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PISMO POSLOVODSTVA 

 

Spoštovani! 

Adventura holding je v letu 2017 uspešno nadaljevala začrtano strategijo upravljanja naložb. Tako je v letu 2017 

uspešno izvedla širitev portfelja na IT področju z nakupom večinskega deleža v podjetju Marg. Marg je vodilni 

ponudnik IT rešitev podpore procesov poslovanja in dokumentacijskih rešitev. Hkrati je družba v letu 2017 uspešno 

izvedla nakup večinskega deleža v podjetju NC Liburnia d.o.o., ki se ukvarja s storitvijo suhe marine na otoku Krk. 

Skupina Adventura Holding je v letu 2017 nadaljevala z integracijo družb Avrigo in Izletnik, ki je predvidena za leto 

2018. Hkrati z začrtano strategijo razvoja storitev mobilnosti v širši regiji je v letu 2017 izvedla nakup večinskega 

deleža družbe Brioni d.d., Pula. Poleg tega smo steber mobilnosti v letu 2017 in v začetku leta 2018 skladno s 

sprejeto strategijo uspešno razširili s prevzemi podjetij Promet Mesec, Sta potovanja in AP Rižana, ki jih bomo v letu 

2018 integrirali.  

Poslovanje celotne Skupine Adventura holding v letu 2017 lahko označimo kot uspešno, saj smo dosegli večino 

zadanih ciljev. V leto 2018 kljub izzivom na trgu zremo optimistično. Z veliko mero odgovornosti, tako do poslovnih 

partnerjev kot zaposlenih in lastnikov bomo nadaljevali s strateškim razvojem posameznih družb v skupini. Hkrati bo 

Adventura holding še naprej aktivno iskala primerne naložbene priložnosti v regiji tudi izven obstoječih dejavnosti. 

 

Aleš Škerlak, izvršni direktor 
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PREDSTAVITEV SKUPINE 

Skupino Adventura Holding tvorijo matična družba Adventura Holding, upravljanje družb d.d., s sedežem na 

Vošnjakovi ulici 3, 1000 Ljubljana in odvisne družbe Avrigo d.o.o., Nova Gorica, Izletnik Celje d.o.o., Digit plus d.o.o., 

Brioni d.d. Pula, Nautički centar Liburnija, Skupina Avrigo d.o.o.. Znotraj skupine upravlja podjetje Avrigo d.o.o. 

podjetje Alptours d.o.o. in podjetje MMNT d.o.o., podjetje Izletnik Celje d.o.o. pa podjetje Šola vožnje Izletnik d.o.o., 

podjetje Digit plus d.o.o. pa podjetje Margplus d.o.o., ta pa podjetje Marg d.o.o..  

Shema lastništva skupine: 

 

Matična družba Avdventura 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 preoblikovala 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.  

Matična družba Adventura Holding, upravljanje družb d.d. je lastnica 93,59% družbe Avrigo d.o.o. Nova Gorica. 

Lastništvo se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo zaradi pripojitve družbe Promet Mesec d.o.o..  

Avrigo d.o.o. ima v lasti 97,66% družbe Alptours d.o.o in 50% lastništvo družbe MMNT d.o.o. Nova Gorica. 

Prav tako ima matična družba v 100% lasti družbo Izletnik d.o.o. Celje, ki je 100% lastnica odvisne družbe Šola 

vožnje Izletnik d.o.o. Celje. 

V februarju 2017 je Adventura holding, upravljanje družb d.d. pridobila 75% lastništvo v družbi DIGIT PLUS  

upravljanje družb d.o.o., ki je 51% lastnica družbe MARGPLUS, inženiring d.o.o., ta pa je 100% lastnica družbe 

MARG, inženiring d.o.o .Ljubljana. 

V septembru 2017 je matična družba pridobila 69,19% lastništvo družbe Brioni d.d., v novembru 2017 pa 50,15% 

lastništvo v družbi Nautični centar Liburnija d.o.o. in v juniju 2017 ustanovila družbo Skupina Avrigo d.o.o.. 

1. POMEMBNI POSLOVNI REZULTATI SKUPINE ADVENTURA HOLDING V LETU 2017 

  2017 

Skupaj poslovni prihodki 51.241.961 

Število zaposlenih 867 

Sredstva skupine 67.000.774 

Delež kapitala v financiranju 39,29% 

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 4.002.903 

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 10.341.103 

Čisti dobiček 3.120.295 
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Pomembni dogodki v letu 2017: 

• nakup odvisne družbe Digit plus d.o.o. in njene odvisne družbe Marg d.o.o. za razvoj IT stebra,  

• nakup družbe Promet Mesec d.o.o. in integracija v segment prevozniške dejavnosti, 

• nakup družbe Brioni d.d. in s tem širitev prevozniške dejavnosti na tuje trge, 

• nakup družbe Nautički centar Liburnija in širitev dejavnosti, 

• v skladu s poslovni cilji za leto 2018 je bil sprejet Pravilnik o notranji organizaciji, Splošni akt o sistemizaciji 

delovnih mest, začela so se pogajanja s predstavniki sindikatov za novo enotno Podjetniško kolektivno 

pogodbo za družbi Avrigo d.o.o. in Izletnik Celje d.o.o.,  

• nadaljevanje racionalizacije poslovanja z javnimi razpisi in pripojitvijo nekaterih odvisnih družb. 

2. VIZIJA SKUPINE IN CILJI ZA LETO 2018 

Vizija Skupine Adventura Holding je aktivno upravljanje naložb. 

Adventura holding bo še naprej aktivno upravljala družbe v Skupini s ciljem povečanja vrednosti posameznih naložb. 

Pri tem bo aktivno sodelovala pri postavljanju dolgoročnih strategij posameznih družb in nudila ustrezno podporo pri 

izvajanju. Hkrati bo družba Adventura holding aktivno iskala primerne naložbene priložnosti v regiji tudi izven 

obstoječih dejavnosti.  

V letu 2018 bomo sledili naslednjim ciljem: 

• integracija prevozniških družb Avrigo in Izletnik ter uresničitev strategije storitev mobilnosti, 

• aktivno upravljanje in razvoj IT stebra preko družbe Marg, 

• razvoj družbe NV Liburnia s poudarkom na dokončanju objekta suhe marine, 

• iskanje novih primernih naložbenih priložnosti v regiji. 

ANALIZA POSLOVANJA 

1. VIRI SREDSTEV 

Vrednost kapitala je konec leta 2017 znašala 26.430.659 EUR in predstavlja 39% v vseh virih sredstev. Dolgoročne 

rezervacije predstavljajo slabih 7%, dolgoročne obveznosti dobrih 33%, kratkoročne obveznosti skupaj s pasivnimi 

časovnimi razmejitvami pa 21 % delež v vseh virih sredstev. 

Prikaz obveznosti do virov sredstev Skupine Adventura Holding 

 31.12.2017 31.12.2016 

Kapital 26.430.659 19.538.347 

Dolgoročne rezervacije  4.394.273 3.778.233 

Dolgoročne obveznosti 21.932.138 15.748.600 

Kratkoročne obveznosti in PČR 14.243.704 12.877.471 

Skupaj 67.000.774 51.942.651 
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Struktura obveznosti do virov sredstev Skupine Adventura Holding na dan 31.12.2017  

 

2. SREDSTVA 

V strukturi vseh sredstev predstavljajo neopredmetena sredstva, opredmetena sredstva in naložbene nepremičnine 

69% delež. Kratkoročna sredstva in kratkoročne aktivne časovne razmejitve znašajo 30% sredstev, 1% pa 

predstavljajo naložbe. 

Prikaz sredstev Skupine Adventura Holding 

 31.12.2017 31.12.2016 

Neopredmetena sredstva, opredmetena OS, naložbene nepremičnine 46.631.599 35.340.801 

Dolgoročne finančne naložbe, dolg.poslovne terjatve, odložene terjatve za davek 571.191 484.052 

Kratkoročna sredstva in kratkoročne AČR 19.797.984 16.117.798 

Skupaj 67.000.774 51.942.651 

 

Struktura sredstev Skupine Adventura Holding na dan 31.12.2017
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Kratkoročna sredstva in kratkoročne AČR
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3. CELOTNI PRIHODKI IN ODHODKI 

Konsolidirani celotni prihodki in odhodki skupine Adventura Holding vključujejo izkaze odvisnih družb od dneva 

nakupa do konca poslovnega leta.  

V letu 2017 so tako vključeni prihodki in odhodki za družbe Adventura holding d.d., Avrigo d.o.o. in Izletnik Celje 

d.o.o. od januarja do decembra, za Koratur d.d. od januarja do marca, DIGIT PLUS d.o.o. in njegove odvisne družbe 

za obdobje od aprila do decembra ter Brioni d.d. Pula za obdobje od oktobra do decembra 2017. Družba Nautički 

centar Liburnija d.o.o. je vključena v konsolidacijo z dnem 31.12.2017, tako da ne prihodki in odhodki te družbe niso 

vključeni v konsolidranem izkazu celotnega vseobsegajočega donosa. 

Prihodki in odhodki: 

 2017 2016 

Celotni prihodki 51.390.731 49.866.087 

Celotni odhodki 48.041.167 38.007.074 

Bruto dobiček 3.349.564 11.859.013 

V strukturi prihodkov v letu 2017 predstavljajo poslovni prihodki 99% delež, finančni prihodki in ostali prihodki so 

zanemarljivi oz. znašajo 1% vseh prihodkov. 

Struktura prihodkov po vrstah: 

  

2017 

 

2016 

Čisti prihodki od prodaje 84% 57% 

Drugi poslovni prihodki 15% 27% 

Finančni prihodki in izredni prihodki  1% 16% 

4. POSLOVANJE PO POSLOVNIH PODROČJIH 

Družba Adventura Holding d.d. upravlja z naložbami, ki pokrivajo različne dejavnosti  in so razdeljene v tri osnovne 

skupine: 

• Dejavnost storitev mobilnosti in potovanj, 

• Dejavnost IT , 

• Druge dejavnosti.  

Dejavnost storitev mobilnosti in potovanj, ki vključujejo storitve prevoza potnikov in turistične storitve so v družbi 

Avrigo d.o.o. in Izletnik Celje d.o.o. v letu 2017  ustvarile 93,5% celotnih konsolidiranih poslovnih prihodkov. Z 

nakupom družbe Brioni Pula d.d., ki je v letu 2017 ustvarila 7.861 tisoč EUR poslovnih prihodkov se bo povečal trg 

mobilnih storitev širše v regiji. Tudi nakup prevozniške družbe AP Rižana z 2.582 tisoč EUR prihodkov bo  v letu 2018  

pripomogel k širitvi teh storitev. 

Storitve prevozov potnikov se izvaja na notranjih in mednarodnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, ki 

vključujejo prevoze za osnovne šole v 64 občinah, prevoze delavcev za večja podjetja, občasne prevoze po Sloveniji 

in tujini, ter mestni promet v občinah Velenje, Krško, Sevnica ,Idrija, Postojna Šempeter Vrtojba in Nova Gorica. 

Popravila voznega  parka, ki obsega 530 avtobusov,  so organizirana v lastnih delavnicah v Celju, Slovenj Gradcu in 

Novi Gorici. 

Z nakupom družbe STAL turizem in trgovina d.o.o. bomo širili prodajo turističnih storitev.  

Dejavnost IT storitev v smislu informacijske tehnologije vključuje: 

• delovanje informacijske tehnologije znotraj  skupine Adventura in  
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• širše z nakupom večinskega deleža  družbe MARG d.o.o., ki je vodilni ponudnik IT rešitev  podpore 

procesov poslovanja in dokumentacijskih rešitev 

Leto 2017 je bilo v smislu informacijske tehnologije (IT) skupine  leto začetka velikih sprememb in priprav na 

združeno podjetje Nomago d.o.o. (združitev Avrigo d.o.o. in Izletnik Celje d.o.o.) v letu 2018 ter nadaljnje rasti v 

naslednjih letih. Prva sprememba, ki jo je potrebno omeniti, je postavitev organizacijskih in vsebinskih okvirjev za 

novo IT ekipo ter pridobitev prvih novih sodelavcev. Tudi ostale spremembe so bile v duhu poenotenja, prenove in 

nadgradenj informacijskih sistemov. Poleg poenotenja sistemov po pripojitvah Koraturja in Prometa Mesec smo 

pričeli z uvedbo dokumentacijskega sistema Business Connect, načrtovanjem in prvimi analizami sistema poslovne 

inteligence, ter načrtovanjem bodočih CRM, fleet management in kadrovskih sistemov. Izvedeno je bilo tudi 

poenotenje ERP sistema v skupini (izbran Microsoft Dynamics NAV) ter nadgradnja poslovnega sistema za podporo 

operacijam, h kateri štejemo tudi prvi del poenotenja programske in terminalske opreme. Slednje je predstavljalo 

največje spremembe za podjetja v skupini, saj so to sistemi, ki podpirajo naše osrednje poslovanje. Pri teh sistemih 

smo se odločili za uporabo zalednega sistema iPLUS ter terminalske opreme Margento, ki edina podpira tudi sistem 

IJPP. Za naše stranke pa je bila nedvomno največja pridobitev uvedba informacijskih sistemov za potnike in ostale 

stranke, kamor štejemo predvsem novo internetno stran Avrigo-Izletnik, na kateri dijaki in študenti že od septembra 

kupujejo IJPP vozovnice, v letu 2018 pa bo nadgrajena tudi s prodajo ostalih vozovnic. V preteklem letu se je veliko 

delalo tudi na gradnji mobilne aplikacije, ki bo izšla v prvi polovici leta 2018. Poleg strateškega pristopa k načrtovanju 

jutrišnjega IT v okviru širše skupine Adventura smo sodelovali tudi pri prenovi in optimizaciji procesov, katerih 

nepogrešljivi del bo prav IT. 

Družba Marg d.o.o. kot ponudnik IT rešitev je v letu 2017 ustvarila 2.046 tisoč prihodkov in 285 tisoč čistega dobička  

z IT storitvami  na področju dokumentacijskih rešitev in podpore procesov.  

Druge dejavnosti vključujejo nakup večinskega deleža leta 2017 v podjetju NC Liburnija d.o.o, ki se ukvarja s 

storitvijo suhe marine na otoku Krk. V letu 2018 pa planiramo širitve tudi na nova področja in vključevanje novih 

dejavnosti . 

5. KAZALNIKI V LETU  

Vrsta kazalnika Izračun 2017 2016 

Delež lastniškega financiranja Kapital/obveznosti do virov sredstev x 100 39 38 

Delež dolgoročnega 

financiranja 

Vsota kapitala, rezervacij in dolg. dolgov/obveznosti do virov 

sredstev x 100 
79 75 

Delež osnovnih sredstev v 

sredstvih 
Osnovna sredstva/sredstva x 100 68 67 

Delež dolgoročnih sredstev v 

sredstvih 

Vsota osnov. sred., dolg.finančnih naložb in dolgoročnih 

poslovnih terjatev/sredstva x 100 
69 68 

Koeficient kapitalske pokritosti 

osnovnih sredstev 
Kapital/osnovna sredstva x 100 57 56 

Koeficient neposredne 

pokritosti kratkoročnih 

obveznosti 

Likvidna sredstva/kratkoročne obveznosti x 100 70 78 

Koeficient pospešene pokritosti 

kratkoročnih obveznosti 

Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev/kratkoročne 

obveznosti x 100 
137 129 

Koeficient kratkoročne 

pokritosti kratkoročnih 

obveznosti 

Kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti x 100 142 134 

Koeficient gospodarnosti 

poslovanja 
Poslovni prihodki/poslovni odhodki x 100 108 113 

Čista donosnost kapitala Čisti dobiček v poslovnem letu/povprečni kapital 1,37 1,56 

Dobiček na delnico 
Čisti dobiček / tehtano povprečno št. uveljavljajočih se delnic v 

letu 
0,44 1,64 

Popravljen čisti dobiček na 

delnico 

Čisti dobiček prilagojen za učinke potencialnih delnic/ tehtano 

povprečno št. uveljavljajočih se delnic v letu 
0,44 1,64 
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ZAPOSLENI 

1. STANJE ZAPOSLENIH V SKUPINI ADVENTURA  

Na dan 31.12.2017 je v Skupini Adventura Holding 867 zaposlenih. 

Zaposleni po družbah: 

 2017 

Izletnik Celje d.o.o. 391 

Avrigo d.o.o. 318 

Marg d.o.o. 15 

Šola vožnje Izletnik d.o.o. 3 

Brioni Pula d.o.o. 135 

Skupina Avrigo d.o.o. 1 

Adventura Holding d.o.o. 4 

Skupaj  867 
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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 01.01.2017 do 31.12.2017 izjavlja, kot sledi v nadaljevanju. 

Poslovodstvo družbe izjavlja, da je bilo upravljanje družbe v letu 2017 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: družba nima spletne strani in tako nima objavljenega statuta v obliki, ki omogoča normalno branje 

in iskanje po besedilu. 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 2017 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 spletne strani in tako 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.  

Družba ima izdane prinosniške delnice, zato družba ne razpolaga s podatki o lastništvu družbe. Družbi je znano, da 

https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/52673/dobra-praksa-korporativnega-upravljanja-za-vec-tujih-investicij-objavljen-kodeks-upravljanja-za-nejavne-druzbe
https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/52673/dobra-praksa-korporativnega-upravljanja-za-vec-tujih-investicij-objavljen-kodeks-upravljanja-za-nejavne-druzbe
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je večinski delničar družbe, ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora družbe, Darko Martin Klarič. 

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 31.12.2017 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.  

 

Ljubljana, 3.8.2018 

 

Izvršni direktor: Aleš Škerlak 
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

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

31.12.2017 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila h konsolidiranim 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 2017.  

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 pod lagi 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 vrednosti 

premoženja skupine Adventura holding.  

 

Ljubljana, 3.8.2018 

 

Izvršni direktor: Aleš Škerlak 
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RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE ADVENTURA HOLDING  

1. KONSOLIDIRAN IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE ADVENTURA HOLDING NA DAN 31.12.2017 

 V EUR Pojasnila 31.12.2017 31.12.2016 

 SREDSTVA  67.000.774 51.942.651 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA  47.202.790 35.824.853 

I. Neopredmetena sredstva in časovne razmejitve  6.5.1. 3.893.317 110.431 

1. Dolgoročne premoženske pravice   3.475.097 110.431 

2. Dobro ime  418.220 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 6.5.2. 42.140.170 34.632.258 

1. Zemljišča in zgradbe  16.359.361 12.904.613 

a Zemljišča  6.858.405 5.396.208 

b Zgradbe  9.500.956 7.508.405 

2. Proizvajalne naprave, stroji in druga oprema  23.830.032 21.691.386 

3. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo  1.950.777 36.259 

III. Naložbene nepremičnine  6.5.2. 598.112 598.112 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 6.5.4. 530.008 402.011 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil   377.843 226.427 

a Delnice in deleži v družbah v skupini  110.219 9.803 

b Delnice in deleži v pridruženih družbah  0 0 

c Druge delnice in deleži  259.398 212.124 

d Druge dolgoročne finančne naložbe   8.226 4.500 

2. Dolgoročna posojila  0 175.284 

a Dolgoročna posojila drugim  0 175.284 

3 Dani dolgoročni depoziti  152.165 300 

V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE  6.5.7. 41.183 82.041 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih   41.183 82.041 

VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK  6.5.5. 0 0 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA  19.147.061 15.976.795 

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

II. Zaloge 6.5.6. 681.648 457.547 

1. Material  532.382 457.547 

2. Proizvodi in trgovsko blago  149.267 0 

III. Kratkoročne finančne naložbe  6.5.4. 66.469 162.110 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil  40.074 59.124 

a Delnice in deleži v družbah v skupini  40.074 0 

b Druge kratkoročne finančne naložbe  0 59.124 

2. Kratkoročna posojila   26.395 102.986 

a Kratkoročna posojila drugim   26.395 102.986 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 6.5.7. 8.975.652 6.059.437 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini   9.709 0 

2 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev   8.086.119 5.634.465 

3 Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  879.823 424.972 

V. DENARNA SREDSTVA  6.5.8. 9.423.292 9.297.701 

     

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve   650.923 141.003 

 Zabilančna aktiva 6.5.14 1.521.902 12.979.715 

Pojasnila od strani 14 do strani 48 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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 V EUR Pojasnila 31.12.2017 31.12.2016 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  67.000.774 51.942.651 

A KAPITAL 6.5.9. 26.430.659 19.538.347 

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  575.737 174.918 

1. Zakonske rezerve  575.737 174.918 

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 

V. Revalorizacijske rezerve  7.315 7.315 

VI. Rezerve za pošteno vrednost   21.362 6.393 

VII. Zadržani dobički /izgube  14.070.987 11.475.513 

VIII. Kapital manjšinjskih lastnikov  3.724.738 126.977 

IX. Rezerve iz uskupinjevanja   923.020 639.731 

B REZERVACIJE IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  6.5.10. 4.394.273 3.778.233 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti   1.243.648 1.309.344 

2. Druge dolgoročne rezervacije   2.630.996 1.944.260 

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve   519.629 524.629 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  6.5.11. 21.932.138 15.748.600 

I. Dolgoročne finančne obveznosti  20.743.288 15.097.388 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank  13.113.117 7.351.659 

2. Druge dolgoročne finančne obveznosti  7.630.171 7.745.729 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti   53.928 3.900 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do drugih dobaviteljev  0 0 

2. Dolgoročne poslovne obveznosti na podalgi predujmov   0 3.900 

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  53.928 0 

III. Odložene obveznosti za davek 6.5.5./6.5.11 1.134.922 647.312 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 6.5.12. 13.476.935 11.902.421 

I. Kratkoročne finančne obveznosti   6.407.566 6.908.967 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank  2.127.001 3.493.350 

2. Druge kratkoročne finančne obveznosti   4.280.565 3.415.617 

II. Kratkoročne poslovne obveznosti   7.069.369 4.993.454 

1. Kratrkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini  8.540 0 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  3.756.336 2.314.652 

3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov  78.495 88.707 

4. Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih  3.225.998 2.590.095 

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  6.5.13. 766.769 975.050 

 Zabilančna pasiva 6.5.14. 1.521.902 12.979.715 

Pojasnila od strani 14 do strani 48 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 ZA LETO 2017 

 V EUR Pojasnila 2017 2016 

1. Čisti prihodki od prodaje 6.5.16. 43.552.392 35.603.849 

2. Drugi poslovni prihodki  6.5.17. 7.689.569 6.364.645 

 SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI   51.241.961 41.968.494 

 SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI  47.239.057 37.247.513 

3. Stroški blaga, materiala in storitev  20.084.477 15.214.678 

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala 
6.5.18. 8.821.629 6.755.147 

b. Stroški storitev 6.5.19. 11.262.848 8.459.531 

4. Stroški dela 6.5.20. 20.254.546 15.616.731 

a. Stroški plač  14.586.032 11.452.919 

b. Stroški socialnih zavarovanj  1.276.015 747.622 

c. Stroški pokojninskih zavarovanj  1.329.339 1.322.269 

č. Drugi stroški dela  3.063.160 2.093.921 

5. Odpisi vrednosti 6.5.21. 6.581.615 5.166.610 

a. Amortizacija  6.5.3. 6.338.200 5.087.738 

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih OS  74.854 955 

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  168.561 77.917 

6. Drugi poslovni odhodki 6.5.22. 318.419 1.249.494 

 POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA  4.002.903 4.720.981 

 Finančni prihodki  6.5.24. 115.005 64.833 

7. Finančni prihodki iz deležev  74.316 33.577 

a. Finančni prihodki iz deležev v odvisnih podjetjih  0 0 

b. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah  22.050 22.074 

c. Finančni prihodki iz drugih naložb  52.266 11.503 

8. Finančni prihodki iz danih posojil  12.307 18.084 

a. Finančni prihodki iz posojil danih družbam v skupini  0 0 

b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim   12.307 18.084 

9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  28.382 13.172 

a. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih   28.382 13.172 

 Finančni odhodki  6.5.25. 729.618 674.091 

10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb  0 2.043 

11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti   726.060 658.669 

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

b. Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank   375.290 264.676 

c. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  350.770 393.993 

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti   3.558 13.379 

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

b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev  0 2.815 

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti  3.558 10.564 

 DOBIČEK OZIROMA IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA  3.388.290 4.111.723 

13. Drugi prihodki  33.765 7.832.760 

14. Drugi odhodki   72.492 85.470 

 BRUTO DOBIČEK POSLOVNEGA LETA  3.349.564 11.859.013 

15. Davek iz dobička  6.5.15 282.458 911.864 

16. Odloženi davki  53.190 721.223 

17.a ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA-skupina 6.5.26. 2.996.293 11.668.243 

17.b ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA-manjš. 

lastniki 
6.5.26. 124.002 129 

18. Sprememba rev.rezerv  iz prevrednotenja osnovnih sredstev    0 7.490 

19. Spremembe rezerv vrednotenja  po pošteni vrednosti za dolgoročne 

finančne naložbe 
 

 

50.274 -2.646 

20. Spremembe aktuarskih dobičkov oz. izgub iz prevednotenja 

rezervacij   
 

 

-33.385 1.304 

21. Druge spremembe vseobsegajočega donosa  5.363 7.920 

22. Drugi vseobsegajoči donos   22.252 14.068 

23.a CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA 

OBDOBJA-skupina 
 

 

3.016.625 11.681.950 

23.b CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA 

OBDOBJA-manjš.lastniki 
 125.922 490 

Pojasnila od strani 14 do strani 48 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 31.12.2017 

 
V EUR 

Osnovni 

kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 

lastne deleže 

Lastni 

poslovni 

deleži 

Druge 

rezerve iz 

dobička 

Rezerve za 

pošteno 

vrednost 

Revalorizacijs

ke rezerve 

Zadržani 

dobički 

Kapital  

manjšinjskih 

lastnikov 

Rezerve iz 

uskupinjeva

nja 

Skupaj kapital 

A.

1 
Stanje 31. december 2016 7.107.500 0 174.918 0 0 0 6.393 7.315 11.475.513 126.977 639.731 19.538.347 

a) 
Preračuni za nazaj (popravek 

napak) 
            

A.

2 
Stanje 1. januar 2017 7.107.500 0 174.918 0 0 0 6.393 7.315 11.475.513 126.977 639.731 19.538.347 

B.

1 

Spremembe lastn. kap. – trans. 

z lastniki 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.471.839 277.926 3.749.765 

a) Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) Druge spremembe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.471.839 277.926 3.749.765 

B.

2 

Celotni vseobsegajoči donos 

por. obdobja 
0 0 0 0 0 0 14.969 0 2.996.293 125.922 5.363 3.142.547 

a) 
Vnos čistega poslovnega izida 

por. obdobja 
0 0 0 0 0 0 0 0 2.996.293 124.002 0 3.120.295 

b) 
Sprememba rezerv iz prevr. 

dolgoroč. fin. naložb 
0 0 0 0 0 0 48.354 0 0 1.920 0 50.274 

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 -33.385 0 0 0 0 -33.385 

d) 
Druge sestvine celotnega 

vseobsegajočega donosa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.363 5.363 

B.

3 
Spremembe v kapitalu  0 0 400.819 0 0 0 0 0 -400.819 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 rezerv  
0 0 400.819 0 0 0 0 0 -400.819 0 0 0 

              

C. 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 

 
Bilančni  dobiček          14.070.987    

Pojasnila od strani 14 do strani 48 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 31.12.2016 

 
V EUR 

Osnovni 

kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 

lastne 

deleže 

Lastni 

poslovni 

deleži 

Druge 

rezerve iz 

dobička 

Rezerve za 

pošteno 

vrednost 

Revalorizacijske 

rezerve 

Zadržani 

dobički 

Kapital  

manjšinjskih 

lastnikov 

Rezerve iz 

uskupinjevanja 
Skupaj kapital 

A.

1 
Stanje 31. december 2015 7.107.500 0 0 0 0 0 0 0 -17.812 0 0 7.089.688 

a) 
Preračuni za nazaj (popravek 

napak) 
            

A.

2 
Stanje 1. januar 2016 7.107.500 0 0 0 0 0 0 0 -17.812 0 0 7.089.688 

B.

1 

Spremembe lastn. kap. – trans. 

z lastniki 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.488 639.731 766.219 

a) Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) Druge spremembe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.488 639.731 766.219 

B.

2 

Celotni vseobsegajoči donos 

por. obdobja 
0 0 0 0 0 0 6.393 7.315 11.668.243 489 0 11.682.440 

a) 
Vnos čistega poslovnega izida 

por. obdobja 
0 0 0 0 0 0 0 0 11.668.243 129 0 11.668.372 

b) 
Sprememba rezerv iz prevr. 

dolgoroč. fin. naložb 
0 0 0 0 0 0 -2.646 0 0 0 0 -2.646 

c) 
Spremembe rev. rezerv iz prevr. 

osnovnih sredstev 
0 0 0 0 0 0 0 7.315 0 175 0 7.490 

č) 
Sprememba aktuarskih dobičkov 

oz. izgub iz  prevr. rezervacij 
0 0 0 0 0 0 1.304 0 0 0 0 1.304 

d) 
Druge sestvine celotnega 

vseobsegajočega donosa 
      7.735   185  7.920 

B.

3 
Spremembe v kapitalu  0 0 174.918 0 0 0 0 0 -174.918 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 rezerv  
0 0 174.918 0 0 0 0 0 -174.918 0 0 0 

C. Stanje 31. december 2016 7.107.500 0 174.918 0 0 0 6.393 7.315 11.475.513 126.977 639.731 19.538.347 

 
Bilančni  dobiček          11.475.513    

Pojasnila od strani 14 do strani 48 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 31.12.2017 

 V EUR 2017 2016 

A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a) Postavke izkaza poslovnega izida  9.223.439 16.345.299 

 Čisti dobiček poslovnega leta 3.120.295 11.668.372 

 Prilagoditve za:    

 Amortizacija 6.338.200 5.087.738 

 Neto oblikovanje/odprava rezervacij 26.958 -952.645 

 Dobiček/izgubo pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 15.721 -809.804 

 Odpisi obratnih in osn. sredstev 168.561 78.872 

 Neto finančni izid 639.437 607.008 

 Davek od dobička z odloženimi davki 229.269 190.641 

 Plačani davek od dobička -838.679 -552.312 

 Druge prilagoditve -476.323 1.027.429 

b) 

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časov. Razmejitev, rezervacij 

ter odloženih terj. In obvez. Za davek) poslovnih postavk balance 

stanja 

- 33.532 7.930.490 

 Začetne manj končne poslovne terjatve  -765.961 -3.203.759 

 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 338.518 -141.003 

 Začetne manj končne odložene terjatve za davek 74.419 0 

 Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev)za prodajo -54.813 0 

 Začetne manj končne zaloge  -22.183 -470.522 

 Končni manj začetni poslovni dolgovi  773.179 5.493.970 

 Končna manj začetne pasivne razmejitve in rezervacije  -441.082 5.715.154 

 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek  64.391 536.650 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b) 9.189.907 24.275.789 

B DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU   

a) Prejemki pri investiranju 1.180.380 5.617.128 

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev pri naložbenju  58.088 51.661 

 Prejemki od odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev  345.224 5.331.832 

 Prejemki od odtujenih naložbenih nepremičnin 156.338 0 

 Prejemki od odtujitve finančnih naložb 620.731 233.635 

b) Izdatki pri investiranju -12.310.151 -34.824.786 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -171.354 -160.859 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -6.149.935 -33.259.628 

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 -598.868 

 Izdatki za pridobitev finančnih naložb -5.988.862 -805.431 

c) Pozitivni ali negarivni denarni izid pri investiranju (a + b) -11.129.770 -29.207.658 

C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 9.991.953 17.953.752 

 Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 

 Prejemki od povečanja finančnih obveznosti  9.991.953 17.953.752 

b) Izdatki pri financiranju -9.914.811 -7.815.366 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -793.196 -610.569 

 Izdatki za vračila kapitala 0 0 

 Izdatki za pridobitev neobvladujočih deležev v prevzetem poslovanju 0 -331.332 

 Izdatki za odplačila finančnih obveznosti -9.121.615 -6.873.465 

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku  0 0 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b) 77.142 10.138.386 

Č Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 9.423.292 9.297.701 

 Denarni izid v obdobju (seštevek A+B+C) -1.862.722 5.206.517 

 
Denarna  sredstva zaradi odtujitve/pripojitve odvisnih družb in teč. 

Razlike  
1.988.313 0 

 Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 9.297.701 4.091.184 

Pojasnila od strani 14 do strani 48 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 

2017.  

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

odvisnih družb: AVRIGO d.o.o., IZLETNIK Celje d.o.o. in nakupi družb v letu 2017 DIGIT PLUS d.o.o., Brioni d.d. 

Pula ter Nautički centar Liburnija d.o.o., zato je bila v 2017 izvedena I. konsolidacija s temi tremi družbami. 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  

odvisne družbe vključene v konsolidirane 

računovodske izkaze: 

Lastniški delež 

Adventure 

holding d.d. 

(glasovalne 

pravice ) 

Datum 

pridobitve 

obladujočega 

deleža  

Vrednost 

kapitala na 

31.12.2017 v 

EUR 

Poslovni izid v 

letu 2017 v 

EUR 

AVRIGO, družba za avtobusni promet in turizem 

d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica  
100% 5.2.2016 10.651.056 1.711.242 

IZLETNIK Celje d.o.o .prometno in turistično 

podjetje,Aškerčeva ulica 20,3000 Celje 
100% 6.4.2016 11.859.774 1.739.420 

Avto šola Izletnik Celje d.o.o. 100% 30.1.2017 47.686 26.532 

DIGIT PLUS upravljanje družb d.o.o., Vošnjakova 

ulica 3, 1000 Ljubljana 
75,00% 23.2.2017 185.266 -14.734 

Brioni d.d., Šijanska cesta 4, 52100 Pula, Hrvaška 69,19% 29.09.2017 3.753.293 302.465 

Nautički centar Liburnija d.o.o., Pušća 132, Omišalj, 

51511 Malinska, Hrvaška 
50,15% 16.11.2017 1.323.489 35.817 

     

Posredno odvisne družbe vključene v konsolidirane 

izkaze 

Lastniški delež 

Digit plus d.o.o. 
   

MARGPLUS, inženiring d.o.o. 51% 28.2.2017 1.605.931 -1.569 

 
Lasniški delež 

Margplus d.o.o. 
   

MARG inženiring d.o.o. 100%  22.3.2017 1.903.135 285.657 

Odvisna družba Skupina Avrigo d.o.o v 100% lastništvu matične družbe, zaradi nepomembnosti ni vključena v 

konsolidirane računovodske izkaze.   

Družba Avrigo d.o.o. ima na dan 31.12.2017 97,66% delež v družbi Alptours d.o.o., in 50% delež v družbi MMNT 

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

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, do datuma računovodskih izkazov še niso stopili v veljavo 

oziroma jih še ni potrdila Evropska unija. Skupina bo ustrezne standarde in pojasnila uporabila pri pripravi svojih 

računovodskih izkazov ob njihovi uveljavitvi. Skupina predčasno ni sprejela nobenega standarda. 
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Novi standardi in pojasnila, ki so sprejeti, a še niso v veljavi: 

Dopolnitve MSRP 4: Uporaba MSRP 9, Finančni instrumenti, v povezavi z MSRP 4, Zavarovalne pogodbe 

Dopolnitve naslavljajo vprašanja, ki so povezana z uvajanjem novega standarda za finančne instrumente (MSRP 9) 

pred uvajanjem novega standarda za zavarovalne pogodbe, ki ga Odbor pripravlja namesto MSRP 4. Za podjetja, ki 

izdajajo zavarovalne pogodbe, obstajata dve možnosti: začasna oprostitev uporabe MSRP 9 in sočasna uporaba. 

Začasna oprostitev se prvič uporabi za obdobja poročanja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. Podjetje se 

lahko za sočasno uporabo odloči ob prvi uporabi MSRP 9 in ta pristop uporabi za nazaj za finančna sredstva, 

določena ob prehodu na MSRP 9. Podjetje prilagodi primerjalne informacije, ki odražajo sočasno uporabo, le v 

primeru, da prilagodi primerjalne informacije ob uporabi MSRP 9. 

Skupina ne pričakuje, da bodo navedene dopolnitve vplivale na njene računovodske izkaze. 

MSRP 9, Finančni instrumenti 

Julija 2014 je Odbor za mednarodne računovodske standarde objavil končno različico standarda MSRP 9, Finančni 

instrumenti, ki vsebuje zahteve vseh posameznih faz projekta prenove MSRP 9 in nadomešča standard MRS 39, 

Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje, ter vse predhodne različice standarda MSRP 9. Prenovljeni standard 

uvaja nove zahteve glede razvrščanja in merjenja finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanja njihove oslabitve in 

računovodskega varovanja pred tveganji. Prenovljeni standard MSRP 9 velja za poslovna obdobja z začetkom 1. 

januarja 2018 ali pozneje. Zgodnja uporaba standarda je dovoljena. Spremembe standarda morajo podjetja uporabiti 

za nazaj, pri čemer pa predstavitev primerjanih podatkov ni obvezna. Zgodnja uporaba predhodnih različic standarda 

MSRP 9, ki so bile objavljene v letih 2009, 2010 in 2013, je dovoljena pod pogojem, da je podjetje izvedlo prehod na 

MSRP kadarkoli v obdobju pred 1. februarjem 2015.  

Skupina ne pričakuje, da bo navedeni standard pomembno vplival na njene računovodske izkaze. 

MSRP 15, Prihodki iz pogodb s strankami 

Odbor za mednarodne računovodske standarde je maja 2014 objavil standard MSRP 15, ki uvaja nov pet-stopenjski 

model pripoznanja prihodkov, ki jih podjetje doseže na podlagi pogodb s strankami. V skladu z določili MSRP 15 

podjetje pripozna prihodke v višini, ki odraža znesek kupnine, za katero podjetje meni, da mu pripada iz naslova 

prenosa blaga in posredovanja storitev kupcu. Računovodska načela iz MSRP 15 tako nudijo bolj strukturiran pristop 

pri merjenju in pripoznanju prihodkov. Nov standard velja za vsa podjetja in nadomešča obstoječe zahteve MSRP v 

zvezi s pripoznavanjem prihodkov. Popolna uporaba novega standarda velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. 

januarja 2018 ali pozneje, prilagojeno obliko standarda pa morajo podjetja uporabiti za nazaj. Zgodnja uporaba 

standarda je dovoljena. 

Skupina ne pričakuje, da bo navedeni standard pomembno vplival na njene računovodske izkaze. 

Pojasnila k MSRP 15, Prihodki iz pogodb s strankami 

Odbor za mednarodne računovodske standarde je aprila 2016 objavil dopolnila MSRP 15, ki obravnavajo več zadev, 

ki so bile predmet presoje strokovne skupine "Joint Transition Resource Group for Revenue Recognition". 

Dopolnitve: 

• pojasnjujejo, kdaj obljubljeno blago ali storitev ni skladno z vsebino pogodbe, 

• pojasnjujejo, kako naj podjetje uporabi usmeritev in ne navodil za uporabo sredstva, vključno z obračunsko 

enoto ocene, kako lahko podjetje uporabi načelo nadzora pri storitvenih transakcijah in preoblikuje 

kazalnike, 
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• pojasnjujejo, kdaj dejavnosti podjetja pomembno vplivajo na intelektualno lastnino (IP), do katere ima 

pravico kupec, kateri je dejavnik presoje pri odločanju o tem, ali podjetje pripozna prihodke iz naslova 

licenčnin v daljšem časovnem obdobju ali v točno določenem trenutku, 

• pojasnjujejo področje uporabe izjeme za avtorske honorarje iz naslova prodaje ali uporabe licenc za 

intelektualno lastnino (omejitev avtorskih honorarjev), v zvezi z drugim obljubljenim blagom ali storitvijo iz 

pogodbe. 

• vsebujejo dva praktična pripomočka za izpolnjevanje prehodnih določb MSRP 15 za: 

(a) zaključene pogodbe v okviru pristopa polnega prehoda in pripoznanja za pretekla obdobja in 

(b) prilagoditev pogodb ob prehodu na novi standard. 

Dopolnitve standarda začnejo veljati 1. januarja 2018, ki je datum začetka veljavnosti MSRP 15. Dopolnitve dodatno 

pojasnjujejo, ne pa spreminjajo zahtev MSRP 15. Družba mora ta dopolnila uporabiti za nazaj. Predčasna uporaba je 

dovoljena in jo mora podjetje razkriti. 

Skupina ne pričakuje, da bodo pojasnila pomembno vplivala na njene računovodske izkaze. 

MSRP 16, Najemi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Prehodne določbe standarda dovoljujejo nekatere olajšave. Zgodnja uporaba je 

dovoljena, vendar le, če podjetje že uporablja MSRP 15. Standarda še ni potrdila Evropska unija. 

Skupina pregleduje vpliv novega standarda in ga bo uporabila ob njegovi uveljavitvi. 

Novi standardi in pojasnila, ki jih Evropska Unija še ni sprejela. 

Dopolnitve standardov MSRP 10 in MRS 28: Prodaja ali prispevek sredstev med naložbenikom in njegovo 

pridruženo družbo ali skupnim podvigom  

Dopolnitve obravnavajo navzkrižje med MSRP 10 in MRS 28, pri obračunavanju izgube obvladovanja odvisnega 

podjetja zaradi njegove prodaje ali prispevka k pridruženi družbi ali skupnemu podvigu. Dopolnitve pojasnjujejo, da 

mora podjetje v celoti pripoznati dobiček ali izgubo iz prodaje ali prispevka sredstev, ki predstavljajo poslovanje kot je 

opredeljeno v MSRP 3, med vlagateljem in njegovo pridruženo družbo ali skupnim podvigom. Dobiček ali izgubo iz 

prodaje ali prispevka sredstev, ki ne predstavljajo poslovanja, mora podjetje pripoznati le do višine deleža 

nepovezanih naložbenikov v pridruženi družbi ali skupnem podvigu. Odbor za mednarodne računovodske standarde 

je datum začetka veljavnosti odložil za nedoločen čas. Podjetje, ki se odloči za zgodnjo uporabo teh dopolnitev, jih 



Konsolidirano letno poročilo 2017 

stran 23 

mora uporabiti za prihodnja obdobja.  

Skupina ne pričakuje, da bodo navedene dopolnitve vplivale na njene računovodske izkaze. 

Dopolnitve MRS 28: Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige 

Dopolnitve pojasnjujejo, da je merjenje finančne naložbe v pridruženo podjetje ali skupni podvig v lasti podjetja, ki je 

organizacija, ki se ukvarja s tveganim kapitalom, ali drugo upravičeno podjetje, po pošteni vrednosti preko 

poslovnega izida ob začetnem pripoznanju možno izbrati za vsako finančno naložbo v pridruženo podjetje ali skupni 

podvig, pri čemer se vsaka finančna naložba obravnava posebej. Dopolnitve se uporabljajo za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje.  

Skupina ne pričakuje, da bodo dopolnitve pomembno vplivale na njene računovodske izkaze. 

Dopolnitve MRS 40: Prenos naložbenih nepremičnin 

Dopolnitve pojasnjujejo zahteve za prenos na naložbene nepremičnine in z njih. Uporabljajo se za spremembe 

namembnosti, do katerih pride na začetku letnega obdobja poročanja, v katerem podjetje prvič uporabi dopolnitve, ali 

po začetku tega obdobja. Dovoljena je tudi uporaba za nazaj, če je to mogoče, brez uporabe spoznanj za nazaj. 

Dopolnitve veljajo za obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. Zgodnja uporaba je dovoljena. 

Skupina pregleduje vpliv dopolnitev standarda in jih bo uporabila ob njihovi uveljavitvi. 

Dopolnitve MSRP 1: Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja  

Z dopolnitvami so bile črtane kratkoročne izjeme v členih E3–E7 MSRP 1, saj so izpolnile svoj namen. Dopolnitve 

veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. 

Skupina ne pričakuje, da bodo navedene dopolnitve vplivale na njene računovodske izkaze. 

Dopolnitve MSRP 2: Razvrščanje in merjenje plačil z delnicami 

Dopolnitve se nanašajo na tri glavna področja: 

• Vpliv odmernih pogojev na merjenje z denarjem poravnanih plačil z delnicami. Dopolnitve pojasnjujejo, da 

se način obračunavanja odmernih pogojev pri merjenju s kapitalom poravnanih plačil z delnicami uporablja 

tudi za z denarjem poravnana plačila z delnicami. 

• Razvrščanje plačilnih transakcij z delnicami, ki imajo značilnosti neto poravnave, za potrebe obveze iz 

naslova davčnega odtegljaja. Z dopolnitvijo se dodaja izjema, s katero se obravnava natančno določena 

okoliščina, ko je dogovor o neto poravnavi namenjen izpolnitvi obveze podjetja, da na podlagi davčne 

zakonodaje ali predpisov odtegne določen znesek in tako izpolni davčno obvezo zaposlencev, povezano s 

plačilom z delnicami. 

• Obračunavanje, pri katerem se zaradi spremembe pogojev plačil z delnicami ta prerazvrstijo iz »z denarjem 

poravnana« v »s kapitalom poravnana«. 

Dopolnitev pojasnjuje, da se v primeru spremembe pogojev z denarjem poravnanega plačila z delnicami, zaradi 

katerega ta postane s kapitalom poravnano plačilo z delnicami, transakcija z dnem spremembe začne obračunavati 

kot s kapitalom poravnano plačilo. 

Dopolnitve se uporabljajo za nazaj in veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje. Ob sprejetju 

morajo podjetja spremembe uporabiti, ne da bi prilagodila informacije za predhodna obdobja, vendar je uporaba za 

nazaj dovoljena, če se podjetje odloči, da bo uporabilo vse tri dopolnitve, in če so izpolnjena druga merila. Zgodnja 

uporaba je dovoljena. 
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Skupina ne pričakuje, da bodo navedene dopolnitve vplivale na njene računovodske izkaze. 

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.  

Skupina pregleduje vpliv novega standarda in ga bo uporabila ob njegovi uveljavitvi. 

Pojasnilo OPMSRP 22: Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnje plačilo 

Pojasnilo obravnava vprašanje menjalnega tečaja, uporabljenega pri transakcijah, ki vključujejo vnaprejšnje plačilo, 

dano ali prejeto v tuji valuti. Zajema transakcije v tuji valuti, pri katerih podjetje pripozna nedenarno sredstvo ali 

nedenarno obveznost, ki nastane z dajanjem ali prejetjem vnaprejšnjega plačila, preden podjetje pripozna ustrezno 

sredstvo, odhodek ali prihodek. Pojasnilo se ne uporablja, kadar podjetje ustrezno sredstvo, odhodek ali prihodek ob 

začetnem pripoznanju izmeri po pošteni vrednosti ali po pošteni vrednosti prejetega ali danega plačila na datum, ki ni 

enak datumu začetnega pripoznanja nedenarnega sredstva ali nedenarne obveznosti. Pojasnila ravno tako ni treba 

uporabljati za davek iz dobička, zavarovalne pogodbe ali pozavarovalne pogodbe. OPMSRP 22 velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje, pri čemer je dovoljena zgodnja uporaba. Pojasnilo se lahko 

uporabi bodisi za prihodnja obdobja, in sicer za vsa sredstva, odhodke in prihodke v tuji valuti, ki jih obravnava to 

pojasnilo in so prvič pripoznani, bodisi na začetku obdobja poročanja, v katerem podjetje prvič uporabi pojasnilo, ali 

pozneje, bodisi na začetku predhodnega obdobja poročanja, pri čemer je treba predstaviti primerjalne informacije. 

Skupina ne pričakuje, da bo navedeno pojasnilo vplivalo na njene računovodske izkaze. 

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. 

Skupina ne pričakuje, da bodo pojasnila pomembno vplivala na njene računovodske izkaze. 

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. 
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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: 

Ocena življenjske dobe amortizirljivih sredstev (usmeritve 6.4.1.4.) 

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 ) 

• premoženjske pravice (pojasnilo 6.5.1 ) 

• finančne terjatve (pojasnilo 6.5.7) 
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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 krivulj 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.  

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 6.5.10.) 

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

preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti, in če je verjetno, da bo pri 
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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 6.5.10) 

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). 

6.4. RAČUNOVODSKE USMERITVE 

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

obdobje. Računovodski izkazi skupine za leto 2017 so pripravljeni v skladu z MSRP, razen novih sprejetih 

standardov in pojasnil v nadaljevanju.  

Novi sprejeti standardi in pojasnila, ki so stopili v veljavo s 1.1.2017 

Dopolnitve MRS 7: Pobuda za razkritja 

Podjetja morajo v skladu z dopolnitvami razkriti spremenjeno višino obveznosti, ki je posledica financiranja, vključno s 

spremembami, ki izhajajo iz denarnih tokov, in nedenarnimi spremembami, kot so pozitivne ali negativne tečajne 

razlike. Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje. Podjetjem ob začetni uporabi 

spremenjenega standarda ni treba priskrbeti primerjalnih informacij za predhodna obdobja. Zgodnja uporaba je 

dovoljena. 

Dopolnitve niso pomembno vplivale na izkaze Skupine. 

Dopolnitve MSRP 12: Razkritje deležev v drugih podjetjih 

Dopolnitve pojasnjujejo področje uporabe standarda, saj določajo, da se zahteve po razkritju iz standarda uporabljajo 

za deleže podjetja, navedene v členu 5, ki so v skladu z MSRP 5, Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno 

poslovanje, razvrščeni med sredstva za prodajo, med sredstva za razdelitev lastnikom ali ustavljeno poslovanje, 

vendar pa se dopolnitve ne uporabljajo za zahteve po razkritju iz členov B10–B16. Dopolnitve veljajo za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje. 
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Dopolnitve niso pomembno vplivale na izkaze Skupine. 

Dopolnitve MRS 12: Pripoznavanje odloženih terjatev za davek iz naslova nerealiziranih izgub 

OMRS je objavil dopolnitve MRS 12, Davek iz dobička, da bi pojasnil obračunavanje odloženih terjatev za davek iz 

naslova nerealiziranih izgub pri dolžniških instrumentih, izmerjenih po pošteni vrednosti. Dopolnitve pojasnjujejo, da 

mora podjetje proučiti, ali davčna zakonodaja omejuje vire obdavčljivega dobička, v breme katerega lahko uporabi 

odbitke ob razveljavitvi te odbitne začasne razlike. Poleg tega pojasnjujejo, kako naj podjetje določi prihodnji 

obdavčljivi dobiček, in okoliščine, v katerih lahko obdavčljivi dobiček pomeni povrnitev nekaterih sredstev v višini, ki 

presega njihovo knjigovodsko vrednost. Dopolnitve se uporabljajo za nazaj in veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 

1. januarja 2017 ali pozneje, pri čemer je dovoljena zgodnja uporaba. Ob začetni uporabi spremenjenega standarda 

se lahko sprememba začetnega kapitala najbližjega primerjalnega obdobja pripozna v začetnem zadržanem čistem 

dobičku (ali v drugi ustrezni sestavini kapitala), ne da bi se sprememba porazdelila med začetni zadržani čisti dobiček 

in druge sestavine kapitala. Podjetja, ki uporabijo to olajšavo, morajo to razkriti. 

Dopolnitve niso vplivale na izkaze Skupine. 

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. 

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. 
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6.4.1.1.  ODVISNE IN PRIDRUŽENE DRUŽBE –  USKUPINJEVANJE  

Podlaga za uskupinjevanje 

Odvisne družbe so družbe, ki jih obvladuje skupina Adventura. 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. Družba Avrigo d.o.o. in Izletnik Celje d.o.o. sta 

vključeni  celo poslovno leto 2017. Koratur d.d. od januarja do marca, ko se je pripojil družbi Izletnik Celje d.o.o, Digit 

plus d.o.o. od aprila do decembra, družba Brioni d.o.o. Pula pa je vključena v konsolidirane izkaze od oktobra do 

decembra 2017. Družba Nautički centar Liburnija je vključena po stanju 31.12.2017. 

Družba Alptours d.o.o., v kateri ima Avrigo d.o.o. obvladujoči vpliv z 97,66% deležem in družba MMNT d.o.o. s 50% 

lastništvom nista vključeni v konsolidirane izkaze. Ravno tako v konsolidacijo ni vključena družba Skupina Avrigo 

d.o.o., ki je v 100% lasti matične družbe. 

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, 

• 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.   

6.4.1.2.  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. 
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Pripoznavanje neopredmetenih sredstev se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njihove uporabe in kasnejše odtujitve 

ne pričakujejo nikakršne gospodarske koristi. 

6.4.1.3.  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 se 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 

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.  

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 
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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.  

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. 

6.4.1.4.  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 

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

Amortizacijske stopnje temeljijo na ocenjeni življenjski dobi sredstev: 

 Ocenjena življenska doba  

Neopremetena osnovna sredstva  3-10 let 

Gradbeni objekti 20-64 let 

Oprema: - avtobusi ( mini avtobusi) 6 let 

- avtobusi Man, Mercedes in druge znamke 9 let 

- osebna vozila  od 5 do 8 let 

- računalniška oprema 2 leti  

- ostala oprema 5 let 

6.4.1.5.  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. Prihodk i od najemnin se 

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 ocenjeva lec 

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

naložbenih nepremičnin se pripozna v poslovnem izidu.  
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6.4.1.6.  FINANČNA SREDSTVA  

Finančna sredstva vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila ter naložbe. Finančna sredstva se ob 

začetnem pripoznanju ovrednotijo po pošteni vrednosti. Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko ugasnejo 

pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva ali ko se prenese pravica do pogodbenih denarnih tokov iz 

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

sredstva.  

Ob začetnem pripoznavanju se finančno sredstvo razvrsti v eno od naslednjih skupin: finančna sredstva po pošteni 

vrednosti skozi poslovni izid, finančna sredstva v posesti do zapadlosti, terjatve in obveznosti ter finančna sredstva, 

razpoložljiva za prodajo. Razvrstitev je odvisna od namena, za katerega je so bila pridobljena. 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 

Finančno sredstvo, ki je namenjeno trgovanju, je razvrščeno kot sredstvo po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Ob 

začetnem pripoznavanju se ovrednoti po pošteni vrednosti, ki je enaka plačanemu znesku. Sprememba poštene 

vrednosti sredstva se neposredno pripozna v poslovnem izidu. 

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 

Te so izmerjene po odplačni vrednosti z uporabo metode efektivnih obresti, zmanjšane za izgube zaradi oslabitve.  

Posojila in terjatve  

So finančna sredstva s fiksnimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo oziroma se z njimi ne trguje na aktivnem trgu. Ob 

začetnem pripoznanju se izkazujejo po pošteni vrednosti, običajno je to v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob 

predpostavki, da bodo poplačane. Vključena so med kratkoročna sredstva, razen za zapadlosti, večje od 12 mesecev 

po datumu bilance stanja. V tem primeru so razvrščena med dolgoročna sredstva. Posojila in terjatve so v bilanci 

stanja izkazane med poslovnimi, finančnimi in drugimi terjatvami po odplačni vrednosti z upoštevanjem veljavne 

obrestne mere.  

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

obrestne mere nepomemben za pošten prikaz računovodskih izkazov. 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista finančna sredstva, ki so označena kot razpoložljiva za prodajo ali 

pa niso uvrščena kot posojila in terjatve ali finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. 

Vrednotena so po pošteni vrednosti, če je pošteno vrednost mogoče ugotoviti in se dobički ali izgube pri vrednotenju 

pripoznajo neposredno v kapitalu, razen izgub zaradi oslabitve in dobičkov ter izgub iz preračuna tečajnih razlik, 

dokler se za finančno sredstvo ne odpravi pripoznanja. Če poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se 

finančno sredstvo izmeri po nabavni vrednosti. 

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. 

Objektivi 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 
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individualno ali je nastopil dejavnik slabitve. Oslabitev terjatev se oblikuje na osnovi ocene izterljivosti vsake 

posamezne terjatve in starostne analize. Oslabitev finančnega sredstva se evidentira preko popravka vrednosti. Ko 

se ugotovi, da je terjatev ali posojilo neizterljivo (običajno, ko je zaključen stečajni/likvidacijski postopek ali ko poteče 

zastaralni rok), se terjatev/posojilo odpiše-izknjiži iz računovodskih evidenc.  

Naknadna plačila terjatev in posojil, za katere je bil predhodno oblikovan popravek, se pripoznajo v izkazu 

poslovnega izida med drugimi prihodki iz poslovanja. 

Odprava finančnih sredstev 

Pri finančnem sredstvu se odpravi pripoznanje zgolj v primeru, ko podjetje nima več pogodbenih obveznosti iz 

naslova denarnih tokov ali ko prenese vsa tveganja in koristi v povezavi z lastništvom finančnega sredstva na tretjo 

osebo. Pri odpravi pripoznanja se celoten učinek med knjigovodsko vrednostjo in prodajno vrednostjo izkaže v izkazu 

poslovnega izida.  

6.4.1.7.  ZALOGE 

Med zalogami podjetje izkazuje zaloge materiala in drobnega inventarja.  

Količinska enota zaloge materiala se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna 

cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave.  

6.4.1.8.  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 pos lovanju in pripadajo lastnikom. 

Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljeni lastni deleži 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.  

6.4.1.9.  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 listin o njihovem nastanku, ki pri poslovnih obveznostih 

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

Efektivna obrestna mera 

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.  
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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.  

6.4.1.10.  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. 

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.  

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

poravnave. 

6.4.1.11.  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.  

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. 

6.4.1.12.  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 

Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v 

računih ali drugih listinah, zmanjšanjih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila. 

Prihodki iz prodaj proizvodov se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, ko je podjetje preneslo na kupca pomembna 

tveganja in koristi, povezane z lastništvom proizvodov.  

Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov se merijo po prodajnih 

cenah dokončanih storitev. 

Druge poslovne prihodke tvorijo subvencije, ki pokrivajo ustrezne stroške, ki so že nastali in obstaja razumna 
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verjetnost, da jih bo podjetje tudi prejelo. Prevrenotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih 

osnovnih sredstev, ko prodajna vrednost preseže knjigovodsko vrednost odtujenega osnovnega sredstva, zmanjšano 

za revalorizacijske rezerve iz naslova predhodne okrepitve tega sredstva. 

Poslovni odhodki 

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov, ko je trgovsko blago 

prodano in so storitve opravljene.  

Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z nepremičninami, opremo in napravami ter neopredmetenimi sredstvi in 

obratnimi sredstvi zaradi njihove slabitve. 

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. 

6.4.1.13.  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 

 31.12.2017 31.12.2016 

 3.893.317 EUR 110.431 EUR 

Neopredmetena sredstva po vrstah: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Dolgoročne premoženjske pravice  3.475.097 110.431 

Dobro ime 418.220 0 

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2017: 

Neopredmetena sredstva 2017 Premoženske in druge pravice  Dobro ime 

NABAVNA VREDNOST   

Stanje 31.12.2016 502.572 0 

Vključitev v konsolidacijo    5.146.702 418.220 

nabava 151.541 0 

odtujitev 387.157 0 

Stanje 31.12.2017 5.413.658 418.220 

POPRAVEK VREDNOSTI   

Stanje 31.12.2016 392.141 0 

Vključitev v konsolidacijo    1.352.748 0 

amortizacija 428.911 0 

odtujitev 235.239 0 

Stanje 31.12.2017 1.938.561 0 

NEODPISANA VREDNOST  0 

Stanje 31.12.2016 110.431 0 

Stanje 31.12.2017 3.475.097 418.220 

Dobro ime v znesku 368.994 EUR izhaja iz pripojitve družbe promet Mesec d.o.o. kot razlika med ceno pripojitve in 

pošteno vrednostjo prevzetih sredstev in obveznosti. Dobro ime v znesku 49.226 EUR  izhaja iz I. konsolidacije 

družbe Brioni d.d. Poslovodstvo družbe ocenjuje, da ni indicev oslabitve dobrega imena. 

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 31.12.2017 

znašajo po neodpisani vrednosti 2.688.292 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 2016: 

Neopredmetena sredstva 2016  

NABAVNA VREDNOST  

Stanje 31.12.2015 0 

Vključitev v konsolidacijo    468.246 

nabava 38.246 

odtujitev -3.920 

Stanje 31.12.2016 502.572 

POPRAVEK VREDNOSTI  

Stanje 31.12.2015 0 

Vključitev v konsolidacijo    345.633 

amortizacija 50.428 

odtujitev -3.920 

Stanje 31.12.2016 392.141 

NEODPISANA VREDNOST  

Stanje 31.12.2015 0 

Stanje 31.12.2016 110.431 
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6.5.2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NALOŽBENE NEPREMIČNINE 

 31.12.2017 31.12.2016 

 42.738.282 EUR 35.230.370 EUR 

Opredmetena osnovna sredstva po vrstah: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Zemljišča  6.858.405 5.396.208 

Zgradbe  9.500.956 7.508.405 

Proizvajalne naprave in stroji-oprema 23.830.032 21.691.386 

Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju 1.950.777 36.259 

Naložbene nepremičnine  598.112 598.112 

Skupaj 42.738.282 35.230.370 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2017: 

Leto 2017 

Zemljišča Zgradbe Oprema 

Opredmetena 

sredstva v 

pridobivanju 

Naložbene 

nepremičnine 
Skupaj 

NABAVNA VREDNOST       

Stanje 31.12.2016 5.396.208 17.463.445 80.664.639 36.259 727.138 104.287.689 

Vključitev v konsolidacijo  1.480.712 4.712.996 10.858.171 237.932 0 17.289.812 

nabava 0 0 3.920.156 1.676.586 0 5.596.742 

Izčlenitev  0 0 -94.472 0 0 -94.472 

odtujitev -18.515 -12.537 -3.474.515 0 0 -3.505.567 

Stanje 31.12.2017 6.858.405 22.163.904 91.873.979 1.950.777 727.138 123.574.204 

POPRAVEK VREDNOSTI       

Stanje 31.12.2016 0 9.955.040 58.973.253 0 129.026 69.057.319 

Vključitev v konsolidacijo 0 2.330.225 6.913.422 0 0 9.243.647 

amortizacija 0 388.296 5.520.993 0 0 5.909.289 

odtujitev 0 0 -3.283.973 0 0 -3.283.973 

Izčlenitev  0 -10.613 -79.748 0 0 -90.361 

Stanje 31.12.2017 0 12.662.948 68.043.947 0 129.026 80.835.921 

NEODPISANA VREDNOST       

Stanje 31.12.2016 5.396.208 7.508.405 21.691.386 36.259 598.112 35.230.370 

Stanje 31.12.2017 6.858.405 9.500.956 23.830.032 1.950.777 598.112 42.738.282 

Nova vlaganja v skupini v letu 2017 so se nanašala na obnovo voznega parka v skupnem znesku 3.622.583 EUR in 

v drugo opremo v skupni vrednosti 297.573.  

Za zavarovanje kratkoročnih in dolgoročnih finančnih ter poslovnih obveznosti skupine so vknjižene zastavne pravice  

na opremi – vozilih v skupni neodpisani vrednosti 207.535 EUR. Vrednost opreme (predvsem avtobusov) v 

finančnem najemu je 17.520.830 EUR. 

Zemljišča in gradbeni objekti so izkazani po pošteni vrednosti, ki jo je pripravil neodvisni pooblaščeni ocenjevalec 

vrednosti nepremičnin za potrebe računovodskega poročanja.  

Pri vrednotenju zemljišč in počitniških objektov je bila uporabljena metoda neposredne primerjave prodaj, pri 

vrednotenju stavb pa metoda neposredne kapitalizacije donosov tržnih najemnin.  

Zadnja ocenjevanje poštene vrednosti nepremičnin je bila izvedeno po stanju na dan 31.12.2015. 

V konsolidacijo je bila vključeno vrednotenje zemljišč in zgradb v odvisni družbi Bioni d.d., ki so bila ocenjena na 

2.669.000 EUR. Knjigovodska vrednost navedenih nepremičnin je 721.627 EUR.  
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2016: 

Leto 2016 

Zemljišča Zgradbe Oprema 

Opredmetena 

sredstva v 

pridobivanju 

Naložbene 

nepremičnine 
Skupaj 

NABAVNA VREDNOST       

Stanje 31.12.2015 0 0 0 0 0 0 

Vključitev v konsolidacijo  8.807.110 19.730.164 80.452.838 36.259 727.138 109.753.509 

nabava 302.948 0  4.389.036 0  0  4.691.984 

revalorizacija 10.192 0  0  0  0  10.192 

odtujitev -3.724.042 -2.266.719 -4.177.235 0  0  -10.167.996 

Stanje 31.12.2016 5.396.208 17.463.445 80.664.639 36.259 727.138 104.287.689 

POPRAVEK VREDNOSTI       

Stanje 31.12.2015 0 0 0 0 0 0 

Vključitev v konsolidacijo 0 11.693.347 58.344.457 0 128.271 70.166.075 

amortizacija 0 307.125 4.729.428 0 755 5.037.308 

odtujitev 0 -2.045.432 -4.100.632  0 0 -6.146.064 

Stanje 31.12.2016 0 9.955.040 58.973.253 0 129.026 69.057.319 

NEODPISANA VREDNOST       

Stanje 31.12.2015 0 0 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2016 5.396.208 7.508.405 21.691.386 36.259 598.112 35.230.370 

 

6.5.3. AMORTIZACIJA 

 31.12.2017 31.12.2016 

 6.338.200 EUR 5.087.738 EUR 

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

Preostanek vrednosti ni določen na nobeni skupini osnovnih sredstev. Pri gradbenih objektih je bila pri izračunih na 

pošteno vrednost na novo določena življenska doba za vsak objekt posebej in se giblje od 20 do 64 let. Pri opremi je 

določena življenska doba na 5 let. Vsi avtobusi so razdeljeni v dve skupine in imajo glede na zmogljivost in ostale 

značilnosti življensko dobo 6 ali 9 let. Za računalniško opremo je določena življenska doba na 2 leti. 

6.5.4. FINANČNE NALOŽBE 

 31.12.2017 31.12.2016 

 596.477 EUR 564.121 EUR 

Naložbe po vrstah: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Kratkoročne finančne naložbe  66.469 162.110 

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  377.843 226.427 

• delnice in deleži v družbah v skupini  110.219 9.803 

• druge delnice in deleži 259.398 212.124 

• druge dolgoročne finančne naložbe   8.226 4.500 

Dolgoročna posojila drugim in dani dolgoročni depoziti  152.165 175.584 

Skupaj 596.477 564.121 

Kratkoročne finančne naložbe vključujejo kratkoročna posojila, ki zapadejo v letu 2018.  

Druge delnice in deleži vključujejo delnice Zavarovalnice Triglav v znesku 254.898 EUR, ki so izmerjene po pošteni 

vrednosti preko kapitala. Ob koncu leta so bile prevrednotene po zadnjem borznem tečaju Ljubljanske borze. Učinek 

iz prevrednotenja je razviden iz izkaza gibanja lastniškega kapitala med rezervami za pošteno vrednost. 
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6.5.5. ODLOŽENE TERJATVE IN OBVEZNOSTI ZA DAVEK 

 31.12.2017 31.12.2016 

 1.134.922 EUR 647.312 EUR 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

SKUPAJ terjatve za odložene davke   554.187 488.002 

• popravki terjatev  356.877 359.570 

• rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade  121.900 128.432 

• neizrabljeni davčni dobropisi in davčne izgube 75.410 0 

SKUPAJ obveznosti za odložene davke  1.689.109 1.135.314 

• prevrednotenje nepremičnin 1.086.977 1.135.314 

• prevrednotenje nepremičnin Brioni d.d. 346.747 0 

• druga prevrednotenja na pošteno vrednost 255.384 0 

Neto učinek -obveznost za odložene davke  1.134.922 647.312 

Pri izračunu odloženih davkov 31.12.2017 je bila upoštevana 19% stopnja davka od dohodkov pravnih oseb, razen v 

zvezi s prevrednotenjem nepremičnin Brioni d.d., kjer je bila uporabljena 18% stopnja. 

6.5.6. ZALOGE 

 31.12.2017 31.12.2016 

 681.649 EUR 457.547 EUR 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

Material 532.382 457.547 

Proizvodi in trgovsko blago 149.267 0 

Zaloge materiala vključujejo predvsem rezerve dele za popravila in vzdrževanje avtobusov, avtogume in avtoplašče. 

Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.  

6.5.7. TERJATVE 

 31.12.2017 31.12.2016 

 9.016.835 EUR 6.141.478 EUR 

 

Kratkoročne terjatve iz poslovanja po vrstah: 31.12.2017 31.12.2016 

Kratkoročne poslovne terjatve  8.975.652 6.059.437 

• kratkoročne terjatve do družb v skupini 9.709 0 

• kratkoročne terjatve do kupcev 8.086.119 5.634.465 

• kratkoročne poslovne terjatve do drugih 879.823 424.922 

Dolgoročne poslovne terjatve 41.183 82.041 

Kratkoročne terjatve po starosti: 

Št. dni zapadlosti  31.12.2017 31.12.2016 

Nezapadle  6.029.116 4.910.854 

Do 30 dni  696.170 445.761 

Nad 30 do 60 dni 367.825 261.981 

Nad 60 do 90 dni  249.673 71.093 

Nad 90 dni  743.335 369.748 

Skupaj  8.086.119 6.059.437 

Za dvomljive in sporne terjatve so oblikovani popravki terjatev v skupnem znesku 608.098  EUR.  

Med poslovnimi terjatvami do drugih so izkazane terjatve do državnih in drugih institucij za DDV, za tošarine, za 

nadomestila delavcev. Ostale kratkoročne terjatve vključujejo terjatve do zaposlenih in terjatve za odškodnine do 

zavarovalnic. 

Terjatve niso zavarovane, razen terjatev v znesku 76.692 EUR. 

Skupina nima nobenih terjatev, ne danih predujmov in ne poroštev do poslovodstva in ne do drugih delavcev družbe 

za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.  
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6.5.8. DENARNA SREDSTVA 

 31.12.2017 31.12.2016 

 9.423.292 EUR 9.297.701 EUR 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

Stanje na transakcijskih računih in v blagajni  6.473.292 3.179.275 

Kratkoročni depoziti 2.950.000 6.118.426 

Skupaj 9.423.292 9.297.701 

6.5.9. KAPITAL 

 31.12.2017 31.12.2016 

 26.430.659 EUR 19.538.347 EUR 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

Vpoklicani kapital matične družbe 7.107.500 7.107.500 

Zakonske rezerve matične družbe  575.737 174.918 

Revalorizacijske rezerve  7.315 7.315 

Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti iz 

konsolidiranja 
21.362 6.393 

Zadržani dobički  14.070.987 11.475.513 

Rezerve iz konsolidiranja 923.020 639.731 

Kapital manjšinjskih lastnikov  3.724.738 126.977 

Skupaj 26.430.659 19.538.347 

6.5.10. DOLGOROČNE REZERVACIJE IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 31.12.2017 31.12.2016 

 4.394.273 EUR 3.778.233 EUR 

 

 31.12.2017  31.12.2016 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 519.629 524.629 

Dolgoročne rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 1.243.648 1.309.344 

Druge dolgoročne rezervacije – Avrigo d.o.o., Izletnik Celje d.o.o. 1.944.260 1.944.260 

Druge dolgoročne rezervacije -  Brioni d.d. 686.736 - 

Skupaj 4.394.273 3.778.233 

Dolgoročne rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so se v letu 2017 črpale za dejansko izplačane jubilejne 

nagrade in odpravnine.  

Pri aktuarskem izračunu za leto 2017 so bile uporabljene naslednje predpostavke: 

• Rast plač v družbi 2%, rast povprečne plače v Republiki Slovenije je predpostavljena v višini 1%, 

• Višine odpravnin in jubilejnih nagrad so določene v skladu s Kolektivno pogodbo družbe, 

• Izračun jubilejnih nagrad je vezan na delovno dobo posameznika v družbi, izračun obveznosti za odpravnine 

pa je vezan na pokojninsko dobo posameznega zaposlenega,  

• Izbrana diskontna stopnja je 1,2%. 

Aktuarski izračun so pripravila podjetja s pomočjo aplikacije, ki jo je potrdil pooblaščeni aktuar. 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve vključujejo odložene prispevke v sklad obveznega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja za poklic voznika iz preteklih let. 

Druge dolgoročne rezervacije vključujejo ocenjene odtoke sredstev zaradi verjetnega neugodnega izida pravnih 

postopkov, ki še niso v celoti zaključeni in so oblikovane v skladu z oceno poslovodstva družbe. 
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6.5.11. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 31.12.2017 31.12.2016 

 21.932.138 EUR 15.748.600 EUR 

Dolgoročne obveznosti po vrstah: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Dolgoročne finančne obveznosti  20.743.288 15.097.388 

• Dolgoročne obveznosti do bank 13.113.117 7.351.659 

• Dolgoročne obveznosti iz leasing pogodb  7.630.171 7.745.729 

Dolgoročne poslovne obveznosti  53.928 3.900 

Dolgoročne obveznosti za davek  1.134.922 647.312 

Skupaj dolgoročne obveznosti 21.932.138 15.748.600 

Dolgoročne finančne obveznosti vključujejo posojila pri bankah in obveznosti iz leasing pogodbe izražene v EUR in 

obrestni meri Euribor + marža.  Med dolgoročnimi obveznostmi je 6.586.429 EUR obveznosti z dospelostjo nad 5 let. 

6.5.12. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

 31.12.2017 31.12.2016 

 13.476.935 EUR 11.902.421 EUR 

Kratkoročne obveznosti po vrstah: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Kratkoročne finančne obveznosti 6.407.566 6.908.967 

• do bank 2.127.001 3.493.350 

• druge obveznosti 4.280.565 3.415.617 

Kratkoročne poslovne obveznosti 7.069.369 4.993.454 

• do družb v skupini 8.540 0 

• do dobaviteljev 3.756.336 2.314.652 

• obveznosti iz predujmov 78.495 88.707 

• druge obveznosti 3.225.998 2.590.095 

Skupaj kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 13.476.935 11.902.421 

Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank je izkazan kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do bank, ki 

zapade v letu 2018. Druge kratkoročne finančne obveznosti vključujejo kratkoročni del obveznosti iz leasing pogodb, 

ki zapadejo v plačilo v letu 2018 (3.640.598 EUR). 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev po starosti: 

Št. dni zapadlosti  31.12.2017 31.12..2016 

Nezapadle  3.460.052 2.093.324 

Do 30 dni  240.030 209.687 

Nad 30 do 60 dni 28.160 15.082 

Nad 60 do 90 dni  7.920 2.148 

Nad 90 dni  20.174 -5.589 

Skupaj  3.756.336 2.314.652 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti : 

 31.12.2017 31.12.2016 

Skupaj  3.225.998 2.590.095 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti vključujejo obveznosti do zaposlencev iz decembrskih plač izplačanih v 

januarju 2018, obveznosti do državnih institucij iz decembrskih plač, obveznosti za DDV in obveznost iz obračuna 

davka od dohodka pravnih oseb.  

Skupina nima ne kratkoročnih dolgov in ne dolgoročnih dolgov do članov organov poslovodenja. 
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6.5.13. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 31.12.2017 31.12.2016 

 766.769 EUR 975.050 EUR 

 

 31.12.2017  31.12.2016 

Vračunani stroški in odhodki  727.854 890.237 

Kratkoročno odloženi prihodki 38.915 84.813 

Skupaj 766.769 975.050 

Vračunani stroški in odhodki vključujejo vračunane neizkoriščene dopuste, vračunane stroške benificirane delovne 

dobe in druge vračunane stroške. 

Kratkoročno odloženi prihodki vključujejo prihodke iz prodaje mesečnih vozovnic dijakom in druge odložene prihodke.  

6.5.14. POGOJNE OBVEZNOSTI 

 31.12.2017 31.12.2016 

 1.521.902 EUR 12.979.715 EUR 

 

 31.12.2017 31.12.2017 

Hipoteke 207.535 11.372.990 

Garancije 1.314.367 1.468.705 

Drugo  0 158.020 

Skupaj 1.521.902 12.979.715 

Hipoteke se nanašajo na dana jamstva za zastavo nepremičnin in opreme za prejeta posojila pri bankah. Garancije 

se nanašajo na dane garancije za dobro izvedbo del in dane garancije za resnost ponudbe za sodelovanje na javnih 

razpisih za prevoze šolskih otrok v različnih občinah, poroštva se nanašajo na prejeta posojila. 

6.5.15. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 

 31.12.2017 31.12.2016 

 229.268 EUR 149.765 EUR 

 

 2017 2016 

Skupaj davek  229.268 149.765 

Dejansko obračunani davek  282.458 911.864 

Odloženi davek  -53.190 -721.223 

Dobiček pred obdavčitvijo 3.349.564 11.859.013 

Davek obračunan z uporabo splošne stopnje  636.417 2.016.032 

Davčna stopnja  19 % 17% 

Efektivna davčna stopnja v % 6,84% 1,26% 

Efektivna davčna stopnja predstavlja znesek dejansko obračunanega davka. Na nižjo obveznost obračunanega 

davka vplivajo predvsem investicijske olajšave in davčno priznane oslabitve  sredstev. 

KONSOLIDIRAN IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA – POJASNILA 

Vsi podatki za leto 2017 iz Izkaza celotnega vseobsegajočega donosa vključujejo podatke glede na čas pridobitve 

posameznega poslovnega deleža.  

6.5.16. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

 31.12.2017 31.12.2016 

 43.552.392 EUR 35.603.849 EUR 

Členitev prihodkov od prodaje: 

 2017 2016 

Prihodki od prodaje storitev iz razmerij do podjetij v skupini 16.041 0 

Prihodki od prodaje storitev iz razmerij do drugih 43.536.351 35.603.849 

Skupaj  43.552.392 35.603.849 

Prihodki iz prodaje predstavljajo 85% celotnih prihodkov. 
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 2017 2016 

Prihodki od prodaje storitev avtobusnih prevozov 41.098.521 34.070.688 

Prihodki od najemnin, reklame in nočitev 308.008 178.724 

Drugi prihodki od prodaje storitev in blaga 2.145.863 1.354.437 

Skupaj  43.552.392 35.603.849 

6.5.17. DRUGI PRIHODKI IZ POSLOVANJA 

 31.12.2017 31.12.2016 

 7.689.569 EUR 6.364.645 EUR 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

Drugi prihodki iz poslovanja 7.689.569 6.364.645 

Drugi prihodki iz poslovanja predstavljajo 15% celotnih prihodkov in vključujejo kompenzacije za prevoze v javnem 

linijskem potniškem prometu v skupnem znesku 6.904.715 EUR, in drugi prihodki v znesku 784.854 EUR. 

6.5.18. STROŠKI BLAGA IN MATERIALA 

 31.12.2017 31.12.2016 

 8.821.629 EUR 6.755.147 EUR 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

Stroški blaga in materiala 8.821.629 6.755.147 

Stroški materiala predstavljajo 19% celotnih odhodkov. Vključujejo stroške rezervnih delov, avtogum in drugega 

materiala za popravilo avtobusov. Več kot 66% vseh stroškov materiala predstavlja pogonsko gorivo za avtobuse – 

nafta. 

6.5.19. STROŠKI STORITEV 

 31.12.2017 31.12.2016 

 11.262.848 EUR 8.459.531 EUR 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

Stroški storitev 11.262.848 8.459.531 

Stroški storitev predstavljajo 24% celotnih odhodkov. Velik delež, preko 33%, predstavljajo storitve podprevoznikov. 

Nekaj več kot 12% predstavljajo storitve vzdrževanja avtobusov, 8,5% storitve turističnih agencij, 7,6% stroški 

zavarovanja. Preostalih 38,9% predstavljajo pomožne prevozne storitve cestnine, mostnine, parkiranja, storitve 

avtobusnih postaj, storitve informacijske tehnologije in druge storitve. 

6.5.20. STROŠKI DELA 

 31.12.2017 31.12.2016 

 20.254.546 EUR 15.616.731 EUR 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

Stroški dela 20.254.546 15.616.731 

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih je 43%. 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. 

Prejemki delavcev družbe za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe so za poslovno leto skupaj 1.691.342 

EUR. Prejemki vključujejo plačo, fiksni in gibljivi del, nagrade, bonitete, dodatna zavarovanja in regres za letni 

dopust. Družba navedeni kategoriji zaposlencev ni odobravala posojil, predujmov ali poroštev. Prav tako nima 

poslovnih terjatev do članov uprave  in drugih zaposlenih, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe. 
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6.5.21. ODPISI VREDNOSTI 

 31.12.2017 31.12.2016 

 6.581.615 EUR 5.166.610 EUR 

 

 2017 2016 

Amortizacija opredmetnih osnovnih sredstev, naložbenih 

nepremičnin in neopredmetenih sredstev  
6.338.200 5.087.738 

Prevrednotovalni poslovni odhodki opredmetenih OS 74.854 955 

Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev  168.561 77.917 

Skupaj  6.581.615 5.166.610 

V stroških amortizacije je več kot 80% vse amortizacije, amortizacija opreme.  

6.5.22. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 

 31.12.2017 31.12.2016 

 318.419 EUR 1.249.494 EUR 

 

 2017 2016 

Drugi poslovni odhodki 318.419 316.026 

Rezervacije  0 933.468 

Skupaj  318.419 1.249.494 

Drugi poslovni odhodki vključujejo prispevke za mestno zemljišče, članarine združenjem, davek od prevozov po tujini, 

in druge stroške. 

6.5.23. STROŠKI PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH 

 31.12.2017 31.12.2016 

 46.995.642 EUR 37.168.641 EUR 

 

 2017 2016 

Proizvajalni stroški 41.281.672 31.624.333 

Stroški prodaje  3.091.052 1.994.110 

Stroški splošne dejavnosti  2.622.917 3.550.198 

Skupaj stroški  46.995.642 37.168.641 

6.5.24. FINANČNI PRIHODKI 

 31.12.2017 31.12.2016 

 115.005 EUR 64.833 EUR 

Vključujejo prihodke iz deležev v drugih družbah in drugih naložb v znesku 74.316 EUR, prihodke od obresti iz posojil 

12.307 EUR in prihodke iz poslovnih terjatev 28.382 EUR. 

6.5.25. FINANČNI ODHODKI 

 31.12.2017 31.12.2016 

 729.618 EUR 674.091 EUR 

Finančni odhodki po vrstah: 

 2017 2016 

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov din.naložb 0 2.043 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 726.060 658.669 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 3.558 13.379 

Skupaj  729.618 674.091 
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6.5.26. ČISTI POSLOVNI IZID 

 31.12.2017 31.12.2016 

 3.120.295 EUR 11.668.372 EUR 

 

 2017 2016 

Poslovni izid iz rednega delovanja 3.388.290 4.111.723 

• poslovni dobiček / izguba 4.002.903 4.720.981 

• finančna dobiček / izguba -614.613 -609.258 

Poslovni izid zunaj rednega delovanja -38.727 57.379 

Prihodki iz I. konsolidacije 0 7.689.911 

Davek od dobička  -282.458 -911.864 

Odloženi davki 53.190 721.223 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.120.295 11.668.372 

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 2017 Knjigovodska vrednost  Poštena/nakupna vrednost Nivo 

Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže  254.898 254.898 1 

Druge dolgoročne finančne naložbe  122.945 122.945 3 

Dolgoročno dana posojila 152.165 152.165 3 

Dolgoročne poslovne terjatve 41.183 41.183 3 

Kratkoročne finančne naložbe 66.469 66.469 3 

Kratkoročne poslovne terjatve  8.975.652 8.975.652 3 

Denar in denarni ustrezniki 9.423.292 9.423.292 3 

Dolgoročne finančne obveznosti 20.743.288 20.743.288 3 

Dolgoročne poslovne obveznosti 53.928 53.928 3 

Kratkoročne finančne obveznosti 6.407.566 6.407.566 3 

Kratkoročne poslovne obveznosti 7.069.369 7.069.369 3 

 

Leto 2016 Knjigovodska vrednost  Poštena/nakupna vrednost Nivo 

Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže 204.624 204.624 1 

Druge dolgoročne finančne naložbe  21.803 21.803 3 

Dolgoročna dana posojila 175.584 175.584 3 

Dolgoročne poslovne terjatve 82.041 82.041 3 

Kratkoročne finančne naložbe 162.110 162.110 3 

Kratkoročne poslovne terjatve  6.059.437 6.059.437 3 

Denar in denarni ustrezniki 9.297.701 9.297.701 3 

Dolgoročne finančne obveznosti 15.097.388 15.097.388 3 

Dolgoročne poslovne obveznosti 3.900 3.900 3 

Kratkoročne finančne obveznosti 6.908.967 6.908.967 3 

Kratkoročne poslovne obveznosti 4.993.454 4.993.454 3 

7. OBVLADOVANJE TVEGANJ 

Poslovna, finančna in tveganje delovanja Skupine vplivajo na zagotavljanje prihodkov, obvladovanje odhodkov, 

ohranjanja premoženja in obvladovanja vseh obveznosti družbe. 
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7.1. 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 linijski 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. 

7.2. TVEGANJE IZGUBE PREMOŽENJA 

Tveganje izgube premoženja 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. 

7.3. VALUTNO TVEGANJE 

Skupina ni izpostavljena valutnemu tveganju, ker je poslovanje s tujimi partnerji minimalno. 

7.4. OBRESTNO TVEGANJE 

Posojila so v pretežni meri vezana 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 2017 smo se proti obrestnemu tveganju delno 

zaščitili s pomočjo sklenitve IRS EURIBOR. 

Finančna obveznost iz IRS EURIBOR na dan 31.12.2017 je 127.195 EUR. Nominalna oz. pogodbena vrednost 

zavarovanih finančnih obveznosti z IRS znaša 16.293.177 EUR. 

Izpostavljenost obrestnemu tveganju prejetih posojil: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Posojila po fiksni obrestni meri  2.412.371 695.668 

Posojila po variabilni obrestni meri  24.738.483 21.310.687 

Skupaj  27.150.854 22.006.355 

V analizi občutljivosti smo upoštevali spremembo EURIBOR-ja za +/- 1% na dan poročanja, ki bi povečala 

(zmanjšala) čisti poslovni izid za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse druge spremenljivke 

ostanejo nespremenjene. 

 31.12.2017 31.12.2016 

Posojila po variabilni obrestni meri 176.168 128.668 
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7.5. 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: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Dolgoročne poslovne terjatve  41.183 82.041 

Kratkoročne poslovne terjatve  8.975.652 6.059.437 

Dolgoročno dana posojila in depoziti 152.165 175.584 

Kratkoročno dana posojila in depoziti 26.395 102.986 

Denarna sredstva  9.423.292 9.297.701 

Skupaj maksimalna izpostavljenost kreditnemu tveganju 18.618.687 15.717.749 

7.6. 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 2017 ocenjujemo kot sorazmerno nizko, saj nismo 

imeli težav pri zagotavljanju potrebne likvidnosti.  

Analiza zapadlosti finančnih in poslovnih obveznosti 2017: 

 Do 1 leta  Nad 1 do 5 let  Nad 5 let  Skupaj  

Finančne obveznosti 6.407.566 14.156.859 6.586.429 27.150.854 

Poslovne obveznosti  7.069.369 53.928  7.123.297 

Analiza zapadlosti finančnih in poslovnih obveznosti 2016: 

 Do 1 leta  Nad 1 do 5 let  Nad 5 let  Skupaj  

Finančne obveznosti 6.908.933 14.840.405 256.983 22.006.321 

Poslovne obveznosti  4.993.454 3.900 0 4.997.354 

7.7. KAPITALSKA USTREZNOST 

Družba spremlja gibanje kapitala z uporabo kazalnika finančnega vzvoda, izračunanega z delitvijo neto obveznosti s 

skupnim zneskom obveznosti in celotnim zneskom kapitala, kot je prikazano v spodnji tabeli.  

Postavka Leto 2017 Leto 2016 

Finančne obveznosti 27.150.854 22.006.355 

Poslovne obveznosti 7.123.297 4.997.354 

Denarna sredstva in kratkoročni depoziti 9.423.292 9.297.701 

Neto obveznosti 24.850.859 17.706.008 

Kapital 26.027.779 19.538.347 

Kapital + neto obveznosti 50.878.638 37.244.355 

Kazalnik finančnega vzvoda 48,84% 47,54% 

8. 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. Skupina Adventura Holding je v letu 2017 dobila za vse ustrezno 

plačilo in nikoli ni bila prikrajšana pri poslovanju, prav tako pa ni bilo pomembnih transakcij, ki niso bile opravljene 
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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.  

Med družbami v Skupini Adventura Holding je bilo konsolidiranih še za 656.949 EUR prihodkov od storitev, 58.092 

EUR finančnih prihodkov za obresti, 8.300.000 EUR finančnih prihodkov iz deležev, medsebojnih finančnih terjatev in 

obveznosti v znesku 6.132.635 EUR in medsebojnih terjatev in obveznosti iz poslovanja v znesku 1.931.200 EUR. 

9. DOGODKI PO DNEVU BILANCE STANJA 

Skupina Adventura Holding v letu 2018 posluje v skladu s planom.  

Pomembni dogodki po bilanci stanja: 

• Matična družba Adventura Holding d.d. je 69,19% delež v družbi Brioni d.d. v mesecu aprilu 2018 prodala 

odvisni družbi Avrigo d.o.o..  

• Odvisna družba Avrigo d.o.o. je prav tako v mesecu aprilu 50% delež v družbi MMNT d.o.o. prodala matični 

družbi Adventura Holding d.d.. 

• Odvisna družba Avrigo d.o.o. je v marcu 2018 pridobila 100% v družbi Avtobusni promet Rižana d.o.o.. 

• Odvisna družba Avrigo d.o.o. je v januarju 2018 pridobila 50% delež v družbi STAL d.o.o. Ljubljana. 

 

 

 

 

 

 

 

Letno poročilo Skupine Adventura Holding za leto 2017 je bilo sprejeto dne 28.8.2018 
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PREDSTAVITEV DRUŽBE ADVENTURA HOLDING D.D. 

Družba:  ADVENTURA holding, upravljanje družb d.d. 

Sedež: Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 6915159000 

Davčna številka: SI 17392071 

Transakcijski računi: SI56 2900 0005 1658 953 UniCredit Banka 

Izvršni direktor Aleš Škerlak 

Dejavnosti  Dejavnost holdingov 

Družba Adventura holding, upravljanje družb d.d. je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani kot 

delniška družba z osnovnim kapitalom 7.107.500 EUR, ki je razdeljen na 7.107.500 delnic.  

Družba ima ob koncu leta 2017 zaposlene 4 osebe. 

IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila družbe Adventura holding d.d., da le-to predstavlja resnično in 

pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2017. 

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske 

ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi 

skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno 

zakonodajo in z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje 

premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let po poteku leta v katerem je bilo potrebno davek odmeriti, preverijo 

poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in 

kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko 

povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 

 

 

 

 

 

Ljubljana,3.8.2018 

 

Izvršni direktor: Aleš Škerlak 
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RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE ADVENTURA HOLDING D.D. 

1. IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN 31.12.2017 

 V EUR Pojasnila 31.12.2017 31.12.2016 

 SREDSTVA  25.139.659 18.331.741 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA  24.840.625 18.153.420 

I. Neopredmetena sredstva in časovne razmejitve   0 0 

1. Dolgoročne premoženske pravice   0 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 7.3.2. 2.805 2.534 

1. Zemljišča in zgradbe  0 0 

a Zemljišča  0 0 

b Zgradbe  0 0 

2. Proizvajalne naprave, stroji in druga oprema  2.805 2.534 

3. Opredmetena osnovna sredstva , ki se pridobivajo  0 0 

III. Naložbene nepremičnine   0 0 

IV. Dolgoročne finančne naložbe  24.837.820 18.150.886 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  7.3.3. 22.762.164 18.001.997 

a Delnice in deleži v družbah v skupini  22.762.164 18.001.997 

b Delnice in deleži v pridruženih družbah  0 0 

c Druge delnice in deleži  0 0 

2. Dolgoročna posojila  2.075.656 148.889 

a Dolgoročna posojila družbam v skupini  1.923.791 0 

b Dolgoročna posojila drugim  151.865 148.889 

V. Dolgoročne poslovne terjatve  0 0 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih   0 0 

VI. Odložene terjatve za davek  0 0 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA  298.746 178.321 

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

II. Zaloge  0 0 

1. Material  0 0 

III. Kratkoročne finančne naložbe   163.584 0 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil  0 0 

2. Kratkoročna posojila družbam v skupini  163.584 0 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve  43.344 24.370 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini   39.040 22.655 

2 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev   383 0 

3 Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  3.922 1.715 

V. Denarna sredstva  7.3.3 91.817 153.951 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   288 0 

 Zabilančna aktiva  0 0 

Pojasnila od strani 51 do strani 67 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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 V EUR Pojasnila 31.12.2017 31.12.2016 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  25.139.659 18.331.741 

A KAPITAL 7.3.4. 18.960.669 10.944.303 

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  575.737 174.918 

1. Zakonske rezerve  575.737 174.918 

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 

V. Revalorizacijske rezerve  0 0 

VI. Rezerve za pošteno vrednost   0 0 

VII. Zadržani dobički /izgube  11.277.432 3.661.885 

B REZERVACIJE IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   0 0 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti   0 0 

2. Prejete državne podpore  0 0 

3. Druge dolgoročne rezervacije   0 0 

4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve   0 0 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  7.3.5. 0 3.565.797 

I. Dolgoročne finančne obveznosti  0 3.565.797 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank  0 3.550.000 

2. Druge dolgoročne finančne obveznosti  0 15.797 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti   0 0 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini  0 0 

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do drugih dobaviteljev  0 0 

III. Odložene obveznosti za davek  0 0 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 7.3.5. 6.178.991 3.821.641 

I. Kratkoročne finančne obveznosti   4.266.205 1.981.617 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini   3.665.323 150.034 

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank  0 1.825.077 

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti   600.882 6.506 

II. Kratkoročne poslovne obveznosti   1.912.785 1.840.024 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini   1.839.365 1.807.184 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  22.574 18.017 

3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov  0 0 

4. Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih  50.846 14.823 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  0 0 

 Zabilančna pasiva  0 0 

Pojasnila od strani 51 do strani 67 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA LETO 2017 

 V EUR Pojasnila 2017 2016 

1. Čisti prihodki od prodaje  248.410 97.538 

2. Drugi poslovni prihodki   0 0 

 SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI   248.410 97.538 

 SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI  444.180 149.541 

3. Stroški blaga, materiala in storitev  205.671 83.446 

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala 
 

1.192 

 
840 

b. Stroški storitev  204.479 82.606 

4. Stroški dela  227.715 64.993 

a. Stroški plač  185.612 54.062 

b. Stroški socialnih zavarovanj  13.457 3.920 

c. Stroški pokojninskih zavarovanj  16.427 4.784 

č. Drugi stroški dela  12.220 2.227 

5. Odpisi vrednosti  3.659 1.070 

a. Amortizacija   3.659 1.070 

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih OS  0 0 

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  0 0 

6. Drugi poslovni odhodki  7.135 32 

 POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 7.3.7 -195.770 -52.003 

 Finančni prihodki   8.332.674 4.100.078 

7. Finančni prihodki iz deležev  8.315.797 4.100.000 

a. Finančni prihodki iz deležev v odvisnih podjetjih  8.300.000 4.100.000 

b. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah  0 0 

c. Finančni prihodki iz drugih naložb  15.797 0 

8. Finančni prihodki iz danih posojil  16.877 78 

a. Finančni prihodki iz posojil danih družbam v skupini  13.890 0 

b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim   2.987 78 

9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  0 0 

a. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih   0 0 

 Finančni odhodki   101.620 193.491 

10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb  0 0 

11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti   101.619 193.491 

a. Finančni odhodki iz posojil prejetih od družb v skupini  47.786 34 

b. Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank   52.950 164.030 

c. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  882 29.427 

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti   1 0 

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

 DOBIČEK OZIROMA IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA  8.035.284 3.854.584 

13. Drugi prihodki  113 33 

14. Drugi odhodki   28 2 

 BRUTO DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 7.3.7 8.035.369 3.854.615 

15. Davek iz dobička   19.004 0 

16. Odloženi davki  0 0 

17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  8.016.365 3.854.615 

18. Sprememba rev.rezerv  iz prevrednotenja osnovnih sredstev    0 0 

19. Spremembe rezerv vrednotenja  po pošteni vrednosti za 

dolgoročne finančne naložbe 
 0 0 

20. Spremembe aktuarskih dobičkov oz. izgub iz prevednotenja 

rezervacij   
 0 0 

21. Drugi vseobsegajoči donos  0 0 

22. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja  8.016.365 3.854.615 

 

Pojasnila od strani 51 do strani 67 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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3. IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA OD 1.1. DO 31.12.2017 

 
V EUR Osnovni kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 

lastne deleže 

Lastni poslovni 

deleži 

Druge rezerve 

iz dobička 

Rezerve za 

pošteno 

vrednost 

Revalorizacijske 

rezerve 

Zadržani 

dobički 
Skupaj kapital 

A.1 Stanje 31. december 2016 7.107.500 0 174.918 0 0 0 0 0 3.661.885 10.944.303 

a) Preračuni za nazaj (popravek napak) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A.2 Stanje 1. januar 2017 7.107.500 0 174.918 0 0 0 0 0 3.661.885 10.944.303 

B.1 
Spremembe lastn. kap. – trans. z 

lastniki 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a) Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) 
Druge spremembe -pripojitev odvisnih 

družb 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.2 
Celotni vseobsegajoči donos por. 

obdobja 
0 0 0 0 0 0 0 0 8.016.365 8.016.365 

a) 
Vnos čistega poslovnega izida por. 

obdobja 
0 0 0 0 0 0 0 0 8.016.365 8.016.365 

b) 
Sprememba rezerv iz prevr. dolgoroč. fin. 

naložb 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c) 
Spremembe rev. rezerv iz prevr. osnovnih 

sredstev 
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 0 0 0 0 

B.3 Spremembe v kapitalu  0 0 400.819 0 0 0 0 0 -400.819 0 

a) 
Prenos reval. rezerv iz prevr. osn. sredstev 

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

b) 
Razporeditev dela čistega dobička za 

oblikovanje rezerv  
0 0 400.819 0 0 0 0 0 -400.819 0 

C. Stanje 31. december 2017 7.107.500 0 575.737 0 0 0 0 0 11.277.431 18.960.668 

 
Bilančni  dobiček          11.277.432  

Pojasnila od strani 51 do strani 67 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.  
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4. IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA OD 1.1. DO 31.12.2016 

 
V EUR Osnovni kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 

lastne deleže 

Lastni poslovni 

deleži 

Druge rezerve 

iz dobička 

Rezerve za 

pošteno 

vrednost 

Revalorizacijske 

rezerve 

Zadržani 

dobički 
Skupaj kapital 

A.1 Stanje 31. december 2015 7.107.500 0 0 0 0 0 0 0 -17.812 7.089.688 

a) Preračuni za nazaj (popravek napak) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A.2 Stanje 1. januar 2016 7.107.500 0 0 0 0 0 0 0 -17.812 7.089.688 

B.1 
Spremembe lastn. kap. – trans. z 

lastniki 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a) Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) 
Druge spremembe -pripojitev odvisnih 

družb 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.2 
Celotni vseobsegajoči donos por. 

obdobja 
0 0 0 0 0 0 0 0 3.854.615 3.854.615 

a) 
Vnos čistega poslovnega izida por. 

obdobja 
0 0 0 0 0 0 0 0 3.854.615 3.854.615 

b) 
Sprememba rezerv iz prevr. dolgoroč. fin. 

naložb 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c) 
Spremembe rev. rezerv iz prevr. osnovnih 

sredstev 
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 0 0 0 0 

B.3 Spremembe v kapitalu  0 0 174.918 0 0 0 0 0 -174.918 0 

a) 
Prenos reval. rezerv iz prevr. osn. sredstev 

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

b) 
Razporeditev dela čistega dobička za 

oblikovanje rezerv  
0 0 174.918 0 0 0 0 0 -174.918 0 

C. Stanje 31. december 2016 7.107.500 0 174.918 0 0 0 0 0 3.661.885 10.944.303 

 
Bilančni  dobiček          3.661.885  

Pojasnila od strani 51 do strani 67 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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5. DODATEK K IZKAZU SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA JE BILANČNI DOBIČEK 

 2017 2016 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 8.016.365 3.854.615 

+ preneseni čisti dobiček 3.661.885 -17.812 

+ povečanje zakonskih rezerv  -400.818 -174.918 

+ povečanje-prenos iz prevrednotenja zgradb  0 0 

= bilančni dobiček skupščina razporedi  11.277.432 3.661.885 

- Za delničarje 0 0 

- v druge rezerve 0 0 

- za prenos v drugo leto 0 0 

- za druge namene 0 0 

Do datuma sprejetja letnega poročila se o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2017 še ni odločalo. 
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6. IZKAZ DENARNIH TOKOV OD 1.1. DO 31.12.2017 

 V EUR 2017 2016 

A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a) Postavke izkaza poslovnega izida  -192.028 -50.903 

 Čisti dobiček poslovnega leta 8.016.365 3.854.615 

 Prilagoditve za:   

 Amortizacija 3.659 1.070 

 
Prevrednotenje osnovnih sredstev (vključno z 

dobički/izgubami pri odtujitvi) 
0 0 

 Neto oblikovanje/odprava rezervacij 0 0 

 Neto finančni izid -8.231.056 -3.906.588 

 Davek od dobička z odloženimi davki 19.004 0 

 Plačan davek iz dobička 0 0 

 Druge prilagoditve zaradi prevrednotenj sredstev in obveznosti 0 0 

b) 

Spremembe čistih obratnih sred.(in časov.razmejitev, 

rezervacij ter odloženih terj.in obvez. za davek)poslovnih 

postavk balance stanja 

2.628 29.276 

 Začetne manj končne poslovne terjatve  -18.660 -24.370 

 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -288 0 

 Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 0 

 Začetne manj končne zaloge  0 0 

 Končni manj začetni poslovni dolgovi  21.576 53.646 

 Končna manj začetne pasivne razmejitve in rezervacije  0 0 

 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek  0 0 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b) -189.400 -21.627 

B DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU   

a) Prejemki pri investiranju 8.945.024 4.100.005 

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev pri naložbenju  8.300.011 4.100.005 

 Prejemki od odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev  13 0 

 Prejemki od odtujenih naložbenih nepremičnin 0 0 

 Prejemki od odtujitve finančnih naložb 645.000 0 

b) Izdatki pri investiranju -7.482.909 -13.347.232 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 0 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -4.256 -3.604 

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 

 Izdatki za pridobitev finančnih naložb -7.478.653 -13.343.628 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b) 1.462.115 -9.247.227 

C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 4.600.000 7.300.000 

 Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 

 Prejemki od povečanja finančnih obveznosti  4.600.000 7.300.000 

b) Izdatki pri financiranju -5.934.849 -1.968.379 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -103.344 -143.379 

 Izdatki za vračila kapitala 0 0 

 Izdatki za odplačila finančnih obveznosti -5.831.505 -1.825.000 

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku  0 0 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid  pri financiranju (a + b) -1.334.849 5.331.621 

Č Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 91.817 153.951 

 Denarni izid v obdobju -62.134 -3.937.233 

 Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 153.951 4.091.184 

Pojasnila od strani 51 do strani 67 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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7. RAČUNOVODSKE USMERITVE IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

7.1. POROČAJOČA DRUŽBA 

ADVENTURA holding, upravljanje družb d.d. (v nadaljevanju “Družba”), je podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov 

registriranega sedeža Družbe Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana. V nadaljevanju so predstavljeni računovodski 

izkazi Družbe za leto, ki se je končalo dne 31. decembra 2017. 

7.2. 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) .  

7.3. 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 31.12.2016.  

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. 

7.3.1. ODVISNE IN PRIDRUŽENE DRUŽBE  –  USKUPINJEVANJE  

Adventura holding, upravljanje družb d.d. Ljubljana je obvladujoča družba in ima 93,59% delež v obvladovani družbi 

Avrigo d.o.o., 100% delež v obvladovani družbi Izletnik Celje d.o.o., 100% v družbi Skupina Avrigo d.o.o. Ljubljana, 

75% delež v družbi Digit plus d.o.o. Ljubljana, 69,19% delež v družbi Brioni Pula d.d. in 50,15% delež v družbi 

Nautički centar Liburnija d.o.o.. Pridruženih družb Adventura Holding d.d. na 31.12.2017 nima.  

Računovodski izkazi in letno poročilo so dostopni na sedežu družbe Vošnjakova ulica 3, Ljubljana. 
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7.3.2. 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. 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2017: 

Leto 2017 Zemljišča Zgradbe Oprema Skupaj 

NABAVNA VREDNOST     

Stanje 31.12.2016 0 0 3.604 3.604 

Nabava, povečanja 0 0 4.256 4.256 

Zmanjšanja, odtujitve  0 0 - 1.174 - 1.174 

Stanje 31.12.2017 0 0 6.686 6.686 

POPRAVEK VREDNOSTI 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2016 0 0 1.070 1.070 

Amortizacija 0 0 3.659 3.659 

Zmanjšanja, odtujitve  0 0 - 848 - 848 

Stanje 31.12.2017 0 0 3.881 3.881 

NEODPISANA VREDNOST 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2016 0 0 2.534 2.534 

Stanje 31.12.2017 0 0 2.805 2.805 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2016: 

Leto 2016 Zemljišča Zgradbe Oprema Skupaj 

NABAVNA VREDNOST     

Stanje 31.12.2015 0 0 0 0 

Nabava, povečanja 0 0 3.604 3.604 

Zmanjšanja, odtujitve  0 0 0 0 

Stanje 31.12.2016 0 0 3.604 3.604 

POPRAVEK VREDNOSTI 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2015 0 0 0 0 

Amortizacija 0 0 1.070 1.070 

Zmanjšanja, odtujitve  0 0 0 0 

Stanje 31.12.2016 0 0 1.070 1.070 

NEODPISANA VREDNOST 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2015 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2016 0 0 2.534 2.534 

7.3.3. FINANČNA SREDSTVA  

Finančna sredstva vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila ter naložbe. Finančna sredstva se ob 

začetnem pripoznanju ovrednotijo po pošteni vrednosti. Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko ugasnejo 

pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva ali ko se prenese pravica do pogodbenih denarnih tokov iz 

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

sredstva.  

Ob začetnem pripoznavanju se finančno sredstvo razvrsti v eno od naslednjih skupin: finančna sredstva po pošteni 

vrednosti skozi poslovni izid, finančna sredstva v posesti do zapadlosti, terjatve in obveznosti ter finančna sredstva, 

razpoložljiva za prodajo. Razvrstitev je odvisna od namena, za katerega je so bila pridobljena. 

 31.12.2017 31.12.2016 

Kratkoročne finančne naložbe  163.584 0 

Dolgoročne finančne naložbe razen posojil 22.762.164 18.001.997 

delnice in deleži v družbah v skupini  22.762.164 18.001.997 

delnice in deleži v pridruženih družbah 0 0 

druge delnice in deleži  0 0 

Dolgoročna posojila in terjatve  2.075.656 148.889 
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Specifikacija naložbe  Datum nakupa  % lastništva 

Vrednost 

kapitala 

31.12.2017 

Poslovni izid za 

leto 2017 

Vrednost 

naložbe  

Avrigo d.o.o. Nova Gorica  5.2.2016 93,59%  10.651.056 1.711.243 14.188.715 

Izletnik Celje d.o.o. 6.4.2016 100% 11.859.774 1.739.420 3.813.282 

DIGIT Plus d.o.o.Ljubljana 23.2.2017 75% 185.266 -14.734 150.675 

Brioni d.d. Pula 29.9.2017 69,19% 3.753.293 302.465 4.002.446 

Nautički centar Liburnija d.o.o. 16.11.2017 50,15% 1.323.489 35.817 599.547 

Skupina Avrigo d.o.o. 2.6.2017 100% -28.826 -36.326 7.500 

Skupaj:     22.762.164 

Dolgoročna posojila in terjatve vključujejo dolgoročno posojilo in obresti odvisni družbi DIGIT Plus d.o.o. Ljubljana v 

znesku 1.365.306 EUR, dolgoročno posojilo odvisni družbi Nautički centar Liburnija v znesku 558.485 EUR in druga 

dolgoročna posojila z obrestmi v znesku 151.865 EUR.  

Kratkoročne terjatve iz poslovanja po vrstah:  

 31.12.2017 31.12.2016 

Kratkoročne poslovne terjatve  43.344 24.370 

• kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 39.040 22.655 

• kratkoročne terjatve do kupcev 383 0 

• kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.921 1.715 

   

Družba ima za 43.344 EUR kratkoročnih poslovnih terjatev, od tega 30.888 EUR nezapadlih in 12.456 EUR zapadlih 

nad 30 do 60 dni.  Družba nima nobenih terjatev, ne danih predujmov in ne poroštev do članov poslovodstva in ne do 

drugih delavcev družbe za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe. 

Denarna sredstva 

 31.12.2017 31.12.2016 

Skupaj 91.817 153.951 

7.3.4. 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 deleži in izplačila.  

Družba izkazuje osnovni kapital v višini 7.107.500 EUR in je registrirana pri pristojnem sodišču v Ljubljani. 

Stanje 1.1.2017 

 10.944.303 

Dobiček tekočega leta 8.016.365 

Stanje 31.12.2017 18.960.668 

7.3.5. 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 listin o njihovem nastanku, ki pri poslovnih obveznostih 

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

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.  

Družba 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 

Družba 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.  

Dolgoročne obveznosti po vrstah: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Dolgoročne finančne obveznosti  0 3.565.797 

• Dolgoročne obveznosti do bank 0 3.550.000 

• Dolgoročne obveznosti do drugih   0 15.797 

Dolgoročne poslovne obveznosti  0 0 

Skupaj dolgoročne obveznosti 0 3.565.797 

Družba nima dolgoročnih finančnih obveznosti. 

Kratkoročne obveznosti po vrstah: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Kratkoročne finančne obveznosti 4.266.205 1.981.617 

• do družb v skupini 3.665.323 150.034 

• do bank 0 1.825.077 

• druge obveznosti 600.882 6.506 

Kratkoročne poslovne obveznosti 1.912.785 1.840.024 

• do družb v skupini 1.839.365 1.807.184 

• do dobaviteljev 22.574 18.017 

• obveznosti iz predujmov 0 0 

• druge obveznosti 50.846 14.823 

Skupaj kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 6.178.990 3.821.641 

Finančne obveznosti do družb v skupini se nanašajo na obveznosti do odvisnih družb Avrigo d.o.o. in Izletnik Celje 

d.o.o.. Druge finančne obveznosti pa se nanašajo na obveznosti do Media Publikum d.o.o.. 

Obveznosti do odvisnih družb so obrestovane po obresti meri za povezane osebe. 

Kratkoročne obveznosti do družb v skupini se nanašajo na obveznosti do odvisne družbe Avrigo d.o.o., druge 

poslovne obveznosti vključujejo obveznosti iz naslova izplačanih plač za december do zaposlenih in državnih 

institucij.  

Družba nima ne kratkoročnih dolgov in ne dolgoročnih dolgov do članov poslovodstva in članov organov nadzora.  

7.3.6. DAVKI 

Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in odloženi davek.  
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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.  

  

 2017 2016 

Poslovni izid pred davki 8.035.369 3.854.615 

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih -8.300.000 -4.100.000 

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih 422.636 207.888 

Uporaba davčnih olajšav  -2.675 0 

Uporaba davčnih izgub  -55.310 0 

Drugo  0 0 

Skupaj davčna osnova  100.021 -37.497 

Odhodek za davek 19.004 0 

Efektivna davčna stopnja  0,24% 0% 

7.3.7. 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 

Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v 

računih ali drugih listinah, zmanjšanjih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila. 

Prihodki iz prodaje proizvodov se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, ko je družba prenesla na kupca pomembna 

tveganja in koristi, povezane z lastništvom proizvodov.  

Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov se merijo po prodajnih 

cenah dokončanih storitev. 

Druge poslovne prihodke tvorijo subvencije, ki pokrivajo ustrezne stroške, ki so že nastali in obstaja razumna 

verjetnost, da jih bo podjetje tudi prejelo. Prevrenotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih 

osnovnih sredstev, ko prodajna vrednost preseže knjigovodsko vrednost odtujenega osnovnega sredstva, zmanjšano 

za revalorizacijske rezerve iz naslova predhodne okrepitve tega sredstva. 

Poslovni odhodki 

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov, ko je trgovsko blago 

prodano in so storitve opravljene.  

Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z nepremičninami, opremo in napravami ter neopredmetenimi sredstvi in 

obratnimi sredstvi zaradi njihove slabitve. 

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.  
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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. 

Poslovni prihodki in odhodki  

 2017 2016 

Čisti prihodki od prodaje  248.410 97.538 

Stroški materiala in storitev  205.671 83.446 

Stroški dela  227.715 64.993 

Odpisi vrednosti  3.659 1.070 

Drugi poslovni odhodki  7.135 32 

Poslovni izid iz poslovanja  -195.770 -52.003 

Finančni prihodki in odhodki: 

 2017 2016 

Finančni prihodki  8.332.674 4.100.078 

Finančni odhodki  101.619 193.491 

Poslovni izid iz financiranja   8.231.055 3.906.587 

Finančni prihodki vključujejo prihodke iz deležev v družbah v skupini v skupnem znesku 8.300.000 EUR. 

Čisti poslovni izid 

 2017 2016 

Poslovni izid iz rednega delovanja 8.035.285 3.854.584 

poslovni dobiček / izguba -195.770 -52.003 

finančni dobiček / izguba 8.231.055 3.906.587 

Poslovni izid zunaj rednega delovanja 85 31 

Davek od dobička  - 19.004 0 

Odloženi davki 0 0 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 8.016.365 3.854.615 
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7.3.8. KAZALNIKI  V LETU 2017 

Vrsta kazalnika Izračun 2017 2016 

Delež lastniškega financiranja Kapital/obveznosti do virov sredstev x 100 75 60 

Delež dolgoročnega 

financiranja 

Vsota kapitala, rezervacij in dolg. dolgov/obveznosti do 

virov sredstev x 100 

75 40 

Delež osnovnih sredstev v 

sredstvih 

Osnovna sredstva/sredstva x 100 0 0 

Delež dolgoročnih sredstev v 

sredstvih 

Vsota osnov. sred., dolg.finančnih naložb in dolgoročnih 

poslovnih terjatev/sredstva x 100 

99 99 

Koeficient neposredne 

pokritosti kratkoročnih 

obveznosti 

Likvidna sredstva/kratkoročne obveznosti x 100 1 4 

Koeficient pospešene pokritosti 

kratkoročnih obveznosti 

Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih 

terjatev/kratkoročne obveznosti x 100 

2 5 

Koeficient kratkoročne 

pokritosti kratkoročnih 

obveznosti 

Kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti x 100 5 5 

Koeficient gospodarnosti 

poslovanja 

Poslovni prihodki/poslovni odhodki x 100 56 65 

Čista donosnost kapitala Čisti dobiček v poslovnem letu/povprečni kapital 0,73 0,54 

Dobiček na delnico Čisti dobiček / tehtano povprečno št. uveljavljajočih se 

delnic v letu 

1,13 0,54 

Popravljen čisti dobiček na 

delnico 

Čisti dobiček prilagojen za učinke potencialnih delnic/ 

tehtano povprečno št. uveljavljajočih se delnic v letu 

1,13 0,54 

7.3.9. 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 2017 

 
Knjigovodska 

vrednost  

Poštena/nakupna 

vrednost 
Nivo 

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  22.762.164 22.762.164 3 

Dolgoročna dana posojila 2.075.656 2.075.656 3 

Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 3 

Kratkoročne finančne naložbe 0 0 3 

Kratkoročna dana posojila 163.584 163.584 3 

Kratkoročne poslovne terjatve  43.344 43.344 3 

Denar in denarni ustrezniki 91.817 91.817 3 

Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 3 

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 3 

Kratkoročne finančne obveznosti 4.266.205 4.266.205 3 

Kratkoročne poslovne obveznosti 1.912.758 1.912.785 3 
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Leto 2016 

 
Knjigovodska 

vrednost  

Poštena/nakupna 

vrednost 
Nivo 

Dolgoročne finančne naložbe  18.001.997 18.001.997 3 

Dolgoročna dana posojila 148.889 148.889 3 

Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 3 

Kratkoročne finančne naložbe 0 0 3 

Kratkoročne poslovne terjatve  24.370 24.370 3 

Denar in denarni ustrezniki 153.951 153.951 3 

Dolgoročne finančne obveznosti 3.565.797 3.565.797 3 

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 3 

Kratkoročne finančne obveznosti 1.981.617 1.981.617 3 

Kratkoročne poslovne obveznosti 1.840.024 1.840.024 3 

8. OBVLADOVANJE TVEGANJ 

Poslovna, finančna in tveganje delovanja drubže vplivajo na zagotavljanje prihodkov, obvladovanje odhodkov, 

ohranjanja premoženja in obvladovanja vseh obveznosti družbe. 

8.1. TVEGANJE IZGUBE PREMOŽENJA 

Tveganje izgube premoženja je povezano z verjetnostjo, da se bo vrednost finančnega sredstva spremenila oziroma 

zmanjšala zaradi spremembe v tržnih razmerah.  

Finančne naložbe Družbe v podjetja v skupni Adventura niso izpostavljena tržnemu tveganju, saj se z njimi ne trguje 

na organiziranem trgu. 

8.2. VALUTNO TVEGANJE 

Družba ni izpostavljena valutnemu tveganju. 

8.3. OBRESTNO TVEGANJE 

Družba nima dolgoročnih posojil, vsa kratkoročna posojila so vezana  na fiksno obrestno mero, zato obrestnega 

tveganja ni. 

Izpostavljenost obrestnemu tveganju prejetih posojil: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Posojila po fiksni obrestni meri  4.266.205 150.000 

Posojila po variabilni obrestni meri  0 5.325.000 

Skupaj  4.266.205 5.475.000 

8.4. 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. 
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Izpostavljenost kreditnemu tveganju: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Kratkoročne poslovne terjatve  43.344 24.370 

Dana posojila 163.585 148.889 

Denarna sredstva  91.817 153.951 

Skupaj maksimalna izpostavljenost kreditnemu 

tveganju 
298.746 327.210 

8.5. 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 2017 ocenjujemo kot sorazmerno nizko, saj nismo 

imeli težav pri zagotavljanju potrebne likvidnosti. 

Analiza zapadlosti finančnih in poslovnih obveznosti: 

 Do 1 leta  Nad 1 do 5 let  Nad 5 let  Skupaj  

Finančne obveznosti 4.266.205 0 0 4.266.205 

Poslovne obveznosti  1.912.785 0 0 1.912.785 

8.6. KAPITALSKA USTREZNOST 

Družba spremlja gibanje kapitala z uporabo kazalnika finančnega vzvoda, izračunanega z delitvijo neto obveznosti s 

skupnim zneskom obveznosti in celotnim zneskom kapitala, kot je prikazano v spodnji tabeli. 

Kazalnik finančnega vzvoda: 

Postavka Leto 2017 Leto 2016 

Finančne obveznosti 4.266.205 5.547.414 

Poslovne obveznosti 1.912.785 1.840.024 

Denarna sredstva in kratkoročni depoziti 91.817 153.951 

Neto obveznosti 6.087.173 7.233.487 

Kapital 18.960.669 10.944.303 

Kapital + neto obveznosti 25.047.842 18.177.790 

Kazalnik finančnega vzvoda 24,30% 39,79% 

9. POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI 

Transakcije s povezanim osebami so bile opravljene na tržnih osnovah, po tržnih cenah in v skladu z Zakonom o 

finančnem poslovanju. Družba je v letu 2017 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 pogoj i 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 Avrigo d.o.o. so bili 

opravljeni naslednji pravni posli: družba Adventura holding, upravljanje družb d.d. Ljubljana je v letu 2017 opravila 

storitve v skupnem znesku 127.140 EUR za družbo Avrigo d.o.o.. Na dan 31.12.2017 družba Adventura holding, 

upravljanje družb d.d. Ljubljana izkazuje terjatev do odvisne družbe Avrigo d.o.o. v znesku 13.920 EUR. 

Družba izkazuje obveznost  z obrestmi v znesku 1.839.365 EUR do odvisne družbe Avrigo d.o.o.za nakup naložbe v 

družbi Izletnik Celje d.d. obrestovano z obrestno mero med povezanimi osebami, obveznost iz posojilne pogodbe v 

višini 1.750.000 EUR obrestovano z obrestno mero med povezanimi osebami in terjatev za te obresti v znesku 4.037 

EUR. 

V razmerju med obvladujočo družbo Adventura holding, upravljanje družb d.d. Ljubljana in družbo Izletnik Celje d.o.o. 

so bili opravljeni naslednji pravni posli: družba Adventura holding, upravljanje družb d.d. Ljubljana je opravila storitve 
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v skupnem znesku 121.270 EUR za družbo Izletnik Celje d.o.o.. Na dan 31.12.2017 družba Adventura holding, 

upravljanje družb d.d. Ljubljana izkazuje terjatev do odvisne družbe Izletnik Celje d.o.o. v znesku 25.120 EUR. 

Družba izkazuje obveznost do družbe Izletnik Celje d.o.o. iz posojilne pogodbe v višini 1.900.000 EUR obrestovano z 

obrestno mero med povezanimi osebami in obveznost za obresti v znesku 11.286 EUR. 

Družba izkazuje terjatev iz posojilne pogodbe do odvisne družbe Digit plus d.o.o. v znesku 1.355.000 EUR in terjatev 

za obresti 10.306 EUR, terjatev za posojena sredstva odvisni družbi Nautički centar Liburnija d.o.o., ki  je skupaj z 

obrestni 702.006 EUR in terjatev za posojena sredstva odvisni družbi Avrigo Skupina d.o.o., ki skupaj z obrestmi 

znaša 20.064 EUR. 

10. DOGODKI PO DNEVU BILANCE STANJA 

Družba Adventura holding, upravljanje družb d.d. Ljubljana v letu 2018 posluje v skladu s planom. V aprilu 2018 se je 

preselil sedež družbe na nov naslov: Vošnjakova uliva 3, 1000 Ljubljana, ostali podatki so ostali nespremenjeni.   

Adventura Holding d.d. je 69,19% delež v družbi Brioni d.d. v mesecu aprilu 2018 prodala odvisni družbi Avrigo 

d.o.o.. Odvisna družba Avrigo d.o.o. je, prav tako v mesecu aprilu, 50% delež v družbi MMNT d.o.o. prodala matični 

družbi Adventura Holding d.d.. Drugih večjih poslovnih dogodkov, ki bi pomembno vpilvali na premoženjsko stanje 

družbe ne beležimo. 

 

 

 

 

 

Letno poročilo družbe Adventura holding, upravljanje družb d.d. Ljubljana za leto 2017 je bilo sprejeto dne:28.8.2018 
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