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1.1. PISMO GLAVNEGA DIREKTORJA

Dragi deležniki Pivovarne Laško Union,
kljub izzivom lahko s ponosom rečem, da je vsak
sodelavec v Pivovarni Laško Union odigral pomembno
vlogo, da smo kot kolektiv dosegli zastavljene cilje
tudi v tako kompleksnem in hitro spreminjajočem
se poslovnem okolju. Epidemija COVID-19 je močno
vplivala na ljudi in na podjetja tudi v letu 2021.
V letu 2021 smo zabeležili rekordno visoko količinsko
prodajo - 2,7 milijona hektolitrov pijač, kar je
prineslo 14 % dvig čistih prihodkov od prodaje glede
na predhodnje leto. Njihova rast na domačem trgu
je znašala 9 %, na tujih trgih pa kar 24 %. Po drugi
strani smo ob doseženem dobičku iz poslovanja v
višini 24,4 milijona, kar je 9,1 % več kot v preteklem
letu uspešno blažili stroškovne pritiske dvignjenih
cen surovin, materialov in storitev ter neugoden
vpliv zaprtja gostinske dejavnosti zaradi epidemije
COVID-19.
Kot je pomemben ekonomski vidik našega
poslovanja, je pomembno tudi naše trajnostno in
odgovorno delovanje. Lansko leto smo doprinesli k
izboljšanju kakovosti življenja tako v širši družbi kot v
lokalnih skupnostih, v katerih delujemo. Učinkovitost
porabe skupnih obnovljivih virov energije smo
3

izboljšali za dodatnih 15 %, specifično porabo
vode za 4 %, povprečno število dni brez nesreče
v naših pivovarnah je preseglo številko 884 in z
našimi blagovnimi znamkami smo izvedli številne
ozaveščevalne kampanje o odgovornem pitju po
vsej Sloveniji. Vabim vas, da se v našem Letnem
poročilu 2021 seznanite z našim upravljanjem
izzivov v preteklem letu in našimi številnimi dosežki.
Če se ozremo naprej, vidimo, da so časi zahtevni
tako za globalno kot tudi regionalno in lokalno
gospodarstvo. Naš uspeh je odvisen od naše
dolgoročne vizije in sposobnosti odzivanja na
trenutne situacije, pri čemer ostajamo zvesti našim
korporativnim vrednotam in 200-letni tradiciji.
Nosimo odgovornost, da tudi v prihodnje negujemo
našo bogato pivovarsko dediščino, da bomo
podjetje naslednikom predali v boljši kondiciji, kot
smo ga dobili. Sledimo našim sanjam: nadaljevati
pot vodilnega pivovarja v Sloveniji in kot zaupanja
vredno središče za proizvodnjo vrhunskih blagovnih
znamk v širši regiji. S skrbnostjo za naše ljudi,
skupnosti in okolje obenem soustvarjati vznemirljive
inovacije, najboljšo uporabniško izkušnjo in dodano
vrednost za naše partnerje.

Kot ponosni člani družbe HEINEKEN pogled
usmerjamo k naši skupni zvezdi Severnici – poslovni
strategiji HEINEKEN EverGreen. Naš skupni cilj je
poenostaviti naše prihodnje poslovanje, se prilagoditi
zunanji dinamiki ter iz krize, povezane s COVID-19
in vojno v Ukrajini, priti še močnejši.
S strategijo EverGreen 2025 želimo zagotoviti
vrhunsko in uravnoteženo rast za trajnostno
dolgoročno ustvarjanje vrednosti. Naše podjetje
bomo razvijali z obvladovanjem avtomatizacije
in vlaganji v digitalizacijo ter s tem učinkovito
zmanjševali kompleksnost našega dela. S tem bomo
dobili priložnost, da vlagamo v rast naših zaposlenih:
razvijamo nove veščine, kompetence in vedenja.
Da ostajamo trajnostni in odgovorni do naših ljudi,
okolja in poslovanja.
Navdih na tej ambiciozni poti je naše poslanstvo:
»V radosti sožitja varimo dobro družbo, navdihujemo
boljši svet.«, To nas vedno znova opominja, zakaj
obstajamo kot Pivovarna Laško Union.
Vabim vas, da se nam pridružite.
Zooullis Mina, glavni direktor Pivovarne Laško Union
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1.2. STRATEGIJA EVERGREEN, NAŠE POSLANSTVO IN VREDNOTE

V Pivovarni Laško Union ostajamo pomembno razvojno središče znotraj
skupine HEINEKEN. Na ravni skupine smo poenoteni v izvajanju poslovne
strategije, imenovane Evergreen, katere ključne usmeritve so rast,
upravljanje stroškov in vrednosti, digitalno in tehnologija, trajnost in
odgovornost ter ljudje in kultura.
Naše poslanstvo:

V radosti sožitja varimo dobro družbo,
navdihujemo boljši svet.
Naše vrednote:

STRAST do kupcev & strank

Razumemo želje in potrebe naših pivcev in na njih gradimo najboljše blagovne znamke.
Naš poslovni model je enostaven: varimo pivo in pijače najvišje kakovosti.
Tako dosegamo pričakovanja naših partnerjev in slavimo skupne zmage.

POGUM za sanje & inoviranje

Ne bojimo se drznih ambicij, zastavljamo si jih sami. In vsak dan z domišljijo, kreativnostjo in pragmatičnostjo
izzivamo ustaljene norme. Zakaj? Da od sebe damo le najboljše in rastemo trajnostno.

SKRBNOST do ljudi & planeta

Ljudje so srce našega podjetja. Po naših zelenih srcih se pretaka zelena kri.
In rastemo lahko le, če z nami rastejo naši ljudje, skupnosti in okolje.

VESELJE do življenja

Neprecenljivi so tisti trenutki, ki jih delimo z drugimi. Preprosti, iskreni in pristni.
Kajti včasih je pivo, pogovor in smeh s prijatelji vse, kar potrebujemo.
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1.3. PREDSTAVITEV DRUŽBE PIVOVARNA LAŠKO UNION, D.O.O.

OSEBNA IZKAZNICA

Pivovarna Laško Union, d.o.o., Ljubljana, Pivovarniška ulica 2,
1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pod številko registrskega
vložka 1/00171/00 pri Okrožnem sodišču v Celju, pod številko sklepa
SRG 2016/28597, z datumom 01.07.2016.
Ime družbe: PIVOVARNA LAŠKO UNION, d.o.o.
Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital družbe: 36.503.305 EUR
Matična številka: 5049318
Davčna številka: SI 90355580
Šifra dejavnosti: C 11.050

Pivovarna Laško Union, d.o.o., ki je v 100-odstotni lasti družbe
HEINEKEN, ima skoraj 200-letno tradicijo proizvodnje piva v Sloveniji.
Z dvema proizvodnima enotama, Pivovarno Laško in Pivovarno
Union, je vodilni proizvajalec piva v Sloveniji ter ponudnik osvežilnih
brezalkoholnih pijač. Podjetje je razvojno naravnano in zavezano
uporabi prvovrstnih naravnih sestavin ter nenehnemu izboljševanju
in inoviranju. Neločljiv del poslovne strategije EverGreen sta trajnost
in odgovornost. Z izvajanjem trajnostne strategije ‘Varimo boljši svet –
dvignimo letvico 2030’ z okoljskimi zavezami, družbenimi zavezami
in zavezami odgovornosti do leta 2030 Pivovarna Laško Union tudi v
tem desetletju vari odgovorno, pravično in zdravo – vari dobro družbo.
5

Narava poslovanja in najpomembnejše dejavnosti:
PROIZVODNJA PIVA, BREZALKOHOLNIH PIJAČ IN VOD
Poslovodstvo družbe (na dan 31.12.2021):
Zooullis Mina, glavni direktor
Mirjam Hočevar, finančna direktorica
Neven Madzharov, direktor oskrbne verige
Irena Brugger, direktorica prodaje
Daphne Stavropoulou, direktorica marketinga
Gregor Rajšp, direktor za kadrovske zadeve
Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov
Alenka Hočevar Gorenc, direktorica za pravne zadeve
Elektronski naslov: info.plu@heineken.com
Spletna stran:
www.pivovarnalaskounion.com
Telefon:
+386 1 471 72 17
Telefax:
+386 1 471 72 55
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2.1. UPRAVLJANJE DRUŽBE

Načela upravljanja družbe izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki
Sloveniji, Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Pivovarna
Laško Union, d.o.o. (v nadaljevanju: Akt o ustanovitvi družbe) in ustaljene
dobre prakse v Skupini Heineken.
Družba ima dva organa družbe, ki sta skupščina ter poslovodstvo družbe.

PRISTOJNOSTI DRUŽBENIKA
V skladu z določbami Akta o ustanovitvi družbe, ki je
bil sprejet na podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), je skupščina najvišji organ družbe.
Družbenik ima iz naslova udeležbe v osnovnem
kapitalu družbe naslednje pravice:
- pravico do udeležbe na dobičku;
- pravico do ustreznega dela preostalega 				
		 premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe;
- druge pravice, kot jih določa zakon ali Akt
		 o ustanovitvi družbe.
Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.
Družbenik samostojno odloča o:
- sprejetju splošnih aktov družbe, ki so v njegovi 		
		 pristojnosti ter o spremembah in dopolnitvah
		 teh aktov;
- spremembi Akta o ustanovitvi družbe;
- zmanjšanju osnovnega kapitala;
- povečanju osnovnega kapitala;
- statusnih spremembah in preoblikovanju družbe;
- sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega 		
		 dobička oziroma pokrivanju bilančne izgube;
- imenovanju in odpoklicu direktorjev družbe;
- prenehanju in likvidaciji družbe;
- drugih zadevah, če tako določa zakon ali Akt
		 o ustanovitvi družbe.
Družbenik odloča oziroma sprejema sklepe tako, da
jih vpiše v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar. Sklepi, ki
niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
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Družbenik imenuje revizorja družbe za revidiranje
letnih poslovnih izkazov družbe.
Osnovni kapital družbe je 36.503.304,96 EUR
in predstavlja en poslovni vložek v istem znesku
družbenika: Heineken International B.V. s sedežem
v Amsterdamu in poslovnim naslovom Tweede
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam,
Nizozemska, kar je 100 % osnovni delež. Osnovni
kapital je bil v celoti vplačan na dan 01.07.2016.
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2.1. UPRAVLJANJE DRUŽBE

POSLOVODSTVO DRUŽBE
Poslovodstvo družbe vodi posle družbe na lastno
odgovornost, zastopa in predstavlja družbo in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in akti
družbe.
Poslovodstvo družbe sestavlja največ osem
direktorjev, od katerih se eden imenuje za glavnega
direktorja ter ostali za direktorje. Če je direktor eden,
ima naziv glavni direktor. Direktorji morajo
pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe
s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika
ter varovati poslovno skrivnost družbe. Za skrbnost
in odgovornost direktorjev ter za odškodninsko
odgovornost direktorjev zaradi vpliva tretjih oseb se
uporabljajo določbe zakona, ki urejajo gospodarske
družbe.
Glavnega direktorja in druge direktorje imenuje in
odpokliče družbenik. Mandat glavnega direktorja
in drugih direktorjev traja največ 3 leta in so po
izteku mandata lahko ponovno imenovani. Družbo
zastopata in predstavljata skupaj glavni direktor in
eden od drugih direktorjev.
Poslovodstvo družbe sprejema odločitve z večino
glasov vseh direktorjev družbe, ki so prisotni ali
zastopani, v primeru dvočlanskega poslovodstva pa
soglasno. Glavni direktor in drugi direktorji imajo vsak
po en glas. Poslovodstvo družbe sprejme poslovnik
o delu poslovodstva, s katerim se uredi način dela in
odločanja poslovodstva.
8
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Poslovodstvo družbe mora zagotavljati, da so vse
transakcije skladne z ustreznimi pravilniki Skupine
Heineken, t.j. zlasti da:
- se pridobivanje in prodaja poslovnih deležev 			
		 izvajata skladno s postopkom družbe Heineken
		 za razvoj poslovanja;
- je dajanje in jemanje posojil v celoti usklajeno 		
		 in dogovorjeno z Globalno funkcijo za zakladništvo
		 Skupine Heineken;
- so naložbe in zaveze skladne z Globalnim pravilnikom
		 Skupine Heineken za financiranje naložb.

3

1

V poslovodstvu je z dnem 01.07.2022 prišlo do
zamenjave direktorja oskrbe verige. S tem dnem
je vodenje oskrbne verige prevzel Bram Rutten.

2

6

7

Sestava poslovodstva na dan 31.12.2021:		
1
2

3
4
5
6
7

Zooullis Mina, glavni direktor
Mirjam Hočevar, finančna direktorica
Neven Madzharov, direktor oskrbne verige
Irena Brugger, direktorica prodaje
Daphne Stavropoulou, direktorica marketinga
Gregor Rajšp, direktor za kadrovske zadeve
Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov
Alenka Hočevar Gorenc, direktorica za pravne zadeve
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2.2. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE OZIROMA SPOŠTOVANJU KODEKSA HEICODE

POSLOVODSTVO DRUŽBE PIVOVARNA LAŠKO UNION, D.O.O. IZJAVLJA,
DA DRUŽBA SPOŠTUJE DOLOČBE HEINEKONOVIH PRAVIL (HEINEKEN
RULES) IN HEINEKENOVEGA KODEKSA POSLOVNE ETIKE (HEICODE).

SKLADNOST UPRAVLJANJA DRUŽBE Z DOLOČBAMI HEINEKENOVIH PRAVIL (HEINEKEN RULES)
IN KODEKSA POSLOVNE ETIKE (HEICODE)
Poslovodstvo družbe Pivovarna Laško Union, d.o.o. (v nadaljevanju PLU) deluje v skladu z zakoni Republike
Slovenije in spoštuje veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in vse podzakonske predpise. Prav tako je družba
sprejela vse potrebne interne akte, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji. Družba je sprejela
tudi druge pravilnike, s katerimi je uredila določena interna področja delovanja družbe. Po integraciji v Skupino
Heineken je družba začela implementirati tudi pravilnike Skupine Heineken.
Poslovodstvo družbe PLU izjavlja, da družba spoštuje določbe Heinekenovih Pravil (angl. Heineken Rules) in
Heinekenovega Kodeksa poslovne etike (angl. The Code of Business Conduct, skrajšano HeiCode), ki je sestavni
del Heinekenovih pravil. Pravilniki iz HeiCoda so prevedeni v slovenski jezik in objavljeni na portalu družbe.
Povzetek pravilnikov je na razpolago tudi v obliki brošure.
GLAVNE ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ
V POVEZAVI S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA
Družba PLU se sistemsko ukvarja z identifikacijo vseh vrst tveganj. Največja pozornost se usmerja na strateška
tveganja in na preventivo goljufij. Z namenom obvladovanja tveganj se izvajajo postopki notranjih kontrol na
vseh ravneh. Namen notranjih kontrol je zagotavljanje točnosti, zanesljivost, transparentnost in preglednost
vseh procesov ter obvladovanje vseh vrst tveganj tudi v povezavi z računovodskim poročanjem. Obenem
sistem notranjih kontrol stremi k vzpostavitvi mehanizmov, ki preprečujejo neracionalno rabo premoženja in
omogočajo stroškovno učinkovitost.
Sistem notranjih kontrol vključuje postopke, ki zagotavljajo, da:
- so poslovni dogodki evidentirani točno in pošteno na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin, ter dajejo 		
		 jamstvo, da družba pošteno razpolaga s svojim premoženjem;
9

- so poslovni dogodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo;
- se prepreči oziroma pravočasno zazna morebitne nepooblaščene pridobitve, uporaba in razpolaganje
		 s premoženjem družbe, ki bi imela pomemben vpliv na računovodske izkaze.
Notranje kontrole v družbi se izvajajo v vseh sektorjih. Posebno pozornost posvečamo notranjim kontrolam,
ki imajo velik vpliv na točnost in pravočasnost računovodskih izkazov ter skladnost z veljavnimi računovodskimi,
davčnimi in drugimi predpisi. Za pravilnost in učinkovitost izvajanja notranjih kontrol v sklopu svojega letnega
plana skrbi Služba za izboljšave procesov in kontrol ter iz obvladujoče družbe Služba za izboljšave procesov in
kontrol. Ustreznost delovanja notranjih kontrol v okviru informacijskega sistema letno preverja specializirana
Služba izboljšav procesov in kontrol obvladujoče družbe.

ZUNANJA REVIZIJA

REDNA ZUNANJA REVIZIJA
Družbenik je s sklepom z dne 16.09.2019 za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za obdobje
treh let (tj. 2019 – 2021) imenoval revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana, ki v okviru revizije
računovodskih izkazov o svojih ugotovitvah poroča poslovodstvu in seznanja družbenika. Družbenik je na
skupščini pristojen za sprejem revidiranega Letnega poročila družbe.
Ljubljana, 01.07.2022
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2.3. ZAKLJUČNO POJASNILO IZ POROČILA POSLOVODSTVA PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. O RAZMERJIH Z OBVLADUJOČO IN NJEJ POVEZANIMI DRUŽBAMI PO 545. ČLENU ZGD-1

POSLOVODSTVO DRUŽBE IZJAVLJA, DA NA PODLAGI POSLOV
Z OBVLADUJOČO IN NJEJ POVEZANIMI DRUŽBAMI V LETU 2021
DRUŽBA NI BILA PRIKRAJŠANA.
Poslovodstvo družbe Pivovarna Laško Union, d.o.o. glede poslov z obvladujočo in njej povezanimi družbami,
sklenjenih v letu 2021, izjavlja, da je družba v okoliščinah, ki so ji bile znane v trenutku, ko so bili ti posli
opravljeni, zanje dobilo ustrezna vračila in posledično ni bila prikrajšana.
Ljubljana, 01.07.2022
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2.4. RAST

»Lager pivo ostaja temelj naše ponudbe,
obenem pa se osredotočamo tudi na
premiumizacijo ter inovacije, na
razširitev našega portfelja v
kategoriji brezalkoholnih piv in
piv z nižjim deležem alkohola.
Pomembnost zmernosti v
uživanju nas spodbuja
k razvoju ter iskanju novih
poti do potrošnikov,
z močno inovacijsko
agendo, ki izpolnjuje
spreminjajoče se njihove
zahteve.«
Daphne Stavropoulou,
direktorica marketinga

Union radler Isotonic

V letu 2021 smo uspešno lansirali nov Union
radler Isotonik 0.0 %. Gre za prvi funkcionalni
radler v Sloveniji in regiji, s katerim dosegamo
rast v kategoriji pijač 0.0 %. Potrošniki vse bolj
posegajo po bolj zdravih proizvodih z manj
ali brez alkohola, z nižjo energijsko
vrednostjo, obenem pa pri pijačah
iščejo funkcionalne prednosti. Union
radler 0.0 % smo razvili skupaj z
nogometaši Nogometne zveze
Slovenije. Namenjen je regeneraciji
po intenzivnem profesionalnem ali
rekreativnem športu, ko naše telo
potrebuje osvežitev z manj sladkorja
in dodanimi minerali in vitamini.

Zala ledeni čaj breskev

Vodilni okus ledenega čaja z okusom breskve je bil
na voljo le v PET embalaži. V letu 2021 smo ga na
trg uvedli v bolj trajnostim pakiranju, v steklenički.
Namenjena je predvsem kupcem v gostinstvu.

Vitke pločevinke

Na področju embalaže smo uvedli privlačne
33 cl vitke pločevinke in se s tem približali
obliki vodilne pločevinke
v brezalkoholnem
segmentu. V lanskem
leto smo pričeli v ožje
in višje pločevinke polniti
Heineken 0.0 %, Sola
ledeni čaj breskev, Multi
Solo in Laško Malt ananas.
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Nadaljnji razvoj naših ključnih
blagovnih znamk

Rast premium segmenta

Drzen pristop v vseh prodajnih kanalih, potrošnikom
prilagojena komunikacija in stalna osredotočenost
celotne prodajno-marketinške ekipe so prispevali
k rasti blagovne znamke Heineken na slovenskem
trgu. Ključne pobude so bile zagotavljanje
razpoložljivosti pravih prodajnih artiklov po pravi ceni
za najpomembnejše priložnosti (pikniki, družinska
in prijateljska srečanja ter priložnosti, povezane s
hrano), aktivacija velikih globalnih sponzorstev (UEFA
Liga prvakov, EURO 2020) ter dosledno povečevanje
vidnosti naših blagovnih znamk na različnih prodajnih
mestih.
Z aktivacijo največjih globalnih športnih dogodkov
UEFA Liga prvakov in EURO 2020 smo se povezali z
našimi potrošniki in kupci skozi svet športa in bili z
blagovno znamko Heineken prisotni v priložnostih
pitja povezanim s športom. Z našo prisotnostjo v
športu smo povezali tudi atraktivne promocijske
programe za kanal trgovine in gostinstva.
Osredotočeni smo bili na močno vidnost na
najpomembnejših točkah nakupa, nagrajevanju
potrošnikov in motiviranju osebja.

V letu 2021 smo utrdili vidnost blagovnih znamk
Laško in Union v kanalu trgovine. Iniciative, ki
smo jih izvajali, so bile zagotavljanje dostopnosti
ključnih izdelkov, nadgradnja močne vidnosti skozi
programe upravljanja blagovnih skupin in odličnost
na prodajnem mestu. Za popolno doživetje naših
potrošnikov smo poskrbeli s 360° kampanjami »Union
piknik na polno« in »Laško Gremo v hribe« podprte z
dodatno komunikacijo v medijih, tudi digitalnih.
Ob ponovnem zagonu gostinstva, smo za lokale
pripravili podporne materiale z dinamično
komunikacijo, ki privablja ljudi k obisku lokalov.
Materiale smo prilagodili posameznemu lokalu in jih
tako še dodatno izpostavili potrošnikom.
Kljub odpravljenim ukrepom se stranke še vedno
soočajo z novimi težavami, predvsem na področju
kadra. Odzvali smo se tako, da smo jim priskočili na
pomoč z izobraževanji strežnega osebja in hkrati
obudili nazaj rast točenega piva. V ta namen smo
pripravili tudi dodatno komunikacijo in aktivnosti o
možnosti izbire za točeno pivo naših blagovnih znamk.
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2.4. RAST

Rast in širitev kategorije
z Izbiro 0.0

Potrošniki iščejo bolj zdrave, naravne in okusne
osvežilne pijače z manj sladkorja in brez alkohola.
Pivo z 0.0 % vsebnosti alkohola je rastoča kategorij,
saj potrošniki želijo odgovorno piti. Obenem pa to
tudi nudi možnost širjenja kategorije piva v nove
priložnosti. V tem segmentu nudimo potrošnikom
bogat izbor izdelkov. V letu 2021 smo tako
nadaljevali s širitvijo portfelja izdelkov lager 0.0
(Heineken 0.0, Laško 0.0) in z grajenjem Malt ter
Radler 0.0 kategorije. Fokus v 2021 je bil povečati
prisotnost izdelkov Izbira 0.0 na polici in sekundarnih
izpostavitvah ter stalnemu povečevanju vidnosti.
Dodatna podpora je bila namenjena širitvi inovacij
Laško Malt Dark in Union Iso Radler.
Razmere povezane s COVID-19 so prinesle izzive
in nove priložnosti v gostinstvu. V letu 2021 so bile
v porastu platforme za dostavo ter lokacije s hitro
prehrano. Za PLU je bila to priložnost za aktivacijo
obeh prodajnih kanalov ter vstop z izdelki z 0.0 %
alkohola in v novo priložnost pitja v povezavi s hrano.
Leto smo začeli z degustacijami piva Heineken 0.0 %
preko partnerjev za dostavo hrane ter nadaljevali z
ostalim naborom izdelkov.

razumevanju potreb in grajenju odnosov. S temi
orodji kupcem in potrošnikom nudimo novo oziroma
drugačno izkušnjo.

Digitalna komunikacija s kupci
in potrošniki

Ves čas se trudimo izboljševati uporabniško izkušnjo z
osredotočanjem na potrebe naših kupcev. Epidemija
je spodbudila razvoj digitalizacije pri sodelovanju
s kupci ter komunikaciji s potrošniki na prodajnem
mestu in tako omogočila nove načine dela. V letu
2021 smo pospešili razvoj različnih digitalni orodij
namenjenih podpori našim kupcem in komunikaciji s
potrošniki.
V gostinstvu so se lastniki lokalov srečevali s številnimi
omejitvami, ena izmed njih je bila prepoved tiskovin
in cenikov na mizah. Hitro smo ukrepali, se povezali z
lokalnim start up podjetjem in za naše stranke razvili
digitalne menije, preko katerih so potrošniki dostopali
do cenika lokala. Ne le, da smo rešili trenutni izziv
naših kupcev, dobili smo tudi dodatni kanal za
komunikacijo z našimi potrošniki.
Gostinstvo se sooča s pomanjkanjem gostinskega
kadra, še posebej s pomanjkanjem izkušenega kadra.
Ta izziv smo naslovili z razvojem nove aplikacije, ki je
namenjena strežnemu osebju v lokalih.
Aplikacija PIRCheck je na eni strani namenjena
izobraževanju, spodbujanju in nagrajevanju strežnega
osebja, na drugi strani pa pridobivanju vpogledov,
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Orodje za avtomatizacijo trženja

V 2021 smo v PLU izvedli implementacijo orodja
za avtomatizirano digitalno komunikacijo s
strankami. S tem smo dobili centralizirani digitalni
komunikacijski kanal s strankami v gostinstvu. Orodje
je polno integrirano s sistemom Customer Relations
Management (upravljanje odnosov s strankami, v
nadaljevanju: CRM) in uporablja dinamične segmente
kontaktov, definiranih v karticah stranke glede na
delovno funkcijo kontakta. S pomočjo orodja so bile
naše stranke celovito, pravočasno, istočasno in preko
enotnega kanala obveščene o prodajni kampanji,
hkrati pa smo v celoti lahko spremljali njihov odziv s
pomočjo sistema poročanja, ki ga omogoča orodje.

Optimizacija področja podpore
strankam

V 2021 je potekala tehnična postavitev toka
dokumentov in informacij na področju podpore
strankam. Uporabnik lahko sedaj v kratkem času na
enem mestu dobi vse informacije in dokumente. S
projektom smo skrajšali čas pridobivanja in obdelave

informacij stranke, izboljšali celoviti (360°) pogled
nad strankami za agente in ostale uporabnike.
S tem lahko hitreje in bolj celovito podajamo želene
informacije in rešujemo e zahtevke ter
s tem povečujemo zadovoljstvo strank.
Z novimi formami vnosov podatkov lahko preko
identifikacije kontakta in stranke dostopamo iz
centralnega operativnega sistema za podporo
strankam (angleško Customer Service, v nadaljevanju
CS) ter s tem še bolj usmerjeno in personalizirano
vodimo stranko in na ta način obenem pospešujemo
prodajo in dvigujemo njeno zadovoljstvo.

»Našo rast spodbujamo
z vse večjimi poudarki
na potrebah potrošnikov
in kupcev. Intenzivno
investiramo v digitalno
povezanost naše
prodajne ekipe in
opreme z namenom
izboljšanja izkušenj
naših kupcev in
potrošnikov.«
Irena Brugger,
direktorica prodaje
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2.5. FINANCIRANJE RASTI

»V Pivovarni Laško Union
odgovorno gradimo stroškovno
ozaveščeno kulturo in s tem
podpiramo naše ambicije
rasti, uravnavamo inflacijske
vplive ter dosledno
vzpostavljamo orodja
za izboljševanje
dobičkonosnosti.«
Mirjam Hočevar,
finančna direktorica

Digitalizirano področje poslovnega poročanja

V Pivovarni Laško Union uresničujemo našo strategijo, da postanemo »Najbolje
povezani pivovar« in zato želimo povezati in digitalizirati vse interakcije v
celotni vrednostni verigi. Ker je okolje izjemno dinamično, je za obvladovanje,
digitalizacijo in povezanost nujna uporaba sodobnih tehnologij. Dodatno je
tudi tendenca Skupine HEINEKEN da se tudi arhitekturno rešitve poenotijo.
Posledično smo se v 2021 odločili za prenovo področja poslovnega poročanja.
Naše podjetje je že pred prenovo imelo dobro razvito področje poslovnega
poročanja in podatkovne inteligence, saj naše poslovne odločitve že vrsto
let sprejemamo na podlagi podatkov in analiz poslovanja, razumevanjem
notranjega in zunanjega okolja. Obstoječi podatkovno-analitični sistem
je bil sicer z vidika različnih podatkovnih virov in uporabnosti bogat, smo
pa želeli naredi korak naprej z vidika arhitekture. Omejitve, s katerimi smo
se soočali pred prenovo, so predvsem povezane s predhodno, t.i. »on-premise«
postavitvijo (postavitev v lastnem okolju): nezmožnost procesiranja velikih
količin podatkov (big data), nefleksibilnost in rigidnost pri širjenju tako
podatkovnih virov kot vsebin, omejene možnosti za napredne scenarije
s pomočjo umetne inteligence ipd.
Pivovarna Laško Union je bila ena izmed prvih družb v skupini HEINEKEN, ki je
modernizirala analitiko s prehodom v oblak. Ključno je, da imamo sedaj okolje,
ki je pripravljeno na prihodnost, na še večje količine podatkov in na razširitev
vsebine tudi z vidika napredno-analitičnih scenarijev, kjer bomo za povečanje
profitabilnosti poslovanja in izboljšanja uporabniške izkušnje uporabljali tudi
umetno inteligenco. Prve tovrstne vsebine bomo implementirali že v letu 2022.
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Digitalizirali smo tudi naše administrativne procese
Da bi dosegli uspeh, so potrebni majhni koraki k optimizaciji poslovnih
procesov in digitalizaciji. Na poti, da postanemo pivovar z najboljšimi
povezavami, moramo digitalizirati naše procese na način, da povečamo
učinkovitost in prihranimo denar.

Ukvarjanje s fizičnimi dokumenti upočasni ekipo in njihovo delo. V PLU smo
počasi, korak za korakom, začeli digitalizirati administrativne procese,
in tako podprli pobudo Unicorn pri varčevanju s papirjem.
Nadaljujemo s tritirno digitalizacijo, ki zajemajo naslednje projekte:
• Zbiranje zamudnih poslovnih procesov;
• »end to end« optimizacija;
• domača digitalizacija z rešitvami 365°.
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2.6. DVIGAMO LETVICO TRAJNOSTI IN ODGOVORNOSTI

Varnost je vedno na prvem mestu

COVID-19 smo v letu 2021 uspešno obvladovali. Kampanja #stopCOVID se je izkazala kot učinkovito
referenčno orodje v komunikaciji. Hitri antigenski testi so bili ves čas veljavnosti zaščitnih ukrepov na voljo vsem
zaposlenim.
• Logistika: S pomočjo programa za zmanjšanje tveganj in nevarnosti na vseh logističnih območjih, kjer
se nahajajo viličarji (angleško: Forklift Risk Reduction program), smo jasno začrtali varnostne aktivnosti
na področju logistike za prihodnje obdobje. Za čas poskusne dobe smo viličarje, ki jih vozijo novi vozniki,
označili z oznako L in s tem še poudarili potrebno previdnost udeležencev v prometu na območju pivovarn in
distribucijskih centrov. Tovornjake, ki stojijo na območju pivovarne, odslej vedno zavarujemo z zagozdami za
primer nepredvidenih potencialnih premikov tovornih vozil.
• Pivovarna Union: Z namenom zmanjšanja tveganj za nesreče smo omejili število obiskovalcev na območju
proizvodnje tako, da smo posneli in izdelali virtualni ogled proizvodnje, ki je del vsebine našega muzeja Union
Experience. Uspešno smo izvedli evakuacijsko vajo in praznovali 2. leto brez hudih poškodb.
• Pivovarna Laško: Nadgradili smo sisteme za varno delo na višini v naših objektih ter na strehah naših zgradb
postavili stalna varovala, ki se uporabljajo v primeru izvajanja popravil in vzdrževanja. Posodobili smo požarno
centralo, ki nam služi v primeru požarne nevarnosti, saj omogoča hitrejše in bolj natančno ukrepanje.
• DCi & Komerciala: Vpeljali smo avtomatiziran in nadzorovan sistem knjiženja in polaganja gotovine ter
pričeli s projektom ocene tveganja v prostorih naših strank.

»Delovanje Pivovarne Laško Union usmerja prenovljena trajnostna
strategija Varimo boljši svet s cilji do leta 2030, ki je temeljni del naše
poslovne strategija EverGreen. Trajnost in odgovornost vidimo kot gonilo
rasti podjetja. Naša prizadevanja za odgovorno, pravično in zdravo
družbo so plod dobrega dela vseh zaposlenih, naših partnerjev
in številnih drugih deležnikov, s katerimi nas druži trajnostna
naravnanost. Naše zaveze in dosežki potrjujejo, da v našem podjetju
delujemo v duhu našega poslanstva – v radosti sožitja varimo dobro
družbo in navdihujemo boljši svet.«
Tanja Subotić Levanič,
direktorca korporativnih odnosov
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V podjetju smo v lanskem letu dosegli pomemben napredek na področju varovanja
okolja. Prizadevamo si za zaščito virov pitne vode, aktivno zmanjševanje emisij CO2
in se usmerjamo v čim bolj trajnostno oskrbo. Za vsak hektoliter proizvedene pijače smo
lani porabili manj vode kot v preteklem letu, izboljšali pa smo tudi učinkovitost rabe
električne energije.

Odgovorni delodajalec

Na področju družbene trajnosti smo prizadevanja usmerili v izvajanje ukrepov za zagotavljanje zdravja in varnosti
zaposlenih. Za tiste sodelavce, katerih delo je to omogočalo, smo organizirali delo od doma. V duhu spremenjenih
delovnih razmer zaradi COVIDa-19 smo za zaposlene organizirali spletne delavnice za boljše psihično in fizično
počutje ter na delovnem mestu vpeljali redne aktivne odmore.

Trajnostni pristopi pri servisiranju
točilnih in hladilnih naprav

Slovenski trg oskrbujemo s približno 11.000 hladilniki in 5.000 točilnimi
napravami. Naša prioriteta je, da so naši izdelki na trgu hlajeni trajnostno
ter ohranjajo kakovost in svežino. Z učinkovitimi inovativnimi servisnimi
rešitvami ponovne uporabe in servisiranja smo v letu 2021 zmanjšali
količino odpadne hladilne opreme za okoli 30 ton. Poleg izboljšanja
ekonomičnosti procesa zmanjšujemo porabo energije in surovin ter zagotavljamo recikliranje celotne količine
opreme po njihovi uporabi. V točilnih in hladilnih napravah uporabljamo zelene hladilne pline. Vse naprave so
energetsko učinkovite. Kazalnik učinkovite porabe električne energije spremljamo preko uporabe sodobnega
digitaliziranega nadzornega sistema. S podporno ekipo na terenu zagotavljamo pravilno uporabo naprav pri
potrošnikih. To so glavni ukrepi, s katerimi sledimo postavljeni trajnostni politiki pri uporabi hladilnih naprav.
Z njimi zagotavljamo minimalen negativen vplivi na okolje.

Uporaba 100 % recikliranih etiket PA-PIR

Opravili smo prvo pilotno polnjenje piva Laško Zlatorog, pri kateri smo uporabili etikete,
narejene iz recikliranega papirja. Za proizvodnjo recikliranih etiket porabimo manjšo količino
dreves ter manjšo količino vode in energije. S trajnostno-krožnim pristopom smo tako zmanjšali
ogljični odtis tega pakirnega materiala za okoli 20 %.
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2.7. POSTANIMO NAJBOLJE POVEZANI PIVOVAR

»Z namenom, da postanemo najbolje
povezani pivovar, povečujemo naložbe v
digitalno preobrazbo podjetja, digitalno
izobrazbo zaposlenih ter otimiziramo in
posodabljamo našo IT infrastrukturo in s
tem izboljšujemo digitalne interakcije po
celotni oskrbni verigi.«

Integracija spletne prodaje

Pivovarna Laško Union je z namenom približanja svojih
izdelkov čim širšemu krogu potrošnikov v letu 2019
pilotno uvedla spletno trgovino RundaSekunda.si, kjer
poleg standardnega nabora pijač ponuja tudi točilne
naprave, sodčke in promocijski material.

Mirjam Hočevar,
finančna direktorica

globalnimi podatkovnimi platformami (Collibra,
PowerMe) in prikazuje kvaliteto podatkov, ki so
vnešeni v SAP, torej njihovo skladnost s Heinekenovimi
podatkovnimi standardi. Tako je uvedena aplikacija,
ki jo za merjenje kvalitete podatkov uporabljajo vsa
Heinekenova podjetja. V to orodje se postopoma
uvaja vedno več pravil, ki preverjajo kvaliteto podatkov.
Orodje omogoča zelo pregledne izpise v različnih
formatih, ki na pregleden način prikazujejo odstopanja
od podatkovnih standardov in nas usmerja oziroma v
veliki meri pomaga pri zaznavi in odpravljanju napak v
informacijskem sistemu SAP.

Kadrovska platforma Empower in
HeIDM integracija

Tekom leta 2021 smo v Pivovarni Laško Union ob
sodelovanju IT, HR, globalne Empower ekipe in
lokalnih partnerjev izvedli implementacijo globalnega
kadrovskega sistema MyHR. S kompleksno integracijo
smo poskrbeli za ukinitev starega kadrovskega
sistema, nadgradnjo plačnega sistema, za
zagotavljanje skladnosti z zakonodajo implementirali
dodaten modul, zgradili ustrezne vmesnike.
Sledila je integracija vmesnikov MyHR-HeIDM-AD
in dograditev sistema z modulom varstvo pri delu
za naročanje zaposlenih na zdravniške preglede
in preglede iz varstva pri delu. Celoten nabor HR
aplikacij je bil tako v letu 2021 posodobljen na precej
višjo raven tako kakovosti kot varnosti, obenem
pa je nova platforma odlična osnova za prihodnje
dograditve in razširitve funkcionalnosti.
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Spletna trgovina v osnovi ni bila integrirana z
informacijskim sistemom matičnega podjetja, zato
smo v letu 2021 v celoti avtomatizirali proces od
naročila do izstavitve fakture in dobave blaga, ter
integrirali vanjo tudi spletno trgovino Union Experience
ter uvedli spletno prodajo vstopnic za Union
Experience.

Uvedba orodja POWERME
vza namen strojnega učenja

V letu 2021 smo v podjetju uvedli globalno orodje
PowerMe. Gre za platformo, ki temelji na umetni
inteligenci in strojnem učenju, ter nam omogoča, da
na enostaven način prikazujemo pretok podatkov
od njihovega izvora do končnih poročil. Omogoča
nam analitično obdelavo teh podatkov, hkrati pa je
to orodje povezano z ostalimi platformami za prikaz
kvalitete teh podatkov (Ataccama) ter njihovega
upravljanja (Collibra).
S prikazom povezav med podatki povečamo njihovo
preglednost ter s tem zaupanje uporabnikov do teh
podatkov, zmanjšamo pa tudi tveganja napak pri
spremembah procesov. Orodje nam prikazuje tudi
pogostost uporabe posameznih podatkov ter njihove
uporabnike.

Uvedba orodja za prikaz kakovosti »S povečevanjem naših zmogljivosti na področju prodaje gradimo na prihodnost
odporno podjetje predvsem z vlaganjem v analitiko ter upravljanje s podatki. Naša pot
podatkov v SAP
V letu 2021 smo v podjetju uvedli globalno orodje
Ataccama, ki nadomešča dosedanje orodje za prikaz
kakovosti podatkov. Ataccama je povezana z ostalimi

do potrošnika in kupca bo prav z vlaganjem v digitalizacijo postala brezhibna in hitra.«
Irena Brugger,
direktorica prodaje
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2.8. ODKLENIMO CELOTEN POTENCIAL NAŠIH LJUDI

Vključenost in raznolikost v
delovnem okolju

V zadnjih desetletjih se je zelo spremenilo okolje
medsebojnih srečevanj in odnosov, kar gre zagotovo
občutiti tudi v poslovnem svetu, še posebej pa
v podjetjih z mednarodno noto. Veseli nas, da iz
družbe izključevanja počasi prehajamo v družbo,
ki vidi bogastvo raznolikosti in veliko vrednoto
vključevanja vseh. Dober pokazatelj pri nas je
uravnotežena raznolikost, ki je v proizvodnih
podjetjih običajno slabše zastopana.

Spremljanje zavzetosti in
zadovoljstva zaposlenih

Redno letno spremljamo zadovoljstvo in zavzetost
zaposlenih z anketiranjem in na podlagi rezultatov
tudi pripravljamo številne aktivnosti z namenom
razvoja ljudi, ustvarjanja zdravega in varnega
delovnega okolja ter grajenja dobre medsebojne
povezanosti.

Zato smo ponosni in veseli na vključenost žensk,
tako na višjih, kot tudi bolj operativnih nivojih. V
PLU imamo v vodstvu podjetja kar 63 % žensk, na
nivoju celotnega podjetja pa 30 %. Poleg tega je
prisotna tudi generacijska raznolikost, ki se kaže
v starostnem razponu zaposlenih v organizaciji, s
skupno povprečno starostjo zaposlenih 44 let.
372
5

MANAGEMENT TEAM

3

RAZMERJE MED SPOLOMA

63%

70%
163

37%

16

30%

»Ljudje smo eden od temeljev dobrega
poslovanja podjetja, cenimo kakovost,
uživamo v življenju in imamo visoko
spoštovanje do ljudi in našega planeta,
hkrati pa s svojim znanjem, zavzetostjo in
vključenostjo prispevamo k dobri kvaliteti
in k zadovoljstvu potrošnikov naših
izdelkov. Ker se zavedamo, da
sta zadovoljstvo zaposlenih in
poslovna uspešnost neločljivo
povezana, uspešno skrbimo
za razvoj ljudi, zdravo in
varno delovno okolje in dobro
medsebojno povezanost,
čemur moramo tudi vnaprej
dajati velik pomen, saj le po tej
poti lahko letvico pripadnosti
zaposlenih v podjetju vedno
znova dvigujemo, zaposlenim pa
omogočimo izkazovanje njihovih
prej naštetih kvalitet.«
Gregor Rajšp,
direktor za kadrovske zadeve
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2.9. POJASNILO BILANČNIH PODATKOV PIVOVARNE LAŠKO UNION, D.O.O.

2.10. POMEMBNI DOGODKI V LETU 2021

Čisti prihodki od prodaje v letu 2021 so se v primerjavi s predhodnim
letom, ki ga je zaznamovala epidemija COVID-19, povečali za 14 %
in so znašali 165,6 mio. EUR. Povečanje na domačem trgu je znašalo
9 %, na tujih pa 24 %. Skladno so se povečali stroški materiala,
surovin in storitev. Povečanje stroškov dela je bilo posledica odpravnin
zaposlenim ob prestrukturiranju. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je
znašal 24,4 mio. EUR (+9,2 % glede na 2020), dosežena EBIT marža
pa 14,7 %. Čisti poslovni izid je bil zabeležen v višini 18,9 mio. EUR
(+13,8 % glede na leto 2020).

V Pivovarni Laško Union smo konec leta 2021 proces varjenja piv
blagovne znamke Union prenesli v našo pivovarno v Laškem.
Ta odločitev je bila posledica preventivne neodvisne varnostne ocene
35-let starega hladilnega sistema v Pivovarni Union, ki je pokazala,
da ni več primeren za obratovanje in bi v prihodnje lahko predstavljal
pomembno varnostno tveganje. Zaradi tega smo žal del proizvodnje,
ki je vezan na dotični hladilni sistem, morali ustaviti. Varjenje in
fermentacija piva Union sta se pričela v začetku leta 2022.

Bilančna vsota se v letu 2021 ni bistveno spremenila in je na dan
31.12.2021 znašala 236,2 mio. EUR. Zaradi prestavitve proizvodnje
piva z ljubljanske proizvodne lokacije in posledično pospešene
amortizacije proizvodne opreme so se zmanjšala opredmetena
osnovna sredstva ter povečale rezervacije za odpravnine zaposlenim
ob prestrukturiranju. Zmanjšale so se tudi druge kratkoročne poslovne
obveznosti iz naslova neizplačanih dividend v obdobju epidemije
COVID-19, hkrati pa povečale kratkoročne finančne obveznosti do
obvladujoče družbe. Zmanjšale so se tudi kratkoročne poslovne
obveznosti do države za trošarino in davek na dodano vrednost,
ki so bile ob koncu preteklega leta kratkoročno odložene, povečale
pa obveznosti do dobaviteljev in denarna sredstva.
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Ta sprememba ni povzročila sprememb v našem portfelju izdelkov
niti na blagovni znamki Union, vpliva pa na organizacijo procesov
na področju oskrbne verige. Na lokaciji Pivovarne Union so ostale
dejavnosti pakiranja in logistike piva Union. Prenos dela pivovarske
proizvodnje v Laško bo omogočil našo nadaljnjo rast in razvoj,
saj obstoječa lokacija v mestnem središču v Ljubljani trenutno
to omejuje.
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2.11. UPRAVLJANJE TVEGANJ
V družbi HEINEKEN, del katere je Pivovarna Laško Union, je upravljanje s
tveganji sestavni del poslovanja, podprto z jasnim upravljanjem. Tveganja so
bistven element pri ocenjevanju priložnosti in oblikovanju strategij. Odločitve
se sprejemajo v skladu s HEINEKEN-ovo nagnjenostjo k tveganju. Tveganja se
identificirajo, obvladujejo in spremljajo kot del poslovnih rutin.
Neprekinjeno upravljanje s tveganji podpira doseganje poslovnih ciljev, ki
temeljijo na našem cikličnem ocenjevanju tveganj, HEINEKEN-ovem kodeksu
poslovnega ravnanja in pravilih HEINEKEN. V okviru cikličnega ocenjevanja
tveganj vodstvo nenehno pregleduje in posodablja tveganja družbe skozi
vse leto. Kodeks poslovnega ravnanja in njegove temeljne politike določajo
HEINEKEN-ovo zavezo k poštenemu poslovanju ter spoštovanju zakonov in
naših vrednot. Pravila HEINEKEN določajo, kako delamo in standarde, ki se jim
zavezujemo. So ključni element za obvladovanje tveganj, s katerimi se naše
podjetje srečuje in interpretira naše cilje v jasna navodila, kako voditi naše
vsakodnevno poslovanje. Z zavestnim obvladovanjem tveganj povečujemo
verjetnost doseganja naše strategije in poslovnih ciljev, zagotavljamo dolgoročno
vrednost družbe, hkrati pa varujemo zaposlene, premoženje in ugled.

1. POSLOVNA TVEGANJA

Vpliv epidemije COVID-19 se je odražal tudi v letu 2021, ko so interventni
ukrepi oblasti in regulatorjev negativno vplivali na poslovanje ne nujnih
storitvenih dejavnosti, kjer smo čutili upad prodaje proizvodov gostincem
in distributerjem. Zmanjšana gospodarska aktivnost ter fiskalni in denarni
ukrepi oblasti in regulatorjev povečujejo tveganje za nastanek strukturnih
premikov. Vzpostavili smo različna orodja za omejevanje vpliva takšnih
dogodkov na poslovanje. Vključujejo upravljanje z dobavitelji, upravljanje
kratkoročne likvidnosti, preudarne ukrepe bilance stanja ter načrtovanje
prerazporejanja virov.
V nabavi je družba soočena z agrarno meteorološkimi tveganji za
ključne surovine. V segmentu pakirnih materialov pa se sooča predvsem
z borznimi tveganji ključnih surovin. V smislu obvladovanja tveganj ima
Heineken Global Procurement (v nadaljevanju HGP), katerega del je tudi
PLU, oblikovan oddelek za spremljaje tveganj (angl. risk management
department) v vseh segmentih nabavnih kategorij.
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V letu 2021 smo bili zaradi epidemije COVID-19 izpostavljeni posebni
situaciji, vezano na zagotavljanje preskrbe blaga. Pri tem se je izkazalo,
kako pomembna je lokalna preskrba in kako pomembno je trajnostno
sodelovanje z dobavitelji, kar zagotavlja stabilnost poslovanja.
Na trgu je še vedno vidna covidna struktura porabe, več pločevink in
aluminija ter več plastičnih pakirnih materialov, kar vpliva na zagotavljanje
preskrbe in nihanje cen tudi v pivovarstvu (pločevinke, folije, predforme).
HGP je zato uvedel dodatne cikle planiranja in uvaja novo politiko za
obvladovanje cenovnih tveganj z dolgoročnejšimi nakupi, tudi v segmentu
energentov.
Oblasti in regulatorji še naprej uvajajo omejevalne ukrepe glede uživanja
in prodaje alkohola. Pomemben element naše strategije je odgovorno
pitje, zato zagotavljamo izbiro potrošnikom s ponudbo izdelkov z manjšo
vsebnostjo alkohola in brez alkohola, sklepamo partnerstva za ozaveščanje
o škodljivih posledicah uživanja alkohola ter jasno in transparentno
označujemo izdelke, da zagotovimo potrošnikom več informacij o naših
izdelkih.
Hitrost in obseg okoljskih sprememb v našem poslovanju se povečujeta.
Okoljska trajnost je ena prednostnih nalog HEINEKEN-ovega trajnostnega
razvoja »Varimo boljši svet«. Nenehno spremljamo obstoječa in
nastajajoča okoljska vprašanja in predpise, s čimer zagotavljamo
ozaveščenost in skladnost ter pripravimo poslovanje na prihodnje
spremembe.

2. TVEGANJE DELOVANJA

Ključna za izvajanje poslovnih procesov ter za upravljanje porabe in
stroškov, so tveganja delovanja, v okviru katerih smo spremljali predvsem
tveganja v zvezi s proizvodnim procesom. Ta tveganja predstavljajo
predvsem nevarnost okvar na polnilnih linijah in spremljajoči opremi,
kar lahko pomeni izpad proizvodnje. Da bi omilili ta tveganja, nemoteno
delovanje linij in opreme, zagotavljamo predvsem s kakovostnim
vzdrževanjem, rednim opravljanjem remontov, delno pa tudi z
nadomeščanjem iztrošene oziroma stare opreme z novimi investicijami.

3. FINANČNA TVEGANJA

Med finančnimi tveganji so za našo družbo pomembna likvidnostna
tveganja, tveganja znižanja poštene vrednosti opredmetenih osnovnih
sredstev, finančnih naložb ter kreditna tveganja. Na dan 31.12.2021
izkazujemo presežek kratkoročnih sredstev (z aktivnimi časovnimi
razmejitvami) nad kratkoročnimi obveznostmi (s pasivnimi časovnimi
razmejitvami) v višini 0,9 mio. EUR.
Likvidnostno tveganje upravljamo z rednim izvajanjem politike upravljanja
likvidnosti, ki vključuje načrtovanje pričakovanih denarnih odlivov ter
zadostnih denarnih prilivov na letni in mesečni ravni. Ocenjujemo, da je
izpostavljenost likvidnostnemu tveganju obvladljiva.
Kreditna tveganja zajemajo vsa tveganja, ki vplivajo na zmanjšanje
gospodarske koristi družbe zaradi plačilne nesposobnosti naših poslovnih
partnerjev in neizpolnjevanja njihovih pogodbenih obveznosti. V ta
namen redno nadziramo in spremljamo finančne terjatve do naših kupcev,
tako grosistov kot tudi kupcev detajlistične prodaje, in aktivno izvajamo
postopke upravljanja terjatev, pospešeno izterjujemo dolžnike tako s
pisnim opominjanjem in telefonsko izterjavo kot izterjavo na terenu in tudi
po sodni poti. Terjatve imamo delno zavarovane z bančnimi garancijami,
hipotekami in menicami. S kupci s slabšo boniteto poslovanja poslujemo
le na avansno ali takojšnje plačilo ter se tako do neke mere izognemo
tveganju neplačila za prodano blago.
Terjatve do naših največjih grosistov na slovenskem trgu imamo le
delno zavarovane, zato v tem segmentu obstaja velika izpostavljenost
kreditnemu tveganju. Blažimo ga z dnevnimi kontrolami spremljanja stanja
terjatev s strani prodajnega in finančnega oddelka.
Obrestno tveganje je sicer visoko, vendar izhaja iz prejetega dolgoročnega
posojila s strani lastnika družbe Heineken International, B.V., Amsterdam.
Kredit je bil prejet po fiksni obrestni meri. Ostalih posojil družba nima.
Obrestno tveganje pri najemih je nizko.
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2.12. DOSEDANJI POMEMBNI DOGODKI V LETU 2022
Trenutni vojaški konflikt v Ukrajini in s tem povezane sankcije proti Ruski
federaciji pomembno vplivajo na evropsko in globalno gospodarstvo.
Družba neposredne izpostavljenosti do Ukrajine, Rusije ali Belorusije nima.
Kljub temu pa imajo dogodki vpliv na razpoložljivost in cene energentov,
surovin in pakirnih materialov. Tveganje se pozorno spremlja in zmanjšuje
tudi preko Heinekenove centralizirane skupne nabave. Ocenjujemo, da
ukrajinska kriza s posledično splošno draginjo lahko vpliva na kupno moč
naših potrošnikov ter spreminja njihove navade in lahko negativno vpliva
na poslovno uspešnost naših kupcev ter spreminja strukturo prodaje naših
izdelkov.
V poslovodstvu je z dnem 01.07.2022 prišlo do zamenjave direktorja oskrbe
verige. S tem dnem je vodenje oskrbne verige prevzel Bram Rutten.
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4.1. IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA
Poslovodstvo družbe Pivovarna Laško Union d.o.o. je odgovorno za pripravo letnega poročila ter računovodskih izkazov na način, ki daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe Pivovarna
Laško Union, d.o.o., v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija, in Zakonom o gospodarskih družbah.
Poslovodstvo Pivovarne Laško Union d.o.o. potrjuje poslovno poročilo in računovodske izkaze s pojasnili za leto, končano na dan 31.12.2021, in izjavlja:
- da so računovodski izkazi pripravljeni ob predpostavki, da bo Pivovarna Laško Union d.o.o. nadaljevala poslovanje tudi v prihodnje;
- da dosledno uporablja izbrane računovodske usmeritve in da razkriva morebitne spremembe v računovodskih usmeritvah;
- da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter v skladu z načeli previdnosti in dobrega gospodarja.
Poslovodstvo je odgovorno za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja družbe ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.
Davčne oblasti lahko v 5 letih po poteku leta, v katerem je bilo treba odmeriti davek, kadarkoli preverijo poslovanje družbe. To lahko povzroči dodatne obveznosti za plačilo davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova davka
od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ali drugih davkov in dajatev. Poslovodstvo družbe Pivovarna Laško Union d.o.o. ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.
Ljubljana, 01.07.2022
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4.3. REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI PIVOVARNE LAŠKO UNION, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2021, V SKLADU Z MSRP
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA PIVOVARNE LAŠKO UNION, D.O.O. NA DAN 31.12.2021
v EUR

pojasnilo

2021

(nadaljevanje)
2020

SREDSTVA

v EUR

pojasnilo

2021

2020

64.695.373

62.571.910

36.503.305

36.503.305

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Dolgoročna sredstva

167.715.993

176.404.784

Kapital

10

Neopredmetena sredstva in druga dolgoročna sredstva

1

63.234.059

63.011.572

Osnovni kapital

Opredmetena osnovna sredstva

2

78.534.913

85.317.165

Kapitalske rezerve

993.654

993.654

Dolgoročne finančne naložbe

3

6.214.477

6.227.967

Rezerve iz dobička

3.650.331

3.650.331

Dolgoročne poslovne terjatve

4

1.910.313

2.091.412

Rezerve za pošteno vrednost

4.372.562

4.510.620

Dolgoročne terjatve

5

17.822.231

19.756.668

233.642

262.537

18.941.878

16.651.463

10.621.074

6.934.447

Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta

Kratkoročna sredstva

68.463.108

58.419.501

Zaloge

6

11.528.851

10.580.902

Rezervacije in druge dolgoročne obveznosti

Kratkoročne poslovne terjatve

7

26.307.070

24.971.588

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade in prestrukturiranje

6.176.879

3.615.335

Denarna sredstva

8

30.177.865

22.473.305

Druge rezervacije

4.014.260

3.164.419

Druga kratkoročna sredstva

9

449.322

393.706

429.935

154.693

236.179.101

234.824.285

93.254.777

93.601.682

SKUPAJ SREDSTVA

11

Druge dolgoročne obveznosti
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti

12

90.297.799

90.496.856

Dolgoročne poslovne obveznosti

13

2.956.978

3.104.826

67.607.878

71.716.246

Kratkoročne obveznosti

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Kratkoročne finančne obveznosti

14

25.907.614

11.031.920

Kratkoročne poslovne obveznosti

15

40.304.989

59.518.500

Druge kratkoročne obveznosti

16

1.395.275

1.165.826

236.179.101

234.824.285

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

UVOD

POSLOVNO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

TRAJNOSTNI RAZVOJ

4.3. REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI PIVOVARNE LAŠKO UNION, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2021, V SKLADU Z MSRP
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. ZA OBDOBJE 1.1. – 31.12.2021
v EUR
Čisti prihodki od prodaje

pojasnilo
17

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizv.
Drugi poslovni prihodki

18

Poslovni prihodki skupaj

2021

2020

165.568.440

145.617.324

1.203.001

946.539

1.406.105

292.873

168.177.545

146.856.736

Stroški blaga, materiala in storitev

19

-100.214.040

-100.214.040

Stroški dela

19

-29.303.301

-29.303.301

Amortizacija neopred. dolg. in opredmetenih osnovnih sredstev

19

-10.377.329

-10.377.329

Prevrednotovalni poslovni odhodki

19

0

0

Drugi poslovni odhodki

19

-3.878.044

-3.878.044

24.404.832

22.356.203

Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki

20

1.289.927

1.244.332

Finančni odhodki

20

-2.533.659

-2.955.473

23.161.100

20.645.062

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek iz dobička

21

-2.296.698

-1.924.245

Odloženi davki

5

-1.922.524

-2.069.354

18.941.878

16.651.463

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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4.3. REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI PIVOVARNE LAŠKO UNION, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2021, V SKLADU Z MSRP
IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. ZA OBDOBJE
1.1. – 31.12.2021
v EUR

2021

2020

18.941.878

16.651.463

Nerealizirani aktuarski dobički / izgube iz prezaposlitvenih zaslužkov

62.704

108.558

Nerealizirani aktuarski dobički / izgube iz prezaposlitvenih zaslužkov

-11.914

-20.626

SKUPAJ DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS, KI V PRIHODNJE
NE BO PRIPOZNAN V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

50.790

87.932

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS

50.790

87.932

18.992.668

16.739.395

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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4.3. REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI PIVOVARNE LAŠKO UNION, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2021, V SKLADU Z MSRP
IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. ZA OBDOBJE 1.1. – 31.12.2021
v EUR

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Čisti poslovni izid pret.let

Čisti poslovni izid

SKUPAJ KAPITAL

36.503.305

993.654

3.650.331

4.510.620

262.537

16.651.463

62.571.910

0

0

0

0

16.651.463

-16.651.463

0

36.503.305

993.654

3.650.331

4.510.620

16.914.000

0

62.571.910

Izplačila lastnikom

0

0

0

0

-16.914.000

0

-16.914.000

Zastarane neizplačane dividende bivšim lastnikom

0

0

0

0

32.754

0

32.754

Skupaj transakcije z lastniki

0

0

0

0

-16.881.247

0

-16.881.247

Čisti poslovni izid poslovnega leta

0

0

0

0

0

18.941.878

18.941.878

Presežek iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev

0

0

0

-233.146

233.146

0

0

Sprememba iz naslova aktuarskega izračuna

0

0

0

62.704

0

0

62.704

Davki povezani s posameznimi postavkami vseobsegajočega donosa - opred. OOS

0

0

0

44.298

-44.298

0

0

Davki povezani s posameznimi postavkami vseobsegajočega donosa – aktuar

0

0

0

-11.914

0

0

-11.914

Spremembe na vseobsegajočem donosu 2021

0

0

0

-138.058

188.848

18.941.878

18.992.668

Drugo

0

0

0

0

12.041

0

12.041

Skupaj spremembe na kapitalu 2021

0

0

0

0

12.041

0

12.041

36.503.305

993.654

3.650.331

4.372.562

233.642

18.941.878

64.695.373

Končno stanje na 31. december 2020

Prenos čistega poslovnega izida 2020
Začetno stanje na 1. januar 2021

Končno stanje na dan 31. december 2021

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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4.3. REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI PIVOVARNE LAŠKO UNION, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2021, V SKLADU Z MSRP
IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. ZA OBDOBJE 1.1. – 31.12.2020
v EUR

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Čisti poslovni izid pret.let

Čisti poslovni izid

SKUPAJ KAPITAL

36.503.305

993.654

3.650.331

4.622.427

302.513

24.388.622

70.460.852

0

0

0

0

24.388.622

-24.388.622

0

36.503.305

993.654

3.650.331

4.622.427

24.691.135

0

70.460.852

Potrjena delitev dobička lastnikom (prenos na kratkoročne poslovne obveznosti)

0

0

0

0

-24.691.135

0

-24.691.135

Skupaj transakcije z lastniki

0

0

0

0

-24.691.136

0

-24.691.136

Čisti poslovni izid poslovnega leta

0

0

0

0

0

16.651.463

16.651.463

Presežek iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev

0

0

0

-246.591

246.591

0

0

Sprememba iz naslova aktuarskega izračuna

0

0

0

108.558

0

0

108.558

Davki povezani s posameznimi postavkami vseobsegajočega donosa - opred. OOS

0

0

0

46.852

-46.852

0

0

Davki povezani s posameznimi postavkami vseobsegajočega donosa – aktuar

0

0

0

-20.626

0

0

-20.626

Spremembe na vseobsegajočem donosu 2020

0

0

0

-111.807

199.739

16.651.463

16.739.395

Drugo

0

0

0

0

62.799

0

62.799

Skupaj spremembe na kapitalu 2020

0

0

0

0

62.799

0

62.799

36.503.305

993.654

3.650.331

4.510.620

262.537

16.651.463

62.571.910

Končno stanje na 31. december 2019

Prenos čistega poslovnega izida 2019
Začetno stanje na 1. januar 2020

Končno stanje na dan 31. december 2020

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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4.3. REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI PIVOVARNE LAŠKO UNION, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2021, V SKLADU Z MSRP
IZKAZ DENARNIH TOKOV PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. ZA OBDOBJE 1.1. – 31.12.2021
v EUR

pojasnilo

DOBIČEK IZ POSLOVANJA

(nadaljevanje)

2021

2020

24.404.832

22.356.203

PRILAGODITVE ZA:
Izločitev drugih poslovnih prihodkov
Izločitev prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri OOS
Amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin
Amortizacijo neopredmetenih sredstev
Prevrednotovalne poslovne odhodke pri kratkoročnih sredstvih
Neto gibanje v rezervacijah
Druge prilagoditve
SKUPAJ PRILAGODITVE

pojasnilo

2021

2020

41.066.242

36.179.838

-3.956.226

-6.651.475

-387.398

-290.717

0

1.247.490

583

1.450

524.484

472.219

-3.818.557

-5.221.032

Plačane obresti

-2.332.896

-2.551.308

Povečanje / zmanjšanje finančnih dolgov

15.000.000

-40.000.000

-605.093

-706.162

NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU:

-906.292

-54.307

Nakupi opredmetenih osnovnih sredstev

0

187.168

Nakupi neopredmetenih sredstev

10.212.419

9.515.064

164.910

161.239

0

2.116.295

3.686.627

-1.075.059

102.469

464.252

13.260.133

11.314.652

SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA:
Zaloge in nekratkoročna sredstva za prodajo

v EUR

Nakupi / prodaje finančnih sredstev
Prejete obresti
Prejete dividende in kapitalski dobički
NETO DENARNI TOK IZ NALOŽBENJA
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU:

-947.949

-1.844.734

Plačila obveznosti iz naslova najemov

Poslovne terjatve in druge terjatve

-1.209.999

5.075.637

Izplačila lastnikom

-41.605.136

0

Poslovne obveznosti in druge obveznosti

5.559.225

-721.921
NETO DENARNI TOK IZ FINANCIRANJA

-29.543.125

-43.257.470

7.704.561

-12.298.664

22.473.305

34.771.969

30.177.865

22.473.305

SKUPAJ SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA

3.401.277

2.508.982
NETO POVEČANJE / ZMANJŠANJE DENARJA IN DENARNIH USTREZNIKOV
DENAR IN DENARNI USTREZNIKI NA ZAČETKU LETA

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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4.3. REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI PIVOVARNE LAŠKO UNION, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2021, V SKLADU Z MSRP
RAZKRITJE BILANČNEGA DOBIČKA IN PREDLOG NJEGOVE RAZPOREDITVE
Bilančni dobiček na dan 31.12.2021 znaša 19.175.521 EUR in je sestavljen iz tekočega čistega poslovnega
izida v višini 18.941.878 EUR in čistega poslovnega izida preteklih let v višini 233.643 EUR.
Poslovodstvo družbe predlaga, da se bilančni dobiček v celoti nameni za izplačilo lastniku.
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4.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
SPLOŠNI PODATKI

UPORABA NOVIH IN PRENOVLJENIH MSRP TER POJASNIL OPMSRP

Na podlagi odločbe sodišča pod številko sklepa SRG 2016/28597 je Pivovarna Laško Union d.o.o. registrirana
pri Okrožnem sodišču v Celju, pod številko registrskega vložka 1/00171/00. Družba je velika družba in zato
zavezana redni letni reviziji. Glavne dejavnosti PLU so proizvodnja piva, brezalkoholnih pijač, vod, prodaja na
drobno in veleprodaja.

A. ZAČETNA UPORABA NOVIH SPREMEMB OBSTOJEČIH STANDARDOV,
KI VELJAJO V TEKOČEM POROČEVALSKEM OBDOBJU

Sedež družbe je:
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Pivovarna Laško Union d.o.o. je od prevzema s strani Skupine Heineken (15.10.2015) obvladovana s strani
družbe Heineken International, B.V.
V skladu s 6. odstavkom 56. člena ZGD-1 družba Pivovarna Laško Union d.o.o. ne pripravlja konsolidiranih
računovodskih izkazov, ker je vključena v konsolidirane računovodske izkaze 100 % obvladujoče družbe
Heineken International, B.V., s sedežem na Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, in ker finančni
učinek vseh odvisnih družb (Vital Mestinje, d.o.o. - prodana v 2020, Laško Grupa Kosovo, Sh.p.k. in PLU Online,
d.o.o. - septembra 2021 likvidrana po skrajšanem postopku) posamično in skupaj ni pomemben. Letno poročilo
obvladujoče družbe na Nizozemskem je javno dostopno na spletni strani ‘www.theheinekencompany.com’

V tekočem poročevalskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal Upravni
odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) in sprejela EU:
		
		
		

Spremembe MSRP 9 »Finančni instrumenti«, MRS 39 »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in
merjenje«, MSRP 7 »Finančni instrumenti: Razkritja«, MSRP 4 »Zavarovalne pogodbe« in MSRP 16
»Najemi« – Reforma referenčnih obrestnih mer – 2. faza, ki jih je EU sprejela 13. januarja 2021 (veljajo za
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje),

- Spremembe MSRP 16 »Najemi« – Prilagoditve najemnin v zvezi s COVID-19 po 30. juniju 2021, ki jih je 		
		 EU sprejela 30. avgusta 2021 (veljajo od 1. aprila 2021 za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2021
		 ali pozneje),
- Spremembe MSRP 4 »Zavarovalne pogodbe« – Podaljšanje začasne oprostitve od uporabe MSRP 9,
		 ki jih je EU sprejela 16. decembra 2020 (datum prenehanja veljavnosti začasne oprostitve je bil podaljšan
		 s 1. januarja 2021 na letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje),
Sprejetje sprememb k obstoječim standardom ni privedlo do pomembnih sprememb računovodskih izkazov
družbe.
B. STANDARDI IN SPREMEMBE OBSTOJEČIH STANDARDOV, KI JIH JE IZDAL UOMRS
IN SPREJELA EU, VENDAR ŠE NISO V VELJAVI
Na dan odobritve teh računovodskih izkazov je UOMRS izdal naslednje spremembe obstoječih standardov,
ki jih je EU sprejela, vendar še niso stopile v veljavo:

IZJAVA O SKLADNOSTI Z MEDNARODNIMI STANDARDI RAČUNOVODSKEGA POROČANJA
Računovodski izkazi družbe Pivovarna Laško Union d.o.o. so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU, s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje
Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in določili Zakona o gospodarskih družbah.
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- Spremembe MRS 16 »Opredmetena osnovna sredstva« – Dobički pred nameravano uporabo, ki jih je
		 EU sprejela 28. junija 2021 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje),
- Spremembe MRS 37 »Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva« – Kočljive pogodbe – Stroški
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		 izpolnjevanja pogodbe, ki jih je EU sprejela 28. junija 2021 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo
		 1. januarja 2022 ali pozneje),
- Spremembe MSRP 3 »Poslovne združitve« – Sklicevanja na temeljni okvir s spremembami MSRP 3,
		 ki jih je EU sprejela 28. junija 2021 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje),
- MSRP 17 »Zavarovalne pogodbe«, vključno s spremembami MSRP 17, ki jih je EU sprejela 19. novembra
		 2021 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje),
		
		
		
		

Spremembe različnih standardov zaradi izboljšav MSRP (cikel 2018–2020), ki izhajajo iz letnega projekta
za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 9, MSRP 16 in MRS 41), predvsem z namenom odpravljanja
neskladnosti in razlage besedila, in ki jih je EU sprejela 28. junija 2021 (spremembe MSRP 1, MSRP 9 in
MRS 41 veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje. Sprememba MSRP 16 se nanaša
samo na ponazorilni zgled, zato datum začetka veljavnosti ni naveden).

C. NOVI STANDARDI IN SPREMEMBE OBSTOJEČIH STANDARDOV, KI JIH JE IZDAL OMRS,
VENDAR JIH EU ŠE NI SPREJELA
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za
mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih novih standardov in sprememb obstoječih
standardov, ki na dan 01.07.2022 (spodaj navedeni datumi začetka veljavnosti veljajo za MSRP, kot jih je izdal
OMRS):
- MSRP 14 »Zakonsko predpisani odlog plačila računov« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja
		 2016 ali pozneje) – Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela postopka potrjevanja tega vmesnega
		 standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne verzije,
- Spremembe MRS 1 »Predstavljanje računovodskih izkazov« – Razvrščanje obveznosti na kratkoročne in
		 dolgoročne (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje),
- Spremembe MRS 1 »Predstavljanje računovodskih izkazov« – Razkritje računovodskih usmeritev (veljajo
		 za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje),
- Spremembe MRS 8 »Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake« –
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		 Opredelitev računovodskih ocen (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje),
- Spremembe MRS 12 »Davek iz dobička« – Odloženi davki, povezan s sredstvi in obveznostmi, ki izhajajo iz
		 posamične transakcije (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje),
		
		
		

Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi« in MRS 28 »Naložbe v pridružena podjetja
in skupne podvige« – Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem
oz. skupnim podvigom, ter nadaljnje spremembe (datum pričetka veljavnosti je odložen za nedoločen čas do
zaključka raziskovalnega projekta v zvezi s kapitalsko metodo),

- Spremembe MSRP 17 »Zavarovalne pogodbe« – Začetna uporaba MSRP 17 in MSRP 9 – Primerjalne
		 informacije (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje),
Družba predvideva, da uvedba teh novih standardov in sprememb obstoječih standardov v obdobju začetne
uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe.
Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, katerega načel
EU ni sprejela, ostaja še naprej neregulirano.
Družba ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi sredstvi ter
obveznostmi v skladu z MRS 39 »Pripoznavanje in merjenje« ne bi imela pomembnega vpliva na
računovodske izkaze podjetja, če bi bila uporabljena na datum bilance stanja.
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POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE
D. PODLAGA ZA IZDELAVO POROČILA
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z MSRP, Zakonom o gospodarskih družbah, drugimi zakoni in
Pravilnikom o računovodstvu ter so predstavljeni v evrih. Med razkrivanjem in vrednotenjem postavk je družba
neposredno uporabljala določbe standardov. Izjema je bilo le vrednotenje tistih postavk, pri katerih standardi
dajejo možnost izbire med več različnimi metodami vrednotenja.

2. Tuje valute
Devizne transakcije so preračunane v predstavitveno valuto na podlagi tečaja, veljavnega na dan transakcije.
Dobički in izgube, ki nastanejo pri teh transakcijah ter pretvorbi denarnih sredstev in obveznosti, denominiranih
v tuji valuti, so pripoznani v izkazu poslovnega izida. Tečajne razlike, izhajajoče iz dolžniških vrednostnih
papirjev in drugih monetarnih finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti, so vključene v dobičke in
izgube pri transakcijah s tujimi valutami. Tečajne razlike pri nemonetarnih postavkah, kot so delnice v posesti
za trgovanje, so prikazane kot del povečanja ali zmanjšanja poštene vrednosti.

Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirnih vrednosti, razen za finančna sredstva, nekratkoročna
sredstva za prodajo (oziroma sredstva in pripadajoče obveznosti skupine za odtujitev), nepremičnine in
naložbene nepremičnine, ki so izkazane po prevrednoteni ali pošteni vrednosti. Vrednotenje posameznih
sredstev in obveznosti je podrobno opisano v posameznih razdelkih spodaj.

G. UPORABA OCEN IN PRESOJ
Priprava računovodskih izkazov temelji tudi na določenih ocenah in predpostavkah poslovodstva, ki vplivajo tako
na neodpisano vrednost sredstev in obveznosti družbe kot tudi na izkazane prihodke in odhodke obračunskega
obdobja.

Pri izbiri računovodskih usmeritev in odločanju o njihovi uporabi ter pri pripravi teh računovodskih izkazov je
poslovodstvo družbe PLU upoštevalo naslednje tri zahteve:
- računovodski izkazi so razumljivi, če jih njihovi uporabniki razumejo brez težav;
- informacije so primerne, če uporabniku pomagajo pri sprejemanju ekonomskih odločitev;
- informacije so bistvene, če bi njihov izpust ali neresnično podajanje lahko vplival/vplivalo na ekonomske
		 odločitve uporabnikov.
Računovodske usmeritve, ki so podane v nadaljevanju, so bile dosledno uporabljene v vseh obdobjih, ki so
prikazana.

Poslovodska ocena med drugim vključuje določitev življenjske dobe in preostale vrednosti nepremičnin, naprav
in opreme ter neopredmetenih sredstev, oceno v zvezi s kratkoročnimi sredstvi za prodajo, da bo do nje dejansko
kratkoročno tudi prišlo, kakor tudi oceno njihove poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, popravke
vrednosti zalog in terjatev, predpostavke, pomembne za aktuarski izračun v zvezi z določenimi zaslužki zaposlenih,
predpostavke, ki so vključene v izračun morebitnih rezervacij za tožbe, prihodnji obdavčljivi dobički za odložene
terjatve za davek ter predpostavke in ocene za slabitev dobrega imena. Ne glede na to, da poslovodstvo med
pripravo predpostavk skrbno prouči vse dejavnike, ki na to lahko vplivajo, je možno, da se dejanske posledice
poslovnih dogodkov razlikujejo od ocenjenih. Zato je treba pri računovodskih ocenah uporabiti presojo ter
upoštevati morebitne spremembe poslovnega okolja, nove poslovne dogodke, dodatne informacije in izkušnje.

E. PREDPOSTAVKA DELUJOČEGA PODJETJA
Poslovodstvo družbe PLU ocenjuje, da je uporaba predpostavke delujočega podjetja pri pripravi računovodskih
izkazov za obdobje, končano 31.12.2021, ustrezna.

Kakor tudi leto poprej, je bilo tudi leto 2021 zaradi epidemije COVID-19 posebno, tako da je poslovodstvo pri
svojih ocenah (gre predvsem za ocene v zvezi s postavkami popravka vrednosti terjatev do kupcev) upoštevalo
trenutne razmere in pretekle izkušnje v zvezi s tem, kakor tudi predvidevanja za v bodoče.

F. VALUTA POROČANJA
1. Funkcijska in predstavitvena valuta
Vse postavke, ki so vključene v računovodske izkaze družbe, so izražene z uporabo valute primarnega
gospodarskega okolja, v katerem družba deluje (t. i. funkcijska valuta). Računovodski izkazi so predstavljeni v
evrih, ki so funkcijska in predstavitvena valuta družbe. Zneski so zaokroženi na cela števila, zato lahko prihaja
do nepomebnih razlik v razkritjih tega poročila.

Glavne ocene in predpostavke na dan izkaza finančnega položaja, ki so vezane na prihodnje poslovanje in bi
lahko povzročile vrednostno pomembnejše popravke knjigovodskih vrednosti sredstev in obveznosti, so navedene
v nadaljevanju.
Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in odločilnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v procesu
izvajanja računovodskih usmeritev in ki najbolj vplivajo na zneske v računovodskih izkazih, so opisani v
naslednjih pojasnilih:
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Vsa neopredmetena sredstva so izkazana po modelu nabavne vrednosti. Med neopredmetenimi sredstvi
predstavljajo največjo vrednost blagovne znamke in dobro ime, katerih vrednost se vsako leto presoja in
ugotavlja morebitna potreba po slabitvah. Družba izkazuje vrednost blagovne znamke Union, dobro ime pa
izhaja iz nakupa družbe Pivovarna Union d.d., iz leta 2005. Blagovna znamka Union konec leta 2021 ni
kazala znakov oslabitve, saj so doseženi finančni rezultati družbe s to blagovno znamko v letu 2021 kakor
tudi načrti njenega bodočega poslovanja pod okriljem Skupine Heineken vedno boljši. Test dobrega imena,
v katerem so bile uporabljene predpostavke prihodnjih strateških usmeritev, pa je tudi pokazal, da le to na
dan 31.12.2021 ni bilo oslabljeno.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Nepremičnine (zemljišča in zgradbe) družba v svojih računovodskih izkazih vodi v skladu s t. i. modelom
prevrednotenja. Poštena vrednost nepremičnin je bila ocenjena na dan 30.11.2021, kar je datumsko
dovolj blizu in ustrezno za namen priprave računovodskih izkazov za leto, končano 31.12.2021. Kot
izvedenec je cenitev opravil mag. Andraž Brilli, s strani Slovenskega inštituta za revizijo licencirani
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Cenitev je bila pripravljena za namen računovodskega
poročanja v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV 2017). Ocenjena je bila
poštena vrednost nepremičnin, za katero se šteje njihova tržna vrednost. Ocenjevalec je pregledal
dokumentacijo in ostale informacije o nepremičninah, jih fizično obiskal in si jih ogledal, preučil zadeve,
ki bi lahko vplivale na njihovo vrednost (zakonodajo, tržne razmere, okolico nepremičnine, njihovo najboljšo
uporabo ...), zbral in preučil javne in nejavne podatke in informacije o primerljivih transakcijah na trgu in jih
na koncu metodološko obdelal na način, da je prišel do najbolj verjetnih ocenjenih vrednosti. Pri ocenjevanju
so bile uporabljene predpostavke in izkustva s slovenskega nepremičninskega trga. Ker ocenjena vrednost ni
pomembno odstopala od knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2021, družba nepremičnin ni prevrednotila.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

V okviru obvez za določene 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.
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 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
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pa družba ne more vplivati. Poslovodstvo družbe PLU 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.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Pomembne ocene dela poslovodstvo družbe tudi v zvezi z izterljivostjo terjatev do kupcev. Družba za
oblikovanje popravka vrednosti poslovnih terjatev (predvsem do kupcev) uporablja model, ki je bil izdelan na
podlagi historičnih podatkov o verjetnosti plačil in plačilnih rokih kupcev po dveh najpomembnejših
prodajnih kanalih (trgovci in gostinci) ter dnevnega stroška financiranja. Izračunal se je odstotek potrebnega
popravka vrednosti odprtih terjatev do kupcev na določen dan. Izračunani odstotek družba PLU presoja
enkrat letno in ga po potrebi popravi. V model so vključene tudi predpostavke v prihodnje usmerjenih
informacij, ki se odražajo preko makroekonomskih pokazateljev. Družba PLU oblikuje dodatni odstotek
popravka vrednosti odprtih terjatev na določen dan do najpomembnejših kupcev, kateremu je osnova
ocenjena bodoča izguba v primeru njihovih neplačil. Tudi ta dodatni odstotek družba PLU presoja enkrat
letno in ga po potrebi popravi. Zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečitev širjenja virusa
COVID-19 so bili kupci HORECA prodajnega kanala v letih 2020 in 2021 začasno prisiljeni v zaprtje svoje 		
dejavnosti, kar je pomembno vplivalo na poplačilo terjatev do njih. V danih razmerah je poslovodstvo družbe
še posebej skrbno ocenilo poplačljivost odprtih terjatev in dodatno oblikovalo popravek vrednosti terjatev do
kupcev v HORECA kanalu.

		
		
		

V skladu s slovensko davčno zakonodajo se lahko davčna izguba koristi brez časovne omejitve v prihodnosti,
vendar letno največ do višine polovice obdavčljivega dobička. Davčna izguba na dan 31.12.2021 je znašala
128.833.120 EUR. Poslovodstvo ocenjuje, da bo družba v bodoče ustvarila dovolj obdavčljivega dobička, da
se bo lahko nabrana davčna izguba pokoristila.

H. PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV
Družba pripoznava prihodke od prodaje iz naslednjih poslov:
- prodaja proizvodov in trgovskega blaga;
- prodaja storitev.
Prihodki od prodaje se merijo na podlagi pričakovanih nadomestil, do katerih družba pričakuje, da je upravičena
po pogodbah s kupci. Izločeni so zneski, ki jih družba pridobi za račun tretjih oseb. Prihodki od prodaje so prikazani
brez davka na dodano vrednost in trošarin, ocenjenih povračil in popustov ter zneskov za prejete storitve s strani
kupcev. Prihodki od prodaje so pripoznani, ko upravljanje in nadzor nad predmetom prodaje preide na kupca. V
večini primerov je to takrat, ko se opravi dostava ali kupci opravijo prevzem v prostorih družbe.
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Dani popusti kupcem so lahko brezpogojni (npr. ob takojšnjem plačilu ali promocijski), pripoznani v trenutku
prodaje, ali pogojni, ki so pogodbeno dogovorjeni v primeru, da kupec dosega določene cilje, in so pripoznani
preko vkalkuliranj na podlagi izkustev s kupcem in podatkov o trenutni oziroma pričakovani prodaji. Popusti in
ostala plačila kupcem za njihove storitve so praviloma pripoznani kot zmanjšanje prihodkov od prodaje, razen
če gre za storitve kupcev, ki niso neposredno vezane na prodajo proizvodov družbe, in se v tem primeru uvrstijo
med stroške storitev.

1. Dobro ime
Dobro ime predstavlja presežek nabavne vrednosti prevzete družbe nad pošteno vrednostjo deleža neto
sredstev prevzete družbe na dan prevzema. Dobro ime, nastalo ob prevzemu odvisnih družb, je izkazano med
neopredmetenimi sredstvi. Dobro ime se letno preverja, testira zaradi slabitev in se meri po začetni vrednosti,
zmanjšani za kumulirane oslabitve. Dobički in izgube pri odprodaji družbe vključujejo sedanjo vrednost
dobrega imena, ki se nanaša na prodano družbo.

Ostale kategorije prihodkov se pripoznajo na naslednji podlagi:
- prihodki od obresti se pripoznajo kot prihodki obdobja, na katero se nanašajo, v skladu z veljavno obrestno
		 mero, in ko je verjetnost pritoka gospodarskih koristi visoka;
- prihodki od dividend se pripoznajo, ko nastane pravica do prejema plačil iz naslova dividend;
- prihodki od licenčnin se pripoznajo na podlagi določil v licenčnih pogodbah.

2. Patenti, blagovne znamke in licence
Izdatki za nakup patentov, blagovnih znamk in licenc se kapitalizirajo in amortizirajo z uporabo linearne
amortizacijske metode v obdobju njihove življenjske dobe (amortizacijske dobe). V primeru, da življenjska doba
ni določljiva, se ne amortizirajo, temveč se letno opravi samo preizkus slabitve.

I. NALOŽBE V ODVISNE DRUŽBE
Odvisna družba je družba, ki jo družba PLU obvladuje, kar pomeni, da ima zmožnost odločanja o njenih
finančnih in poslovnih usmeritvah. Naložbe v odvisne družbe so vrednotene po nabavni vrednosti. V zvezi
z ugotavljanjem, ali je treba v računovodskih izkazih družbe PLU pripoznati kakšno izgubo zaradi oslabitve
naložbe v odvisno družbo, se upoštevajo določila MRS 36.
J. NEOPREDMETENA SREDSTVA
Neopredmetena sredstva s končno dobo koristnosti, ki so pridobljena posamično (ne v okviru poslovne
združitve) in niso ustvarjena znotraj družbe, se računovodsko vodijo po modelu nabavne vrednosti oziroma so
izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in morebitne oslabitve. Amortizirajo se po
linearni metodi v obdobju njihovih ocenjenih pričakovanih funkcionalnih življenjskih dob (patenti, blagovne
znamke in licence 5 let; programska oprema 3 leta). Ocene pričakovanih funkcionalnih življenjskih dob in
metoda amortiziranja se preverjajo ob vsaki pripravi računovodskih izkazov; morebitne spremembe ocen
omenjenih kategorij se upoštevajo za prihodnja obdobja in ne za nazaj. V letu 2021 se amortizacijske stopnje
glede na leto 2020 niso spremenile. Neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo koristnosti, ki so pridobljena
posamično (ne v okviru poslovne združitve) in niso ustvarjena znotraj družbe, so izkazana po nabavni vrednosti,
zmanjšani za morebitne oslabitve.
Pripoznanje neopredmetenega sredstva je odpravljeno ob njegovi odtujitvi, ali ko ni pričakovati nikakršnih
bodočih gospodarskih koristi iz naslova njegove nadaljnje uporabe. Dobički ali izgube ob njegovi odpravi
pripoznanja vplivajo na poslovni izid obdobja, v katerem je njegovo pripoznanje odpravljeno.
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V primeru, da se zasledi potreba po prevrednotenju, je treba oceniti vrednost neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in jih odpisati do višine njihove nadomestljive vrednosti. Za blagovne znamke življenjska doba ni
določljiva, zato je treba vsako leto opraviti preizkus slabitve. Osnova za slabitev so opravljene cenitve, ki jih
izvedejo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij oziroma poslovodstvo samo. Amortizacijska doba je 10 let.
3. Druga neopredmetena sredstva
Kadar računalniški programi niso sestavni del ustrezne računalniške strojne opreme, se obravnavajo kot
neopredmetena sredstva. Druga neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za
amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve. Druga neopredmetena dolgoročna
sredstva imajo življenjsko dobo 3-10 let.
K. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Zemljišča in zgradbe, ki se uporabljajo, se računovodsko vodijo po modelu prevrednotenja oziroma so izkazani po
njihovi prevrednoteni vrednosti na dan prevrednotenja, zmanjšani za kasnejšo nabrano amortizacijo ali oslabitve.
Prevrednotenje se opravlja dovolj redno, tako da knjigovodske vrednosti na dan izkaza finančnega položaja
bistveno ne odstopajo od njihovih poštenih vrednosti.
Prevrednotenje zemljišč in zgradb na višjo pošteno vrednost se pripozna oziroma nabira kot rezerva za pošteno
vrednost v drugem vseobsegajočem donosu, razen če gre za odpravo predhodnega prevrednotenja istih zemljišč
in zgradb na nižjo pošteno vrednost, ki je bilo pripoznano v poslovnem izidu; v tem primeru se do vrednosti
predhodnega prevrednotenja na nižjo pošteno vrednost prevrednotenje na višjo pošteno vrednot pripozna v
poslovnem izidu. Prevrednotenje zemljišč in zgradb na nižjo pošteno vrednost se v vrednosti, ki presega morebitno
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predhodno pripoznano rezervo za pošteno vrednost istih zemljišč in zgradb, pripozna v poslovnem izidu.
Proizvodne naprave, stroji, vse vrste opreme, povratna embalaža in drobni inventar se računovodsko vodijo po
modelu nabavne vrednosti oziroma so izkazani po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in
morebitne oslabitve. Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju se merijo po nabavni vrednosti, zmanjšani
za morebitne oslabitve. Nabavna vrednost vključuje tudi stroške izposojanja v skladu s sprejeto računovodsko
usmeritvijo. Razvrščajo se h kategorijam opredmetenih osnovnih sredstev, ki jim bodo pripadala, ko bodo
dokončana in na voljo za nameravano uporabo. Opredmetena osnovna sredstva se začnejo amortizirati v
naslednjem mesecu, potem ko so na voljo za nameravano uporabo.
Zemljišča se ne amortizirajo.
Amortizacija zgradb se pripoznava v poslovnem izidu, ob tem pa se odpravljanje presežka iz njihovega
prevrednotenja rezerv za pošteno vrednost sproti pripoznava neposredno v zadržanih dobičkih. Ob odpravi
pripoznanja zgradb se njihova pripadajoča morebitna preostala rezerva za pošteno vrednost prenese neposredno
v zadržane dobičke.
Amortizacija je preračunana po linearni metodi in se (razen za zemljišča in opredmetena osnovna sredstva v
pridobivanju, ki se ne amortizirajo) pripoznava zato, da se nabavna ali prevrednotena vrednost opredmetenega
osnovnega sredstva, zmanjšana za morebitno preostalo vrednost, odpiše v obdobju njene ocenjene pričakovane
funkcionalne življenjske dobe. Ocene pričakovanih funkcionalnih življenjskih dob in preostalih vrednosti ter
metoda amortiziranja se preverjajo ob vsaki pripravi računovodskih izkazov; morebitne spremembe ocen
omenjenih kategorij se upoštevajo za prihodnja obdobja in ne za nazaj. V letu 2021 se amortizacijske stopnje
glede na leto 2020 niso spremenile.
Pričakovane funkcionalne življenjske dobe po posameznih skupinah sredstev so:
		
Zgradbe
10 – 66 let
		
Naprave in stroji
5 – 20 let
		
Računalniška strojna in programska oprema
3 leta
		
Vozila
3 – 8 let
		
Druga oprema
3 – 20 let
		
Povratna embalaža (sodi, steklenice, zaboji)
3 – 5 let
Stroški posojil za financiranje nakupa zemljišč, gradnje zgradb in nakupa opreme se do dneva usposobitve
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pripišejo vrednosti osnovnega. Stroški, ki nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo
njegovo nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi; pri tem
stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva, najprej zmanjšajo do
takrat obračunani amortizacijski popravek njegove vrednosti. S podaljšanjem dobe koristnosti opredmetenega
osnovnega sredstva je mišljeno podaljšanje prvotno opredeljene dobe, v kateri se opredmeteno osnovno sredstvo
amortizira. Vsa druga popravila in vzdrževanje so vključeni v poslovni izid v poslovnem letu, v katerem so nastali.
Pripoznanje opredmetenega osnovnega sredstva je odpravljeno ob njegovi odtujitvi, ali ko ni pričakovati
nikakršnih prihodnjih gospodarskih koristi iz naslova njegove nadaljnje uporabe. Dobički ali izgube ob odpravi
njegovega pripoznanja vplivajo na poslovni izid obdobja, v katerem je njegovo pripoznanje odpravljeno.
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi so prikazane tudi pravice do uporabe najetih sredstev, ki jih ima družba
PLU v najemu (razen za kratkoročne najeme sredstev in najeme sredstev nižjih vrednosti (npr. mobilni telefoni,
računalniki), ki se neposredno stroškujejo). Pravice do uporabe se pripoznajo v višini pripadajočih diskontiranih
obveznosti iz naslova najemov, zmanjšanih za morebitna plačila na dan ali pred dnevom začetka najema in
za morebitne neposredne začetne stroške. Kasneje se merijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano
amortizacijo in oslabitve. Pravice do uporabe se amortizirajo v obdobju, ki je krajše izmed obdobja najema in
dobe uporabe najetega sredstva. Amortizacija se začne z začetkom najema.
L. OSLABITEV OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
Ob vsaki pripravi računovodskih izkazov se za vsa opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva
(razen dobrega imena) preveri, ali zanje obstajajo morebitni znaki oslabitve. Dobro ime se za njegovo oslabitev
testira vsako leto. V primeru obstoja znakov oslabitve in ob vsakoletnem testiranju dobrega imena se
za ovrednotenje omenjenih sredstev oceni njihova nadomestljiva vrednost. Če nadomestljive vrednosti
posameznega sredstva ni mogoče oceniti, se poskuša oceniti nadomestljivo vrednost denar ustvarjajoče
enote, ki ji zadevno sredstvo pripada.
Nadomestljivo vrednost sredstva predstavlja višja izmed njene poštene vrednosti, zmanjšane za stroške
prodaje, in njene vrednosti pri uporabi. Slednja se oceni kot sedanja vrednost s sredstvom povezanih
diskontiranih prihodnjih denarnih tokov, upoštevajoč diskontno stopnjo pred davki, ki odslikava trenutno
tržno oceno časovne vrednosti denarja ter specifična tveganja v zvezi s sredstvom, ki pri oceni prihodnjih
denarnih tokov niso bila upoštevana.
Sredstvo (ali denar ustvarjajoča enota) se oslabi na njeno nadomestljivo vrednost, če je ta nižja od njene

UVOD

POSLOVNO POROČILO

TRAJNOSTNI RAZVOJ

RAČUNOVODSKO POROČILO

Pivovarna Laško Union d.o.o.
Letno poročilo 2021

4.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
knjigovodske vrednosti. Oslabitev se takoj pripozna v poslovnem izidu, razen če se zadevno sredstvo
računovodsko vodi po modelu prevrednotenja; v tem primeru se oslabitev pripozna kot zmanjšanje rezerv za
pošteno vrednost.

P. POSLOVNE TERJATVE
Poslovne terjatve se sprva pripoznajo po pošteni vrednosti, nato pa se merijo po odplačni vrednosti z uporabo
metode veljavnih obresti, zmanjšani za oslabitev.

M. DANA POSOJILA, DEPOZITI, DENARNE POSTAVKE
Dana posojila, depoziti in denarne postavke se kot finančna sredstva na začetku izmerijo po pošteni
vrednosti na datum njihove izdaje oziroma plasmaja. Po začetnem merjenju se izkazujejo po odplačni
vrednosti z metodo efektivnih obresti, zmanjšani za oslabitve.

Družba za oblikovanje popravka vrednosti poslovnih terjatev (predvsem do kupcev) uporablja model, ki je bil
izdelan na podlagi historičnih podatkov o verjetnosti plačil in plačilnih rokih kupcev po dveh najpomembnejših
prodajnih kanalih (trgovci in gostinci) ter dnevnega stroška financiranja. Izračunal se je odstotek potrebnega
popravka vrednosti odprtih terjatev do kupcev na določen dan. Izračunani odstotek družba PLU presoja enkrat
letno in ga po potrebi popravi. V model so vključene tudi predpostavke v prihodnje usmerjenih informacij, ki se
odražajo preko makroekonomskih pokazateljev.

N.FINANČNE NALOŽBE V DELNICE IN DELEŽE
Družba uvršča svoje finančne naložbe v delnice in deleže v skupino, izmerjenih po pošteni vrednosti preko
poslovnega izida. Neto učinek iz navedenega naslova uključuje tudi prejete dividende in obresti.
Najboljši dokaz poštene vrednosti so kotirajoče cene na delujočem trgu. Če te niso na voljo, se uporabijo
tehnike vrednotenja, ki v največji meri upoštevajo tržne vhodne podatke in vključujejo zadnje premišljene
tržne posle, sklicevanje na trenutno tržno vrednost primerljivih sredstev, ki imajo podobne bistvene
značilnosti, in analizo diskontiranih denarnih tokov.
O. ZALOGE
Zaloge materiala in trgovskega blaga se izkazujejo po nižji izmed izvirne ali čiste iztržljive vrednosti in
porabljajo po metodi tehtanih povprečnih cen. Čisto iztržljivo vrednost predstavlja ocenjena prodajna cena,
zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in prodaje.
Zaloge gotovih proizvodov, polproizvodov in proizvodnje v teku so vrednotene po proizvajalnih stroških.
Proizvajalne stroške predstavljajo neposredni stroški materiala in surovin, dela, proizvodnih storitev,
amortizacije ..., ter posredni stroški proizvodnje (v okviru proizvajalnega procesa obračunani stroški materiala in
surovin, dela, storitev, amortizacije ..., ki pa jih ni mogoče neposredno povezovati z nastajajočimi proizvodnimi
učinki).
Zaloge surovin, materiala, rezervnih delov, proizvodov in trgovskega blaga se odpišejo na podlagi inventurnih
zapisnikov, reklamacijskih in drugih komisijskih zapisnikov ali na predlog odgovorne osebe (tudi škart, kalo,
lom), za kar je potreben sklep poslovodstva družbe. Zaloge je treba v celoti odpisati, če je njihova prodaja za
vedno ustavljena ali uporaba prepovedana. Skupina pregleda uporabnost zalog materiala in rezervnih delov, ki
nimajo gibanja več kot 5 let, in po potrebi 100 % oslabi njihovo vrednost.
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Družba PLU oblikuje dodatni odstotek popravka vrednosti odprtih terjatev na določen dan do
najpomembnejših kupcev, kateremu je osnova ocenjena bodoča izguba v primeru njihovih neplačil. Tudi ta
dodatni odstotek družba PLU presoja enkrat letno in ga po potrebi popravi.
Zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečitev širjenja virusa COVID-19 so bili kupci HORECA
prodajnega kanala začasno prisiljeni v zaprtje svoje dejavnosti, kar je pomembno vplivalo na poplačilo terjatev
do njih. V danih razmerah je poslovodstvo družbe še posebej skrbno ocenilo poplačljivost odprtih terjatev in
dodatno oblikovalo popravek vrednosti terjatev do kupcev v HORECA kanalu.
Q. DENAR IN DENARNI USTREZNIKI
Za namene izkaza denarnih tokov denar in denarni ustrezniki obsegajo gotovino v blagajni, depozite na
vpogled pri bankah in naložbe v instrumente denarnega trga, brez prekoračitev bančnih računov. Prekoračitve
stanj na bančnih računih so v izkazu finančnega položaja vključene med kratkoročne finančne obveznosti.
R. REZERVACIJE
Rezervacije se pripoznajo, ko ima družba sedanjo pravno ali posredno obveznost kot rezultat preteklih
dogodkov, za katere obstaja v prihodnosti velika verjetnost, da bo morala to obveznost poravnati, in kadar je
znesek obveznosti mogoče zanesljivo oceniti.
Znesek pripoznanih rezervacij je najboljša ocena odtokov dejavnikov, potrebnih za poravnavo sedanje obveze
na datum poročanja, upoštevajoč z njo povezane rizike in negotovosti. V primeru, da se rezervacija meri v
višini prihodnjih denarnih tokov, potrebnih za poravnavo sedanje obveze, se, če je časovna vrednost denarja
pomembna, znesek le-teh diskontira na njihovo sedanjo vrednost.

UVOD

POSLOVNO POROČILO

TRAJNOSTNI RAZVOJ

RAČUNOVODSKO POROČILO

Pivovarna Laško Union d.o.o.
Letno poročilo 2021

4.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
S. POSLOVNE OBVEZNOSTI
Poslovne obveznosti so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve ter obveznosti do zaposlenih,
države, lastnikov in drugih. Obveznosti se v poslovnih knjigah pripoznajo, če je verjetno, da se bodo zaradi
njihove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo gospodarske koristi, in je znesek za poravnavo mogoče
zanesljivo izmeriti. Na začetku se pripoznajo po pošteni vrednosti, potem pa se merijo po odplačni vrednosti z
uporabo metode veljavnih obrestnih mer.
T. FINANČNE OBVEZNOSTI
Finančne obveznosti so pripoznane ob nastanku po pošteni vrednosti, brez pri tem nastalih transakcijskih
stroškov. Finančne obveznosti so zmanjšane za stroške prestrukturiranja. V naslednjih obdobjih so finančne
obveznosti merjene po odplačni vrednosti z uporabo metode veljavnih obresti. Vsakršna razlika med prejemki
(brez transakcijskih stroškov) in obveznostmi je pripoznana v izkazu poslovnega izida skozi obdobje celotne
finančne obveznosti.
Med finančnimi obveznostmi so zajete tudi obveznosti iz naslova najemov sredstev. Njihovo začetno merjenje
je v višini diskontirane sedanje vrednosti vseh plačil iz naslova najemov, ki niso bila plačana ob dnevih začetkov
najemov. Kasneje so te obveznosti povečane za obresti in zmanjšane za plačila.
U. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
Znesek davka od dohodka pravnih oseb v izkazu vseobsegajočega donosa predstavlja vsota tekočega in
odloženega davka.
Tekoči davek je izračunan na podlagi obdavčljivega dobička tekočega leta. Obdavčljivi dobiček se od dobička
pred davki v izkazu vseobsegajočega donosa lahko razlikuje za postavke prihodkov in odhodkov, obdavčenih ali
davčno priznanih v drugih davčnih obdobjih, ali za postavke prihodkov in odhodkov, ki ne bodo nikoli obdavčeni
ali davčno priznani. Tekoči davek od dohodka pravnih oseb je za družbe s sedežem v Sloveniji izračunan
upoštevajoč davčno stopnjo 19 %.
V. DOLGOROČNE TERJATVE IN OBVEZNOSTI ZA ODLOŽENE DAVKE
Odloženi davek je v celoti prikazan z uporabo metode obveznosti zaradi začasnih razlik, ki se ugotovijo s
primerjavo knjigovodskih vrednosti sredstev in obveznosti z ustreznimi davčnimi vrednostmi v računovodskih
izkazih. Obveznosti za odloženi davek so načeloma pripoznane na podlagi vseh začasnih razlik, medtem ko
so terjatve za odloženi davek pripoznane le do takšne višine odbitnih začasnih razlik, za katere je verjetno,
da bodo v prihodnosti na podlagi zadostnih obdavčljivih dobičkov tudi koriščene. Odloženi davek se določi
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po davčnih stopnjah (in zakonih), ki so v veljavi ali vsebinsko veljajo na dan izkaza finančnega položaja in
za katere je upravičeno pričakovati, da bodo veljale tudi v času, ko bo terjatev za odloženi davek realizirana
oziroma obveznost za odloženi davek poravnana.
Terjatve za odloženi davek se preverjajo ob vsaki pripravi računovodskih izkazov in so pripoznane, če je
verjetno, da se bo v prihodnosti pojavil razpoložljiv obdavčljivi dobiček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne
razlike.
Tekoči in odloženi davek sta pripoznana v izkazu poslovnega izida, razen kadar se nanašata na postavke, ki so
pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu ali neposredno v kapitalu; v teh primerih sta tekoči in odloženi
davek prav tako pripoznana v drugem vseobsegajočem donosu ali neposredno v kapitalu.
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1.

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DRUGA DOLGOROČNA SREDSTVA

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev za leto 2021
v EUR

Blagovne znamke

Dobro ime

Licence in druga NS

NOS v pridobivanju

SKUPAJ

46.461.058

15.803.550

5.488.306

242.123

67.995.037

Nove nabave / pridobitve

0

0

373.898

13.500

387.398

Odpis

0

0

-699.298

0

-699.298

46.461.058

15.803.550

5.162.906

255.623

67.683.137

46.461.058

15.803.550

5.488.306

242.123

67.995.037

Amortizacija v letu

0

0

164.910

0

164.910

Odpis

0

0

-699.298

0

-699.298

31. december 2021

0

0

4.464.077

0

4.464.077

46.461.058

15.803.550

698.829

255.623

63.219.059

Nabavna vrednost

1. januar 2021

31. december 2021

Popravek vrednosti

1. januar 2021

Sedanja vrednost
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Tabela gibanja neopredmetenih sredstev za leto 2020
v EUR

Blagovne znamke

Dobro ime

Licence in druga NS

NOS v pridobivanju

SKUPAJ

46.461.058

15.803.550

6.614.296

27.169

68.906.073

Nove nabave / pridobitve

0

0

0

290.717

290.717

Prenos z investicij v teku

0

0

75.763

-75.763

0

Odtujitve

0

0

-1.201.752

0

-1.201.752

46.461.058

15.803.550

5.488.306

242.123

67.995.037

1. januar 2020

0

0

6.038.979

0

6.038.979

Amortizacija v letu

0

0

161.239

0

161.239

Odtujitve

0

0

-1.201.752

0

-1.201.752

31. december 2020

0

0

4.998.465

0

4.998.465

46.461.058

15.803.550

489.841

242.123

62.996.572

Nabavna vrednost

1. januar 2020

31. december 2020

Popravek vrednosti

Sedanja vrednost
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Družba izkazuje vrednost blagovne znamke Union, dobro ime pa se nanaša na nakup družbe Pivovarna Union
d.d., iz leta 2005. Blagovna znamka Union konec leta 2021 ni kazala znakov oslabitve, saj so doseženi finančni
rezultati družbe s to blagovno znamko v letu 2021 kakor tudi načrti njenega bodočega poslovanja pod okriljem
Skupine Heineken vedno boljši. Test dobrega imena, v katerem so bile uporabljene predpostavke prihodnjih
strateških usmeritev, pa je tudi pokazal, da le to na dan 31.12.2021 ni bilo oslabljeno.
Večino v letu 2021 novo nabavljenih neopredmetenih sredstev predstavljajo računalniški programi. Odtujitve
predstavljajo odpis zamortiziranih neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki niso več v uporabi.
Neopredmetena sredstva niso dana kot poroštvo za obveznosti. Na dan 31.12.2021 družba ne izkazuje (enako
v letu 2020) obveznosti iz naslova nakupov neopredmetenih sredstev. Družba nima neopredmetenih sredstev,
vzetih v najem.
Druga dolgoročna sredstva
v EUR

2021

2020

Druga dolgoročna sredstva

15.000

15.000

Skupaj

15.000

15.000

Na dan 31.12.2021 ima družba 15.000 EUR dolgoročno odloženih stroškov.
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2

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2021
Zemljišča

Zgradbe

Proizvajalne
naprave in stroji

Druge naprave
in oprema

Drobni inventar

Pravica do uporabe –
najem opreme

OOS v pridobivanju

SKUPAJ

14.115.009

41.321.036

241.775.739

33.438.470

27.858.210

2.336.977

753.228

361.598.669

Nove nabave / pridobitve

0

0

0

0

0

275.259

3.270.129

3.545.388

Odpis

0

176.849

1.321.262

1.299.105

195.503

0

-2.992.719

0

Odpis

0

-1.625

-48.390

-1.837.974

-2.747.075

0

0

-4.635.063

14.115.009

41.496.261

243.048.612

32.899.601

25.306.638

2.612.236

1.030.637

360.508.994

0

6.774.947

214.118.809

28.045.871

26.025.163

1.316.714

0

276.281.504

1.328.951

5.549.595

2.257.754

458.400

617.719

0

10.212.419

-1

-47.255

-1.829.562

-2.643.024

0

0

-4.519.841

0

8.103.897

219.621.149

28.474.063

23.840.539

1.934.433

0

281.974.082

14.115.009

33.392.364

23.427.463

4.425.538

1.466.099

677.803

1.030.637

78.534.913

v EUR
Nabavna vrednost

1. januar 2021

31. december 2021

Popravek vrednosti

1. januar 2021

Amortizacija v letu
Odtujitve

31. december 2021

Sedanja vrednost
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Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2020
Zemljišča

Zgradbe

Proizvajalne
naprave in stroji

Druge naprave
in oprema

Drobni inventar

Pravica do uporabe –
najem opreme

OOS v pridobivanju

SKUPAJ

14.115.009

40.474.311

238.772.211

35.192.301

28.111.390

1.777.908

5.896.495

364.339.624

Nove nabave / pridobitve

0

0

0

0

0

559.069

6.853.992

7.413.061

Prenos z investicij v teku

0

846.726

8.292.041

2.054.798

622.544

0

-11.816.109

0

Slabitve

0

0

0

0

0

0

-181.150

-181.150

Odtujitve

0

0

-5.288.513

-3.808.629

-875.724

0

0

-9.972.866

14.115.009

41.321.036

241.775.739

33.438.470

27.858.210

2.336.977

753.228

361.598.669

1. januar 2020

0

5.463.225

214.868.762

29.230.112

25.722.968

660.082

0

275.945.149

Amortizacija v letu

0

1.311.722

4.133.658

2.618.077

794.977

656.632

0

9.515.064

Odtujitve

0

0

-4.883.610

-3.802.318

-492.782

0

0

-9.178.709

31. december 2020

0

6.774.947

214.118.809

28.045.871

26.025.163

1.316.714

0

276.281.504

14.115.009

34.546.089

27.656.930

5.392.599

1.833.047

1.020.263

753.228

85.317.165

v EUR
Nabavna vrednost

1. januar 2020

31. december 2020

Popravek vrednosti

Sedanja vrednost
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Družba v letu 2021 nepremičnin ni prevrednotila. Več o opravljeni cenitvi nepremičnin v podpoglavju
pomembnih računovodskih usmeritev G. UPORABA OCEN IN PRESOJ.
V Pivovarni Laško Union smo konec leta 2021 iz preventivnih varnostnih razlogov proces varjenja piv blagovne
znamke Union prenesli v našo pivovarno v Laškem. Posledično smo pripoznali 1.405.174 EUR pospešene
amortizacije.
Družba na dan 31.12.2021 nima zastavljenih svojih opredmetenih osnovnih sredstev.
Znesek finančnih in poslovnih obveznosti PLU, ki se nanašajo na nabavo opredmetenih osnovnih sredstev
(brez najemov), je na dan 31.12.2021 znašal 832.641 EUR (1.246.422 EUR na 31.12.2020).
Neto dobiček pri prodaji in izločitvi vseh opredmetenih osnovnih sredstev je znašal 387.519 EUR (67.731 EUR
v letu 2020).
Med najemi družba prikazuje pravice do uporabe najetih prevoznih sredstev. Povprečna doba najema znaša
4 leta.
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4.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
3.

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

3.2 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE V DELNICE IN DELEŽE
Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže, merjene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

3.1 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE V ODVISNE DRUŽBE
Deleži v odvisnih družbah
v EUR

v EUR
2021

2021

2020

Naložbe v delnice in deleže

6.208.987

6.208.987

Skupaj

6.208.987

6.208.987

2021

2020

6.208.987

350.220

0

5.858.767

6.208.987

6.208.987

2020

V tujini:
Laško Grupa, d.o.o., Kosovo

1.000

1.000

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v delnice in deleže
Skupaj

1.000

1.000

PLU vrednoti dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe po modelu nabavne vrednosti.

v EUR

Na dan 31.12.2021 ima PLU 100 % delež v družbi Laško Grupa Kosovo, Sh.p.k..

Stanje 1. januarja

Leta 2021 je bil družba PLU Online, d.o.o. (popolnoma oslabljena že v letu 2020) likvidirana po skrajšanem
postopku.

Spremembe v letu:

Na dan 31.12.2021 je znašal kapital družbe Laško Grupa Kosovo, Sh.p.k. 677.136 EUR (300.744 EUR na
dan 31.12.2020). Družba Laško Grupa Kosovo, Sh.p.k. je v letu 2021 ustvarila 676.136 EUR čistega dobička
(299.744 EUR čistega dobička v letu 2020).

Prenos s KFN
Stanje 31. december

Družba na dan 31.12.2021 med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazuje naložbo v družbo Elektro Maribor,
d.d, (5.74 % delež), v vrednosti 5.190.267 EUR (5.190.267 EUR na 31.12.2020) in naložbo v družbo Elektro
Gorenjska, d.d. (1.57 % delež), v vrednosti 668.500 EUR (668.500 EUR na 31.12.2020). Razpolaga tudi z
deležema v družbah Davidov hram d.o.o. Ljubno, v višini 240.000 EUR ter IEDC – Poslovna šola Bled, d.o.o.,
v višini 110.083 EUR.
Naložbe na dan 31.12.2021 niso bile zastavljene.
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3.3. DOLGOROČNO DANA POSOJILA

4. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE

v EUR

2021

2020

Druga dolgoročna posojila

4.490

17.980

Skupaj

4.490

17.980

Druga dolgoročna posojila so stanovanjska posojila zaposlenim. Doba odplačevanja kreditov je do 20 let.
Zadnji krediti zapadejo v plačilo leta 2022.
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v EUR

2021

2020

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

1.910.313

2.091.412

Skupaj

1.910.313

2.091.412

Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami družba na dan 31.12.2021 izkazuje diskontirano terjatev do države
v višini 1.890.312 EUR (2.076.412 EUR na 31.12.2020), za v preteklosti preveč plačane koncesije za vodo
(obdobje 2005–2013) kot posledica spremenjene zakonodaje v decembru 2013. Uporabljena je bila diskontna
stopnja v višini 5.45 %. Terjatev bo odplačana v dvajsetih letih.
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Obveznosti za odloženi davek

5. DAVEK
v EUR

2021

2020

Dolgoročne terjatve za odloženi davek

28.486.746

30.559.646

Dolgoročne obveznosti za odloženi davek

-10.664.515

-10.802.978

Skupaj

17.822.231

19.756.668

Terjatve za odloženi davek
v EUR

1. januar 2020
sprememba v izkazu
poslovnega izida
sprememba v izkazu
vseobsegajočega donosa
31. december 2020
sprememba v izkazu
poslovnega izida
sprememba v izkazu
vseobsegajočega donosa
31. december 2021
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v EUR

1. januar 2020

Davčna izguba

Ostalo

Skupaj

346.120

3.053.899

29.100.251

336.762

32.837.031

-4.087

-27.976

-2.226.747

2.051

-2.256.759

-20.626

0

0

0

-20.626

321.407

3.025.923

26.873.504

338.813

30.559.646

268.117

-16.150

-2.395.214

82.259

-2.060.987

-11.914

0

0

0

-11.914

577.610

3.009.773

24.478.291

421.072

28.486.746

Ostalo

Skupaj

2.910.610

8.079.773

10.990.383

0

-187.405

-187.405

2.910.610

7.892.369

10.802.978

0

-138.463

-138.463

2.910.610

7.753.906

10.664.515

sprememba v izkazu poslovnega izida

31. december 2020
Obveznosti do Poštena vrednost
zaposlencev
(finančna sred.)

Poštena vrednost
(zemljišča, zgradbe)

sprememba v izkazu poslovnega izida

31. december 2021

Na 31.12.2021 PLU izkazuje terjatve in obveznosti iz naslova odloženih davkov. Obveznosti in terjatve iz
naslova odloženih davkov so oblikovane z upoštevanjem predvidenih davčnih stopenj, ki naj bi veljale v letu, ko
bodo terjatve oziroma obveznosti zapadle.
Nabrana davčna izguba na dan 31.12.2021 znaša 128.833.120 EUR.
Družba je pri izračunu odloženih davkov na dan 31.12.2021 upoštevala 19 % davčno stopnjo.
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6. ZALOGE
v EUR

2021

2020

Material in surovine

6.143.838

6.343.797

Nedokončana proizvodnja

1.349.910

1.105.003

Proizvodi

3.744.598

2.786.504

290.505

345.598

11.528.851

10.580.902

Trgovsko blago
Skupaj

Med zalogami materiala in surovin so zaloge nadomestnih delov, osnovnih surovin, nevračljive embalaže
ter ostalih materialov.
V letu 2021 so bili inventurni viški in manjki zneskovno nepomembni.
Družba svojih zalog nima zastavljenih kot jamstvo za obveznosti.
Knjigovodska vrednost zalog ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti.
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Gibanje popravkov vrednosti terjatev (kupci in zamudne obresti)

7. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
v EUR

2021

2020

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev:

25.949.405

24.673.800

Stanje 1. januarja

na domačem trgu

24.197.758

25.047.502

Spremembe v letu:

na tujem trgu

5.151.742

4.104.590

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu

Manj popravek vrednosti

-3.400.095

-4.478.292

Povečanje popravka - prenos na tožene in dvomljive

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih:

357.665

297.788

v EUR

2021

2020

5.097.030

4.211.152

0

1.275.227

196.389

440.582

Prenos stroškov in obresti na tožene

29.283

24.637

Zmanjšanje iz naslova prejetih plačil

-63.270

-378.264

-940.465

-476.304

4.141.858

5.097.030

2021

2020

nezapadle

22.888.081

18.545.336

do 30 dni

4.606.184

3.907.323

od 31 do 60 dni

-55.801

2.853.832

od 61 do 90 dni

334.316

1.340.036

2.676.147

3.422.091

30.448.928

30.068.618

Dokončen odpis terjatev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

978.610

872.433

Predujmi

120.818

44.093

Manj popravek vrednosti

-741.763

-618.738

Stanje 31. december

Zapadlost bruto terjatev do kupcev
Skupaj

26.307.070

Izkazana vrednost vseh kratkoročnih poslovnih in drugih terjatev odraža pošteno vrednost.

24.971.588

v EUR
Zapadlost terjatev do kupcev:

nad 91 dni
Stanje 31. decembra

Družba je od kupcev je prejela garancije v višini 995.500 EUR (895.500 EUR v letu 2020) in hipoteke na
nepremičnine v višini 1.500.000 EUR (enako v letu 2020).
Družba na dan 31.12.2021 ni imela zastavljenih terjatev.
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8. DENARNA SREDSTVA IN DENARNI USTREZNIKI
v EUR

10. KAPITAL
2021

2020

30.099.742

22.447.529

Gotovina v blagajni in prejeti čeki

59.551

6.709

Denar na poti

18.572

19.067

Dobroimetje pri bankah

Skupaj

30.177.865

22.473.305

9. DRUGA KRATKOROČNA SREDSTVA
v EUR

2021

2020

Druga kratkoročna sredstva

449.322

393.706

Skupaj

449.322

393.706

v EUR

2021

2020

36.503.305

36.503.305

993.654

993.654

Rezerve iz dobička (zakonske rezerve)

3.650.331

3.650.331

Rezerve za pošteno vrednost

4.372.562

4.510.620

233.643

262.537

Čisti poslovni izid

18.941.878

16.651.463

Skupaj

64.695.373

62.571.910

Osnovni kapital
Kapitalske rezerve

Čisti poslovni izid preteklih let

Kapitalske rezerve družbe sestavljajo zneski na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala.
Rezerve za pošteno vrednost se nanašajo na neto učinke prevrednotenja nepremičnin, finančnih naložb in
aktuarske presežke ter z njimi povezane odložene davke.
V letu 2021 so se rezerve za pošteno vrednost iz naslova amortizacije prevrednotenega dela nepremičnin
zmanjšale za neto 188.848 EUR (199.739EUR v letu 2020) ter povečale iz naslova aktuarskega izračuna za
neto 50.790 EUR ( 87.932 EUR v letu 2020).
Družba je v letu 2021 ustvarila 18.941.878 EUR (16.651.463 EUR v letu 2020) čistega poslovnega izida.
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11. REZERVACIJE IN DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
v EUR

2021

2020

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

3.193.276

393.706

Rezervacije za odpravnine iz prestrukturiranja

2.983.603

393.706

Druge rezervacije

4.014.260

393.706

429.935

393.706

10.621.074

393.706

Druge dolgoročne obveznosti
Skupaj

Gibanje rezervacij in dolgoročnih pasivnih razmejitev

Izračun rezervacij za ocenjene pokojnine in jubilejne nagrade je opravil pooblaščeni aktuar na dan 31.12.2021.
Pri izračunu potencialnih obveznosti iz odpravnin ob upokojitvi so upoštevana določila Uredbe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Če znesek odpravnine presega znesek
iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, delodajalec na
presežek plača še prispevke delodajalca v višini 16,1 %.
Pregled dodatnih predpostavk:
- rast povprečne plače v Republiki Sloveniji je predpostavljena v višini 2,5 % letno v letu 2022, prav tako
		 pa tudi v nadaljnjih letih, kar predstavlja ocenjeno dolgoročno rast plač;
- v izračunu je upoštevana rast zneskov odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad iz Uredbe o davčni
		 obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v višini, kot je v prejšnji alineji
		 predpostavljeno za rast povprečne plače v Republiki Sloveniji (gre za predpostavko, da se bodo osnove
		 spreminjale s predpostavljeno rastjo povprečne plače v Republiki Sloveniji, saj ne poznamo dejanskih
		 namenov zakonodajalca glede zneskov iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov
		 iz delovnega razmerja);
- izračun obveznosti za odpravnine je vezan na pokojninsko delovno dobo posameznega zaposlenca.

Odpravnine
ob upokojitvi

Jubilejne
nagrade

Prestrukturiranje

Druge
rezervacije

Dolgoročne
PČR

Skupaj

2.155.848

1.246.328

116.622

2.594.904

136.765

6.250.467

Izbrana diskontna obrestna mera znaša 0,73 % letno, kolikor je predpisana diskontna stopnja v Skupini
Heineken za ta del Evrope.

Povečanje

-2.115

59.614

950.000

675.144

154.693

1.837.336

Zmanjšanje - črpanje

-8.396

-96.144

-806.421

-11.629

-152.468

-1.075.059

0

0

0

-94.000

15.703

-78.297

2.145.337

1.209.798

260.201

3.164.419

154.693

6.934.447

105.022

153.714

5.398.000

860.373

289.849

6.806.958

Predpostavke o gibanju zaposlovanja in s tem povezanimi obveznostmi družbe:
- predpostavka je, da je fluktuacija zaposlencev odvisna predvsem od njihove starosti;
- smrtnost zaposlenih je upoštevana z uporabo tablic smrtnosti slovenske populacije v letu 2007;
- primeri, kjer je razlog redna upokojitev, so obravnavani v izračunu prek upoštevanja zbrane in prihodnje
		 delovne dobe, pri čemer so upoštevani pogoji za starostno upokojitev;
- predpostavka je, da bodo zaposleni izkoristili pravico starostne upokojitve in zato delavcu obveznost izplačila
		 jubilejne nagrade, ki bi bila po projekciji izplačana kasneje, ne bo nastopila;
- za zaposlene za določen čas so v izračunu upoštevane le tiste pravic, ki se uresničijo do datuma prenehanja
		 pogodbe o zaposlitvi ter odpravnine v višini določeni z 79. členom ZDR-1.

-628

-61.533

-2.674.598

-10.532

0

-2.747.291

-253.452

-104.982

0

0

-14.607

-373.040

1.996.279

1.196.997

2.983.603

4.014.260

429.935

10.621.074

v EUR

1. januar 2020

Zmanjšanje - odpravljene

1. januar 2021

Povečanje
Zmanjšanje - črpanje
Zmanjšanje - odpravljene

31. december 2021
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Na osnovi aktuarskega izračuna je družba pripoznala nerealizirano aktuarsko izgubo tekočega leta za
odpravnine v kapitalu v višini 62.704 EUR (108.558 EUR v letu 2020), stroške sprotnega službovanja v višini
95.065 EUR (96.835 EUR v letu 2020) in stroške obresti v višini -180.790 EUR (9.607 EUR v letu 2020) v izkazu
poslovnega izida. Za jubilejne nagrade je družba v izkazu poslovnega izida izkazala tako stroške sprotnega
službovanja kot tudi stroške obresti in aktuarski dobiček v skupni višini 48.732 EUR (59.614 EUR v letu 2020).
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Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so se zmanjšale za dejanska izplačila jubilejnih nagrad v
vrednosti 61.533 EUR (96.144 EUR v letu 2020) ter za dejanska izplačila odpravnin v vrednosti 628 EUR (8.396
EUR v letu 2020). Družba je letu 2021 odpravila rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 358.433
EUR.
Rezervacije za odpravnine iz naslova prestrukturiranja so v letu 2021 večje za 2.723.402 EUR (143.579 EUR v
letu 2020) in so posledica napovedanih in ustrezno skomuniciranih prestrukturiranj v oddelkih dobavne verige
in financ
Druge rezervacije na dan 31.12.2021 so glede na 2020 večje za 849.841 EUR. Na njihovo povečanje je vplivalo
oblikovanje obveznosti za vodno dovolnino v višini 860.374 EUR, ter črpale zaradi poravnave drugih pravnih
zadev v višini 10.532 EUR.
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Gibanje dolgoročnih posojil v letu 2021

12. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
v EUR
Dolgoročno dobljena posojila pri družbah v skupini
Dolgoročne obveznosti iz naslova najema
Skupaj

2021

2020

90.000.000

90.000.000

297.799

496.856

90.297.799

90.496.856

v EUR

Dolgoročno dobljena posojila pri družbah v skupini
Dolgoročne obveznosti iz naslova najema

Skupaj

Dolgoročno dobljena posojila od obvladujoče družbe Heineken International B.V. so nezavarovana in se
nanašajo na dolgoročno posojilo v višini 90.000.000 EUR (obrestna mera 1,95 % letno).

Gibanje dolgoročnih posojil v letu 2020

Diskontna stopnja pri obveznostih iz naslova najemov je v 2021 znašala 2,9 %.

v EUR

Stanje dolga
31. dec. 2020

Prenos
na kratek rok

Povečanje

Stanje dolga
31. dec. 2021

90.000.000

0

0

90.000.000

496.857

349.310

150.252

297.799

90.496.856

349.310

150.252

90.297.799

Stanje dolga
31. dec. 2019

Prenos
na kratek rok

Povečanje

Stanje dolga
31. dec. 2020

140.000.000

-50.000.000

0

90.000.000

539.166

-450.015

407.705

496.856

140.539.166

-50.450.015

407.705

90.496.856

Ročnost dolgoročnih finančnih obveznosti
v EUR

2021

2020

Dolgoročno dobljena posojila pri družbah v skupini
Dolgoročne obveznosti iz naslova najema

Zapadlost od 1 – 2 let

182.090

311.191

Zapadlost od 2 – 4 let

90.115.709

90.185.666

Skupaj

90.297.799

90.496.856

PLU na dan 31.12.2021 nima zapadlih obveznosti.
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13. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
v EUR
Druge dolgoročne poslovne obveznosti

14. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
2021

2020

2.956.978

3.104.826

v EUR

2.956.978

3.104.826

Med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi družba izkazuje obveznost v višini 2.956.978 EUR (3.104.826 EUR
na 31.12.2020), ki se nanaša na plačilo koncesijske dajatve za rabo vode v obdobju od 2005 do 2013.
Dajatev bo na osnovi odločbe Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije poravnana do izteka
obdobja, za katero je vodna pravica podeljena, in sicer do 31.10.2043, ko tudi poteče veljavnost vodnega
dovoljenja.

2020

496.916

512.374

25.000.000

10.000.000

410.698

519.546

25.907.614

11.031.920

Kratkoročne finančne obveznosti za obresti iz posojil
Kratkoročna finančna obveznost za glavnico iz posojil

Skupaj

2021

Kratkoročne obveznosti iz naslova najema
Skupaj

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti do posojilodajalcev v letu 2021
v EUR

Obvladujoča družba
Kratkoročne obveznosti
iz naslova najema
Skupaj

Stanje dolga
31. dec. 2020

Obresti /
Diskont

Prenos
z dolg.posojil

Povečanje

Odplačila in
podaljšanja

Stanje dolga
31. dec. 2021

10.512.374

2.317.437

0

15.000.000

-2.332.895

25.496.916

519.546

21.927

349.310

125.008

-605.093

410.698

11.031.920

2.339.364

349.310

15.125.008

-2.937.988

25.907.614

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti do posojilodajalcev v letu 2020
Stanje dolga
31. dec. 2019

Obresti /
Diskont

Prenos
z dolg.posojil

Povečanje

Odplačila in
podaljšanja

Stanje dolga
31. dec. 2020

Obvladujoča družba

553.791

2.509.892

50.000.000

0

-42.551.309

10.512.374

Kratkoročne obveznosti
iz naslova najema

593.999

30.331

450.015

151.363

-706.162

519.546

1.147.790

2.540.223

50.450.015

151.363

-43.257.471

11.031.920

v EUR

Skupaj

Kratkoročna finančna obveznost PLU na dan 31.12.2021 znaša 25.907.614 EUR in se nanaša na odprto
kreditno linijo v višini 25.000.000 EUR (obrestna mera EURIBOR + 1,65 % letno) in obresti do družbe Heineken
ter na kratkoročne obveznosti iz naslova najema.
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4.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
15. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
v EUR
Kratkoročne obveznosti do povezanih oseb
Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev

16. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
2021

2020

2.209.180

1.348.522

19.556.683

14.456.105

Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih:
do zaposlencev

1.330.398

1.346.496

do države

6.789.614

10.779.131

228.056

119.403

Kratkoročne nezaračunane obveznosti

5.787.442

3.443.458

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

4.403.616

28.025.385

Kratkoročne obveznosti za predujme

v EUR

2021

2020

Kratkoročno vračunani stroški in odloženi prihodki

1.395.275

1.165.826

Skupaj

1.395.275

1.165.826

Pomembnejši vnaprej vračunani stroški se nanašajo na neizkoriščen letni dopust in neizkoriščene ure.
17. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
v EUR

Skupaj

40.304.989

2021

2020

108.392.829

96.453.537

56.536.186

45.847.391

Prihodki od prodaje materiala in trgovskega blaga na domačem trgu

20.225

3.103.028

Prihodki od prodaje materiala in trgovskega blaga na tujem trgu

619.199

213.368

165.568.440

145.617.324

2021

2020

108.413.054

108.413.054

57.155.385

57.155.385

165.568.440

165.568.440

59.518.500
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi največji delež predstavljajo druge kratkoročne obveznosti
obveznosti do dobaviteljev. Obveznosti do države so iz naslova trošarin in davka na dodano vrednost v višini
6.050.239 EUR (10.050.662 EUR na 31.12.2020), dovolnino za vodo v višini 147.849 EUR (147.849 EUR na
31.12.2020), obveznosti za prispevke na plače v višini 193.335 EUR (196.059 EUR na 31.12.2020) ter ostalo.
Glavnina drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti se nanaša na obveznosti iz naslova prejetih kavcij za
vračljivo embalažo v višini 3.071.941 EUR (2.070.618 EUR na 31.12.2020).
Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih v višini 8.120.012 EUR (12.125.628 EUR na 31.12.2020) ter druge
kratkoročne obveznosti v višini 4.403.616 EUR (28.025.385 EUR na 31.12.2020) so na dan 31.12.2021 še
nezapadle. Druge kratkoročne poslovne obveznosti so se leta 2021 pomembneje zmanjšale zaradi izplačila
neizplačane dividende lastniku iz leta 2019.
Na dan 31.12.2021 ima družba naslednje dane garancije: 1.050.000 EUR za trošarinske dajatve in 15.000
EUR za carinske dajatve.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu

Skupaj

Čisti prihodki od prodaje na domačem in tujem trgu
v EUR
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu
Prihodki od prodaje materiala in trgovskega blaga na domačem trgu
Skupaj
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18. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S PREVREDNOTOVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI)
v EUR

19. POSLOVNI STROŠKI IN ODHODKI

2021

2020

Prihodki od odprave rezervacij

186.962

94.000

Prevrednotovalni poslovni prihodki

837.273

136.512

Drugi poslovni prihodki

381.870

62.361

Skupaj

1.406.105

292.873

Med prevrednotevalnimi poslovnimi prihodki so najpomembnejši prihodki od prodaje nepremičnin v višini
387.519 EUR (73.750 EUR v letu 2020).

v EUR

2021

2020

Stroški materiala, surovin in trgovskega blaga

74.428.759

63.226.177

Stroški storitev

25.785.281

22.120.951

Amortizacija

10.377.329

9.676.303

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri stalnih sredstvih

0

187.168

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

0

1.880.844

15.484.698

15.266.092

2.924.902

2.637.205

Drugi stroški dela

10.893.701

5.370.701

Stroški rezervacij

0

176.431

3.878.044

3.958.661

143.772.714

124.500.533

Stroški plač
Dajatve na plače za socialno varnost

Drugi poslovni odhodki
Skupaj

Najpomembnejša postavka med drugimi poslovnimi odhodki se nanaša na koncesijo/dovolnino za vodo v
višini 1.897.264 EUR (1.825.033 EUR v letu 2020).
Drugi stroški dela so v primerjavi z 2020 večji za 5.523.000 EUR. Glavnino povečanja predstavljajo rezervacije
za odpravnine zaposlenim ob prestrukturiranju.
Stroški iz naslova najemov sredstev nižjih vrednosti znašajo 297.893 EUR (280.365 EUR v letu 2020).
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20. FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI
v EUR

2021

2020

1.289.927

1.244.332

Finančni prihodki na podlagi deležev iz dobička

524.484

472.219

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

765.443

772.113

FINANČNI ODHODKI

-2.533.659

-2.955.473

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

-2.339.365

-2.540.222

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

-194.294

-415.251

-1.243.733

-1.711.141

FINANČNI PRIHODKI

Skupaj

Finančni prihodki na podlagi deležev iz dobička se v večini nanašajo na prejete dividende od družbe Elektro
Maribor d.d. v višini 189.681 EUR in Laško Grupa Kosovo, Sh.p.k. v višini 299.744 EUR.
V letu 2021 med finančnimi odhodki družba izkazuje za 2.317.438 EUR (2.509.891 EUR v letu 2020) obresti
od prejetega dolgoročnega posojila obvladujoče družbe, 21.928 EUR (30.331 EUR v letu 2020) pa
predstavljajo finančni odhodki iz naslova najemov.
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21. DAVEK
v EUR

2021

2020

Davek od dohodka

-2.296.698

-1.924.245

Odloženi davek

-1.922.524

-2.069.354

Skupaj

-4.219.222

-3.993.599

Obračun davka od dohodka
v EUR

2021

2020

23.161.100

20.645.062

2.051.750

1.684.383

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov

-712.554

-832.413

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih prihodkov

2.338.938

2.938.728

24.787.484

22.751.377

425.287

688.060

Davčna osnova II

25.212.771

23.439.437

Pokrivanje izgube

-12.606.386

-11.719.719

Davčne olajšave

-1.807.704

-2.854.544

Davčna osnova III

10.798.682

8.865.175

2.051.750

1.684.383

109.540

62.006

1.942.210

1.622.377

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek, izračunan po veljavni davčni stopnji:
Davek od dohodka, obračunan po davčni stopnji 19%

Davčna osnova I
Sprememba davčne osnove

Davek
Odbitek tujega davka
Davčna obveznost
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PLU ima davčno leto enako poslovnemu letu. V davčnem letu 2021 je imela družba pozitivno osnovo za
odmero davka od dohodkov pravnih oseb v višini 10.798.682 EUR.
Po odbitku davka plačanega v tujini znaša davčna obveznost 1.942.210 EUR. Efektivna davčna stopnja je
v letu 2021 znašala 18,22 % (19,34 % v letu 2020).
Družba je v letu 2021 koristila izgubo iz preteklih let v višini 12.606.386 EUR ter olajšavo za investiranje v
višini 1.200.481 EUR. Celotna neporabljena davčna izguba na dan 31.12.2021 znaša 128.833.120 EUR
(141.439.506 EUR na 31.12.2020). Le-ta izhaja predvsem iz v preteklih letih povečanih davčno priznanih
odhodkov.
Od nepokrite davčne izgube je družba obračunala terjatev za odloženi davek po stopnji 19 % v višini
24.478.293 EUR, ki bo poračunana v prihodnjih letih iz naslova obdavčljivih dohodkov.
Razliko med davkom po obračunu (1.942.210 EUR) in davkom v izkazu poslovnega izida (2.296.693 EUR)
predstavlja davčni odhodek iz naslova že plačanega davka v tujini, ki pa ga družba v letu 2021 ni mogla
uveljaviti.
Gibanje terjatev za odloženi davek iz naslova davčne izgube je prikazano v tem poročilu v razkritju
5 Dolgoročne terjatve in obveznosti za odloženi davek.
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4.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
FINANČNI INŠTRUMENTI IN TVEGANJE

B. LIKVIDNOSTNO TVEGANJE

A. ZAUPANJSKO (KREDITNO) TVEGANJE

Družba ima kreditno obveznosti zgolj v okviru Skupine Heineken iz naslova dveh kreditov, prejetih s strani
100 % lastnika Heineken International B.V. Amsterdam v skupni višini 115.000.000 EUR. Več je razkrito pod
pojasnilom 12 Dolgoročne finančne obveznosti ter pod pojasnilom 14 Kratkoročne finančne obveznosti.

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev je bila izpostavljena kreditnemu tveganju kot sledi:
Izpostavljenost kreditnemu tveganju
v EUR

2021

2020

Dana posojila

4.490

33.356

Terjatve brez terjatev do države in danih predujmov

26.177.340

24.687.729

- od tega terjatve do kupcev

25.949.405

24.673.800

Denarna sredstva in denarni ustrezniki

30.177.865

22.473.305

Skupaj

56.359.695

47.194.390

Terjatve do naših največjih kupcev na slovenskem trgu imamo le delno zavarovane, zato v tem segmentu
obstaja velika izpostavljenost kreditnemu tveganju. Konec leta so terjatve do 8-ih največjih kupcev
predstavljale 78 % (80 % na dan 31.12.2020) odprtih terjatev do vseh kupcev, tako na domačem kot tudi
na tujem trgu. Od vseh zapadlih terjatev do kupcev je bilo konec leta 2021 70 % zapadlih terjatev pri
našem največjem kupcu, kar v segmentu zapadlih terjatev do 30 dni predstavlja 86 % delež (75 % na dan
31.12.2020). Preostalih 14 % (25 % na dan 31.12.2020) zapadlih terjatev do 30 dni odpade na trgovce in
kupce direktne distribucije.
Vse večjo pozornost posvečamo spremljanju kreditne sposobnosti naših kupcev z vzpostavljenim procesom
t.i. »Credit risk management«, kjer z namenom pravočasnega ukrepanja tedensko spremljamo kupce in
presojamo njihovo kreditno boniteto in plačilno disciplino. Zaradi nepredvidljivih razmer na trgu je potrebno
konstantno spremljanje kreditnega tveganja naših kupcev, ki se iz leta v leto povečuje. Ocenjujemo, da
družba kreditno tveganje ustrezno spremlja in obvladuje. Starostna struktura terjatev na 31.12.2021 in
31.12.2020 je razkrita pod pojasnilom 7 Kratkoročne poslovne terjatve.
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Družba na dan 31.12.2021 izkazuje presežek kratkoročnih sredstev nad kratkoročnimi obveznostmi.
Obveznosti dobaviteljem poravnavamo tekoče, tako da zapadlih obveznosti na dan 31.12.2021 praktično
nimamo.
Ročnost kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev
v EUR

2021

2020

Zapadlost obveznosti do dobaviteljev

56.359.695

47.194.390

Nezapadle

21.697.664

15.714.069

150

23.540

55

0

67.994

67.018

21.765.863

15.804.627

do 30 dni
od 31 do 60 dni
nad 91 dni
Stanje 31. decembra

C. OBRESTNO TVEGANJE
Obrestno tveganje predstavlja možnost spremembe višine referenčne obrestne mere na finančnem trgu
predvsem zaradi že najetih kreditov v EUR, vezanih na spremenljivo obrestno mero (EURIBOR). Družba
ima kreditno izpostavljenost zgolj v okviru Skupine Heineken iz naslova kredita prejetega s strani 100 %
lastnika Heineken International B.V., Amsterdam po fiksni obrestni meri. Družba do tretjih oseb ni kreditno
izpostavljena, zato je izpostavljenost obrestnemu tveganju minimalna (analiza občutljivosti ni pomembna).
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4.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
D. CENOVNO TVEGANJE

F. UPRAVLJANJE S KAPITALOM

V nabavi je družba soočena z agrarno meteorološkimi tveganji za ključne surovine. V segmentu pakirnih
materialov pa se sooča predvsem z borznimi tveganji ključnih pakirnih surovin. V smislu obvladovanja tveganj
ima Heineken Global Procurement, katerega del je tudi PLU, oblikovan oddelek za spremljaje tveganj (angl. risk
management department) v vseh segmentih nabavnih kategorij.

Glavni namen upravljanja s kapitalom družbe je zagotoviti njegovo čim višjo vrednost za lastnike.

V letu 2021 smo bili zaradi epidemije COVID-19 izpostavljeni posebni situaciji, vezano na zagotavljanje preskrbe
blaga. Pri tem se je izkazalo, kako pomembna je lokalna preskrba in kako pomembno je trajnostno sodelovanje
z dobavitelji, kar zagotavlja stabilnost poslovanja.
Na trgu je še vedno vidna covidna struktura porabe, več pločevink in aluminija ter več plastičnih pakirnih
materialov, kar vpliva na zagotavljanje preskrbe in nihanje cen tudi v pivovarstvu (pločevinke, folije, predforme).
HGP je zato uvedel dodatne cikle planiranja in uvaja novo risk management politiko za obvladovanje cenovnih
tveganj z dolgoročnejšimi nakupi, tudi v segmentu energentov.

Družba spremlja gibanje kapitala z izračunom razmerja med neto finančnimi obveznostmi in celotnim zneskom
kapitala. V okviru neto finančnih obveznosti družba vključuje prejeta posojila in druge finančne obveznosti,
znižane za znesek denarnih sredstev in denarnih ustreznikov.
Izračun razmerja med neto finančnimi obveznostmi in kapitalom (gearing ratio)
v EUR

2021

2020

116.205.413

101.528.776

Denarna sredstva

30.177.865

22.473.305

Neto finančne obveznosti

86.027.548

79.055.471

Kapital

64.695.373

62.571.910

132.97

126.34

Finančne obveznosti

Kazalnik finančnega vzvoda (v %)

Iz razmerja med neto finančnimi obveznostmi in kapitalom je razvidno, da je družba PLU prezadolžena, vendar
se večina finančnih obveznosti nanaša na dolgoročno dobljeno posojilo pri obvladujoči družbi.
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G. TVEGANJE SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI FINANČNIH SREDSTEV
Družba razdeljuje merjenje poštene vrednosti finančnih sredstev v izkazu finančnega položaja po naslednjih nivojih:
- raven 1: poštene vrednosti izhajajo iz tržnih cen (brez njihovih prilagoditev) na aktivnih trgih vrednostnih papirjev,
- raven 2: poštene vrednosti so neposredno ali posredno izpeljane iz drugih virov na trgu, ki jih je mogoče spremljati, razen tržnih cen na aktivnih trgih vrednostnih papirjev, in
- raven 3: poštene vrednosti izhajajo iz tehnik vrednotenja, ki temeljijo na virih, ki jih na trgih ni mogoče spremljati.
Prehajanj med ravnmi pri merjenju poštene vrednosti sredstev in obveznosti ni bilo.
Merjenje poštenih vrednosti sredstev in obveznosti (hierarhija poštenih vrednosti) na dan 31.12.
v EUR

Raven 1

Raven 2

Raven 3

SKUPAJ 2021

Raven 1

Raven 2

Raven 3

SKUPAJ 2020

Sredstva merjena po pošteni vednosti

0

47.507.373

6.208.987

53.716.360

0

48.661.098

6.208.987

54.870.085

Finančne naložbe v delnice in deleže

0

0

6.208.987

6.208.987

0

0

6.208.987

6.208.987

OOS - po pošteni vrednosti (nepremičnine)

0

47.507.373

0

47.507.373

0

48.661.098

0

48.661.098

Sredstva merjena po odplačni vrednosti

30.177.865

0

27.864.207

58.042.072

22.473.305

0

26.798.568

49.271.873

Dana posojila in depoziti

0

0

4.490

4.490

0

0

33.356

33.356

Poslovne terjatve do kupcev

0

0

25.949.405

25.949.405

0

0

24.673.800

24.673.800

Dolgoročne poslovne terjatve

0

0

1.910.312

1.910.312

0

0

2.091.412

2.091.412

30.177.865

0

0

30.177.865

22.473.305

0

0

22.473.305

Obveznosti merjene po nabavni vrednosti,
kjer je poštena vrednost razkrita

0

0

137.971.276

137.971.276

0

0

117.333.403

117.333.403

Prejeta posojila

0

0

116.205.413

116.205.413

0

0

101.528.776

101.528.776

Poslovne obveznosti do dobaviteljev

0

0

21.765.863

21.765.863

0

0

15.804.627

15.804.627

Denarna sredstva
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4.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
ODNOSI S POVEZANIMI OSEBAMI

ODPRTE POSTAVKE IZ PRODAJE/NABAVE PRI POVEZANIH OSEBAH
v EUR

PRODAJA POVEZANIM OSEBAM
v EUR
Dana posojila
Terjatve brez terjatev do države in danih predujmov
Denarna sredstva in denarni ustrezniki
Skupaj

2021

2020

466.430

466.430

3.698.302

3.698.302

46.344.221

46.344.221

50.508.953

Obvladujoča družba
Odvisne družbe
Ostale povezane stranke
Skupaj

2020

Obvladujoča družba

125.577

0

Odvisne družbe

621.829

413.633

Ostale povezane stranke

2.972.942

2.007.277

Skupaj

3.720.348

2.420.910

354.491

366.523

0

17.690

Ostale povezane stranke

1.854.690

964.309

Skupaj

2.209.180

1.348.522

2021

2020

Obvladujoča družba

115.000.000

100.000.000

Skupaj

115.000.000

100.000.000

2021

2020

Obvladujoča družba

2.317.438

2.509.892

Skupaj

2.317.438

2.509.892

Terjatve iz poslovanja do povezanih strank

50.508.953
Obveznosti iz poslovanja do povezanih strank

NABAVA PRI POVEZANIH OSEBAH
v EUR

2021

2021

2020

3.859.650

3.451.305

270.124

428.809

7.701.920

6.911.155

11.831.694

10.791.269

Obvladujoča družba
Odvisne družbe

POSOJILA PRIDOBLJENA OD POVEZANIH OSEB
v EUR

OBRESTI OD PRIDOBLJENIH POSOJIL OD POVEZANIH OSEB
v EUR
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4.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
ODPRTE POSTAVKE ZA OBRESTI OD PRIDOBLJENIH POSOJIL OD POVEZANIH OSEB
v EUR

2021

2020

Obvladajoča družba

496.916

512.374

Skupaj

496.916

512.374

2021

2020

Obvladajoča družba

41.605.135

0

Skupaj

41.605.135

0

2021

2020

Obvladajoča družba

0

24.691.135

Skupaj

0

24.691.135

2021

2020

Odvisne družbe

299.744

151.092

Skupaj

299.744

151.092

IZPLAČANE DIVIDENDE
v EUR

OBVEZNOSTI ZA DIVIDENDE
v EUR

PREJETE DIVIDENDE
v EUR
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Vse transakcije s povezanimi osebami so bile opravljene na tržnih osnovah, za katere je družba dobila
ustrezna plačila in na osnovi teh poslov ni bila prikrajšana, prav tako ni bilo transakcij, ki ne bi bile
opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji. PLU je v letu 2021 s povezanimi družbami poslovala v skladu
z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij.
Obvladujoča družba je Heineken International, B.V. Odvisne družbe so PLU Online, d.o.o.(septembra 2021
likvidrana po skrajšanem postopku), Vital Mestinje, d.o.o. (prodana v 2020) in Laško Grupa Kosovo, Sh.p.k.
Ostale povezane stranke so ostale družbe v Skupini Heineken ter ostale povezane stranke po ‘MRS 24’,
razen članov poslovodstva in nadzornih svetov.
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4.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
PREJEMKI ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA TER ZAPOSLENCEV
PO INDIVIDUALNIH POGODBAH

PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA
v EUR

PREJEMKI POSLOVODSTVA
v EUR

Drugi prejemki (bonitete)
Variabilni del (stimulacija)
Skupaj

2021

1.447.987

1.455.242

45.911

63.320

0

251.832

1.493.898

1.770.394

Obveznosti družbe do poslovodstva so obveznosti za december 2021 iz naslova bruto plač v višini 117.233 EUR,
ki so bile izplačane v januarju 2022.
PREJEMKI PO INDIVIDUALNIH POGODBAH
2021

2020

1.544.607

1.523.690

Drugi prejemki (bonitete)

79.461

78.290

Variabilni del (stimulacija)

135.407

158.338

Odškodnine

0

44.000

Jubilejne

0

1.674

Odpravnine

0

123.300

1.759.476

1.929.292

INDIVIDUALNE POGODBE
Fiksni del prejemkov

Skupaj

78

Sejnine

0

36.800

Skupaj

0

36.800

2020

Poslovodstvo družbe PLU na dan 31.12.2021 šteje osem članov (šest članov v 2020). Trije člani poslovodstva
so obravnavani na obvladujoči družbi kot napoteni delavci iz tujine.

v EUR

2020

NADZORNI SVET

POSLOVODSTVO
Fiksni del prejemkov

2021
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4.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
POTENCIALNA SREDSTVA IN POTENCIALNE OBVEZNOSTI

DOGODKI PO DATUMU IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA

Na dan 31.12.2021 družba nima pomembnejših potencialnih sredstev in obveznosti.

Trenutni vojaški konflikt v Ukrajini in s tem povezane sankcije proti Ruski federaciji pomembno vplivajo na
evropsko in globalno gospodarstvo. Družba neposredne izpostavljenosti do Ukrajine, Rusije ali Belorusije
nima. Kljub temu pa imajo dogodki vpliv na razpoložljivost in cene energentov, surovin in pakirnih materialov.
Tveganje se pozorno spremlja in zmanjšuje tudi preko Heinekenove centralizirane skupne nabave. Ocenjujemo,
da ukrajinska kriza s posledično splošno draginjo lahko vpliva na kupno moč naših potrošnikov ter spreminja
njihove navade in lahko negativno vpliva na poslovno uspešnost naših kupcev ter spreminja strukturo prodaje
naših izdelkov.

ZAVEZE
Na dan 31.12.2021 izkazuje družba dane zaveze v višini 2.939.478 EUR iz naslova sponzorskih pogodb.
ZNESKI PORABLJENI ZA REVIZIJO
Strošek revizije za leto 2021, dogovorjen v pogodbi, znaša 58.100 EUR. Drugih storitev revizor ni opravljal.

V poslovodstvu je z dnem 01.07.2022 prišlo do zamenjave direktorja oskrbe verige. S tem dnem je vodenje
oskrbne verige prevzel Bram Rutten.
Drugih pomembnih dogodkov po 31.12.2021, ki bi zahtevali posebno razkrivanje, ni bilo.

79

Pivovarna Laško Union d.o.o.
Letno poročilo 2021

80

Letno poročilo 2021
Pivovarna Laško Union d.o.o.

