sta bila prvi, a nujno potreben korak, na teh temeljih pa bomo gradili nadaljnji razvoj družbe. 

Tudi v ostalih dveh naših investicijskih stebrih so bili tekom celotnega leta zaposleni. V informacijski družbi Marg so 

nadaljevali s širjenjem svojega poslovanja na tuje trge in pomagali številnim domačim in tujim podjetjem pri prehodu 

na digitalno prihodnost. Tudi v Navtičnem centru Liburnija so poslovanje nadgradili s prodajo navtične opreme in 

izdelkov za kamping ter karavaning, sklenili pa so tudi pomembne dogovore s proizvajalci in lansirali novo spletno 

stran. 

Sodeč po prvih mesecih, ko se je svet praktično ustavil, bo leto 2020 vsekakor polno izzivov, a verjamem, da jih lahko 

premagamo. V naših podjetjih so že doslej dokazali, da se izzivov ne bojijo in so se z njimi pripravljeni spoprijeti, pri 

tem pa lahko – kot vedno – računajo tudi na polno podporo Adventure holding. 

 

                     Aleš Škerlak, izvršni direktor 
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PREDSTAVITEV SKUPINE 

 

Skupino Adventura holding tvorijo obvladujoča družba Adventura holding, upravljanje družb d.d., s sedežem na 

Vošnjakovi ulici 3, 1000 Ljubljana in odvisne družbe Nomago d.o.o., Bidigital d.o.o., Digit plus d.o.o., Nautički centar 

Liburnija d.o.o. in Skupina Avrigo d.o.o., ter preko posrednega lastništva Marg d.o.o. ter Big bang d.o.o.. Znotraj 

skupine Nomago pa so družbe Šola vožnje Izletnik d.o.o., Alptours d.o.o., Alibus International S.r.l., Brioni d.o.o., 

Vollo tehnologije d.o.o. in Nomago Mobility d.o.o. (preimenovan iz STA Zagreb d.o.o). 

MMNT Investicije d.o.o. se obravnava kot pridruženo podjetje. 

Obladujoča družba Adventura holding d.d. se je z dnem 19.5.2020 preoblikovala v d.o.o. in preimenovala v 

Adventura INVESTMENTS d.o.o. (daljše ADVENTURA Investments, družba za upravljanje, d.o.o.) in se v poročilu 

obravnava kot Adventura holding d.d.. 

 

Shema lastništva skupine: 

 
 
 

Obvladujoča družba Adventura holding, upravljanje družb d.d. je bila ustanovljena kot Adventura prevozi, holding 

d.o.o. dne 15.9.2015 pod številko 2015/37579 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in se je 19.04.2016 problikovala v 

delniško družbo. Vpisana je v sodni register z matično številko 6915159000 in z osnovnim kapitalom 7.107.500 EUR, 

ki je razdeljen na 7.107.500 delnic.  

Obvladujoča družba Adventura Holding, upravljanje družb d.d. je lastnica 92,90% družbe Nomago d.o.o., ki se je 

oblikovala s 1.5.2018 s pripojitvijo družbe Izletnik Celje d.o.o. k družbi Avrigo d.o.o. Odvisna Nomago d.o.o. ima v 

lasti 100% družbe Brioni d.o.o., 100% družbe Alibus international S.r.l. Italija, 100% družbe Nomago Mobility d.o.o. 

Hrvaška, 100% Vollo tehnologije d.o.o. Hrvaška, 100% družbe Šola vožnje Izletnik d.o.o. in 97,6637% družbe 

Alptours d.o.o. 

Obvladujoča družba ima v 59,25% lasti družbo Bidigital d.o.o., ki je 100% lastnica družbe Big bang d.o.o.. 

Adventura
Holding d.d.

Matična družba

Nomago d.o.o.

92,9%

Bidigital d.o.o.

59,25%

Big Bang d.o.o.

100%

Digit Plus d.o.o.

75%

Marg d.o.o.

51%

Nautički centar
Liburnija d.o.o.

50,15%

MMNT Investicije 
d.o.o.

50%

Avrigo Skupina 
d.o.o.

100%

Šola vožnje Izletnik 
d.o.o.

100%

Alibus
International Srl

Italija
100%

Brioni d.o.o.

Hrvaška

100%

Alptours Turizem 
d.o.o.

97,6637%

Vollo tehnologije 
d.o.o. Hrvaška

100%

Nomago Mobility
d.o.o., Hrvaška

100%



Konsolidirano letno poročilo 2019 

stran 6 

Prav tako je matična družba lastnica 75% družbe Digit plus d.o.o., ki ima v 51% lasti družbo Marg d.o.o.. 

 

Vsebinsko gledano Skupina Adventura holding sestavljajo naslednji stebri: 

Mobilnost in Potovanja  

 

IT  

 

Trgovina  

 

Marine  

 

 

Adventura Holding je investicijska skupina v zasebnem lastništvu, s fokusom na aktivnem pristopu pri  upravljanju 

družb v Sloveniji in bližnji regiji ter ustvarjanju ustreznega donosa na investicijo. Pri tem se zasleduje lastništvo družb 

s potencialom rasti, potrebo po posodobitvi poslovnega modela oziroma strategije ali potencialom zaradi pričakovane 

prihodnje konsolidacije panoge. V kratkem času je Skupina Adventura postala ena največjih Skupin v Sloveniji z več 

kot 245 milijoni ustvarjenih prihodkov in okoli 1.500 zaposlenih. Družba je bila namreč ustvarjena konec leta 2015. 

Pomembno je tudi poudariti, da Adventura ne prepleta financiranja družb, ki sestavljajo Skupino, oziroma, da so 

posamezne družbe v Skupini povsem neodvisne pri svojem financiranju, ter da investicijsko skupino odlikuje 

proaktiven pristop pri upravljanju ter fleksibilnost pri investicijskem in poslovnem odločanju. Tim Adventure Holding 

sestavlja 7 zaposlenih. 

 

POMEMBNI DOGODKI V LETU 2019 

 

• Adventura Holding je pričela s postopki pridobitve morebitnega strateškega partnerstva v družbi Nomago 

d.o.o..  

• V 2019 je družba Marg aktivno pristopila k širitvi poslovanja na tuje trge, v prvi fazi Srbijo in Hrvaško.   

• Maj 2019 – Podpis sporazuma o prodaji dejavnosti tehničnih preglodov v dužbi Brioni za 6,5 mio EUR. 

• Junij 2019- Nautički centar Liburnija je vstopil tudi na področje prodaje navtične in kamping opreme, v zelo 

kratkem času pa je družba postala uvoznik in distributer številnih svetovnih proizvajalcev kot so Yamaha, 

Craftsman, Highfield, Forch, Gussi Italia, Jobe, … 

• Junij 2019 – Nomago predstavi novo storitev Nomago InterCity, s katero poveže mesta v Nemčiji, Avstriji, 

Italiji, na Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem in v Sloveniji. V mednarodno mrežo Nomago InterCity je 

povezanih 31 evropskih mest in 6 mednarodnih letališč, Nomago pa s tem korakom vstopi v 7 evropskih 

držav.  

• Julij 2019 – Uprava Nomaga z lastniki družbe Integral Brebus podpiše kupoprodajno pogodbo za nakup 

100-odstotnega lastniškega deleža družbe Integral Brebus.  
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• Oktober 2019 - Big Bang je v zadnje četrtletje vstopil z novo strategijo. V naslednjem strateškem obdobju 

namerava Big Bang okrepiti svoj položaj vodilnega slovenskega trgovca zabavne in uporabne elektronike, s 

poudarkom na celoviti izkušnji kupca, digitalizaciji poslovanja in prenovi koncepta trgovin. 

• November 2019 - Adventura Holding je uspešno izdala 10 milijonsko 5-letno obveznico z zapadlostjo v 

2024, pri čemer je zanimanje investitorjev preseglo ponudbo, med vpisniki pa so bili številni renomirani 

institucionalni vlagatelji, banke, zavarovalnice in dobro poučeni vlagatelji. Izdaja obveznic je bila izvedena z 

namenom financiranja novih investicij družbe. 

• December 2019 – Nomago je z Ministrstvom za infrastrukturo podpisal novo Koncesijsko pogodbo za 

opravljanje gospodarske javne službe z veljavnostjo dveh let. 

 

ANALIZA POSLOVANJA  

 

Pri analizi poslovanja Skupine Adventura Holding opozarjamo, da primerljivi podatki za leto 2018 ne vključujejo 

podatkov o poslovanju vseh odvisnih družb v celotnem poslovnem letu, temveč le od dne, ko je družba Adventura 

Holding d.d. neposredno ali posredno pridobila prevladujoč vpliv nad odvisno družbo. Konsolidirani računovodski 

podatki za leto 2018 tako vključujejo podatke o poslovanju družbe Big Bang d.o.o. od 1.9.2018 dalje, poslovanje 

družbe Alibus je v konsolidirane računovodske izkaze vključeno od 1.10.2018 dalje, poslovanje družbe Nomago 

Mobility d.o.o. Zagreb od 1.7. 2018 dalje, poslovanje pripojenih družb STAL d.o.o. in AP Rižana pa od 1.7.2018 

oziroma 1.3.2018 dalje. 

V letu 2019 smo v okviru odvisne družbe Nomago d.o.o. intenzivno delali na razvojnem projektu vzpostavitve 

mednarodnih avtobusnih linij Nomago InterCity. Uvajanje tako obsežnega razvojnega projekta je povezano z visokimi 

začetnimi stroški vzpostavitve IT infrastrukture vključno z mobile in web prodajo, stroški marketinga vključno s stroški 

vzpostavitve blagovne znamke Nomago InterCity na tujih trgih, širše mreže fizične prodaje vozovnic, CAPEX in 

opremljanja avtobusov z ustreznimi standardi, usposabljanja voznikov in podobno. Z operacijo smo začeli sredi leta 

2019, posledično smo večji del leta vozili z neoptimalno zasedenimi linijami, kar je bilo tudi skladno s pričakovanji in 

planirano. V družbi zaradi narave in večje stabilnosti ostalih segmentov poslovanja ločeno spremljamo poslovno 

uspešnost družbe z in brez razvojnega projekta Nomago InterCity.  

 

  2019 2018 

Skupaj poslovni prihodki 221.852.991 123.753.850 

Število zaposlenih 1.576 1.481 

Sredstva skupine 155.033.058 122.729.198 

Delež kapitala v financiranju 26,2% 29,14% 

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 7.566.687 6.472.220 

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA = EBIT + 

amortizacija) 
20.404.688 14.408.693 

EBIT brez učinka razvojnega projekta InterCity 9.662.696 6.472.220 

EBITDA brez učinka razvojnega projekta InterCity 22.356.701 14.408.693 

Čisti dobiček skupine 3.769.361 3.833.492 

Čisti dobiček manjšinskih lastnikov 1.542.842 1.171.397 

Skupni čisti dobiček poslovnega leta 5.312.203 5.004.889 

 

V letu 2019 je na višino EBITDA v primerjavi s preteklim letom vplivala tudi sprememba računovodske obravnave 

najemov. Od 1.1.2019 v Skupini Adventura Holding najeme pripoznavamo v skladu z MSRP 16, kar je podrobneje 

pojasnjeno v računovodskem delu letnega poročila. Zaradi uporabe MSRP 16 izkazuje Skupina v letu 2019 v 

primerjavi s preteklim letom za 4.168.140 EUR višji EBITDA. 
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1. POSLOVNI IZID 

 2019 2018 

Celotni prihodki 222.030.193 123.963.662 

Celotni odhodki 216.133.332 118.379.662 

Bruto dobiček 5.896.861 5.584.000 

 

V strukturi prihodkov v letu 2019 predstavljajo poslovni prihodki kar 99,92%.   

 

2. SREDSTVA 

Glavnino sredstev, kar 55%, predstavljajo neopredmetena sredstva, opredmetena sredstva in naložbene 

nepremičnine 54% delež. Kratkoročna sredstva in kratkoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo 45% 

sredstev, dolgoročne finančne naložbe in dolgoročne poslovne terjatve predstavljajo manj kot 1% vseh sredstev 

družbe. V primerjavi s preteklim letom se struktura sredstev ni pomembno spremenila, zaradi spremenjene 

računovodske obravnave najemov v skladu z MSRP 16 se je delež osnovnih sredstev povečal za eno odstotno 

točko. 

Prikaz sredstev Skupine Adventura holding  

 31.12.2019 31.12.2018 

Neopredmetena sredstva, opredmetena OS, naložbene 

nepremičnine 

85.425.918 66.003.068 

Dolgoročne finančne naložbe, dolg. poslovne terjatve, odložene 

terjatve za davek 

568.194 833.856 

Kratkoročna sredstva in kratkoročne AČR 69.038.947 55.892.274 

Skupaj 155.033.058 122.729.198 

 

  
 
 
Struktura sredstev Skupine Adventura holding na dan 31.12.2019 
 

 

 

 

Neopredmetena sredstva, opredmetena OS, naložbene nepremičnine (55%)

Dolgoročne finančne naložbe, dolg.poslovne terjatve, odložene terjatve za davek
(0%)

Kratkoročna sredstva in kratkoročne AČR (45%)
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3. VIRI SREDSTEV 

Vrednost kapitala je konec leta 2019 znašala 40.555.930 EUR in tako predstavljala 26% obveznosti do virov 

sredstev. Tudi struktura obveznosti se je v primerjavi s preteklim letom spremenila predvsem zaradi spremenjene 

računovodske obravnave najemov v skladu z MSRP 16. Obveznosti iz naslova najemov, ki so bile pripoznane v 

skladu z MSRP 16, znašajo na dan 31.12.2019 16.145.411 EUR.    

Prikaz obveznosti do virov sredstev Skupine Adventura holding 

 31.12.2019 31.12.2018 

Kapital 40.555.930 35.829.632 

Dolgoročne rezervacije  6.133.474 7.131.170 

Dolgoročne obveznosti 52.001.574 33.227.754 

Kratkoročne obveznosti in PČR 56.342.080 46.540.642 

Skupaj 155.033.058 122.729.198 

 

Struktura obveznosti do virov sredstev Skupine Adventura holding na dan 31.12.2019: 

 

 

4. KAZALNIKI V LETU 2019 

 

Vrsta kazalnika Izračun 2019 2018 

Delež lastniškega financiranja Kapital/obveznosti do virov sredstev x 100 26 29 

Delež dolgoročnega financiranja 
Vsota kapitala, rezervacij in dolg. dolgov/obveznosti do 
virov sredstev x 100 

64 62 

Delež osnovnih sredstev v sredstvih Osnovna sredstva/sredstva x 100 46 43 

Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih 
Vsota osnov. sred., dolg.finančnih naložb in dolgoročnih 
poslovnih terjatev/sredstva x 100 

55 54 

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih 
sredstev 

Kapital/osnovna sredstva x 100 56 68 

Koeficient neposredne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

Likvidna sredstva/kratkoročne obveznosti x 100 40 18 

Koeficient pospešene pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev/kratkoročne 
obveznosti x 100 

85 69 

Koeficient kratkoročne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

Kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti x 100 122 120 

Koeficient gospodarnosti poslovanja Poslovni prihodki/poslovni odhodki x 100 104 106 

Čista donosnost kapitala Čisti dobiček v poslovnem letu/povprečni kapital 0,15 0,16 

Čisi dobiček na delnico in popravljeni 
čisti dobiček na delnico 

Čisti dobiček / tehtano povprečno št. uveljavljajočih se 
delnic v letu 

0,75 0,70 

Kapital (26%) Dolgoročne rezervacije (4%)

Dolgoročne obveznosti (34%) Kratkoročne obveznosti in PČR (36%)
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ZAPOSLENI 

 

Skupina Adventura Holding je imela na dan 31.12.2019 1.576 zaposlenih.  

  31.12.2019 31.12.2018 

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Slovenija 898 827 

BRIONI d.d. Pula, Hrvaška 167 132 

ALIBUS INTERNATIONAL s.r.l., Italija 106 91 

Šola vožnje IZLETNIK d.o.o., Slovenija 5 5 

Nomago Mobility d.o.o., Hrvaška 7 5 

ALPTOURS d.o.o., Slovenija 0 0 

Skupina Nomago skupaj: 1.183 1.060 

ADVENTURA holding, upravljanje družb d.d., Slovenija  7 7 

SKUPINA AVRIGO, upravljanje družb, d.o.o., Slovenija 1 1 

DIGIT PLUS upravljanje družb d.o.o. , Slovenija 0 0 

BIDIGITAL naložbe d.o.o., Slovenija 0 0 

Big bang, trgovina in storitve, d.o.o., Slovenija 409 391 

MARG, inženiring d.o.o.Ljubljana, Slovenija 18 16 

Nautički centar Liburnija d.o.o. 15 6 

SKUPAJ SKUPINA ADVENTURA HOLDING: 1.633 1.481 

 

VIZIJA SKUPINE IN CILJI ZA LETO 2020 

 

Vizija Adventura Holding je razmišljanje in delovanje izven ustaljenih okvirjev, s čimer se želi uvrstiti med največje 

razvojno naravnane investicijske skupine v regiji. Prek aktivnega upravljanja z družbami v Skupini si Adventura 

Holding prizadeva ustvariti motivirano delovno okolje, v katerem lahko vsak posameznik s svojimi idejami in 

delovanjem prispeva k doseganju strateških ciljev posamezne družbe in Skupine.  

Adventura Holding pri razvoju in širitvi poslovanja aktivno podpira družbe v Skupini in jim nudi vso potrebno podporo 

pri doseganju njihovih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Matična družba, ki deluje kot sodobna investicijska skupina, 

aktivno sodeluje pri postavljanju strategij posameznih družb in išče priložnosti, kako razširiti njihovo poslovanje bodisi 

z vstopom na nove trge bodisi z implementacijo novih izdelkov oziroma storitev bodisi s preoblikovanjem poslovnega 

modela.  

Adventura Holding bo tako v 2020 še naprej aktivno iskala primerne naložbene priložnosti v regiji, pri čemer ni 

omejena s panogami, v katerih je preko svojih podjetij že prisotna.  

V letu 2020 bomo sledili naslednjim ciljem: 

• uresničevanje strategije razvoja storitev mobilnosti in potovanj v okviru družbe Nomago, 

• nadaljevanje s postopkom iskanja strateškega partnerstva za družbo Nomago, 

• uresničevanje v 2019 sprejete nove strategije družbe Big Bang, z dolgoročnim strateškim ciljem postati prvi 

priklic uporabnikov v regiji ter z dosledno delitvijo segmentov maloprodaje na eni strani in distribucije na 

drugi,   

• nadaljnji razvoj strategije družbe Marg, s širitvijo poslovanja v regiji, 

• nadaljnji razvoj družbe NC Liburnija,  

• iskanje novih primernih naložbenih priložnosti v regiji. 
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IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 

 

Družba Adventura holding, d.d., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, v skladu s 5. odstavkom 70. člena Zakona o 

gospodarskih družbah (ZGD-1) za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019 izjavlja, kot sledi v nadaljevanju. 

Poslovodstvo družbe izjavlja, da je bilo upravljanje družbe v letu 2019 skladno z zakoni in drugimi predpisi, Statutom 

družbe Adventura holding, upravljanje družb, d.d. z dne 19.04.2016 ter internimi akti družbe. Družba nima lastnega 

kodeksa, zato se v tej izjavi kot referenčni kodeks sklicuje na Kodeks upravljanja za nejavne družbe, ki so ga maja 

2016 izdali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Združenje 

nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju: Kodeks) in je dostopen na spletni povezavi: 

https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/52673/ dobra-praksa-korporativnega-upravljanja-za-vec-tujih-investicij-

objavljen-kodeks-upravljanja-za-nejavne-druzbe. 

Družba od Kodeksa odstopa na naslednjih področjih: 

• točka 2.4: Statut družbe je javno dostopen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve (AJPES); 

• točka 2.5.4: člani upravnega odbora družbe v letu 2019 družbi niso izpolnili izjave o neodvisnosti; 

• točka 2.7: družba v Statutu nima opredeljenih drugih ciljev (npr. dolgoročno ustvarjanje vrednosti ter 

upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe); 

• točka 2.9: družba nima objavljenega poslovnika o delu upravnega odbora; 

• točka 4.6.4: družba ne izpolnjuje priporočila; 

• točka 5.6 in točka 5.11: neizvršni člani upravnega odbora za svoje delo ne prejemajo plačila; 

• točka 5.12: upravni odbor glede na dejavnost družbe (dejavnost holdingov) nima oblikovanih komisij; 

• točka 5.13 in točka 7.3: družba nima sklenjene pogodbe za zavarovanje odškodninske odgovornosti članov 

organa nadzora oz. vodenja; 

• točka 8.4: skupščina družbe ni sprejela politike prejemkov organa vodenja; 

• točka 9.2: v družbi ne obstaja program usposabljanja članov organa nadzora, 

• točka 11.3.5: družba nima vzpostavljene službe notranje revizije. 

Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v povezavi s postopkom računovodskega 

poročanja: 

S sistemom notranjih kontrol v družbi načrtno in sistematično uporabljamo postopke in metode, ki zagotavljajo 

zanesljivost, točnost in celovitost podatkov in informacij, pravilno in pošteno izdelavo računovodskih izkazov, 

preprečevanje in odkrivanje napak v sistemu ter zagotavljajo spoštovanje zakonov in drugih predpisov ter internih 

aktov družbe. 

Računovodsko kontroliranje vključuje usklajevanje stanj v poslovnih knjigah z dejanskimi stanji, kontrolo izvajanja 

posameznih poslov, ažuriranje evidenc na načelih resničnosti, neodvisnosti in strokovnosti.  

Tveganja, ki so vezana na računovodske izkaze obvladujemo z usmerjanjem in nadzorovanjem izvajanja aktivnosti v 

okviru računovodske funkcije v družbi in z revizijo računovodskih izkazov s strani pooblaščenih revizorjev.  
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Družba ima izdane prinosniške delnice, zato družba ne razpolaga s podatki o lastništvu družbe. Družbi je znano, da 

so dejanski lastniki družbe kot jih opredeljuje ZPPDFT Darko Martin Klarič, Tilen Klarič in Aleš Škerlak. 

V družbi niso nikomur podeljene nikakršne kontrolne pravice, ki ne izvirajo že iz veljavne zakonodaje. V družbi tudi ni 

nobenih omejitev glasovalnih pravic. 

Pravila o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja in spremembah statuta so določena v statutu družbe, 

poslovniku o delu upravnega odbora ter ZGD-1. 

Na dan 31.12.2019 ni bilo veljavno nobeno pooblastilo izvršnemu direktorju za pridobivanje lastnih delnic. 

V skladu s statutom družbe skupščina družbe odloča o: 

• uporabi bilančnega dobička, 

• sprejetju letnega poročila, v kolikor ga upravni odbor ni potrdil ali če je upravni odbor odločitev o sprejemu 

letnega poročila prepustil skupščini, 

• sprejetju letnega poročila službe notranje revizije z mnenjem upravnega odbora, 

• imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora, 

• podelitvi razrešnice članom upravnega odbora družbe, 

• spremembah statuta, 

• ukrepih za povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala, 

• imenovanju revizorja, 

• prenehanju družbe, 

• statusnem preoblikovanju, 

• drugih zadevah, določenih s statutom ali zakonom. 

V skladu s statutom družbe ima družba upravni odbor, ki ima tri člane, ki so imenovani za dobo najmanj štirih let in so 

lahko ponovno imenovani. Družba ima enega izvršnega direktorja, ki je hkrati član upravnega odbora družbe in 

katerega pooblastila so določena v statutu družbe in natančneje v poslovniku o delu upravnega odbora. Upravni 

odbor družbe nima oblikovanih nobenih komisij. 

Družba sicer formalno nima politike raznolikosti, ki bi se izvajala v zvezi z zastopanostjo v upravnem odboru glede 

vidikov kot so na primer spol, starost ali izobrazba, ne glede na navedeno pa je upravni odbor sestavljen na način, da 

zagotavlja komplementarnost znanja in izkušenj članov. 

 

      

                   Aleš Škerlak, izvršni direktor 

 

 

Ljubljana, 03.06.2020 
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

 

Uprava potrjuje priložene revidirane konsolidirane računovodske izkaze za obdobje, ki se je končalo na dan 

31.12.2019 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom. Uprava zagotavlja, da je 

konsolidirano letno poročilo skupine Adventura Holding z vsemi sestavnimi deli sestavljeno in objavljeno v skladu z 

Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.  

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske 

usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno 

poročilo skupine Adventura Holding predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja skupine in izidov 

njenega poslovanja v letu 2019.  

Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja 

in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili, izdelani na podlagi predpostavke o 

nadaljnem poslovanju skupine ter v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega 

poročanja, kot jih je sprejela EU.  

Uprava je odgovorna za ukrepe za preprečevanje in odkrivanje prevar ter nepravilnosti in za ohranjanje vrednos ti 

premoženja skupine Adventura holding.  

 

 

                    Aleš Škerlak, izvršni direktor 

 
 

 

 

Ljubljana, 03.06.2020 
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RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE ADVENTURA HOLDING  

1. KONSOLIDIRAN IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE ADVENTURA HOLDING NA DAN 31.12.2019 

  V EUR Pojasnila 31.12.2019 31.12.2018 

  SREDSTVA   155.033.058 122.729.198 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA   85.994.111 66.836.924 

I. Neopredmetena sredstva in časovne razmejitve  6.5.1. 16.039.042 15.487.927 

1. Dolgoročne premoženjske pravice    4.439.577 4.273.532 

2. Dobro ime   11.133.756 11.133.756 

3. Predujmi za neopredmetena sredstva   22.416 22.416 

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja   347.330 58.223 

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve   95.963 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 6.5.2. 67.498.347 48.314.917 

1. Zemljišča in zgradbe   19.615.712 19.689.489 

a Zemljišča   6.915.932 6.921.406 

b Zgradbe   12.699.780 12.768.083 

2. Proizvajalne naprave, stroji in druga oprema   30.463.561 27.643.993 

3. Pravica do uporabe - MSRP16   15.959.148 0 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo   1.459.926 981.434 

III. Naložbene nepremičnine  6.5.2. 1.888.529 2.200.224 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 6.5.4. 455.159 808.992 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil    283.168 581.615 

a Delnice in deleži v družbah v skupini   226.302 226.302 

b Delnice in deleži v pridruženih družbah   53.435 80.000 

c Druge delnice in deleži   3.431 275.313 

d Druge dolgoročne finančne naložbe    0 0 

2. Dolgoročna posojila   171.991 227.377 

a Dolgoročna posojila drugim   166.001 227.377 

b Dolgoročna posojila iz podnajemov - MSRP16   5.990 0 

3 Dani dolgoročni depoziti   0 0 

V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE  6.5.7. 113.035 24.864 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev   50.000 0 

2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih    63.035 24.864 

VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK  6.5.5. 0 0 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA   67.535.562 54.545.511 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   0 115.222 

II. Zaloge 6.5.6. 20.203.348 20.601.108 

1. Material   689.890 737.332 

2. Proizvodi in trgovsko blago   19.491.699 19.841.837 

3. Predujmi za zaloge   21.759 21.939 

III. Kratkoročne finančne naložbe  6.5.4. 644.464 2.307.901 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil   0 0 

a Delnice in deleži v družbah v skupini   0 0 

b Druge kratkoročne finančne naložbe   0 0 

2. Kratkoročna posojila    644.464 2.307.901 

a Kratkoročna posojila družbam v skupini   63.467 491.219 

b Kratkoročna posojila iz podnajemov - MSRP16   35.658 0 

c Kratkoročna posojila drugim    545.340 1.816.683 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 6.5.7. 24.608.279 23.217.947 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini    5.098 18.827 

2 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev    20.470.568 18.557.215 

3 Kratkoročne poslovne terjatve do drugih   4.132.613 4.641.905 

V. DENARNA SREDSTVA  6.5.8. 22.079.471 8.303.332 

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve   6.5.9.  1.503.385 1.346.764 

  Zabilančna sredstva  6.5.15. 8.305.197 10.482.330 

Pojasnila od strani 27 do strani 59 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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  V EUR Pojasnila 31.12.2019 31.12.2018 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   155.033.058 122.729.198 

A KAPITAL 6.5.10. 40.555.930 35.829.632 

I. Vpoklicani kapital   7.107.500 7.107.500 

1. Osnovni kapital   7.107.500 7.107.500 

II. Kapitalske rezerve    0 0 

III. Rezerve iz dobička   710.750 710.750 

1. Zakonske rezerve   710.750 710.750 

2. Rezerve za lastne delnice in deleže   0 0 

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži   0 0 

4. Statutarne rezerve   0 0 

5. Druge rezerve iz dobička   0 0 

IV. Revalorizacijske rezerve   1.029.291 1.081.514 

V. Rezerve, nastale zaradi vrednostenja po pošteni vrednosti   111.452 243.463 

VI. Zadržani dobički    21.317.116 17.497.683 

VII. Kapital manjšinjskih lastnikov   9.037.525 7.923.283 

VIII. Rezerve iz uskupinjevanja    1.242.296 1.265.438 

B REZERVACIJE IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  6.5.11. 6.133.474 7.131.170 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti    1.738.279 1.598.086 

2. Druge dolgoročne rezervacije    4.393.930 4.842.535 

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve    1.265 690.549 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  6.5.12. 52.001.574 33.227.754 

I. Dolgoročne finančne obveznosti   51.226.462 32.300.510 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank   19.521.290 23.135.645 

2. Dolgoročne finančne obveznosti na podalgi obveznic   8.000.000 0 

3. Dolgoročne finančne obveznosti iz najema - MSRP16   12.449.014 0 

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti   11.256.157 9.164.865 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti    16.912 17.262 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   0 0 

2. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov    0 0 

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti   16.912 17.262 

III. Odložene obveznosti za davek 6.5.5./6.5.12. 758.201 909.982 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 6.5.13. 55.238.552 45.598.648 

I. Kratkoročne finančne obveznosti    22.465.029 14.098.394 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank   12.510.136 9.384.207 

2. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic   2.055.464 0 

3. Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov - MSRP16   3.696.397 0 

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti    4.203.032 4.714.187 

II. Kratkoročne poslovne obveznosti    32.773.524 31.500.254 

1. Kratrkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini   12.810 0 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   23.795.419 24.080.712 

3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov   489.999 90.282 

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti   8.475.295 7.329.260 

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  6.5.14. 1.103.528 941.994 

  Zabilančne obveznosti 6.5.15. 8.305.197 10.482.330 

 
Pojasnila od strani 27 do strani 59 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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2. KONSOLIDIRAN IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE ADVENTURA HOLDING  

 

  V EUR Pojasnila 2019 2018 

1. Čisti prihodki od prodaje 6.5.17. 207.769.649 112.829.729 

2. Drugi poslovni prihodki  6.5.18./6.5.19. 14.083.342 10.924.121 

  SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI    221.852.991 123.753.850 

  SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI   214.286.304 117.281.630 

3. Stroški blaga, materiala in storitev   155.340.446 76.459.329 

a. 
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 

6.5.20. 125.211.172 54.097.768 

b. Stroški storitev 6.5.21. 30.129.275 22.361.561 

4. Stroški dela 6.5.22. 41.086.173 28.532.817 

a. Stroški plač   29.505.867 20.444.727 

b. Stroški socialnih in pokojninskih zavarovanj   5.671.354 3.886.841 

c. Drugi stroški dela   5.908.953 4.201.249 

5. Odpisi vrednosti 6.5.23. 14.168.821 8.362.892 

a. Amortizacija  6.5.3.  12.838.000 7.936.473 

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih OS   10.305 -13.699 

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   1.320.515 440.118 

6. Drugi poslovni odhodki 6.5.24. 3.690.864 3.926.592 

  POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA   7.566.687 6.472.220  

  Finančni prihodki  6.5.25. 160.272 149.567 

7. Finančni prihodki iz deležev   637 109.034 

a. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini   617 0 

b. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah   20 76.834 

c. Finančni prihodki iz drugih naložb   0 32.201 

8. Finančni prihodki iz danih posojil   29.210 10.479 

a. Finančni prihodki iz posojil danih družbam v skupini   321 969 

b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim    28.889 9.510 

9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev   130.425 30.054 

a. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih    130.425 30.054 

  Finančni odhodki  6.5.26. 1.561.078 984.343 

10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb   31.192 12.916 

11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti    1.482.730 885.293 

a. Finančni odhodki iz posojil prejetih od družb v skupini   0 0 

b. Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank    683.367 602.161 

c. Finančni odhodki iz izdanih obveznic   74.042 0 

d. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti   725.321 283.132 

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti    47.156 86.134 

a. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini    0 7.400 

b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev   1.687 10.061 

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti   45.469 68.673 

  DOBIČEK OZIROMA IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA   6.165.881 5.637.444  

13. Drugi prihodki   16.929 60.245 

14. Drugi odhodki    285.949 113.689 

  BRUTO DOBIČEK POSLOVNEGA LETA   5.896.861 5.584.002 

15. Davek iz dobička   6.5.16. 919.514 651.315 

16. Odloženi davki   334.857 72.203 

17.a ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA-skupina 6.5.27. 3.769.361 3.833.492 

17.b ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA-manjš. lastniki 6.5.27. 1.542.842 1.171.397 

18. 
Postavke vseobsegajočega donosa, ki ne bodo nikoli 
prerazvrščene v izkaz poslovnega izida 

 -75.409 1.738.268 

a. Sprememba rev.rezerv iz prevrednotenja osnovnih sredstev     0 1.156.906 

b. 
Spremembe poštene vrednosti finan. sredstev preko drugega vseobs. 
donosa 

  24.951 12.348 

c. Spremembe aktuarskih dobičkov oz. izgub iz prevednotenja rezervacij     -77.218 226.596 

d. Drugi vseobsegajoči donos   -23.142 342.418 

19.a 
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA-
skupina 

  3.729.029 5.473.369 

19.b 
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA- 
manjš. lastniki 

  1.507.765 1.269.788 

Pojasnila od strani 27 do strani 59 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.  
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3. IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE ADVENTURA HOLDING OD 1.1. DO 31.12.2019 

 

 V EUR 
Osnovni 

kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 

lastne 

delnice 

Lastne 

delnice 

Druge 

rezerve iz 

dobička 

Rezerve po 

pošteni 

vrednosti 

Revalorizacijske 

rezerve 

Zadržani 

dobički 

Kapital  

manjšinjskih 

lastnikov 

Rezerve iz 

uskupinjevanja Skupaj kapital 

A.

1 
Stanje 31. december 2018 7.107.500 0 710.750 0 0 0 243.463 1.081.514 17.497.683 7.923.283 1.265.438 35.829.631 

a) 
Preračuni za nazaj (popravek 

napak) 
0 0 0 0 0 0 0 0 -116.970 -8.940 

0 
-125.910 

A.

2 
Stanje 1. januar 2019 7.107.500 0 710.750 0 0 0 243.463 1.081.514 17.380.713 7.914.343 1.265.438 35.703.721 

              

B.

1 

Spremembe lastn. kap. – trans. 

z lastniki 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -384.584 0 -384.584 

a) Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -248.500 0 -248.500 

b) Druge spremembe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136.084 0 -136.084 

              

B.

2 

Celotni vseobsegajoči donos 

por. obdobja 
0 0 0 0 0 0 -118.733 0 3.870.904 1.507.765 -23.142 5.236.793 

a) 
Vnos čistega poslovnega izida 

por. obdobja 
0 0 0 0 0 0 0 0 3.769.361 1.542.842 0 5.312.203 

b) 
Sprememba rezerv iz prevred. 

dolgoroč. finanačnih naložb 
0 0 0 0 0 0 -78.364 0 101.542 1.771 0 24.950 

c) 
Spremembe rev. rezerv iz prevr. 

osnovnih sredstev 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

č) 
Sprememba aktuarskih dobičkov 

oz. izgub iz  prevr. rezervacij 
0 0 0 0 0 0 -40.369 0 0 -36.849 0 -77.218 

d) 
Druge sestavine celotnega 

vseobsegajočega donosa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.142 -23.142 

              

B.

3 
Spremembe v kapitalu  0 0 0 0 0 0 -13.277 -52.223 65.500 0 0 0 

a) 
Prenos reval. rezerv iz prevr. osn. 

sredstev v  zadržani dobiček 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) 

Razporeditev dela čistega 

dobička za oblikovanje dodatnih 

rezerv  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c) Druge spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 -13.277 -52.223 65.500 0 0 0 

              

C. Stanje 31. december 2018 7.107.500 0 710.750 0 0 0 111.452 1.029.291 21.317.116 9.037.525 1.242.296 40.555.930 

 

Pojasnila od strani 27 do strani 59 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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4. IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE ADVENTURA HOLDING OD 1.1. DO 31.12.2018 

 

 V EUR 
Osnovni 

kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 

lastne 

delnice 

Lastne 

delnice 

Druge 

rezerve iz 

dobička 

Rezerve po 

pošteni 

vrednosti 

Revalorizacijske 

rezerve 

Zadržani 

dobički 

Kapital  

manjšinjskih 

lastnikov 

Rezerve iz 

uskupinjevanja Skupaj kapital 

A.

1 
Stanje 31. december 2017 7.107.500 0 575.737 0 0 0 21.362 7.315 14.070.987 3.724.738 923.020 26.430.659 

a) 
Preračuni za nazaj (popravek 

napak) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 
0 

A.

2 
Stanje 1. januar 2018 7.107.500 0 575.737 0 0 0 21.362 7.315 14.070.987 3.724.738 923.020 26.430.659 

              

B.

1 

Spremembe lastn. kap. – trans. 

z lastniki 
0 0 0 0 0 0 0 0 -272.942 2.928.757 0 2.655.815 

a) Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -211.593 0 -211.593 

b) Druge spremembe  0 0 0 0 0 0 0 0 -272.942 3.140.350 0 2.867.408 

              

B.

2 

Celotni vseobsegajoči donos 

por. obdobja 
0 0 0 0 0 0 222.101 1.075.358 3.833.492 1.269.788 342.418 6.743.158 

a) 
Vnos čistega poslovnega izida 

por. obdobja 
0 0 0 0 0 0 0 0 3.833.492 1.171.398 0 5.004.890 

b) 
Sprememba rezerv iz prevr. 

dolgoroč. fin. naložb 
0 0 0 0 0 0 11.478 0 0 870 0 12.348 

c) 
Spremembe rev. rezerv iz prevr. 

osnovnih sredstev 
0 0 0 0 0 0 0 1.075.358 0 81.548 0 1.156.906 

č) 
Sprememba aktuarskih dobičkov 

oz. izgub iz  prevr. rezervacij 
0 0 0 0 0 0 210.624 0 0 15.972 0 226.596 

d) 
Druge sestavine celotnega 

vseobsegajočega donosa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.418 342.418 

              

B.

3 
Spremembe v kapitalu  0 0 135.013 0 0 0 0 -1.159 -133.854 0 0 0 

a) 
Prenos reval. rezerv iz prevr. osn. 

sredstev v  zadržani dobiček 
0 0 0 0 0 0 0 -324 324 0 0 0 

b) 

Razporeditev dela čistega 

dobička za oblikovanje dodatnih 

rezerv  

0 0 135.013 0 0 0 0 0 -135.013 0 0 0 

c) Druge spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 -835 835 0 0 0 

              

C. Stanje 31. december 2018 7.107.500 0 710.750 0 0 0 243.463 1.081.514 17.497.683 7.923.283 1.265.438 35.829.632 

 

Pojasnila od strani 27 do strani 59 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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5. IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE ADVENTURA HOLDING OD 1.1. DO 31.12.2019 

 

 V EUR 
 

2019 

 

2018 

A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a) Postavke izkaza poslovnega izida  20.686.590 13.849.652 

 Čisti dobiček poslovnega leta 5.312.203 5.004.890 

 Prilagoditve za:    

 Amortizacija 12.838.000 7.936.473 

 Oblikovanje in odprava rezervacij 91.068 939.253 

 Dobiček/izgubo pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev -256.360 -197.133 

 Odpisi obratnih in osn. sredstev 1.320.515 440.118 

 Neto finančni izid 1.484.075 765.780 

 Davek od dobička z odloženimi davki 584.657 579.112 

 Plačani davek od dobička -784.882 -595.428 

 Druge prilagoditve 97.313 -1.023.413 

b) Spremembe čistih obratnih sredstev  -2.341.657 -956.413 

 Začetne manj končne poslovne terjatve  -2.174.285 -2.049.956 

 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -360.248 342.630 

 Začetne manj končne terjatve za odloženi davek 0 0 

 Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo 115.222 0 

 Začetne manj končne zaloge  -159.419 -1.193.733 

 Končni manj začetni poslovni dolgovi  1.628.112 2.722.273 

 Končna manj začetne pasivne razmejitve in rezervacije  -987.937 -67.059 

 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek  -403.102 -710.568 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b) 18.344.933 12.893.239 

B DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU   

a) Prejemki pri investiranju 3.474.810 2.146.988 

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev pri investiranju 15.441 115.423 

 Prejemki od odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev  881.986 1.938.540 

 Prejemki od odtujenih naložbenih nepremičnin 383.847 0 

 Prejemki od odtujitve finančnih naložb 2.193.536 93.025 

b) Izdatki pri investiranju -14.165.621 -37.715.930 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -1.331.366 -778.368 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -12.548.709 -7.430.121 

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 

 Izdatki za pridobitev finančnih naložb -285.546 -29.507.441 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b) -10.690.811 -35.568.942 

C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 40.022.624 34.577.153 

 Prejemki od vplačanega kapitala 0 3.760.000 

 Prejemki od povečanja finančnih obveznosti  40.022.624 30.817.153 

b) Izdatki pri financiranju -33.892.209 -13.697.067 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -1.438.870 -874.288 

 Izdatki za vračila kapitala 0 0 

 Izdatki za odplačila finančnih obveznosti -32.204.839 -12.611.187 

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku  -248.500 -211.592 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b) 6.130.415 20.880.086 

Č Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 22.079.471 8.303.332 

 Denarni izid v obdobju (A+B+C) 13.784.537 -1.795.617 

 
Denarna sredstva zaradi odtujitve/pripojitve odvisnih družb in 

tečajne razlike 
-8.398 675.657 

 Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 8.303.332 9.423.292 

 

Pojasnila od strani 27 do strani 59 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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6. RAČUNOVODSKE USMERITVE IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE ADVENTURA 

6.1. POROČAJOČA DRUŽBA 

Adventura holding, upravljanje družb d.d., je družba s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža družbe 

Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana. Je obvladujoča družba skupine Adventura holding (v nadaljevanju »Skupina«). V 

nadaljevanju so predstavljeni konsolidirani računovodski izkazi Skupine za leto, ki se je končalo dne 31. decembra 

2019.  

Konsolidirani računovodski izkazi Skupine vključujejo izkaze družbe Adventura holding, upravljanje družb d.d. in 

odvisnih družb: DIGIT Plus d.o.o., Nautički centar Liburnija d.o.o., MARG, inženiring d.o.o., družb vključenih v 

skupino Bidigital: BIDIGITAL naložbe d.o.o. in Big Bang, d.o.o. ter družb vključenih v skupino Nomago: Nomago 

d.o.o., Brioni d.o.o. Pula, Alibus international S.r.l. Italija, Šola vožnje Izletnik d.o.o. ter Nomago Mobility d.o.o. 

Hrvaška. Podatki in informacije, ki bi pomenili razkritje poslovnih skrivnosti Skupine, v poročilu niso razkriti.  

Konsolidirani izkazi so na voljo na sedežu matične družbe Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana.  

6.2. PREDSTAVITEV SKUPINE 

 

Podatki o družbah  Lastniški delež Adventure 
holding d.d. (glasovalne 

pravice) 

Vrednost kapitala na 
31.12.2019 v EUR 

Poslovni izid v letu 
2019 v EUR odvisne družbe vključene v 

konsolidirane računovodske izkaze: 

DIGIT Plus d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 
1000 Ljubljana 

75% 117.385 -39.025 

Nautički centar Liburnija d.o.o., Pušća 
132, Omišalj, 51511 Malinska, Hrvaška 

50,15% 1.344.850 7.022 

        

Posredno odvisne družbe vključene v 
konsolidirane izkaze: 

      

MARG, inženiring d.o.o.,Tehnološki park 
22A, 1000 Ljubljana 

51% 2.988.828 643.944 

        

Posredno odvisne družbe vključene v 
Skupino Bidigital: 

      

BIDIGITAL naložbe d.o.o., Vošnjakova 
ulica 3, 1000 Ljubljana 

59,25% 12.101.253 2.817.897 

Big Bang, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 
1000 Ljubljana 

59,25% 13.086.514 2.431.258 

        

Posredno odvisne družbe vključene v 
Skupino Nomago: 

      

Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 
Ljubljana 

92,90% 24.968.515 4.351.970 

Brioni d.o.o., Šijanska cesta 4, 52100 
Pula, Hrvaška 

92,90% 4.785.194 363.484 

Alibus international S.r.l., Via San 
Gregorio Bassa 4/6, 33170 Pordenone, 
Italija 

92,90% 1.525.175 4.528 

Šola vožnje Izletnik d.o.o., Aškerčeva 
ulica 20, 3000 Celje 

92,90% 132.140 64.310 

NOMAGO Mobility d.o.o., Ulica Andrije 
Hebranga 22, 10000 Zagreb, Hrvaška 

92,90% -37.701 -74.168 

 

Odvisna družba Skupina Avrigo d.o.o. zaradi nepomembnosti ni vključena v konsolidirane računovodske izkaze.  

Prav tako v konsolidirane izkaze ni vključena družba MMNT d.o.o., saj v njej matična družba nima prevladujočega 

vpliva, zato je obravnavana kot pridruženo podjetje. 
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Družba Nomago d.o.o. ima na dan 31.12.2019 97,66% delež v družbi Alptours d.o.o. ter 100% delež v družbi Vollo 

tehnologije d.o.o. Hrvaška, ki zaradi nepomembnosti in v skladu s 7. točko 56. člena ZGD-1 nista vključeni v 

konsolidirane izkaze Skupine Nomago oziroma v konsolidirane izkaze Skupine Adventura holding. 

Nad hčerinskim podjetjem Big Bang, d. o. o., Beograd je bil 28. 9. 2015 uveden stečajni postopek in ni vključen v 

konsolidirane računovodske izkaze.  

Konsolidirani računovodski izkazi in letno poročilo so dostopni na sedežu družbe v Ljubljani na Vošnjakovi ulici 3. 

6.3. PODLAGA ZA SESTAVITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

a. Izjava o skladnosti 

Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni skladno z zahtevami Mednarodnih standardov računovodskega 

poročanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija ter s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za 

pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP), in v skladu z zahtevami Zakona o 

gospodarskih družbah (ZGD-1).  

Standardi in pojasnila, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, so stopili v veljavo z dnem 01.01.2019 oziroma se 

uporabljajo od začetka poslovnega leta. Družba bo ustrezne standarde, ki še niso stopili v veljavo oz. jih še ni 

sprejela EU ter pojasnila uporabila pri pripravi svojih računovodskih izkazov ob njihovi uveljavitvi. Družba predčasno 

ni sprejela nobenega standarda. 

Novi standardi in pojasnila, ki so stopili v veljavo s 01.01.2019:  

MSRP 16, Najemi 

Področje uporabe MSRP 16 obsega najeme vseh sredstev, vendar z nekaterimi izjemami. Najemniki morajo v skladu 

s standardom vse najeme obračunavati po enotnem modelu v okviru bilance stanja, podobno kot obračunavajo 

finančne najeme v skladu z MRS 17. Standard najemnikom omogoča dve izjemi pri pripoznanju, in sicer v primeru 

najemov sredstev z majhno vrednostjo (npr. osebni računalniki) in kratkoročnih najemov (tj. najemov, ki trajajo 12 

mesecev ali manj). Najemnik na datum začetka najema pripozna obveznost za plačilo najemnine (tj. obveznost iz 

najema) in sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe temeljnega sredstva v času trajanja najema (tj. sredstvo iz 

pravice do uporabe). Najemniki morajo ločeno pripoznati odhodke za obresti, vezane na obveznosti iz najema, in 

stroške amortizacije pri sredstvu iz pravice do uporabe. Prav tako morajo ob pojavu nekaterih dogodkov (npr. 

sprememba dobe trajanja najema, sprememba višine prihodnjih najemnin zaradi spremenjenega indeksa ali stopnje, 

na podlagi katere se določa najemnina) ponovno izmeriti obveznost iz najema. Vrednost ponovne izmere obveznosti 

iz najema najemniki na splošno pripoznajo kot prilagoditev sredstva iz pravice do uporabe. Obračunavanje pri 

najemodajalcu se ne razlikuje bistveno od trenutno veljavnega obračunavanja po MRS 17. Standard MSRP 16 velja 

za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Najemnik se lahko odloči, da bo standard uporabljal za 

nazaj bodisi v celoti bodisi deloma.  

Vse družbe v Skupini so pričele uporabljati novi standard s 01.01.2019 in sicer tako, da so na ta dan pripoznale 

učinke iz pravice od uporabe. Vpliv na računovodske izkaze je v delu, kjer družba nastopa kot najemnik, saj uvedba 

standarda vpliva na bilančno izkazovanje sredstev, obveznosti ter prihodkov in odhodkov v izkazu finančnega 

položaja pripoznana sredstva (pravica do uporabe sredstva) in obveznosti, ki izhajajo iz poslovnih najemov; v izkazu 

poslovnega izida pa stroški amortizacije, odhodki za obresti in prevrednotovalni poslovni odhodki v primeru slabitve 

pravice do uporabe sredstva).   

Računovodske usmeritve v zvezi z uveljavitvijo MSRP16: 
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• družba je uporabila zahteve standarda MSRP 16 le za pogodbe, ki so bile pred datumom prehoda na novi 

standard MSRP 16 pripoznane kot najemne pogodbe v skladu z zahtevami MRS 17 in OPMSRP 4; 

• na dan prve uporabe standarda so obveznosti iz najemnin pripoznane po sedanji vrednosti preostalih plačil 

najemnin, diskontirani z uporabo predpostavljene obrestne mere sposojanja (poenostavljen prehod); 

• družba je pri prehodu na MSRP 6 obračunala obveznost iz najema z diskontno stopnjo, ki jo je definirala ob 

prehodu in hkrati pripoznala prvico do uporabe sredstva v izkazu finančnega položaja; 

• družba je na osnovi 5. člena MSRP 16 uporabila izvzetje iz obveznosti pripoznavanja pravice do uporabe 

sredstva za kratkoročne najeme, s trajanjem najema do 12 mesecev, ne glede na vrednost, brez možnosti 

podaljšanja in brez nakupne možnosti;   

• družba je uporabila izvzetje (5. člen MSRP 16) iz obveznosti pripoznavanja pravice do uporabe sredstva za 

najeme sredstev, katerih vrednost, ko so nova, znaša 10.000 EUR ali manj (najemi majhnih vrednosti); 

• družba je skladno s 15. členom MSRP 16 uporabila poenostavitev za posamezne vrste sredstev, ko iz najemne 

pogodbe ni razviden znesek najemnih in nenajemnih sestavin. V takšnih primerih družba in skupina vključ i 

nenajemne sestavine v najem; 

• družba ne uporablja standarda za najeme neopredmetenih sredstev (MSRP 16.4). 

 
Dopolnitve MSRP 9: Lastnosti predplačil z negativnim nadomestilom 

Dopolnitve omogočajo podjetju, da finančna sredstva z lastnostmi predplačil, ki pogodbeni stranki omogočajo prejem 

oziroma zahtevajo plačilo razumnega nadomestila za predčasno prekinitev pogodbe (z vidika imetnika finančnega 

sredstva gre za »negativno nadomestilo«), izmeri po odplačni vrednosti ali po pošteni vrednosti preko drugega 

vseobsegajočega donosa. Dopolnitve veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2019 ali kasneje. Zgodnja 

uporaba dopolnitev je dovoljena.  

Navedeno pojasnilo ni vplivalo na računovodske izkaze družb v Skupini. 

Pojasnilo OPMSRP 23: Negotovost pri obračunavanju davka od dobička 

Pojasnilo obravnava obračunavanje davka od dobička takrat, ko davčna obravnava vključuje negotovost, ki vpliva na 

uporabo MRS 12 Davek iz dobička. Pojasnilo uvaja smernice za: obračunavanje negotovih davčnih obravnav ločeno 

ali skupaj; inšpekcijske preglede davčnih organov; uporabo ustrezne metode, ki odraža te negotovosti in obenem 

upošteva spremembe dejstev in okoliščin. Pojasnilo velja za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2019 ali kasneje. 

Zgodnja uporaba pojasnila je dovoljena. 

Navedeno pojasnilo ni vplivalo na računovodske izkaze družb v Skupini. 

Dopolnitve MRS 12: Davek iz dobička 

Dopolnitve standarda pojasnjujejo, da mora podjetje davčne posledice iz naslova plačil finančnih instrumentov, ki so 

razvrščeni v kapital, pripoznati v isti postavki, v kateri je pripoznalo pretekle transakcije ali dogodke, ki so ustvarili 

bilančni dobiček. 

Dopolnitve standarda niso vplivale na izkaze družb v Skupini. 

Dopolnitve MRS 23: Stroški izposojanja 

Dopolnitve standarda pojasnjujejo 14. člen standarda, ki pravi, da mora podjetje v trenutku, ko sredstvo izpolnjuje 

pogoje za njegovo nameravano uporabo ali prodajo in je del posojila, ki se nanaša na to sredstvo, neporavnan, to 

posojilo vključiti med sredstva prejetih posojil.  
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Dopolnitve standarda niso vplivale na izkaze družb v Skupini. 

 

MSRP 14, Razmejitve, ki izhajajo iz reguliranih storitev  

MSRP 14 je neobvezen standard, ki podjetjem omogoča, da ob prvi uporabi Mednarodnih standardov 

računovodskega poročanja v večji meri nadaljujejo z obračunavanjem razmejitev, ki izhajajo iz reguliranih storitev v 

skladu s predhodno splošno sprejetimi računovodskimi načeli. Podjetja, ki se odločijo za uporabo novega standarda, 

morajo regulirane postavke časovnih razmejitev pripoznati ločeno v izkazu finančnega položaja, v ločenih postavkah 

v izkazu uspeha in izkazu drugega vseobsegajočega dobička pa razkriti vse spremembe na teh kontih. Standard od 

podjetij zahteva razkritje značilnosti reguliranja in s tem povezanih tveganj ter njegov vpliv na računovodske izkaze 

podjetij. Standard MSRP 14 velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje. EU ni začela postopka 

sprejemanja standarda. 

b. Podlaga za merjenje 

Računovodski izkazi Skupine in računovodski izkazi Družbe so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti, razen 

naslednjih sredstev in obveznosti, prikazanih po pošteni vrednosti: 

• zemljišča in zgradbe, 

• naložbene nepremičnine, 

• izpeljani finančni instrumenti, 

• finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, 

• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 

c. Funkcionalna in predstavitvena valuta 

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, evro pa je tudi funkcionalna valuta 

Skupine. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v 

preglednicah. 

d. Uporaba ocen in presoj 

Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov podati ocene, presoje, na osnovi uporabljenih in pregledanih 

predpostavk, ki vplivajo na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov.Ocene in predpostavke 

temeljijo na prejšnjih izkušnjah in drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah razumejo kot utemeljeni in na podlagi 

katerih poslovodstvo presoja o knjigovodskih vrednostih sredstev in obveznosti. Oblikovanje ocen in s tem povezane 

predpostavke in negotovosti so razkrite v pojasnilih k posameznim postavkam. Ocene, presoje in predpostavke se 

redno pregledujejo. Ker so ocene podvržene subjektivni presoji in določeni stopnji negotovosti, se poznejši dejanski 

rezultati lahko razlikujejo od ocen. Spremembe računovodskih ocen, presoj in predpostavk se pripoznajo v obdobju, v 

katerem so bile ocene spremenjene, če sprememba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju spremembe in v 

prihodnjih obdobjih, če sprememba vpliva na prihodnja obdobja. 

Ocene in predpostavke so prisotne predvsem pri naslednjih presojah: 

Najemi 

Družba je sprejela naslednje računovodske presoje, ki pomembno vplivajo na določitev zneska pravic do uporabe in 

obveznosti iz najema: 
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Identifikacija najemnih pogodb: Pogodbo družba identificira kot najemno pogodbo, če Družbi daje pravico do 

obvladovanja najetega sredstva. Družba sredstvo obvladuje, če lahko sredstvo uporablja in je upravičena do 

ekonomskih koristi, ki jih sredstvo pri uporabi prinaša. 

Določitev trajanja najema: Družba določi trajanje najema kot obdobje, v katerem najema ni mogoče odpovedati, 

skupaj z: 

a) obdobjem, za katero velja možnost podaljšanja najema, če je precej gotovo, da bo ta možnost tudi izrabljena; 

b) obdobjem, za katero velja možnost odpovedi najema, če je precej gotovo, da ta možnost ne bo izrabljena. 

Trajanje najema je v večini primerov določeno v najemni pogodbi. V primerih, ko pogodbeno obdobje ni določeno. 

Družba trajanje najema oceni na podlagi presoje potreb po uporabi posameznega sredstva. Pri tem se upoštevajo 

plani in dolgoročne poslovne usmeritve družbe. 

Določitev diskontne stopnje: Diskontna stopnja je določena v višini obrestne mere, po kateri lahko družba na trgu 

pridobi primerljiva sredstva in s primerljivo ročnostjo. 

Razvrstitev najemov: Najem, pri katerem družba prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z 

lastništvom sredstva, se obravnava kot finančni najem. Preostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi.  

a) Finančni najem: Na začetku najema se v bilanci stanja pripozna finančni najem kot sredstvo in dolg v 

zneskih, enakih pošteni vrednosti najetega sredstva ali, če je ta nižja, zdajšnji vrednosti najmanjše vsote 

najemnin, pri čemer se obe vrednosti določita ob sklenitvi najema. Po začetnem pripoznanju se sredstvo 

obračunava v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki veljajo za takšna sredstva. 

b) Poslovni najem: Poslovni najemi se od 01.01.2019 po MSRP 16 delijo na kratkoročne najeme, pogodba 

sklenjena v trajanju do enega leta, in te se enakomerno prenašajo v odhodek. Dolgoročni najemi (pogodba 

sklenjena za obdobje več kot enega leta) pa se pripoznajo v kapitalu kot finančne obveznosti (dolgoročni 

del), kratkoročni del pa se pripozna med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. 

 

Upoštevaje določbe standarda, skupina pri prehodu na standard MSRP 16 slednjega ni implementirala pri: 

- najemih, ki se iztečejo v dvanajstih mesecih od začetka uporabe in 

- najeme sredstev z nizko vrednostjo (na primer IT oprema). 

Skupina ima v najemu nepremičnine, viličarje in osebne avtomobile. Skupina se v enem segmentu pojavlja tudi kot 

najemodajalec, sredstva, ki jih družba daje v najem so izkazana kot naložbene nepremičnine, v primeru podnajemov 

pa finančna sredstva. 

Pred uveljavitvijo MSRP 16 je skupina klasificirala najeme nepremičnin, viličarjev in osebnih avtomobilov kot 

operativne najeme v skladu z MRS 17.  

Skupina je v letu najemala tudi sredstva, ki so bila že skladno z MRS 17 izkazana kot finančni najemi (leasingi), za ta 

sredstva je bila vrednost določena skladno z novim standardom že pred samo uvedbo novega MSRP 17, zato 

učinkov na tem segmentu ni. 

Prihodki iz pogodb s kupci 

Družba je sprejela naslednje računovodske presoje, ki pomembno vplivajo na določitev zneska in trenutka 

pripoznavanja prihodkov iz pogodb s kupci: 

Določitev trenutka izvršitve pogodbenih obveznosti: Prihodke od prodaje blaga in storitev družba v celoti pripoznava v 

trenutku prodaje. Od trenutka prodaje naprej družba nima več obvladovanja nad prodanim blagom ali storitvami. 
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Ocena življenjske dobe amortizirljivih sredstev  

Družba pri ocenjevanju življenjske dobe sredstev upošteva pričakovano fizično izrabljanje, tehnično staranje, 

gospodarsko staranje ter pričakovane zakonske in druge omejitve uporabe. Prav tako družba preverja dobo 

koristnosti pri pomembnejših sredstvih; za primer, če bi prišlo do spremenjenih okoliščin in bi bila potrebna 

sprememba dobe koristnosti in s tem prevrednotenje stroškov amortizacije. 

Preizkus oslabitve sredstev 

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v procesu izvrševanja 

računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo na zneske v računovodskih izkazih, so bili uporabljeni pri presoji 

vrednosti: 

• dobro ime (pojasnilo 6.5.1) 

• finančna sredstva (pojasnilo 6.4.7 in 6.5.8) 

Ocenjevanje poštene vrednosti sredstev  

Poštena vrednost je uporabljena pri finančnih sredstvih, merjenih po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, 

finančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo in pri izpeljanih finančnih instrumentih. Vse ostale postavke v 

računovodskih izkazih predstavljajo nabavno oziroma odplačno vrednost. 

Pri merjenju poštene vrednosti nefinančnega sredstva mora Družba upoštevati zmožnost tržnega udeleženca 

ustvarjati gospodarske koristi s skrajno in najboljšo uporabo sredstva ali z njegovo prodajo drugemu udeležencu na 

trgu, ki bo sredstvo uporabil v skrajni in najboljši meri. 

Skupina uporablja metode vrednotenja, ki so primerne v danih okoliščinah in za katere so na voljo zadostni podatki, 

predvsem z uporabo ustreznih tržnih vhodnih podatkov in minimalno uporabo netržnih vhodnih podatkov. 

Vsa sredstva in obveznosti, ki so v računovodskih izkazih merjene ali razkrite po pošteni vrednosti, so razvrščene v 

hierarhijo poštene vrednosti na podlagi najnižje ravni vhodnih podatkov, ki so pomembni za merjenje celotne poštene 

vrednosti: 

1. raven – tržne cene-tržne cene (neprilagojene) z delujočega trga za podobna sredstva in obveznosti, 

2. raven – model vrednotenja, ki neposredno ali posredno temelji na tržnih podatkih, 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 krivukj donosa, implicitnih nestanovitnosti in kreditnih razponov), 

3. raven – model vrednotenja, ki ne temelji na tržnih podatkih, zajema vhodne podatke za sredstva in obveznosti,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. 

Kot osnovo za pošteno vrednost finančnih instrumentov se v Skupini uporablja kotirane cene. Če finančni instrument 

ne kotira na organiziranem trgu oz. se trg ocenjuje kot nedelujoč, podjetje za oceno poštene vrednosti finančnega 

instrumenta uporabi vhodne podatke druge in tretje ravni. 

Za sredstva in obveznosti, ki so bile v računovodskih izkazih pripoznane že v predhodnih obdobjih, podjetje ob 

zaključku vsakega obdobja poročanja ugotovi, ali je prišlo do prehoda med ravnmi, tako da ponovno preveri 

razporeditev sredstev, upoštevajoč najnižjo raven vhodnih podatkov, ki so pomembni za merjenje celotne poštene 

vrednosti. 

Hierarhija poštenih vrednosti sredstev in obveznosti Skupine je predstavljena v pojasnilu št. 6.6.  
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Presojanje vpliva v skupaj obvladovanih družbah 

Skupina za skupaj obvladovane in pridružene družbe redno preverja, če je prišlo do spremembe vpliva ter tako 

zagotavlja, da so naložbe v izkazih ustrezno obravnavane. Predvsem je dokaz za naložbenikov pomembni vpliv eno 

ali več dejstev, in sicer: 

• zastopstvo v upravnem odboru ali ustreznem organu odločanja podjetja, v katero Družba naložbi, 

• sodelovanje v procesih oblikovanja politike, tudi sodelovanje pri odločanju o dividendah, 

• bistvene transakcije med naložbenikom in podjetjem, v katero Družba naložbi. 

Ocena oblikovanih rezervacij za pravne spore (pojasnilo 6.5.11.) 

Skupina redno ocenjuje morebitne potrebe po rezervacijah. Rezervacija je pripoznana, ko ima druža zaradi 

preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti, in če je verjetno, da bo pri 

poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. Možne obveznosti v računovodskih 

izkazih niso pripoznane, ker bo njihov dejanski obstoj potrjen z nastopom ali nenastopom dogodkov šele v 

nenapovedljivi prihodnosti, na kar pa družba ne more vplivati. 

Poslovodstvo družbe redno preverja, ali je za poravnavo možne obveznosti verjeten odliv sredstev, ki omogočajo 

ekonomske koristi. V primeru, da postane verjeten, se možna obveznost prerazporedi tako, da se v računovodskih 

izkazih zanjo oblikuje rezervacija v trenutku, ko se spremeni stopnja verjetnosti. 

Ocena oblikovanih rezervacij za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev (pojasnilo 6.5.11.) 

V okviru obvez za določene pozaposlitvene in druge zaslužke so evidentirane sedanja vrednost odpravnin ob 

upokojitvi in jubilejne nagrade. Pripoznane so na osnovi aktuarskega izračuna, ki ga odobri poslovodstvo. Aktuarski 

izračun temelji na predpostavkah in ocenah, veljavnih v času nastanka izračuna, ki se zaradi sprememb v prihodnje 

lahko razlikujejo od dejanskih predpostavk, ki bodo veljale takrat. To se nanaša predvsem na določitev diskontne 

stopnje, ocene fluktuacije zaposlenih, ocene smrtnosti in ocene rasti plač. Obveze za določene zaslužke so zaradi 

kompleksnosti aktuarskega izračuna in dolgoročnega značaja postavke občutljive za spremembe navedenih ocen. 

Ocena možnosti uporabe odloženih terjatev za davke  

Družbe v skupini oblikujejo odložene terjatve za davek iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in 

odpravnine ob upokojitvi, slabitve finančnih naložb, slabitve terjatev in davčne izgube. Družbe na dan zaključenih 

izkazov preverijo višino izkazanih terjatev in obveznosti za odloženi davek. Odložena terjatev za davek se pripozna v 

primeru verjetnega razpoložljivega prihodnjega čistega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti 

odloženo terjatev. Odloženi davek se odpravi za znesek, za katerega ni verjetno, da bo zanj mogoče uveljaviti 

davčno olajšavo, povezano s sredstvom. Odložene terjatve za davke so v izkazu finančnega položaja pobotane z 

odloženimi obveznostmi za davke, obračunanimi v povezavi z revalorizacijskimi rezervami nastalimi zaradi 

prevrednotenja osnovnih sredstev (zemljišč in zgradb). 
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6.4. RAČUNOVODSKE USMERITVE 

Skupina je v računovodskih izkazih dosledno uporabila spodaj opredeljene računovodske usmeritve za predstavljeno 

obdobje. Računovodski izkazi skupine za leto 2019 so pripravljeni v skladu z MSRP, razen novih sprejetih 

standardov in pojasnil v nadaljevanju.  

6.4.1. POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE  

Pri vrednotenju postavk v računovodskih izkazih so upoštevana naslednja splošna pravila: 

• predpostavlja se nadaljevanje družbe kot delujočega podjetja – časovna neomejenost delovanja, 

• uporaba metod vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne sme spreminjati iz poslovnega leta v poslovno leto 

– stalnost vrednotenja, 

• upošteva se načelo previdnosti in načelo poštene vrednosti,  

• odhodke in prihodke se upošteva po nastanku poslovnih dogodkov in ne glede na to, kdaj so bili plačani oziroma 

prejeti, 

• sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev se vrednoti posamično,  

• začetna bilanca stanja poslovnega leta se ujema s končno bilanco stanja prejšnjega poslovnega leta.  

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, 

ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi računovodskih izkaziv, so enake kot pri pripravi računovodskih 

izkazov za poslovno leto, končano na 31.12.2018. 

Računovodsko poročilo sestavljajo izkaz finančnega položaja, izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz 

denarnih tokov, izkaz sprememb lastniškega kapitala, priloge s pojasnili in razkritja k posameznim izkazom.   

Podatki v tujih valutah se na bilančni dan preračunajo v domačo valuto po veljavnem referenčnem tečaju ECB. 

6.4.2.   ODVISNE IN PRIDRUŽENE DRUŽBE – USKUPINJEVANJE  

Podlaga za uskupinjevanje 

Odvisne družbe so družbe, ki jih obvladuje matična družba Adventura holding d.d.. Obvladovanje obstaja, ko ima 

matična družba zmožnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah družbe za pridobivanje koristi iz njenega 

delovanja. Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v konsolidrirane računovodske izkaze od datuma, ko se 

obvladovanje začne, do datuma, ko se obvladovanje preneha – za novo vključene družbe v  letu 2018: za Big bang 

d.o.o. od septembra do decembra, za STA Zagreb ob julija do decembra, za Alibus od oktobra do decembra in za 

pripojeno družbo AP Rižana od marca do decembra 2018.  

Obseg in postopek uskupinjevanja računovodskih izkazov 

Izbira metode uskupinjevanja je odvisna od vpliva obvladujočega podjetja na podjetja v skupini. V primeru odvisnih 

podjetij v skupini Adventura gre za popolno konsolidiranje.  

Popolno konsolidiranje je združevanje računovodskih izkazov obvladujočega podjetja in njegovih odvisnih podjetij od 

postavke do postavke tako, da se seštevajo sorodne postavke sredstev, dolgov, kapitala, prihodkov in odhodkov. V 

skupinskih računovodskih izkazih je skupina predstavljena, kot da bi šlo za eno samo podjetje.  

Zaradi tega so potrebni naslednji postopki:  

- konsolidiranje kapitala (izločitev finančne naložbe obvladujočega podjetja v kapital odvisnega podjetja in 

sorazmernega kapitala odvisnega podjetja ter obračun razlik), 

- izločitev medsebojnih terjatev in dolgov, 
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- izločitev medsebojnih prihodkov in odhodkov, 

- izločitev neiztrženih čistih dobičkov in čistih izgub, ki so posledica poslov znotraj skupine, 

- izkazovanje manjšinskih deležev v kapitalu in čistem dobičku,  

- ponoven obračun davkov in njihova časovna razmejitev (odloženi davki). 

Računovodski izkazi družb v skupini so pripravljeni za isto poročevalsko obdobje kot računovodski izkazi obvladujoče 

družbe. Pri pripravljanju konsolidiranih računovodskih izkazov so uporabljene enotne računovodske usmeritve. V 

primeru različnih računovodskih usmeritev, posamezne družbe pripravijo potrebne prilagoditve svojih računovodskih 

izkazov, ki so podlaga za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov.   

Uporabljeni tečaji pri preračunu računovodskih izkazov odvisnih družb: 

Valuta Na dan 31.12.2019 Za leto 2019 Na dan 31.12.2018 Za leto 2018 

HRK 7,4395 7,4416 7,4125 7,4224  oz.7,3992 

 

6.4.3.  NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne pravice. Ob začetnem pripoznanju se 

ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavlja nakupna cena, uvozne in nevračjive nakupne dajatve ter stroški, ki jih 

je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo. Neopredmetena sredstva s končno 

dobo koristnosti se amortizirajo v dobi koristnosti. Kot metoda amortiziranja je uporabljena metoda enakomernega 

časovnega amortiziranja. Dobo in metodo amortiziranja se pregleda najmanj na koncu vsakega poslovnega leta. 

Dobro ime in ostala neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo koristnosti se ne amortizirajo, ampak se 

prevrednotujejo zaradi oslabitve. Morebitne osnove za slabitev se ugotavlja vsako leto ob izvedbi inventure. 

Pripoznavanje neopredmetenih sredstev se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njihove uporabe in kasnejše odtujitve 

ne pričakujejo nikakršne gospodarske koristi. 

 

6.4.4.  NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 

Nepremičnine, naprave in oprema se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njihova 

nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njihovi 

usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve ter oceno stroškov razgradnje, odstranitve in 

obnove. Po začetnem pripoznavanju nepremičnin, naprav in opreme uporabljamo model nabavne vrednosti za 

opremo in naprave ter model prevrednotenja za zemljišča in zgradbe.   

Pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev je odpravljeno ob odtujitvi ali če se od njihove uporabe ali odtujitve ne 

pričakujejo več prihodnje gospodarske koristi. Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo 

odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev so vključi v izkaz poslovnega izida. Pri odtujitvi se pozitivno razliko med 

čistim donosom in knjigovodsko vrednostjo odtujenega sredstva izkazuje med prevrednotovalnimi poslovnimi 

prihodki. Morebitno negativno razliko pa med prevrednostovalnimi poslovnimi odhodki. 

Po modelu prevrednotenja pa so zemljišča in zgradbe izkazana po pošteni vrednosti na dan prevrednotenja, 

zmanjšani za kasnejše nabrane izgube zaradi oslabitve.  

Po pripoznanju se opredmeteno osnovno sredstvo, katerega pošteno vrednost je mogoče zanesljivo izmeriti in za 

katerega je izbralo model prevrednotenja, izkazuje po prevrednotenem znesku, ki je njegova poštena vrednost na 

dan prevrednotenja, zmanjšana za vsak kasnejši amortizacijski popravek vrednosti in kasnejše nabrane izgube 
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zaradi oslabitve. Prevrednotenje zemljišč in zgradb izvajamo vsakih 3 do 5 let oziroma pogosteje, če obstajajo 

pokazatelji slabitve.  

Poštena vrednost zemljišč in zgradb se izmeri na podlagi tržne vrednosti, ki jo ugotovi pooblaščeni ocenjevalec 

vrednosti na način, ki temelji na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti. Družba ocenjuje, da ni indicev, da bi 

poštena vrednost nepremičnin na bilančni datum bistveno odstopala od knjigovodskih vrednosti. 

Če se kako opredmeteno osnovno sredstvo prevrednoti, se mora prevrednotiti celotna skupina opredmetenih 

osnovnih sredstev v katero spada.  

Če se knjigovodska vrednost sredstva poveča zaradi prevrednotenja, se povečanje prizna neposredno v drugem 

vseobsegajočem donosu kot revalorizacijske rezerve iz prevrednotenja. Povečanje iz prevrednotenja pa se pripozna 

v poslovnem izidu, če in kolikor odpravi zmanjšanje iz prevrednotenja istega sredstva, ki je bilo prej pripoznano v 

poslovnem izidu.  

Če se knjigovodska vrednost sredstva zmanjša zaradi prevrednotenja, se zmanjšanje pripozna neposredno v drugem 

vseobsegajočem donosu v postavki revalorizacijskih rezerv do velikosti stanja v dobro rezerv iz prevrednotenja pri 

istem sredstvu, nadaljno zmanjšanje pa v izkazu poslovnega izida. 

Revalorizacijske rezerve iz prevrednotenja zemljišč in zgradb, ki so sestavni del kapitala, se prenese na  zadržani 

dobiček, ko je pripoznanje sredstva odpravljeno. Lahko se prenese celotni presežek, ko je sredstvo izločeno iz 

uporabe ali odtujeno, vendar pa se lahko del presežka prenese tudi, ko podjetje sredstvo uporablja.  Slednjo 

računovodsko usmeritev uporablja tudi družba. V takšnem primeru je preneseni del presežka razlika med 

amortizacijo na podlagi prevrednotene nabavne vrednosti sredstva in amortizacijo na podlagi njegove izvirne 

nabavne vrednosti prilagojeno za davčne učinke. Prenos iz revalorizacijskih rezerv v zadržani dobiček se ne opravi v 

izkazu poslovnega izida.  

Spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin se pripoznajo v poslovnem izidu. 

Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v podjetju, tvorijo stroški, ki jih 

povzroči njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče 

pripisati.  

Opredmetena osnovna sredstva pridobljena na podlagi finančnega najema, so sestavni del opredmetenih osnovnih 

sredstev skupine, ki ji pripadajo in se izkazujejo ločeno. Njihova nabavna vrednost je enaka pošteni vrednosti ali 

sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin, in sicer tisti, ki je manjša.  

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.  

Pravice do uporabe zgradb na podlagi najema se ne revalorizirajo. 

Najemnina iz naslova poslovnega najema se pripozna kot strošek (najeta sredstva) oz. prihodek (sredstva, dana v 

najem) v izkazu poslovnega izida na podlagi enakomernega časovnega razmejevanja. 

Stroški, ki kasneje nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če 

povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. 

Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih 

gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev in se pripoznajo kot 

stroški oziroma poslovni odhodki. 
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6.4.5.  AMORTIZACIJA 

Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev s končnimi 

dobami koristnosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke. 

Opredmeteno in neopredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati, ko je razpoložljivo za uporabo. Amortizacijo 

podjetje obračunava posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja z upoštevanjem morebitne 

preostale vrednosti. Amortizacija osnovnih sredstev vzetih v finančni najem je usklajena z amortiziranjem drugih 

podobnih opredmetenih osnovnih sredstev. Opredmetena osnovna sredstva nimajo določene preostale vrednosti. 

Prav tako so podjetja določila življenjsko dobo avtobusov pri čemer so bili izločeni avtobusi, ki opravljajo dejavnost 

mestnega prometa. Vsi avtobusi so razdeljeni v dve skupini, pri čemer predstavljajo prvo skupino avtobusi manjših 

zmogljivosti, praviloma manjši po velikosti in nabavni vrednosti s krajšo življenjsko dobo 6 let in drugo skupino pa 

avtobusi večje zmoglivosti, večji po velikosti in nabavni vrednosti z daljšo življenjsko dobo 9 let.  

Amortizacijske stopnje temeljijo na ocenjeni življenjski dobi sredstev: 

 Ocenjena življenjska doba  

Neopremetena osnovna sredstva  2-10 let 

Gradbeni objekti 10-64 let 

Oprema: - avtobusi ( mini avtobusi) 6 let 

-       avtobusi Man, Mercedes in druge znamke 9let 

- avtobusi mestni promet 7 let 

-       osebna vozila  od 5 do 8 let 

-       računalniška oprema 2 leti  

-       ostala oprema 5 let 

 
Zaradi značilnosti dejavnosti, ki se izvaja v družbi Big bang d.o.o., so tam v uporabi naslednje življenjske dobe: 

 
 Ocenjena življenjska doba  

stavbe 33,33 let 

vlaganja v najete prostore 10 let 

naprave in oprema 2 do 10 let 

pohištvo 5 let 

računalniška oprema 2 leti 

transportna sredstva 5 let 

 

Zemljišča, opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma pridobivanju se ne amortizirajo. 

Opredmeteno osnovno sredstvo pridobljeno z najemom, se amortizira med trajanjem najema oziroma v dobi njegove 

koristnosti, in sicer v tistem obdobju, ki je krajše. Najemnina iz naslova poslovnega najema se pripozna kot strošek 

(najeta sredstva) oz. prihodek (sredstva, dana v najem) v izkazu poslovnega izida na podlagi enakomernega 

časovnega razmejevanja.  

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti se preverijo na koncu vsakega poslovnega leta in po 

potrebi prilagodijo. Te se v letu 2019 niso spremenile.  

 

6.4.6.   NALOŽBENE NEPREMIČNINE 

Med naložbenimi nepremičninami Skupina izkazuje zemljišča in gradbene objekte, ki jih oddaja v poslovni najem. Pri 

merjenju naložbenih nepremičnin je bil uporabljen model vrednotenja po pošteni vrednosti. Prihodki od najemnin se 
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izkazujejo med poslovnimi prihodki, vsi stroški vključno s popravili in vzdrževanjem pa se izkazujejo med poslovnimi 

odhodki.  

Poštena vrednost naložbenih nepremičnin se izmeri na podlagi tržne vrednosti, ki jo ugotovi pooblaščeni ocenjevalec 

vrednosti na način, ki temelji na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti. Sprememba poštene vrednosti 

naložbenih nepremičnin se pripozna v poslovnem izidu.  

Zadnje ocenjevanje vrednosti nepremičnin je bilo izvedeno po stanju na dan 31.12.2018. 

 

6.4.7. FINANČNA SREDSTVA 

Finančni instrumenti družbe se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v eno od naslednjih skupin: 

a) finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti,  

b) finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa in  

c) finančna sredstva po pošteni vrednosti preko 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. Navedena finančna sredstva so na začetku pripoznana na datum menjave, oz. ko 

družba postane stranka v pogodbenih določilih instrumenta. Družba odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko 

ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva ali ko družba prenese pravice do pogodbenih 

denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva 

finančnega sredstva. Z izjemo terjatev iz poslovanja, ki ne vsebujejo pomembne sestavine financiranja, ob prvotnem 

pripoznanju družba 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 družba 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 družbe do plačila. Finančna 

sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida družbe zajemajo predvsem nerealizirane in ovrednotene 

izpeljane finančne instrumente na dan poročanja. Družba nima razporejenih nobenih finančnih sredstev v to skupino. 

Finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, ki imajo naravo 

dolžniškega instrumenta, so tista finančna sredstva, ki jih družba poseduje v okviru poslovnega modela za 

pridobivanje pogodbenih denarnih tokov, ki predstavljajo izključno plačila glavnice in obresti od neporavnane 

glavnice, in za prodajo. Družba nima razporejenih nobenih finančnih sredstev v to skupino. 
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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. 

Družba 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 družba 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 družbe do plačila. Družba je v to 

skupino razporedila naložbe v delnice podjetij, s katerimi se trguje na organiziranem trgu in niso za namen trgovanja. 

Med finančna sredstva po odplačni vrednosti družba 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. 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 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoročna (nekratkoročna) finančna sredstva 

(zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). Finančna sredstva po odplačni vrednosti so na 

začetku pripoznana po pošteni vrednosti, povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznanju se 

izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavne obrestne mere, zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. Dobički in 

izgube se pripoznajo v poslovnem izidu ob odpravi spremembe ali oslabitvi. 

Obrestni prihodki se pripoznajo po dejanskih obrestnih merah saj poslovodstvo ocenjuje, da je učinek do veljavne 

(efektivne) obrestne mere nepomemben za pošten prikaz računovodskih izkazov. 

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.  

Ko se izpeljani finančni instrument določi kot varovanje pred tveganjem v primeru izpostavljenosti spremenljivosti 

denarnih tokov, ki jih je mogoče pripisati posameznemu tveganju, povezanemu s pripoznanim sredstvom ali 

obveznostjo ali zelo verjetnimi predvidenimi posli, ki lahko vplivajo na poslovni izid, se uspešni del sprememb v 

pošteni vrednosti izpeljanega finančnega instrumenta pripozna v drugem vseobsegajočem donosu obdobja in razkrije 

v rezervi za varovanje pred tveganjem. Neuspešni del sprememb poštene vrednosti izpeljanega finančnega 

instrumenta se pripozna neposredno v poslovnem izidu. Družba predvidoma preneha obračunavati varovanje pred 

tveganjem, če instrument za varovanje pred tveganjem ne zadošča več sodilom za obračunavanje varovanja pred 

tveganjem ali če se instrument za varovanje pred tveganjem proda, odpove ali izkoristi. Nabrani dobiček ali izguba, 

pripoznana v drugem vseobsegajočem donosu, ostaneta izkazana v rezervi za varovanje pred tveganjem, dokler 

predvideni posel ne vpliva na poslovni izid. Če predvidenega posla ni več pričakovati, se mora znesek v drugem 

vseobsegajočem donosu pripoznati neposredno v poslovnem izidu. V ostalih primerih se znesek, pripoznan v drugem 

vseobsegajočem donosu, prenese v poslovni izid v istem obdobju, v katerem pred tveganjem varovana postavka 

vpliva na poslovni izid. 
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Učinki drugih izpeljanih finančnih instrumentov, ki niso opredeljeni kot varovanje pred tveganjem v primeru 

izpostavljenosti spremenljivosti denarnih tokov oz. jih ni mogoče pripisati posameznemu tveganju, povezanemu s 

pripoznanim sredstvom ali obveznostjo, se pripoznajo v poslovnem izidu. 

 

Naložbe v odvisne družbe 

Naložbe v odvisne družbe so obračunane po nabavni vrednosti. Družba pripoznava prihodke iz finančne naložbe v 

višini, kolikor jih dobi pri razdelitvi nabranega dobička družbe, nastalega po datumu, ko je bila finančna naložba 

pridobljena. 

Odvisna družba Big Bang, d. o. o., Beograd – v stečaju nima knjigovodske vrednosti na dan 1. 1. 2019. Skupina 

vrednosti  naložbo v to družbo v skladu z MSRP 9 po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. 

Naložbe v pridružene družbe in skupaj obvladovane družbe 

Pridružene družbe so družbe, v katerih ima družba pomemben vpliv, ne obvladuje pa njihove finančne in poslovne 

usmeritve. Skupaj obvladovane družbe so družbe, katerih gospodarska delovanja so pod skupnim obvladovanjem 

družbe in ki so nastale na podlagi pogodbenega sporazuma, po katerem so potrebne soglasne finančne in poslovne 

odločitve.  

Naložb v skupaj obvladovane družbe družba nima. Naložbe v pridružene družbe se v konsolidiranih računovodskih 

izkazih obračunavajo po kapitalski metodi. 

Denar in denarni ustrezniki 

Denar in denarni ustrezniki obsegajo denar v blagajni in denar na transakcijskih računih ter kratkoročne depozite.  

 
Oslabitev finančnih sredstev 

Za finančno sredstvo 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 za oslabitev finančnih sredstev so predvsem finančne težave dolžnika, neizpolnjevanje pogodbenih 

določil oziroma kršitev poplačila s strani dolžnika (zamude). Za vsako pomembno finančno sredstvo se presodi 

individualno ali je nastopil dejavnik slabitve.  

Oslabitev finančnih naložb v odvisno družbo 

Družba ob koncu vsakega poslovnega leta oceni, ali obstajajo znamenja, da bi bila naložba lahko oslabljena. Če 

obstaja tako znamenje, družba oceni nadomestljivo vrednost naložb v odvisne družbe. Nadomestljiva vrednost 

sredstva je: njena poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost v uporabi – odvisno od tega, katera 

je višja.  

Če je vrednost z uporabo modela diskontiranih denarnih tokov nižja od knjigovodske vrednosti naložbe v odvisno 

družbo, se vrednost družbe oceni tudi na podlagi ocene neto vrednosti sredstev, pri čemer se upošteva višja od obeh 

vrednosti. Če knjigovodska vrednost finančnega sredstva presega nadomestljivo vrednost, je treba opraviti slabitev 

finančne naložbe v odvisno družbo. Za družbe v mirovanju ni mogoč izračun nadomestljive vrednosti z uporabo 

modela diskontiranih denarnih tokov, zato se uporabi ocena na drugih osnovah (ocena neto vrednosti sredstev). 

Oslabitev poslovnih terjatev 
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Družba slabi poslovne terjatve v obliki popravka vrednosti za pričakovane kreditne izgube v celotnem obdobju 

trajanja teh sredstev. Znesek izgub iz naslova oslabitve (vključno z razveljavitvami izgub zaradi oslabitve) terjatev do 

kupcev in drugih poslovnih terjatev je v izkazu poslovnega izida izkazan v postavki izguba zaradi oslabitev terjatev. 

Terjatve do kupcev (vključno s terjatvami iz najemov), ki niso v tožbah, izvršbah, stečajih, prijavljene v prisilnih 

poravnavah do objave potrditve prisilne poravnave, v postopkih izterjave prek za to specializiranih ustanov ali na 

podlagi drugih objektivnih razlogov niso označene za dvomljive, družba slabi tako, da oblikuje popravek vrednosti z 

odstotki slabitve glede na njihovo starost. 

Družba pri merjenju pričakovanih kreditnih izgub teh sredstev uporablja poenostavljen pristop z uporabo »matrike 

rezervacij«, ki temelji na podlagi izkušenj o odpisanih terjatvah iz preteklosti in ocen glede prihodnosti. 

Terjatve, ki so v tožbah, izvršbah, stečajih, prijavljene v prisilnih poravnavah do objave potrditve prisilne poravnave, v 

postopkih izterjave prek za to specializiranih ustanov ali so na podlagi drugih objektivnih razlogov označene za 

dvomljive, družba slabi po presoji v 50 do 100-odstotni višini. 

Oslabitev danih posojil in depozitov 

Družba opravi slabitev danih posojil in depozitov na podlagi presoje poslovodstva o njihovi neiztržljivosti. Družba je 

skladno z MSRP 9 prešla z modela nastalih izgub na model pričakovanih izgub in skladno z njim pripoznava ne samo 

nastalih izgub, temveč tudi izgube, za katere se pričakuje, da bodo nastale v prihodnosti.  

Pri presoji oslabljenosti danih posojil družba oceni dokaze o oslabitvi posojila individualno za vsako posojilo posebej. 

Če oceni, da knjigovodska vrednost posojila presega njeno pošteno, tj. udenarljivo vrednost, posojilo slabi. Ocena 

slabitev temelji na pričakovanih kreditnih izgubah, povezanih z verjetnostjo neplačil posojil v prihodnjih 12 mesecih, 

razen če se je kreditno tveganje bistveno povečalo od začetnega pripoznanja. V teh primerih ocena slabitev temelji 

na verjetnosti neplačila v obdobju celotnega trajanja finančnega sredstva. Pričakovane kreditne izgube predstavljajo 

razliko med pogodbenimi denarnimi tokovi, ki so zapadli po pogodbi, in vsemi denarnimi tokovi, za katere družba 

pričakuje, da jih bo prejela. Pričakovani denarni tokovi bodo vključevali tudi denarne tokove od prodaje sredstev 

zavarovanja. 

Slabitve za pričakovane kreditne izgube se ocenjujejo v dveh korakih. Za kreditne izpostavljenosti, pri katerih po 

začetnem pripoznanju ni bilo znatnega povečanja kreditnega tveganja, se slabitve za pričakovane kreditne izgube 

pripoznajo za kreditne izgube, ki so posledica neplačil, možnih v prihodnjih 12 mesecih. Za tiste kreditne 

izpostavljenosti, pri katerih je od začetnega pripoznanja prišlo do znatnega povečanja kreditnega tveganja, družba 

pripozna popravek iz naslova izgub, ki jih pričakuje v preostali življenjski dobi izpostavljenosti, ne glede na obdobje 

neplačila. Družba oceni, da gre pri finančnem sredstvu za neizpolnjevanje obveznosti, če so pogodbena plačila 

zapadla 90 dni. V nekaterih primerih pa lahko družba oceni povečano kreditno tveganje tudi, če je na podlagi 

informacij verjetno, da ne bo prejela neporavnanih pogodbenih zneskov v celoti.  

Družba pripozna odpis finančnega sredstva, kadar utemeljeno pričakuje, da ji pogodbenih denarnih tokov ne bo 

uspelo izterjati. Znesek izgub zaradi oslabitve teh sredstev je v izkazu poslovnega izida izkazan v postavki drugi 

finančni odhodki. 

 

6.4.8.  ZALOGE 

Med zalogami družbe v Skupini izkazujejo zaloge materiala in drobnega inventarja ter blaga za prodajo.  
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Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Čista iztržljiva 

vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in 

ocenjene stroške prodaje.  

V družbi se vrednost zalog blaga obravnava po metodi FIFO (metoda zaporednih cen).  

Nabavna vrednost zalog obsega kupno ceno, carino in druge dajatve (razen tistih, ki jih bo družba pozneje dobila 

povrnjene od davčnih organov), prevozne stroške, stroške pretovarjanja in druge stroške, ki jih je mogoče 

neposredno pripisati pridobljenemu trgovskemu blagu ali materialu. Trgovinski popusti, drugi popusti in podobne 

postavke se pri ugotavljanju nabavne vrednosti odštejejo. 

Ko so zaloge prodane ali porabljene, se njihova knjigovodska vrednost pripozna kot odhodek v obdobju, v katerem je 

bil ustrezen prihodek obračunan. V družbi se poraba zalog blaga obravnava po metodi FIFO (metoda zaporednih 

cen), poraba materiala pa po metodi drsečih povprečnih cen. 

Vrednost zalog ni nadomestljiva, če so zaloge poškodovane, če so v celoti ali delno zastarele ali če se njihove 

prodajne cene zmanjšajo. Vrednost zalog tudi ni nadomestljiva, če se povečajo ocenjeni stroški dokončanja ali 

ocenjeni stroški v zvezi s prodajo. Delno odpisovanje zalog pod njihovo izvirno vrednost ali stroške do čiste iztržljive 

vrednosti je skladno s stališčem, da sredstva ne morejo biti izkazana z višjimi zneski, kot je pričakovana vrednost ob 

njihovi prodaji ali uporabi. Znesek vsakega delnega odpisa zalog čiste iztržljive vrednosti in vseh izgub pri zalogah se 

pripozna kot odhodek v obdobju, ko se delni odpis ali izguba pojavi. 

Odpisi in delni odpisi poškodovanih, pretečenih in neuporabnih zalog se opravljajo redno med letom ali ob inventuri 

po posameznih postavkah.  

Konec leta se čista iztržljiva vrednost zalog preverja po sorodnih vrstah blaga. Opravijo se pavšalni popravki zalog 

blaga v razponu od 10 % do 50 % knjigovodske vrednosti zalog. Kriterija za znižanje vrednosti sta starost zaloge in 

koeficient obračanja zaloge.  

 

6.4.9. KAPITAL 

Celotni kapital podjetja je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati. 

Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki in z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom. 

Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljeni lastni deleči in izplačila.  

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih 

let, rezerve za pošteno vrednost, revalorizacijske rezerve in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček.  

 

6.4.10.  OBVEZNOSTI 

Obveznosti zajemajo poslovne, finančne in druge obveznosti. Finančne obveznosti se na začetku pripoznajo po 

pošteni vrednosti, povečani za stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznavanju se finančne 

obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti. Finančne obveznosti so uvrščene med 

dolgoročne obveznosti, razen obveznosti ali dela obveznosti z zapadlostjo, manjšo od 12 mesecev po datumu izkaza 

bilance stanja. Tovrstne obveznosti se izkazujejo med kratkoročnimi obveznostmi. Poslovne obveznosti se ob 

začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih lisitn o njihovem nastanku, ki pri poslovnih obveznostih 

dokazujejo prejem kakega proizvoda ali storitve, ali opravljeno delo oziroma obračunani odhodek v poslovnem izidu. 

Efektiva obrestna mera 
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Efektivna obrestna mera pomeni prikazovanje dolžniškega finančnega inštrumenta po odplačni vrednosti in dosledno 

razporejanje obrestnih prihodkov/odhodkov skozi dobo inštrumenta. Efektivna obrestna mera je obrestna mera, ki 

natančno diskontira ocenjene denarne pritoke/odtoke (vključno z vsemi stroški odobritve posojila, premijami/diskonti 

in podobno) skozi pričakovano dobo dolžniškega inštrumenta na neto sedanjo vrednost v času začetnega 

pripoznanja. 

Skupina ne uporablja metode efektivne obrestne mere, temveč razporeja stroške odobritve posojil, če so pomembni, 

linearno med odhodke glede na predvideno dobo vračanja posojila. Poslovodstvo ocenjuje, da je omenjeni način 

zadosten približek efektivni obrestni meri.  

Odprava obveznosti 

Podjetje odpravi pripoznanje obveznosti, ko in samo ko so obveznosti poravnane, preklicane ali se iztečejo. Razlika 

med knjigovodsko vrednostjo finančnih obveznosti, za katero se odpravi pripoznanje, in plačilom se pripozna v izkazu 

poslovnega izida.  

Obveznosti iz pogodb s kupci 

Obveznosti iz pogodb s kupci predstavljajo obvezo za prenos blaga ali storitev kupcu, za kar je bilo od kupca prejeto 

nadomestilo. 

 

6.4.11. REZERVACIJE  

Rezervacije se oblikujejo za sedanjo obvezo, ki je posledica preteklega dogodka in je verjetno, da bo za poravnavo 

obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi in je mogoče zanesljivo oceniti znesek obveze. 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 

V Skupini se izkazujejo rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade za zaposlence v skladu z zakonskimi predpisi 

in kolektivno pogodbo. Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne 

nagrade, diskontirane na dan bilance stanja, ki jih pripravi pooblaščeni aktuar. 

Rezervacije za garancijska popravila Beko 

Družba pripozna dolgoročne rezervacije za garancijska popravila, saj kupcem zagotavljamo dveletno garancijo plus 

triletno jamstvo ob registraciji pri nakupu na blago blagovne znamke Beko. Rezervacije so oblikovane v vrednosti 

ocenjenih prihodnjih izplačil za garancijska popravila. 

V Skupini so izkazane tudi rezervacije za druge obveze, pri katerih obstaja verjetnost, da bo v prihodnosti prišlo do 

poravnave. 

 

6.4.12.  DAVKI 

Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in odloženi davek.  

Odmerjeni davek se izkaže v poslovnem izidu, razen v tistem delu, ki se nanaša na postavke, ki se izkazujejo 

neposredno v drugem vseobsegajočem donosu. Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem dobičku 

poslovnega leta. Obdavčljivi dobiček se razlikuje od čistega dobička poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje 

postavke prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki niso nikoli obdavčljive 

ali odbitne. Obveznost za odmerjeni davek se izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so veljavne na dan poročanja.  
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Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti v izkazu finančnega položaja, pri čemer se 

upoštevajo začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi 

vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek se določi z uporabo davčnih stopenj, ki so veljavne na dan 

bilance stanja oziroma za katere se pričakuje, da bodo uporabljene, ko se odložena terjatev za davek realizira ali pa 

se odložena obveznost za davek poravna. Odložena terjatev za davek 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. 

 

6.4.13.  PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem 

sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se pripoznajo, če je 

zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga 

in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.  

POSLOVNI PRIHODKI 

Pogodba s kupcem se obračuna le ob izpolnitvi pogojev. Ob odobritvi pogodbe s kupcem se oceni nadomestilo, ki se 

pričakuje od kupca v zameno, ko bo blago oziroma storitev preneseno nanj. Prejeto nadomestilo predstavlja 

transakcijsko ceno. Transakcijska cena je fiksno dogovorjeno nadomestilo za obljubljeno blago oziroma opravljene 

storitve kupcu. 

Prihodki od prodaje blaga in izdelkov 

Prihodki od prodaje blaga in izdelkov se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega 

naslova, in sicer zmanjšani za vračila, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko 

družba zadovolji vse pogodbene izvršitvene obveze do kupca. Družba prenese obvladovanje trgovskega blaga in s 

tem izpolni oziroma izpolnjuje izvršitveno obvezo v določenem trenutku. Obvladovanje prenese v določenem 

trenutku, če je zadoščeno naslednjim sodilom:  

a) družba prenese na kupca vsa pomembna tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastništva; 

b) družba ne obdrži več niti toliko vpliva na ravnanje z blagom, kolikor je običajno zaradi lastništva, niti 

dejansko ne odloča o prodanih proizvodih; 

c) znesek prihodkov je mogoče zanesljivo oceniti; 

d) verjetno je, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v organizacijo; 

e) stroške, ki so nastali ali bodo nastali v zvezi s poslom, je mogoče zanesljivo izmeriti. 

Tipičen rok plačila za prodajo blaga in storitev v maloprodaji je 0 dni. V veleprodaji pa je odvisen od zavez iz pogodb. 

Prihodki od opravljenih storitev 

Prihodki od opravljenih storitev se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, ko je storitev opravljena oz. glede na stopnjo 

dokončanosti posla ob koncu poročevalskega obdobja oz. ko so izpolnjene izvršitvene obveze. Stopnjo dokončanosti 

oceni na podlagi pregleda nastalih stroškov (pregled opravljenega dela – izmera napredka posla). 

Prihodki od opravljenih storitev se merijo po transakcijskih cenah dokončanih storitev, navedenih na računih 

(izpolnitev izvršitvenih obvez v določenem trenutku) ali drugih listinah, ali po cenah nedokončanih storitev glede na 

stopnjo njihove dokončanosti (izpolnitev izvršitvenih obvez se izvaja postopoma). 

Družba ocenjuje, da v primerih, ko določen posel (izvršitvena obveza) na dan izkaza finančnega položaja še ni 

zaključen, ni možno zanesljivo oceniti, kakšen bo izid posla, vendar se lahko razumno izmeri njegov napredek in 
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prihodke pripozna le do višine nastalih neposrednih stroškov, za katere se pričakuje, da jih bo mogoče pokriti 

(metoda vložkov). 

Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, kot so obračunani davek na dodano vrednost in druge dajatve (na primer carinske 

dajatve), niso sestavina prihodkov od prodaje.  

Prihodki iz naslova pogodb z dobavitelji 

Prihodek se meri na podlagi določil iz pogodb z dobavitelji. Družba pripozna prihodke, ko je storitev opravljena in 

glede na določila iz pogodb.  

V spodnji tabeli so podani podatki o uspešnosti izpolnjevanja obveznosti glede na pogodbe z dobavitelji, vključno s 

plačilnimi pogoji in s tem povezanimi politikami pripoznavanja prihodkov. 

Tip storitve 
Uspešnost izpolnjevanja obveznosti glede na pogodbe z dobavitelji 

vključno s plačilnimi pogoji 
politika pripoznavanja prihodkov 

superrabati 
 dobavitelj prizna procent superrabata, ki je določen s pogodbo (mesečno, 

kvartalo, letno)  

 prihodki se pripoznajo vsak mesec 

glede na pogodbena določila  

marketinški 

bonusi 

 dobavitelj prizna procent superrabata, ki je določen s pogodbo (mesečno, 

kvartalo, letno)  

 prihodki se pripoznajo vsak mesec 

glede na pogodbena določila  

servisni bonusi 
 dobavitelj prizna procent superrabata, ki je določen s pogodbo (mesečno, 

kvartalo, letno)  

 prihodki se pripoznajo vsak mesec 

glede na pogodbena določila  

 

Prihodki iz najemnin 

Prihodek se meri na podlagi določil iz pogodb s kupci. Družba pripozna prihodke, ko je storitev opravljena in glede na 

določila iz pogodb. V spodnji tabeli so podani podatki o uspešnosti izpolnjevanja obveznosti glede na pogodbe s 

kupci, vključno s plačilnimi pogoji in s tem povezanimi politikami pripoznavanja prihodkov. 

Tip storitve 
Uspešnost izpolnjevanja obveznosti glede na pogodbe s 

kupci vključno s plačilnimi pogoji 
politika pipoznavanja prihodkov 

Prihodki od najemnin 
računi se izdajajo mesečno, konec meseca za tekoči mesec z 

valuto 8 dni 
prihodki se pripoznajo mesečno 

 

Drugi poslovni prihodki 

Drugi poslovni prihodki so prihodki, ki se pojavljajo ob odtujitvi nepremičnin, naprav, opreme kot presežki njihove 

prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo. Predstavljajo tudi prihodke od unovčenih terjatev, vključno z 

odpravo oslabitve terjatev, in od odpisov obveznosti. 

 

POSLOVNI ODHODKI  

Poslovni odhodki se po namenu (funkciji) razvrščajo na nabavno vrednost prodanih količin, stroške prodajanja, 

stroške splošnih dejavnosti (uprave in nabave) in druge poslovne odhodke, ki niso stroški. 

Nabavna vrednost prodanih količin 
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Pri razknjiževanju porabe zalog trgovskega blaga za prodane količine se uporablja metoda zaporednih cen (FIFO). 

Nabavna vrednost prodanih količin blaga se neposredno zmanjša za pozneje prejete rabate in superrabate 

dobaviteljev. Rabati so delno vračunani v nabavno vrednost zalog blaga.  

 

Stroški prodajanja (z amortizacijo) 

Stroški prodajanja (z amortizacijo) obsegajo vse nastale stroške, povezane s prodajo poslovnih učinkov. Ker se ti 

stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki poslovanja v istem obračunskem obdobju, ko 

nastanejo. 

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) obsegajo vse nastale stroške, povezane z nabavno funkcijo in upravo s 

pomožnimi dejavnostmi. Tudi ti stroški se v celoti pripoznajo med odhodki poslovanja v istem obračunskem obdobju, 

ko nastanejo.  

Stroški po naravnih vrstah 

Stroške materiala in storitev predstavljajo zneski, navedeni na računih dobaviteljev in drugih listinah, zmanjšani za 

popuste, odobrene ob prodaji ali pozneje.  

Amortizacija se obračunava posamično po stopnjah, upoštevaje najkrajšo dobo koristnosti posameznega 

opredmetenega osnovnega ali neopredmetenega sredstva. 

Stroški dela predstavljajo bruto zneske plač zaposlencev, obračunanih v skladu s kolektivno pogodbo in 

individualnimi pogodbami o zaposlitvi, prispevke in davke, ki neposredno bremenijo delodajalca, prostovoljno 

dodatno pokojninsko zavarovanje in druge stroške dela (regres, prevoz na delo in z dela, prehrano med delom idr.).  

Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z oslabitvijo vrednosti ali odpisom sredstev ter pri odtujitvi nepremičnin, 

naprav in opreme zaradi izgube pri prodaji.  

 

FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI 

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti naložb, prihodke od dividend, pozitivne tečajne razlike, prihodke od 

odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prihodke od povečanja poštene vrednosti finančnih sredstev 

po pošteni vrednosti skozi poslovni izid in dobičke od inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v 

izkazu poslovnega izida. Prihodki od obresti se pripoznajo po njihovem nastanku z uporabo dogovorjene obrestne 

mere. Prihodki od dividend se pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarska pravica do plačila.  

Finančni odhodki obsegajo izposojanja, negativne tečajne razlike, izgube od odsvojitve za prodajo razpoložljivih 

finančnih sredstev, izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od inštrumentov za varovanje pred 

tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 

6.4.14  IZKAZ DENARNIH TOKOV 

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi iz podatkov bilance stanja na dan 31.12. obračunskega leta in 

bilance stanja na dan 31.12. predhodnega leta in iz podatkov izkaza poslovnega izida obračunskega obdobja ter iz 

dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov in za ustrezno razčlenitev pomembnejših 

postavk. 
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6.5. POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  

 

6.5.1.   NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA  

 

 

Neopredmetena sredstva po vrstah:  31.12.2019 31.12.2018 

Dolgoročne premoženjske pravice  4.439.577 4.273.532 

Dobro ime 11.133.756 11.133.756 

Predujmi za neopredmetena sredstva 22.416 22.416 

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 347.330 58.223 

Druge dolgoročne aktivne čas.razmejitve 95.963 0 

Skupaj 16.039.042 15.487.927 

 

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2019: 

Neopredmetena sredstva 
2019 

Premoženjske 
in druge 
pravice  

Dobro ime 
Predujmi za 

neopredmetena 
sredstva 

     Dolgoročno 
odloženi stroški 

razvijanja 

Druge 
dolgoročne 

aktivne 
časovne 

razmejitve 

SKUPAJ 

NABAVNA VREDNOST             

Stanje 31.12.2018 11.596.858 11.133.756 22.416 58.223 0 22.811.253 

Prekvalifikacija in teč.razlike 91.338 0 0 0 0 91.338 

nabava 1.282.713 0 24.870 343.331 95.963 1.746.877 

zmanjšanja -71.769 0 -24.870 -54.224 0 -150.863 

Stanje 31.12.2019 12.899.140 11.133.756 22.416 347.330 95.963 24.498.605 

POPRAVEK VREDNOSTI             

Stanje 31.12.2018 7.323.326 0 0 0 0 7.323.326 

Prekvalifikacija in teč.razlike 109.555 0 0 0 0 109.555 

nabava 42.629 0 0 0 0 42.629 

amortizacija 994.198 0 0 0 0 994.198 

odtujitev -10.145 0 0 0 0 -10.145 

Stanje 31.12.2019 8.459.563 0 0 0 0 8.459.563 

NEODPISANA VREDNOST             

Stanje 31.12.2018 4.273.532 11.133.756 22.416 58.223 0 15.487.927 

Stanje 31.12.2019 4.439.577 11.133.756 22.416 347.330 95.963 16.039.042 

 

Dobro ime v znesku 2.318.937 EUR izhaja iz 1.konsolidacije Alibusa, 248.165 EUR izhaja iz pripojitve družbe AP 

Rižana d.o.o. kot razlika med ceno pripojitve in pošteno vrednostjo prevzetih sredstev in obveznosti. Dobro ime v 

višini 49.226 EUR izhaja iz konsolidacije družbe Brioni d.o.o., od pripojitve Promet Mesec d.o.o. je dobro ime 368.994 

EUR ter od pripojitve STAL d.o.o. 1.465.827 EUR. Iz 1. konsolidacije družbe Big bang d.o.o. pa izhaja dobro ime v 

višini 6.682.607 EUR. Poslovodstvo družbe ocenjuje, da ni indicev oslabitve dobrega imena. 

 

Glavna dejavnost družbe Alibus International S.r.l. iz Italije so avtobusni prevozi. Glavni vir prihodkov so pogodbeni 

prevozi in prevozi za Aviano (skupno 73%), občasni prevozi predstavljajo 21%, 6% je ostalih prihodkov. Rast 

prihodkov je načrtovana na podlagi predpostavke, da bo družba tudi v prihodnje zadržala obseg rednih prevozov, pri 

tem pa se bo osredotočala na bolj donosne prevoze in znižala obseg manj donosnih kot npr. šolskih prevozov. 

Obenem bo družba z dodatnimi investicijami v vozni park in sodelovanjem z družbo Nomago d.o.o. skušala povečati 

obseg občasnih/turističnih prevozov. Ocenjena poštena vrednost je bila izdelana pod predpostavkami letne EBIT od 

449 tisoč EUR do 699 tisoč EUR v letih od 2020 do 2024 s 23,1% rastjo v 2020 in 2% rastjo od 2021 dalje ter 8,4% 

diskontne stopnje.  

 

Glavna dejavnost k Nomagu pripojene družbe STAL d.o.o. je prodaja letalskih kart in posredovanje različnih 

turističnih storitev. Denar ustvarjajočo enoto predstavlja organizacijska enota PE Turizem. Ocenjena poštena 

vrednost čistih sredstev denar ustvarjajoče enote je bila izdelana pod predpostavkami letne EBIT od 631 tisoč EUR  
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do 854 tisoč EUR v letih od 2020 do 2024, s povprečno 4,2% rastjo in 1,5% rastjo od 2025 dalje ter 9,7% diskontne 

stopnje.  

 

Promet Mesec d.o.o.: Denar ustvarjajočo enoto predstavlja organizacijska enota PE Ljubljana, ki se pretežno ukvarja 

z občasnimi prevozi. Ocenjena poštena vrednost čistih sredstev denar ustvarjajoče je bila izdelana pod 

predpostavkami letne EBIT 224 tisoč EUR do 358 tisoč EUR v letih od 2020 do 2024, s povprečno 10,2% rastjo in 

1,5% rastjo od 2025 dalje ter 8,5% diskontne stopnje. 

 

Družba Big bang d.o.o., katere glavna dejavnost je trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video 

napravami, je v Skupino Adventura holding prinesla v letu 2019 139,2 mio EUR čistih prihodkov. Ocenjena poštena 

vrednost je bila izdelana pod predpostavkami letne EBIT od 4,489 mio EUR do 6,098 mio EUR v letih 2019-2023 z 

1% rastjo do 2023 ter 9,54% diskontno stopnjo. Projekcije so podane na podlagi nove strategije Big Banga za 

obdobje 2019-2022.  

 

Podjetje Marg d.o.o. se ukvarja z razvojem, implementacijo, nadgradnjami in vzdrževanjem licenčne programske 

opreme BusinessConnect, ki obstoječim in bodočim kupcem zagotavlja učinkovito digitalizacijo poslovanja. Največji 

del premoženjskih pravic tako tvorijo vlaganja v razvoj programske opreme BusinessConnect, ki na dan 31.12.2019 

znašajo po neodpisani vrednosti 1.834.219 EUR (delno še med odloženimi stroški razvijanja 228.226 EUR) in se 

amortizirajo 10% letno. Presoja nadomestljive vrednosti programske opreme je bila izdelana pod predpostavkami 

letne EBIT (po davkih) od 392.000 do 541.000 EUR v letih med 2018 do 2023 z 2% rastjo od leta 2024 dalje in 11,5% 

diskontne stopnje. 

 

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2018: 

Neopredmetena sredstva 2018 
Premoženjske in druge 

pravice  
Dobro ime 

     Dolgoročno 
odloženi stroški 

razvijanja 

Predujmi za 
neopredmetena 

sredstva 

NABAVNA VREDNOST         

Stanje 31.12.2017 5.491.704 418.220 0 0 

Vključitev v konsolidacijo    5.130.354 0  0 0 

nabava 1.008.230 10.715.536 58.223 22.416 

zmanjšanja -33.430 0  0 0 

Stanje 31.12.2018 11.596.858 11.133.756 58.223 22.416 

POPRAVEK VREDNOSTI         

Stanje 31.12.2017 2.016.427 0 0 0 

Vključitev v konsolidacijo    4.734.813 0 0 0 

amortizacija 605.516 0 0 0 

odtujitev -33.430 0 0 0 

Stanje 31.12.2018 7.323.326 0 0 0 

NEODPISANA VREDNOST         

Stanje 31.12.2017 3.475.276 418.220 0 0 

Stanje 31.12.2018 4.273.532 11.133.756 58.223 22.416 

6.5.2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NALOŽBENE NEPREMIČNINE 

 

 

Opredmetena osnovna sredstva po vrstah: 

Opredmetena osnovna sredstva po vrstah: 31.12.2019 31.12.2018 

Zemljišča  6.915.932 6.921.406 

Zgradbe  12.699.780 12.768.083 

Proizvajalne naprave in stroji-oprema 24.819.100 24.077.999 

Druge naprave in oprema 5.644.461 3.565.994 

Sredstva v pridobivanju 1.459.926 981.434 

Pravica do uporabe - MSRP16 15.959.148 0 

Skupaj opredm.osnovna sred. 67.498.347 48.314.917 

Naložbene nepremičnine  1.888.529 2.200.224 

Skupaj OOS in naložbene nepremičnine 69.386.876 50.515.141 
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019:  

Leto 2019 Zemljišča Zgradbe Oprema 

Opredmetena 
sredstva v 

pridobivanju 

Pravica do 
uporabe - 
MSRP 16 

Naložbene 
nepremičnine Skupaj 

NABAVNA VREDNOST               

Stanje 31.12.2018 6.902.068 22.744.305 106.902.515 981.434 0 2.181.466 139.711.788 

Prekvalifikacije in tečajne 
razlike 

-5.474 -2.815 -183.970 -2.857   13.798 -181.318 

Začetno pripoznanje pravice 
do uporabe - najemi 

0 0 0 0 20.277.018 0 20.277.018 

nabava, povečanja 0 544.116 11.093.507 9.505.440 0 0 21.143.063 

prevrednotenja 0 0 0   0 103.743 103.743 

odtujitev, slabitev, 
zmanjšanje 

0 -471.123 -6.815.292 -9.024.091 -1.173.221 -429.236 -17.912.963 

Stanje 31.12.2019 6.896.594 22.814.483 110.996.760 1.459.926 19.103.797 1.869.771 163.141.331 

POPRAVEK VREDNOSTI               

Stanje 31.12.2018 -19.338 9.976.222 79.258.521 0 0 -18.758 89.196.647 

Prekvalifikacije in tečajne 
razlike 

0 1.056 -194.190   0 18.690 -174.444 

nabava, povečanja 0 0 1.717   0 0 1.717 

amortizacija 0 576.592 7.384.885   3.819.841 6.796 11.788.114 

prevrednotenja 0 0 0   0 0 0 

odtujitev, zmanjšanje 0 -439.167 -5.917.734   -675.191 -25.486 -7.057.578 

Stanje 31.12.2019 -19.338 10.114.703 80.533.199 0 3.144.650 -18.758 93.754.456 

NEODPISANA VREDNOST               

Stanje 31.12.2018 6.921.406 12.768.083 27.643.994 981.434 0 2.200.224 50.515.141 

Stanje 31.12.2019 6.915.932 12.699.780 30.463.561 1.459.926 15.959.147 1.888.529 69.386.875 

 

Poštena vrednost zemljišč in gradbenih objektov v lasti družbe Nomago d.o.o. (neodpisana vrednost 31.12.2019: 

zemljišča in zgradbe 15.039.651 EUR, naložbene nepremičnine 636.330 EUR) je bila določena na osnovi 

cenitvenega poročila z dne 22.02.2019 (datum ocenjevanja vrednosti 31.12.2018), ki ga je pripravil neodvisni 

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin za potrebe računovodskega poročanja.  

Poštena vrednost zemljišč in gradbenih objektov v lasti družbe Brioni d.o.o. (neodpisana vrednost 31.12.2019: 

zemljišča in zgradbe 1.312.356 EUR, naložbene nepremičnine 932.199 EUR, je bila določena na osnovi cenitvenega 

poročila z dne 03.08.2018 (datum ocenjevanja vrednosti 31.12.2017), ki ga je pripravil neodvisni pooblaščeni 

ocenjevalec vrednosti nepremičnin za potrebe računovodskega poročanja.  

Pri vrednotenju zemljišč in počitniških objektov (naložbene nepremičnine) je bila uporabljena metoda neposredne 

primerjave prodaj, pri vrednotenju zgradb pa metoda neposredne kapitalizacije donosov tržnih najemnin. 

Zgradbe v uporabi družbe Big Bang d.o.o. predstavljajo vlaganja v najete nepremičnine (neodpisana vrednost 

31.12.2019: 2.142.582 EUR).  

Neodpisana vrednost opreme pridobljene s finančnim najemom ob koncu leta znaša: 

- v družbi Nomago d.o.o. 16.795.783 EUR, 

- v družbi Brioni d.o.o. 2.189.268 EUR, 

- v družbi Alibus international S.r.l. 1.659.724 EUR, 

- v družbi Big bang d.o.o. 113.225 EUR, 
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- v družbi Marg d.o.o. 84.040 EUR. 

 

Neodpisana vrednost sredstev s pravico do uporabe na podlagi novega računovodskega standarda MSRP 16 na dan 

31.12.2019 znaša skupno 15.959.148 EUR, od tega na družbi Big Bang d.o.o. za 13.942.825 EUR, na Nomago za 

1.521.671 EUR, na družbi Brioni d.o.o. 331.307 EUR, na družbi Marg d.o.o. za 135.461 EUR, na matični družbi 

Adventura holding d.d. za 21.965 EUR ter na Šoli vožnje Izletnik d.o.o. za 5.919 EUR. 

Na dan 31.12.2019 je imela družba Big bang d.o.o. 31.205,90 m2 najetih poslovnih prostorov. Sredstva s pravico do 

uporabe so diskontirana s predpostavljeno obrestno mero in sicer za nepremičnine 2,1%, za avte in viličarje 1,9%. 

V družbi Nomago d.o.o. sredstva s pravico do uporabe predstavljajo najeti poslovni prostori, predvsem servisne 

delavnice na Središki ulici in poslovna stavba na Vošnjakovi v Ljubljani. Sredstva s pravico do uporabe so 

diskontirana s predpostavljeno obrestno mero 1,35%.  

Poslovodstvo ocenjuje, da ni razlogov, ki bi narekovali morebitno slabitev sredstev v najemu. 

 

Družba Nautički centar Liburnija ima 1.069.967 EUR osnovnih sredstev v pridobivanju. Ta vrednost se nanaša na 

širitev kapacitet za suhe priveze čolnov, ki je v zadnji fazi izgradnje. Nepremičnine v lasti družbe Nautički centar 

Liburnija v neodpisani vrednosti 1.437.538 EUR (vključuje osn.sredstva v pridobivanju) so zastavljene za prejeto 

posojilo, ki na dan 31.12.2019 znaša 606.739 EUR. 

 

Druge nepremičnine v lasti družb niso obremenjene z zastavnimi pravicami. 

 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2018: 

Leto 2018 Zemljišča Zgradbe Oprema 
Opredmetena 

sredstva v 
pridobivanju 

Naložbene 
nepremičnine 

Skupaj 

NABAVNA VREDNOST             

Stanje 31.12.2017 6.858.405 22.163.904 91.873.979 1.950.777 727.138 123.574.203 

Vključitev v konsolidacijo      8.389.950  590.424 1.114.337 10.094.711 

nabava, povečanja 0 0 10.958.945  6.807.668  469.017 18.235.631 

prevrednotenja 43.663 580.401 0 0 -129.026 495.038 

odtujitev, slabitev, zmanjšanje 0 0 - 4.320.359  - 8.367.435  0 -12.687.795 

Stanje 31.12.2018 6.902.068 22.744.305 106.902.515 981.434 2.181.466 139.711.788 

POPRAVEK VREDNOSTI             

Stanje 31.12.2017 0 12.662.948 68.043.947 0 129.026 80.835.921 

Vključitev v konsolidacijo 1.085 883.735 19.272.178 0 0 20.156.998 

nabava, povečanja 0 0 2.559.285 0 0 2.559.285 

amortizacija 0 -2.703.482 -6.297.360 0 -18.758 -9.019.600 

prevrednotenja -20.423 -866.979 0 0 -129.026 -1.016.428 

odtujitev, zmanjšanje 0 0 -4.319.528 0 0 -4.319.528 

Stanje 31.12.2018 -19.338 9.976.222 79.258.521 0 -18.758 89.196.648 

NEODPISANA VREDNOST           0 

Stanje 31.12.2017 6.858.405 9.500.959 23.830.032 1.950.777 598.112 42.738.282 

Stanje 31.12.2018 6.921.406 12.768.083 27.643.993 981.434 2.200.224 50.515.140 

 

6.5.3. AMORTIZACIJA  

Za obračun amortizacije vse družbe v skupini uporabljajo metodo enakomernega časovnega amortiziranja. 

Preostanek vrednosti ni določen na nobeni skupini osnovnih sredstev.  

Obračunanana amortizacija po družbah v skupini: 

  2019 2018 

Adventura holding, d.d. 21.322 6.188 

Nomago d.o.o. 6.614.393 6.113.226 
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AP Rižana d.o.o. (do pripojitve k Nomago) 0 229.165 

Šola vožnje Izletnik d.o.o. 15.221 7.720 

Alibus international S.r.l. 315.465 69.028 

NOMAGO Mobility d.o.o. 2.273 1.022 

Brioni d.o.o. 856.986 553.936 

Big Bang, d.o.o 4.261.201 385.804 

MARG, inženiring d.o.o. 557.863 402.308 

Nautički centar Liburnija d.o.o. 90.122 64.921 

konsolidacijske prilagoditve 103.155 103.155 

Skupaj 12.838.000 7.936.473 

Amortizacija sredstev v najemu (MSRP 16) je v Skupini znašala 3.819.928 EUR. 

6.5.4. FINANČNE NALOŽBE 

Naložbe po vrstah: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Kratkoročne finančne naložbe  644.464 2.307.901 

Dolgoročne finančne naložbe v kapital 283.168 581.615 

·        delnice in deleži v družbah v skupini  226.302 226.302 

·        delnice in deleži v družbah pridruženih  družbah 53.435 80.000 

·        druge delnice in deleži 3.431 275.313 

·        druge dolgoročne finančne naložbe   0 0 

Dolgoročna posojila drugim in dani dolgoročni depoziti  171.991 227.377 

Skupaj 1.099.623 3.116.893 

Kratkoročne finančne naložbe vključujejo kratkoročna posojila, ki zapadejo v letu 2019.  

 

6.5.5. ODLOŽENE TERJATVE IN OBVEZNOSTI ZA DAVEK  

  31.12.2019 31.12.2018 

SKUPAJ terjatve za odložene davke   1.111.947 865.147 

•        neizplačane dividende 286.041 0 

•        popravki terjatev  479.925 533.925 

•        rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade  197.265 330.230 

•        neizrabljeni davčni dobropisi in davčne izgube 991 991 

•        rezervacije za dane garancije 147.725 0 

SKUPAJ obveznosti za odložene davke  1.870.147 1.775.129 

•        prevrednotenje nepremičnin 1.524.175 1.414.527 

•        druga prevrednotenja na pošteno vrednost 345.972 360.602 

Neto učinek = obveznost za odložene davke  -758.201 -909.982 

Pri izračunu odloženih davkov 31.12.2019 je bila upoštevana 19% stopnja davka od dohodkov pravnih oseb, razen 

za družbi iz Hrvaške (Brioni d.o.o. in Nautički centar Liburnija), kjer je bila uporabljena 18% stopnja. 

 

6.5.6. ZALOGE  

 

  31.12.2019 31.12.2018 

Material 689.890 737.332 

Proizvodi in trgovsko blago 19.491.699 19.841.837 

Predujmi za zaloge 21.759 21.939 
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Skupaj 20.203.348 20.601.108 

 
 
Zaloge materiala vključujejo predvsem rezerve dele za popravila in vzdrževanje avtobusov, avtogume in avtoplašče 
družb Nomago in Brioni (518.401 EUR) ter material družbe Big bang (171.489 EUR). 
 
19.228.749 EUR je zalog trgovskega blaga v družbi Big bang, 170.307 EUR pa v družbi Nautički centar Liburnija. 
92.643 EUR je zalog materiala v družbi Brioni. 
 
Predujmi za zaloge v vrednosti 21.759 EUR so predujmi družbe Brioni d.o.o.. 
 

Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti; iztržljiva vrednost zalog ne presega njene knjigovodske vrednosti.  

 

6.5.7. POSLOVNE TERJATVE 

 

 

Kratkoročne terjatve iz poslovanja po vrstah: 31.12.2019 31.12.2018 

 

Kratkoročne poslovne terjatve in sredstva iz pogodb 24.608.279 23.217.947  

•        kratkoročne terjatve do družb v skupini 5.098 18.827  

•        kratkoročne terjatve do kupcev 20.470.568 18.557.215  

•        kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.102.966 3.950.719  

•        sredstva iz pogodb s kupci 1.029.647 691.186  

Dolgoročne poslovne terjatve 113.035 24.864  

Kratkoročne terjatve do kupcev po starosti:  

Št. dni zapadlosti  31.12.2019 31.12.2018 

Nezapadle  16.979.972 14.076.602 

Do 30 dni  1.464.120 1.453.239 

Nad 30 do 60 dni 574.282 694.656 

Nad 60 do 90 dni  271.889 513.633 

Nad 90 dni  1.180.305 1.819.085 

Skupaj  20.470.568 18.557.215 

 

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih so izkazane terjatve do države iz naslova DDV, terjatve za 

tošarine, terjatve do zaposlenih, terjatve za odškodnine do zavarovalnic ter terjatve do Paypal in Monete.  

Terjatve do kupcev družbe Nomago d.o.o. v višini 92.889 EUR so zavarovane. 

Družba Nomago d.o.o. je imela ob koncu leta 2019 oblikovane popravke terjatev do kupcev v skupni vrednosti 

894.828 EUR. Od tega je 351.656 EUR iz preteklih let, na novo pa so bila oblikovani v višini 688.016 EUR v skladu z 

MSRP 9. 

Družba Brioni d.o.o. je imela ob koncu leta 2019 oblikovane popravke terjatev do kupcev v skupni vrednosti 133.623 

EUR. 

Družba Big bang d.o.o. je imela ob koncu leta 2019 oblikovane popravke terjatev do kupcev v skupni vrednosti 

1.415.385 EUR, pri čemer so bili v letu 2019 oblikovani popravki v višini 70.808 EUR. 

Kratkoročne poslovne terjatve vključujejo tudi sredstva iz pogodb s kupci v znesku 1.029.647 EUR. 
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6.5.8. DENARNA SREDSTVA  

 

  31.12.2019 31.12.2018 

Stanje na transakcijskih računih in v blagajni  22.079.471 8.303.332 

Kratkoročni depoziti 0 0 

Skupaj 22.079.471 8.303.332 

 

 

 

6.5.9. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  

 

 

  31.12.2019 31.12.2018 

Odloženi stroški in odhodki 449.524 548.531 

Nezaračunani prihodki – sredstva iz pogodb s kupci 1.053.861 798.233 

Skupaj 1.503.385 1.346.764 

 

 

6.5.10. KAPITAL  
 

 

 

  31.12.2019 31.12.2018 

Vpoklicani kapital matične družbe 7.107.500 7.107.500 

Zakonske rezerve matične družbe  710.750 710.750 

Revalorizacijske rezerve  1.029.291 1.081.514 

Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti iz konsolidiranja 111.452 243.463 

Zadržani dobički  21.317.116 17.497.684 

Rezerve iz uskupinjevanja 1.242.296 1.265.438 

Kapital manjšinjskih lastnikov  9.037.525 7.923.283 

Skupaj 40.555.930 35.829.632 

 

Tehtano povprečno število uveljavljajočih se delnic matične družbe znaša 7.107.500. 

 

Zadržani dobički v Nomagu so bili znižani za 125.910 EUR in v enakem znesku pripoznane obveznosti do 

dobaviteljev zaradi popravka računovodske napake v preteklem letu.  

 

 

6.5.11. DOLGOROČNE REZERVACIJE IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  

 

   31.12.2019  31.12.2018  

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.265 690.549 

Dolgoročne rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 1.738.279 1.598.086 

Druge dolgoročne rezervacije 4.393.930 4.842.535 

Skupaj 6.133.474 7.131.170 

 

Dolgoročne rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so se v letu 2019 črpale za dejansko izplačane jubilejne 

nagrade in odpravnine.  

V družbi Nomago d.o.o. so rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade na dan 31.12.2019 znašale 969.896 EUR. 

Dolgoročne rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so se v letu 2019 črpale za dejansko izplačane jubilejne 

nagrade in odpravnine v višini 71.732 EUR in aktuarske dobičke v višini 72.251 EUR. Oblikovanje rezervacij vključuje 
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stroške tekočega in preteklega službovanja ter aktuarske izgube in stroške obresti v skupni višini 88.455 EUR. Pri 

aktuarskem izračunu za leto 2019 so bile v družbi Nomago uporabljene naslednje predpostavke: 

• Rast plač v družbi 0,5%, rast povprečne plače v Republiki Slovenije je predpostavljena v višini 0,5%, 

• Višine odpravnin in jubilejnih nagrad so določene v skladu s Kolektivno pogodbo družbe, 

• Izračun jubilejnih nagrad je vezano na delovno dobo posameznika v družbi, izračun obveznosti za 

odpravnine pa je vezan na pokojninsko dobo posameznega zaposlenega,  

• Letna diskontna stopnja je 2%. 

V družbi Big bang d.o.o. se rezervacije v višini 406 tEUR se nanašajo na rezervacije za jubilejne nagrade in 

odpravnine ob upokojitvi. Stroški preteklega in tekočega poslovanja v letu 2019 so znašali 24t EUR, stroški obresti 3t 

EUR, zaradi aktuarske izgube so bile oblikovane rezervacije v višni 123t EUR. Izplačila zaslužkov zaposlencev iz 

jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi v letu 2019 so znašala 21t EUR. Pri aktuarskem izračunu za leto 2019 so 

bile v družbi Big Bang uporabljene naslednje predpostavke: 

• diskontna stopnja v višini 0,9 %, 

• trenutno veljavne višine odpravnin in jubilejnih nagrad, določene v internih aktih družbe oziroma kot jih 

opredeljujejo predpisi, 

• dejanska fluktuacija zaposlenih po starostnih razredih, 

• tablice umrljivosti prebivalstva Slovenije 2005–2007, 

• 1,2-odstotna rast plač v podjetju in 

• 1,2-odstotna rast plač v državi. 

V družbi Alibus International S.r.l. so na dan 31.12.2019 rezervacije za pozaposlitvene zaslužke zaposlencev znašale 

362.431 EUR. Med letom so se črpale za izplačila v višini 24.478 EUR, dodatno pa so oblikovale za 52.168 EUR v 

breme stroškov in 39.745 EUR v breme aktuarskih dobičkov/izgub 

Aktuarske izračune so pripravili pooblaščeni aktuarji. Na drugih družbah s skupini rezervacij za pozaposlitvene 

zaslužke zaposlencev zaradi nepomembnosti ne obračunavajo. 

 

Rezervacije v višini 1.597.161 EUR so oblikovane na družbi Big bang zaradi stroškov reklamacij prodanega blaga za 

naprave Beko, ki jih distribuira Big Bang d.o.o.. Za naprave, prodane do konca leta 2018, je veljala petletna garancija, 

v letu 2019 pa je Big Bang spremenil garancijske pogoje in namesto petletne garancije za naprave Beko ponuja 

dveletno garancijo z dodatnim jamstvom za tri leta. Pogoj za dodatno jamstvo za tri leta je, da kupec registrira izdelek 

na spletni strani beko.si in ob tem navede svoje podatke ter podatke o napravi, vključno s serijsko številko in številko 

računa. Registracijo opravi okrog 30 % kupcev naprav Beko in samo za te naprave se jamstvo podaljša. To bo 

bistveno znižalo stroške garancijskih popravil po letu 2021 in s tem tudi potrebne rezervacije. V letu 2019 so bile iz 

tega naslova porabljene rezervacije v višini 1.153.506 EUR in oblikovane v višini 1.153.506 EUR. 

 

Druge dolgoročne rezervacije v vključujejo ocenjene odtoke sredstev zaradi možnosti neugodnega izida pravnih 

postopkov, ki še niso v celoti zaključeni in so oblikovane v skladu z oceno poslovodstva družbe in sicer na družbi 

Nomago v višini 1.865.765 EUR, na družbi Alibus v višini 100.000 EUR ter družbi Brioni d.o.o. v višini 831.004 EUR. 

Med letom so bile na družbi Nomago d.o.o. zaradi ugodnih izidov pravnih postopkov med prihodke sproščene 

rezervacije v višini 1.321.771 EUR. 

 

 



Konsolidirano letno poročilo 2019 

Stran 48 

6.5.12. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  

Dolgoročne obveznosti po vrstah: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Dolgoročne finančne obveznosti  51.226.461 32.300.510 

•        Dolgoročne obveznosti do bank 19.521.290 23.135.645 

•        Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic 8.000.000 0 

•        Dolgoročne obveznosti iz najema - MSRP16 12.449.014 0 

•        Druge dolgoročne finančne obveznosti   11.256.157 9.164.865 

Dolgoročne poslovne obveznosti  16.912 17.262 

Dolgoročne obveznosti za odloženi davek  758.201 1.256.730 

Skupaj dolgoročne obveznosti 52.001.574 33.574.502 

Dolgoročne finančne obveznosti vključujejo posojila pri bankah in obveznosti iz leasing pogodb izražene v EUR in 

obrestni meri Euribor + marža. Finančne obveznosti v višini 2.620.431 EUR imajo dospelost nad 5 let. 

Adventura holding d.d. je v letu 2019 izdala obveznice v skupnem nominalnem znesku do 10.000.000 EUR z 

obročnim izplačilom glavnice in končno zapadlostjo 4.11.2024. Obveznice so nematerializirane imenske obveznice v 

nominalnem znesku po 100.000,00 EUR vsaka in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev pod oznako 

ADV01. Obresti iz obveznic se obračunajo po 3,5% obrestni meri z dodatkom v skladu s pogoji iz prospekta za izdajo 

obveznic ter se plačujejo letno. 

Dolgoročne finančne obveznosti po 
zapadlosti v letih 

skupaj  2021 2022 2023 2024 
2025 in 
naprej 

Dolgoročne obveznosti do bank 19.521.290 3.718.871 3.630.465 3.473.988 6.868.046 1.829.920 

Dolgoročne obveznosti iz obveznic 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 

 

6.5.13. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  

Kratkoročne obveznosti po vrstah: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Kratkoročne finančne obveznosti 22.465.029 14.098.394 

•        do bank 12.510.136 9.384.207 

•        na podlagi obveznic 2.055.464 0 

•        iz najema - MSRP16 3.696.397 0 

•        druge obveznosti 4.203.032 4.714.187 

Kratkoročne poslovne obveznosti in obveznosti iz pogodb 32.773.523 31.500.254 

•        do družb v skupini 12.810 0 

•        do dobaviteljev 23.795.419 24.080.712 

•        obveznosti iz predujmov 489.999 90.282 

•        druge obveznosti 8.071.790 7.312.665 

•        obveznosti iz pogodb z dobavitelji 403.505 16.595 

Skupaj kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 55.238.552 45.598.648 

 

Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank je izkazan tisti del dolgoročnih obveznosti do bank, ki zapade v 

letu 2020. Druge kratkoročne finančne obveznosti vključujejo kratkoročni del obveznosti iz leasing pogodb, ki prav 

tako zapadejo v plačilo v letu 2020. 
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Druge kratkoročne poslovne obveznosti :  

31.12.2019 31.12.2018 

Skupaj  8.475.295 7.329.260 

 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti vključujejo obveznosti do zaposlencev iz decembrskih plač izplačanih v 

januarju 2019, obveznosti do državnih institucij iz decembrskih plač, obveznosti za DDV in obveznost iz obračuna 

davka od dohodka pravnih oseb.  

Razen obveznosti iz plač, Skupina nima ne kratkoročnih dolgov in ne dolgoročnih dolgov do članov poslovodenja. 

Skupina ima na 31.12.2019 obveznost za tekoči davek iz dobička v višini 251.367 EUR. 

6.5.14. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  

 

  31.12.2019 31.12.2018 

Vračunani stroški in odhodki  993.970 840.091 

Kratkoročno odloženi prihodki - obveznosti iz pogodb s kupci 109.558 101.903 

Skupaj 1.103.528 941.994 

 

Vračunani stroški in odhodki vključujejo vračunane neizkoriščene dopuste, vračunane stroške benificirane delovne 

dobe in druge vračunane stroške.   

69.632 EUR kratkoročno odloženih prihodkov je na družbi Nomago, od tega je 35.091 EUR odloženih prihodkov iz 

prodaje mesečnih vozovnic dijakom. 39.926 EUR je kratkoročno odloženih prihodkov na družbi Marg d.o.o.. 

 

6.5.15. POGOJNE OBVEZNOSTI 

Zabilančno evidenco tvorijo : 
 

Pogojne obveznosti 31.12.2019 31.12.2018 

Hipoteke 0 0 

Garancije 5.335.153 7.598.950 

Druge zunajbilančne obveznosti 2.970.044 2.883.380 

Skupaj 8.305.197 10.482.330 

 

Hipotek družbe v Skupini na 31.12.2019 niso imele. 

Garancije v višini 3.835.153 EUR se nanašajo na družbo Nomago in so dane za dobro izvedbo del in za resnost 

ponudbe za sodelovanje na javnih razpisih. Družba Big Bang izkazuje na 31.12.2019 garancijo tujemu dobavitelju za 

pravočasno poravnavo obveznosti v višini 1,5 mio EUR. 

Druge zunajbilančne postavke tvorijo dana poroštva družbe Big Bang (1,219 mio EUR) in zunajbilančno evidenco 

izdanih vrednostnih bonov (1,664 mio EUR). V višini 86.666 EUR pa so zunajbilančne obveznosti Nomaga do družbe 

iz ZDA, s katero imajo sklenjene pogodbe za prihodnje obdobje. 

Pogojne obveznosti / sredstva in možne izgube: 

• 60% poslovni delež v družbi Bidigital d.o.o. je zastavljen za odplačilo obveznosti iz prejetega posojila, ki ga ima 

ta odvisna družba do domače banke v višini 9,3 mio EUR. Za ta namen so zastavljene tudi bodoče terjatve za 

dividende do družbe Big bang d.o.o.. 
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• Pogojne obveznosti Big bang d.o.o. na dan 31.12.2019 znašajo 1,219 mio EUR. Prejemnik oziroma upravičenec 

iz poroštva je bila NLB, d.d., ki pa je slednje v okviru prenosa terjatev do družbe Merkur, d.d. prenesla na Družbo 

za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB). 

• Pogojna sredstva Big bang d.o.o. na dan 31.12.2019 znašajo 8,944 mio EUR se nanašajo na regresne zahtevke 

do povezanih podjetij Merkur, d.d., ki pa od sredine novembra 2017 ni več povezana družba, in Mersteel, d.o.o., 

za plačila poroštvenih obveznosti. Regresni zahtevki do družbe Merkur, d. d., so izkazani v višini, ki je v skladu z 

načrtom finančnega prestrukturiranja. Družbo Mersteel, d.o.o., smo kot solidarnega poroka v skladu z 

obligacijskim zakonikom pozvali za nadomestilo sorazmernega dela naših plačil. 

 

6.5.16. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB  

  2019 2018 

Skupaj davek  584.657 579.112 

Dejansko obračunani davek  919.514 651.315 

Odloženi davek  -334.857 -72.203 

Dobiček pred obdavčitvijo 5.896.861 5.584.002 

Davek obračunan z uporabo splošne stopnje  1.120.404 1.060.960 

Davčna stopnja  19% 19% 

Efektivna davčna stopnja v % 11,01% 10,37% 

Efektivna davčna stopnja predstavlja znesek dejansko obračunanega davka. Na nižjo obveznost obračunanega 

davka vplivajo predvsem investicijske olajšave, pa tudi povečanje odloženih davkov Skupine.  

 

 

6.5.17. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE  

  2019 2018 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz razmerij do podjetij v skupini 8.954 9.252 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz razmerij do drugih 207.760.695 112.820.477 

Skupaj  207.769.649 112.829.729 

 

  2019 2018 

Big Bang, d.o.o. 139.176.653 52.358.926 

Nomago d.o.o. 51.752.376 47.557.955 

Brioni d.o.o. 9.728.547 6.949.886 

Alibus International S.r.l. 5.081.725 1.378.442 

Nomago Mobility d.o.o., Zagreb 2.962.579 1.103.414 

Marg d.o.o. 2.422.587 2.146.284 

Nautički centar Liburnija d.o.o. 477.798 295.473 

Šola vožnje Izletnik d.o.o. 327.702 288.683 

Adventura holding d.o.o. 317.320 270.477 

AP Rižana d.o.o. 0 1.672.969 

izločitve in prilagoditve v konsolidaciji -4.477.638 -1.192.780 

Skupaj  207.769.649 112.829.729 

Skupina Adventura holding je v letu 2019 ustvarila prihodke iz zelo raznolikih dejavnosti. Glavni delež prihodkov od 

prodaje predstavljajo prihodki družbe Big bang d.o.o., ki je s svojo glavno dejavnostjo, to je prodaja blaga in storitev v 

specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami, ustvarila 67% vseh čistih prihodkov Skupine. Drugi 

najpomembnejši del prihodkov Skupine predstavljajo prihodki ustvarjeni z dejavnostjo opravljanja avtobusnih 
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prevozov, ki jih opravljajo družbe Nomago d.o.o., Brioni d.d. Pula in Alibus international S.r.l. in skupno znašajo 

slabih 66,6 mio EUR oz. 32% vseh čistih prihodkov Skupine. Čistih prihodkov od ostalih storitev v družbah Skupine je 

bilo le za 1%. V izračunih so upoštevane tudi prihodki od prodaje med povezanimi družbami.  

Večina prihodkov od prodaje se realizira v določenem trenutku, le manjši del va v določenem časovnem obdobju. 

(*) V pojasnilih k postavkam izkaza vseobsegajočega donosa se primerjalni podatki za preteklo leto pri družbah, ki so 

bile vključene v skupino v tem letu nanašajo na obdobje od datuma vključitve v skupino do konca leta.. 

 

6.5.18. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE 

  2019 2018 

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 352.400 41.185 

Skupaj  352.400 41.185 

 

Skupina na dan 31.12.2019 izkazuje prihodke iz naslova usredstvenih lastnih prozvodov v višini 220.750 EUR na 

račun lastnega razvoja na projektu Intercity v matični družbi Nomago ter v višni 31.650 EUR zradi lastnega razvoja v 

družbi Marg. 

 

6.5.19. DRUGI PRIHODKI IZ POSLOVANJA  

  2019 2018 

Nomago d.o.o. 12.098.451 9.716.806 

Brioni d.o.o. 804.733 546.571 

Big Bang, d.o.o. 702.308 471.142 

Alibus International S.r.l. 83.573 19.387 

Nautički centar Liburnija d.o.o. 31.365 23.472 

Šola vožnje Izletnik d.o.o. 10.452 0 

Marg d.o.o. 59 51 

Nomago Mobility d.o.o., Zagreb 0 3.184 

AP Rižana d.o.o. 0 169 

Adventura holding d.o.o. 0 11 

izločitve in prilagoditve v konsolidaciji 0 102.143 

Skupaj  13.730.941 10.882.936 

 

Drugi prihodki iz poslovanja so bili ustvarjeni predvsem na družbi Nomago in sicer iz naslova kompenzacij za prevoze 

v javnem linijskem potniškem prometu, ki so v letu 2019 znašale 10.144.133 EUR ter 1.321.771 EUR zaradi odprave 

rezervacij. Na družbi Big Bang je glavnina (94%) vseh drugih prihodkov iz poslovanja ustvarjenih zaradi izvensodnih 

poravnav družbe Big Bang d.o.o.. 

 

6.5.20. STROŠKI BLAGA IN MATERIALA  

  2019 2018 

Big Bang, d.o.o. 111.721.805 41.741.128 

Nomago d.o.o. 10.074.606 9.906.365 

Brioni d.o.o. 2.643.141 1.814.667 

Alibus International S.r.l. 494.727 138.783 

Nautički centar Liburnija d.o.o. 235.666 130.406 
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Šola vožnje Izletnik d.o.o. 22.646 15.168 

Marg d.o.o. 12.860 13.532 

Nomago Mobility d.o.o., Zagreb 4.782 2.072 

Adventura holding d.o.o. 938 3.961 

AP Rižana d.o.o. 0 332.757 

izločitve in konsolidacijske prilagoditve 0 -1.070 

Stroški blaga in materiala 125.211.172 54.097.768 

 

Stroški blaga in materiala predstavljajo 58,4% celotnih poslovnih odhodkov Skupine. Stroški materiala vključujejo 

predvsem stroške rezervnih delov, avtogum in drugega materiala, ki je potreben za popravilo avtobusov ter gorivo za 

avtobuse. 111.368.260 EUR pa predstavlja nabavna vrednost prodanega blaga (99,7% od tega na družbi Big Bang).   

  

6.5.21. STROŠKI STORITEV  

 

  2019 2018 

Nomago d.o.o. 17.158.754 14.852.232 

Big Bang, d.o.o. 8.778.023 3.971.903 

Nomago Mobility d.o.o., Zagreb 2.943.076 1.130.503 

Alibus International S.r.l. 2.387.883 708.062 

Brioni d.o.o.  2.311.494 1.492.819 

Marg d.o.o. 476.245 626.707 

Adventura holding d.o.o. 457.654 144.506 

Šola vožnje Izletnik d.o.o. 78.354 76.175 

Nautički centar Liburnija d.o.o. 32.597 23.771 

Digit plus d.o.o. 13.082 13.012 

Bidigital d.o.o. 9.421 48.908 

AP Rižana d.o.o. 0 385.111 

izločitve in konsolidacijske prilagoditve -4.517.308 -1.112.148 

Stroški storitev skupaj 30.129.275 22.361.561 

 

Stroški storitev predstavljajo 14,1% celotnih poslovnih odhodkov. Največji delež stroškov storitev izhaja iz Skupine 

Nomago oz. družbe Nomago d.o.o. (17.158.754 EUR), kjer so storitve v največji meri povezane z glavno dejavnostjo, 

to je z izvajanjem avtobusnih prevozov. Drugi največji delež stroškov storitev celotne Skupine predstavljajo stroški 

storitev družbe Big bang in sicer v višini 8.778.023 EUR, kjer gre v glavnini za stroške prodaje. Z izvajanjem 

avtobusnih prevozov so povezani tudi stroški storitev družbe Alibus (2.387.883 EUR) ter družbe Brioni (2.311.494 

EUR).  

 

6.5.22. STROŠKI DELA  

  2019 2018 

Nomago d.o.o. 25.110.422 21.459.324 

Big Bang, d.o.o. 9.638.975 3.163.799 

Brioni d.o.o. 2.992.872 1.913.680 

Alibus International S.r.l. 1.837.294 399.432 

Marg d.o.o. 695.576 655.367 

Adventura holding d.o.o. 418.135 230.644 

Šola vožnje Izletnik d.o.o. 149.270 138.215 
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Nautički centar Liburnija d.o.o. 141.544 71.765 

Nomago Mobility d.o.o., Zagreb 89.679 29.815 

Digit plus d.o.o. 12.406 0 

AP Rižana d.o.o. 0 470.776 

Stroški dela skupaj 41.086.173 28.532.817 

Delež stroškov dela v celotnih poslovnih odhodkih Skupine je 19,2%. Vključujejo stroške plač in nadomestil, stroške 

regresa za letni dopust, stroške prehrane in prevoza na delo. Poleg obveznih dajatev vključujejo tudi prispevke za 

benificirano delovno dobo voznikov za voznike in premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.   

Zaposlenci Skupine Adventura nimajo nobenih drugih zahtevkov po izplačilih, ki bi jim družba nasprotovala. 

 

6.5.23. ODPISI VREDNOSTI  

 

  2019 2018 

Amortizacija opredmetnih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in 
neopredmetenih sredstev  

12.838.000 7.936.473 

Prevrednotovalni poslovni odhodki opredmetenih OS 10.305 -13.699 

Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev  1.320.515 440.118 

Skupaj  14.168.820 8.362.892 

V odpisih vrednosti je 90,6% stroškov amortizacije, predvsem amortizacije opreme.   

 

6.5.24. DRUGI POSLOVNI ODHODKI  

 

  2019 2018 

Drugi poslovni odhodki 2.537.358 2.580.456 

Rezervacije  1.153.506 1.346.136 

Skupaj  3.690.864 3.926.592 

Drugi poslovni odhodki vključujejo prispevke za uporabo stavbnega zemljišča, članarine združenjem, davek od 

prevozov po tujini, dane odškodnine, odhodke za donacije in solidarnostne pomoči ter druge poslovne odhodke.  

 

6.5.25. FINANČNI PRIHODKI 

Finančni prihodki po vrstah: 

 

  2019 2018 

Finančni prihodki iz deležev 637 109.034 

Prihodki od obresti iz posojil 29.210 10.479 

Prihodki iz poslovnih terjatev 130.425 30.054 

Skupaj  160.272 149.567 

 

 

6.5.26. FINANČNI ODHODKI  

 
Finančni odhodki po vrstah:  
  

2019 2018 

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb 31.192 12.916 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.482.730 885.293 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 47.156 86.134 

Skupaj  1.561.078 984.343 



Konsolidirano letno poročilo 2019 

Stran 54 

 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti zajemajo predvsem odhodke iz posojil, prejetih od bank (683.367 EUR) ter 

finančne obveznosti iz naslova lizingov ter obresti od sredstev s pravico do uporabe (351.221 EUR). 

 

6.5.27. ČISTI POSLOVNI IZID  

 

  2019 2018 

Poslovni izid iz rednega delovanja 6.165.881 5.535.304 

•        poslovni dobiček / izguba 7.566.687 6.370.079 

•        finančna dobiček / izguba -1.400.806 -834.775 

Poslovni izid zunaj rednega delovanja -269.020 -53.444 

Prihodki iz I. konsolidacije 0 102.142 

Davek od dobička  -919.514 -651.315 

Odloženi davki 334.857 72.203 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 5.312.203 5.004.890 

 

6.6. POŠTENE VREDNOSTI 

Pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov se upošteva naslednja hierarhija ravni določanja poštene 

vrednosti: 

• Nivo 1 zajema kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti,  

• Nivo 2 zajema vhodne podatke poleg kotiranih cen, vključenih v prvo raven, ki so neposredno (tj. kot cene) ali 

posredno (tj. kot izpeljani iz cen) zaznavni za sredstvo ali obveznosti,  

• Nivo 3 zajema vhodne podatke za sredstva ali obveznosti, ki ne temeljijo na zaznavnih tržnih podatkih. 

 
 

Leto 2019 Knjigovodska vrednost  Poštena/nakupna vrednost Nivo 

Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže 283.168 283.168 3 

Druge dolgoročne finančne naložbe  0 0 3 

Dolgoročna dana posojila 171.991 171.991 3 

Dolgoročne poslovne terjatve 113.035 113.035 3 

Kratkoročne finančne naložbe 644.464 644.464 3 

Kratkoročne poslovne terjatve  24.608.279 24.608.279 3 

Denar in denarni ustrezniki 22.079.471 22.079.471 3 

Dolgoročne finančne obveznosti 51.226.462 51.226.462 3 

Dolgoročne poslovne obveznosti 16.912 16.912 3 

Kratkoročne finančne obveznosti 22.465.029 22.465.029 3 

Kratkoročne poslovne obveznosti 32.773.524 32.773.524 3 

 
 
 

Leto 2018 Knjigovodska vrednost  Poštena/nakupna vrednost Nivo 

Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže 267.246 267.246 1 

Druge dolgoročne finančne naložbe  314.369 314.369 3 

Dolgoročna dana posojila 227.377 227.377 3 

Dolgoročne poslovne terjatve 24.864 24.864 3 

Kratkoročne finančne naložbe 2.307.901 2.307.901 3 

Kratkoročne poslovne terjatve  23.217.947 23.217.947 3 

Denar in denarni ustrezniki 8.303.332 8.303.332 3 
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Dolgoročne finančne obveznosti 32.300.510 32.300.510 3 

Dolgoročne poslovne obveznosti 17.262 17.262 3 

Kratkoročne finančne obveznosti 14.098.394 14.098.394 3 

Kratkoročne poslovne obveznosti 31.500.254 31.500.254 3 

 

7. POROČANJE PO ODSEKIH  

Skupina Adventura holding je v letu 2019 ustvarila prihodke iz zelo raznolikih dejavnosti. Glavni delež prihodkov od 

prodaje predstavljajo prihodki družbe Big Bang d.o.o., ki je s svojo glavno dejavnostjo, to je prodaja blaga in storitev v 

specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami, ustvarila 67 % vseh čistih prihodkov Skupine. Drugi 

najpomembnejši del prihodkov Skupine predstavljajo prihodki ustvarjeni z dejavnostjo opravljanja avtobusnih 

prevozov, ki jih opravljajo družbe Nomago d.o.o., Brioni d.o.o. Pula in Alibus international S.r.l. in skupno znašajo 

58,8 mio EUR oz. 28,29 % vseh čistih prihodkov Skupine. Čistih prihodkov od ostalih storitev v družbah Skupine je 

bilo 4,78 % oz. 10 mio EUR. 

Razdelitev čistih prihodkov družb v Skupini po glavnih dejavnostih: 

  2019 Delež v % 2018 Delež v % 

Prihodki od prodaje blaga in storitev v specializiranih prodajalnah z avdio 
in video napravami 

139.059.484 66,93% 50.606.790 44,85% 

Prihodki od prodaje storitev avtobusnih prevozov  58.779.054 28,29% 50.351.250 44,63% 

Prihodki od prodaje storitev računalniškega programiranja 2.308.225 1,11% 2.146.284 1,90% 

Drugi prihodki od prodaje storitev in blaga 7.622.886 3,67% 9.725.405 8,62% 

Skupaj  207.769.649 100,00% 112.829.729 100,00% 

 

V nadaljevanju sledi prikaz nekaterih glavnih postavk izkaza finančnega položaja in izkaza celotnega 

vseobsegajočega donosa Skupine, razdeljen glede na družbe v Skupini:  

 

Leto 2019 
čisti prihodki 

od prodaje 

stroški blaga, 
materiala in 

storitev 
stroški dela 

čisti 
dobiček 

sredstva 
(aktiva) 

Nomago d.o.o., Brioni d.d., Alibus International S.r.l. 66.562.648 34.662.695 29.940.588 4.719.982 91.100.398 

Big Bang d.o.o. 139.176.653 120.439.588 9.638.975 2.431.258 52.480.010 

ostale družbe 2.030.348 238.164 1.506.610 -1.839.037 11.452.650 

Skupaj  207.769.649 155.340.447 41.086.173 5.312.203 155.033.058 

 

Leto 2018 
čisti prihodki 

od prodaje 

 

stroški blaga, 

materiala in 

storitev 

stroški 

dela 

čisti 

dobiček 

sredstva 

(aktiva) 

Nomago d.o.o., Brioni d.d., Alibus International S.r.l. 55.060.206 28.912.929 23.772.436 2.855.665 74.956.078 

Big bang d.o.o. 52.352.799 45.713.031 3.163.799 1.865.656 44.460.703 

ostale družbe 5.416.724 1.833.369 1.596.582 283.569 3.548.558 

Skupaj  112.829.729 76.459.329 28.532.817 5.004.890 122.965.339 

 

8. OBVLADOVANJE TVEGANJ 

Poslovna, finančna in tveganje delovanja Skupine vplivajo na zagotavljanje prihodkov, obvladovanje odhodkov, 

ohranjanja premoženja in obvladovanja vseh obveznosti družbe. 



Konsolidirano letno poročilo 2019 

Stran 56 

8.1.  PRODAJNA IN NABAVNA TVEGANJA 

Skupina je izpostavljena prodajnemu in cenovnemu tveganju saj pretežno dejavnost prevoza potnikov v javnem 

linijskem prometu opravlja po koncesijski pogodbi za opravljanje gospodarske javne službe za javni l inijski prevoz 

potnikov v notranjem cestnem prometu. Pogodba koncesionarju določa številne pogoje za opravljanje dejavnosti, 

med drugim tudi prodajne cene na osnovi predpisanih tarif. Nabavna tveganja so na odhodkovni strani vezana na 

visoko odvisnost od cene goriva, ki je visoko cenovno nestanovitna. Vpliv cene goriva na poslovanje družbe smo v 

neki meri omilili s pogodbenimi dogovori s poslovnimi partnerji, da se s spremembo cen goriva uskladijo v ustreznem 

delu tudi prodajne cene. 

Druga pretežna dejavnost v Skupini pa je maloprodaja avdio in video naprav kjer so izpostavljeni zmernemu tveganju 

gibanja nabavnih cen. Instrument za zmanjšanje tveganj, povezanih z gibanjem cen, je nabavna pogodba, kjer so 

opredeljene določene omejitve. Pomemben instrument za obvladovanje tega tveganja je tudi regulacija zaloge glede 

na stopnjo tveganja za posamezno blago ali skupino blaga. To tveganje obvladujejo z nenehnim spremljanjem zalog 

po opredeljenih kriterijih in s sprotnim ukrepanjem. Dobavitelje vključujejo v razreševanje slabih zalog. Instrument za 

obvladovanje tega tveganja je nabavna pogodba, s katero tudi minimalizirajo tveganje nepravočasnih dobav. 

Prodajno tveganje v tej dejavnosti pa je tveganje, da bodo spremembe v tržnih cenah, kot so devizni tečaji, obrestne 

mere in lastniški instrumenti, vplivale na prihodke ali na vrednost finančnih instrumentov. Cilj obvladovanja tržnega 

tveganja je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo tržnim tveganjem v razumnih mejah ob hkratni optimizaciji 

dobička. 

8.2. TVEGANJE IZGUBE PREMOŽENJA 

Tveganje izgube premoženja v Skupini omejujemo s sklenjenimi zavarovalnimi pogodbami, ki omejujejo 

premoženska tveganja.  

Najpomembnejša zavarovanja so: 

• zavarovanje splošne odgovornosti in požarno zavarovanje, ki vključuje zavarovanje gradbenih objektov, opreme 

in drugih osnovnih sredstev v pridobivanju, 

• zavarovanje motornih vozil: avtomobilska odgovornost in avtomobilski kasko, 

• nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu, 

• zavarovanje splošne odgovornosti v turistični agenciji. 

Določeno tveganje predstavljajo tudi morebitne odtujitve premoženja – osnovnih sredstev ter trgovskega blaga. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da je pomemben dejavnik zniževanja tveganja ustrezno tehnično varovanje prostorov ter 

trgovskega blaga, in sicer tako v času obratovanja poslovalnic, kot tudi izven. V okviru varovanja premoženja ter 

trgovskega blaga imamo ustrezno tehnično varovanje in nadzorni sistem, kot tudi organizirano intervencijsko službo. 

Ocenjujemo, da je tveganje vlomskih tatvin ter kraj relativno visoko, toda verjetnost zmerna, še posebej z vidika 

višine potencialne izgube oziroma škode. 

8.3. VALUTNO TVEGANJE 

Skupina ni izpostavljena valutnemu tveganju, ker je poslovanje s tujimi partnerji minimalno. 

8.4. OBRESTNO TVEGANJE 

Večina posojil v Skupini je sklenjenih s fiksno obrestno mero in zato niso izpostavljena nihanju Euriborja. Je pa precej 

posojil in finančnih najemov vezanih tudi na variabilno obrestno mero Euribor, zato je pri velikih nihanjih Euriborja 

obrestno tveganje dokaj visoko. Dolgoročna posojila so v večini primerov vezana na variabilno obrestno mero, 

medtem ko so kratkoročna posojila vsa vezana na fiksno obrestno mero. V letu 2016 se je družba Nomago proti 

obrestnemu tveganju delno zaščitila s pomočjo sklenitve IRS EURIBOR. Finančna obveznost iz IRS EURIBOR na 
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dan 31.12.2019 je 303.251 EUR. Nominalna oz. pogodbena vrednost zavarovanih finančnih obveznosti do bank z 

IRS znaša 16.607.072 EUR. 

Izpostavljenost obrestnemu tveganju prejetih posojil: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Posojila po fiksni obrestni meri (*) 26.291.108 7.443.568 

Posojila po variabilni obrestni meri  16.827.084 25.076.284 

Finančni najemi po variabilni obrestni meri  13.961.874 11.316.199 

Obveznosti iz najemov 16.145.411 0 

Skupaj  73.225.478 43.836.051 

 

(*) Družba je izdala obveznice v nominalni višini 10 mio EUR. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti 

obveznic na podlagi fiksne obrestne mere, zato je višina obveznosti za plačilo obresti iz obveznic fiksno določena in 

ni izpostavljena tveganju spremembe obrestne mere. Ne glede na navedeno, se lahko obrestna mera poviša in nazaj 

zniža skladno s pogojem obveznic za 0,5 odstotne točke letno, kar je odvisno od vrednosti mnogokratnika neto 

dolg/EBITDA v skladu s pogoji za izdajo obveznice.  

 

8.5.    KREDITNO TVEGANJE 

Kreditno tveganje opredeljujemo kot tveganje, da kupci zaradi različnih vzrokov ne bodo izpolnili svojih obveznosti, 

torej plačali terjatev, ki jih imamo do njih iz naslova opravljenih storitev. Tovrstno tveganje zmanjšujemo: 

• s sistematičnim pristopom k izterjavi terjatev in z opominjanjem,  

• z individualno obravnavo vsakega kupca, predvsem pri novih poslih preverjamo finančno in premoženjsko stanje 

ter boniteto stranke, 

• z raznimi oblikami plačil: avansi, kompenzacije, prodaja terjatev. 

 

Izpostavljenost kreditnemu tveganju: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Dolgoročne poslovne terjatve 113.035 24.864 

Kratkoročne poslovne terjatve  24.608.279 23.217.947 

Dolgoročno dana posojila in depoziti 171.991 227.377 

Kratkoročno dana posojila in depoziti 644.464 2.307.901 

Denarna sredstva  22.079.471 8.303.332 

Skupaj maksimalna izpostavljenost kreditnemu tveganju 47.617.240 34.081.421 

 

8.6. LIKVIDNOSTNO TVEGANJE 

Likvidnostno tveganje nastane kot posledica zamude pri plačilu s strani kupcev, ki privede do neusklajenosti 

dospelosti sredstev in obveznosti. Tveganje zmanjšujemo z učinkovitim uravnavanjem denarnih tokov ter 

upravljanjem z denarnimi sredstvi. Likvidnostno tveganje v letu 2019 ocenjujemo kot sorazmerno nizko, saj družbe 

niso imele težav pri zagotavljanju potrebne likvidnosti.  
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Analiza zapadlosti finančnih in poslovnih obveznosti 2019: 

2019 Do 1 leta  Nad 1 do 5 let  Nad 5 let  Skupaj  

Finančne obveznosti 22.465.030 45.293.801 5.932.660 73.691.491 

Poslovne obveznosti  32.773.524 16.912 0 32.790.436 

 

V spodnji tabeli so finančne obveznosti razdeljene na tri pomembnejše kategorije: 

2019 Do 1 leta  Nad 1 do 5 let  Nad 5 let  Skupaj  

Finančne obveznosti skupaj 22.200.835 44.177.896 5.932.432 72.311.164 

 - finančne obveznosti do bank 12.510.136 17.691.370 1.829.921 32.031.427 

 - finančne obveznosti iz naslova obveznic 2.055.464 8.000.000 0 10.055.464 

 - finančne obveznosti iz najemov in leasingov 7.635.235 18.486.526 4.102.511 30.224.273 

 

Analiza zapadlosti finančnih in poslovnih obveznosti 2018: 

2018 Do 1 leta  Nad 1 do 5 let  Nad 5 let  Skupaj  

Finančne obveznosti 14.098.394 26.009.582 6.290.928 46.398.904 

Poslovne obveznosti  31.500.254 17.262 0 31.517.516 

 

8.7. KAPITALSKA USTREZNOST 

Družba spremlja gibanje kapitala z uporabo kazalnika finančnega vzvoda, izračunanega z delitvijo neto obveznosti s 

celotnim zneskom kapitala, kot je prikazano v spodnji tabeli.  

Postavka Leto 2019 Leto 2018 

Finančne obveznosti 73.691.491 46.398.904 

Poslovne obveznosti 32.790.436 31.517.516 

Denarna sredstva in kratkoročni depoziti 22.079.471 8.303.332 

Neto obveznosti 84.402.456 69.613.088 

Kapital 40.555.930 35.829.632 

Kazalnik finančnega vzvoda 2,08 1,94 

 
 

9. POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI 

Transakcije Skupine Adventura Holding s povezanimi osebami so bile opravljene na tržnih osnovah, po tržnih cenah  

in v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju. Družba Adventura holding, d.d. je v letu 2019 dobila za vse ustrezno 

plačilo in nikoli ni bila prikrajšana pri poslovanju, prav tako pa ni bilo pomembnih transakcij, ki niso bile opravljene 

pod običajnimi tržnimi pogoji. Obresti od posojil so bile obračunane po priznani obrestni meri med povezanimi 

osebami, skladno s kreditnimi pogoji in Pravilnikom o priznani obrestni meri, veljavni v času sklenitve pogodbe.  

V razmerju med obvladujočo družbo Adventura holding, upravljanje družb d.d. Ljubljana in družbo Nomago d.o.o. so 

bili opravljeni naslednji pravni posli:  

Družba Adventura holding, upravljanje družb, d.d. je opravila v 2019 storitve v skupnem znesku 324.703 EUR z DDV 

za družbo NOMAGO d.o.o. Na dan 31.12.2019 NOMAGO d.o.o. izkazuje nezapadle obveznosti iz naslova 

opravljenih storitev do družbe Adventura holding, upravljanje družb d.d. Ljubljana v višini 20.167 EUR. 

Družba NOMAGO d.o.o. je družbi Adventura holding, d.d. izdala v 2019 račune za opravljene storitve v vrednosti 

29.204 EUR z DDV. Na dan 31.12.2019 izkazuje do Adventure holding, d.d. nezapadle terjatve v znesku 5.281 EUR.  
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Prav tako NOMAGO d.o.o. izkazuje terjatev za kupnino in obresti prodane naložbe v družbi Izletnik Celje d.d. 

obrestovano z obrestno mero med povezanimi osebami v višini 1.876.521 EUR ter terjatev iz posojilnih pogodb 

obrestovano z obrestno mero med povezanimi osebami v višini 3.727.010 EUR.  

V razmerju med obvladujočo družbo Adventura holding, upravljanje družb d.d. Ljubljana in družbo BIDIGITAL 

naložbe d.o.o. so bili opravljeni naslednji pravni posli:  

Družba Adventura holding, upravljanje družb, d.d. je v 2019 družbi BIDIGITAL naložbe d.o.o. posodila finančna 

sredstva v skupni višini 90.000 EUR, ki jih je družba BIDIGITAL naložbe d.o.o. že vrnila v letu 2019 in obračunala 

734 EUR obresti. Na dan 31.12.2019 družba BIDIGITAL naložbe d.o.o.. izkazuje nezapadlo obveznost iz naslova 

prejetega posojila do družbe Adventura holding, upravljanje družb d.d. Ljubljana v višini 60.000 EUR in obveznost za 

natečene, še nezapadle obresti v vrednosti 520 EUR. Med družbama v Skupini v letu 2019 ni bilo nobenega prometa, 

zato tudi ne izkazujeta na 31.12.2019 nobenih medsebojnih obveznosti in/ali terjatev.   

Družba Adventura holding, upravljanje družb, d.d. izkazuje terjatev iz posojilnih pogodb do odvisne družbe Digit plus 

d.o.o. v znesku 1.106.000 EUR za glavnico in 9.143 EUR terjatev za obresti ter terjatev za posojena sredstva odvisni 

družbi Nautički centar Liburnija d.o.o. v višini 698.485 EUR in 83.907 EUR  terjatev za obresti. Izkazuje tudi terjatve iz 

posojilnih pogodb do Skupine Avrigo skupno z obrestmi v višini 40.302 EUR in do družbe MMNT d.o.o. skupno z 

obrestmi v višini 453.626 EUR. 

Med družbami v Skupini Adventura holding je bilo konsolidiranih za 4.477.638 EUR prihodkov od prodaje, 7.756.991 

EUR finančnih prihodkov iz deležev in za 154.035 EUR finančnih prihodkov iz danih posojil. Konsolidiranih je bilo 

medsebojnih finančnih terjatev in obveznosti v znesku 8.656.617 EUR in medsebojnih terjatev in obveznosti iz 

poslovanja v znesku 3.181.206 EUR. 

10. DOGODKI PO DNEVU BILANCE STANJA 

Skupina Adventura holding v letu 2019 posluje v skladu s planom.  

Pomembni dogodki po bilanci stanja: 

- Izvršitev nakupa 51% poslovnega deleža v družbi SKYX d.o.o. Lastništvo je družba pridobila dne 31.1.2020. 

- Prenehanje Pogodbe o nakupu Marine Portorož, d.d., ker do Long Stop Date niso bili izpolnjeni odložni pogoji. 

- Ustanovitev družbe Nomago Mobility d.o.o., katere 92,90% lastnik je Adventura holding d.d. 

- Prodaja lastniškega deleža pridružene družbe MMNT d.o.o. 

- V letu 2019 je bila podpisana pogodba o odprodaji dejavnosti tehničnih pregledov v družbi Brioni d.o.o. Pula za 

6,5 mio EUR, ki je bila realizirana v mesecu februarju 2020, ko je družba Brioni prejela kupnino za prvi del v 

višini 6,2 mio EUR. 

- Družba Nomago je v letu 2019 podpisala pogodbo o nakupu 100% Integral Brebus Brežice, za katero se 

pričakuje, da bo realizirana do konca 2020.  

- Adventura holding d.d. se je 19.5.2020 preoblikovala in preimenovala v Adventura Investments d.o.o. (daljše 

ADVENTURA Investments, družba za upravljanje, d.o.o.). 

- Ob razglasitvi epidemije koronavirusa z dnem 13.3.2020 so družbe sprejele številne ukrepe za znižanje 

poslovnih tveganj. Zaradi izrednih ukrepov je bil potreben zamik nekaterih investicijskih aktivnosti. Ker je bila 

epidemija preklicana z dnem 31.5.2020, je v družbah že mogoče zaznati pozitivne trende in okrevanje 

poslovanja. Dokončnih vplivov na poslovanje pa zaradi številnih negotovosti še ni mogoče podati. 

 
 
 
 
Letno poročilo Skupine Adventura holding za leto 2019 je bilo sprejeto dne: _________________________ 






