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Subjekt nadzora je kršil določbe ZTFI-1 v zvezi z objavo
letnega poročila za leto 2018
1. Družba je dolžna v roku petih mesecev po koncu
poslovnega leta 2019 odpraviti kršitev desetega odstavka
54. člena, prvega odstavka 61. člena, tretjega, četrtega in
petega odstavka 62. člena, drugega odstavka 64. člena,
65. člena, 66. člena, druge alineje 2. točke drugega odstavka
69. člena, 5. točke drugega odstavka 69. člena, pete alineje
1. točke tretjega odstavka 69. člena, tretje alineje 4. točke
tretjega odstavka 69. člena in 2. točke četrtega odstavka
69. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 –
ZPosS) v zvezi s prvim odstavkom 133. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 –
popr.), ki je bila ugotovljena pri nadzoru nad spoštovanjem
citiranih predpisov v objavi revidiranega letnega poročila za
leto 2018, in sicer s tem, da v revidiranem letnem poročilu
za leto 2019, ki ga bo objavila v roku iz te točke:
a) v skladu z zahtevami petega odstavka 65. člena ZGD-1
razkrije kot zabilančne potencialne obveznosti, obveznosti iz
poroštev in drugih jamstev, ki niso izkazane kot obveznosti
v bilanci stanja. Te potencialne obveznosti je treba razčleniti
po vrstah jamstev z navedbo morebitnih stvarnih jamstev.
Ločeno je treba izkazati obveznosti iz naslova poroštev in
drugih jamstev do družb v skupini;
b) v skladu z zahtevami 18. člena MRS 24 razkrije
značilnosti razmerij med povezanimi strankami ter tudi
informacije o teh transakcijah in neporavnanih obveznostih,
vključno z obvezami, ki so potrebne, da uporabniki razumejo
morebitne učinke razmerij na računovodske izkaze.
Razkritja morajo zajemati vsaj višino neporavnanih
obveznosti, vključno z obvezami, in podrobnosti o vseh
izdanih ali prejetih jamstvih;
c) v skladu z zahtevami 130. člena MRS 36 razkrije za
posamezno sredstvo, za katero se v obdobju pripozna
izguba zaradi oslabitev dogodke in okoliščine, ki so privedli
do pripoznanja izgube zaradi oslabitve;
d) v skladu z zahtevami 130. člena MRS 36 razkrije
naslednje informacije za posamezno sredstvo, za katero se
v obdobju pripozna izguba zaradi oslabitev, če je
nadomestljiva vrednost poštena vrednost, zmanjšana za
stroške odtujitve:
i. raven hierarhije poštene vrednosti (glej MSRP 13),
znotraj katere se v celoti razvrsti merjenje poštene
vrednosti sredstva (denar ustvarjajoče enote) (brez
upoštevanja, ali je mogoče opazovati „stroške
odtujitve“);

ii. za merjenja poštene vrednosti, razvrščena na ravni 2
in 3 hierarhije poštene vrednosti, opis tehnike ali tehnik
ocenjevanja vrednosti, ki se uporabljajo za merjenje
poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtujitve;
iii. za merjenja poštene vrednosti, razvrščena na ravni 2
in 3 hierarhije poštene vrednosti, opis vseh ključnih
predpostavk, na podlagi katerih je poslovodstvo določilo
pošteno vrednost, zmanjšano za stroške odtujitve.
Ključne predpostavke so tiste, na katere je
nadomestljiva vrednost sredstva (denar ustvarjajoče
enote) najbolj občutljiva;
e) v skladu z zahtevami tretje alineje 4. točke tretjega
odstavka 69. člena ZGD-1 za vsako družbo, v kapitalu katere
je sama neposredno ali po osebi, ki deluje za račun družbe,
udeležena z najmanj 20 %, razkriti v prilogi k izkazom
podatke o višini njenega lastnega kapitala in njen poslovni
izid v poslovnem letu;
f) v skladu z zahtevami 21. člena MRS 7 ločeno poročati o
glavnih vrstah kosmatih prejemkov in kosmatih izdatkov, ki
izhajajo iz naložbenja in vlaganja (financiranja), predvsem v
zvezi s prejemki in izdatki za dana posojila in depozite ter
prejemki in izdatki za prejeta posojila;
g) v skladu z zahtevami 77(e) člena MRS 16 za
opredmetena
osnovna
sredstva
navedena
po
prevrednotenih vrednostih, poleg razkritij, ki se zahtevajo v
MSRP 13, razkrije tudi knjigovodsko vrednost, ki bi bila
pripoznana, če bi se sredstva izkazovala po modelu
nabavnih vrednosti, za vsako prevrednoteno skupino
opredmetenih osnovnih sredstev;
h) v skladu z zahtevami iz druge alineje 2. točke drugega
odstavka 69. člena ZGD-1 za opredmetena osnovna
sredstva, ki se merijo po revaloriziranih zneskih, razkrije
tabelo, ki kaže knjigovodsko vrednost v bilanci stanja, ki bi
bila pripoznana, če opredmetena osnovna sredstva ne bi
bila revalorizirana;
i) v skladu z zahtevami 93(b) člena MSRP 13 za zemljišča in
zgradbe, merjene po pošteni vrednosti, razkrije raven
hierarhije poštene vrednosti, na katero se merjenja poštene
vrednosti v celoti razvrščajo (Raven 1, 2 ali 3);
j) v skladu z zahtevami 93(d) člena MSRP 13 razkrije za
zemljišča in zgradbe, merjene po pošteni vrednosti, opis
tehnike ocenjevanja vrednosti in vložkov, uporabljenih pri
merjenju poštene vrednosti;
k) v skladu z zahtevami 75(e) člena MRS 40 razkrije obseg,
v katerem poštena vrednost naložbenih nepremičnin (kakor
je izmerjena ali razkrita v računovodskih izkazih) temelji na
vrednotenju neodvisnega ocenjevalca, ki ima priznano in
ustrezno poklicno usposobljenost ter nedavne izkušnje z

lokacijo in vrsto naložbenih nepremičnin, ki so predmet
vrednotenja;
l) v skladu z zahtevami 91(a) člena MSRP 13 za naložbene
nepremičnine razkrije informacije o tehnikah ocenjevanja
vrednosti in vložkih, uporabljenih za razvoj teh merjenj;
m) v skladu z zahtevami 93(b) člena MSRP 13 za naložbene
nepremičnine, merjene po pošteni vrednosti, razkrije raven
hierarhije poštene vrednosti, na katero se merjenja poštene
vrednosti v celoti razvrščajo (Raven 1, 2 ali 3);
n) v skladu z zahtevami 93(d) člena MSRP 13 za naložbene
nepremičnine razkrije opis tehnik(-e) ocenjevanja vrednosti
in vložkov, uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti;
o) pri prikazovanju, razčlenjevanju in razkrivanju v
računovodskih izkazih upošteva določbe tretjega, četrtega in
petega odstavka 62. člena ZGD-1, drugega odstavka
64. člena ZGD-1 in določbe 65. ter 66. člena ZGD-1;
p) v skladu z zahtevami prvega odstavka 61. člena ZGD-1
uskladi razkritja v letnem poročilu v zvezi z razkritji glede
obveznic in komercialnih zapisov tako, da bo letno poročilo
izkazovalo resničen in pošten prikaz obveznosti družbe;
r) v skladu z zahtevami prvega odstavka 61. člena ZGD-1
uskladi razkritja v letnem poročilu v zvezi z razkritji glede v
zastavo danih nepremičnin tako, da bo letno poročilo
izkazovalo resničen in pošten prikaz obveznosti družbe;
s) v skladu z zahtevami 5. točke drugega odstavka 69. člena
ZGD-1 razkrije višino vseh obveznosti, ki so zavarovane s
stvarnim jamstvom (zastavno pravico in podobno), s podatki
o obliki in načinu zagotovitve stvarnega jamstva, ločeno za
vsako postavko obveznosti iz prvega, drugega, tretjega ali
petega odstavka 65. člena ZGD-1;
t) v skladu z zahtevami pete alineje 1. točke tretjega
odstavka 69. člena ZGD-1 razkrije za posamezne kategorije
stalnih sredstev gibanja v seštetih popravkih vrednosti v
zvezi s pridobitvami, odtujitvami in prenosi med poslovnim
letom;
u) v skladu z zahtevami 2. točke četrtega odstavka 69. člena
ZGD-1 razkrije znesek porabljen za revizorja za revidiranje
letnega poročila in ločeno znesek izplačan temu revizorju za:
i.
druge storitve dajanja zagotovil,
ii.
storitve davčnega svetovanja in
iii.
za druge nerevizijske storitve.
2. Družba je dolžna Agenciji za trg vrednostnih papirjev v
roku petih dni po objavi revidiranega letnega poročila za leto
2019 predložiti poročilo o odpravi kršitev iz 1. točke izreka te
odredbe, v katerem opiše ukrepe za odpravo ugotovljenih

kršitev ter poročilu priložiti dokazila iz katerih izhaja, da so
bile kršitve odpravljene, in sicer na način, da se v zvezi z
odpravo posamezne kršitve iz prejšnje točke te odredbe
navede kje (stran) v objavljenem revidiranem letnem
poročilu za leto 2019, ter s kakšno vsebino, so bila podana
zahtevana razkritja.
3. Družba je dolžna v roku 8 dni po pravnomočnosti te
odredbe poravnati takso za izdajo te odredbe v znesku
2.100 EUR na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev,
št. 0100-6370164245, sklic na št. 00 110, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi v primeru zamude.
4. Ugovor zoper 1. točko ali 2. točko te odredbe ne zadrži
izvršitve.
Informacija o tem, ali /
je zoper odredbo
začet
postopek
sodnega varstva

