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1. UVOD 
 

1.1 Podatki o poslovanju Pivovarne Laško Union d.o.o.  
 

Prihodki od prodaje in normalizirani dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA)

 
Normalizirani EBIT za leto 2020 je izračunan iz dobička iz poslovanja, ki je povečan ali zmanjšan za vpliv 
enkratnih poslovnih dogodkov (dobički in izgube od prodaje osnovnih sredstev, dolgoročne naložbe v 
odvisno družbo ter stroški povezani s prestrukturiranjem). Normalizirani EBITDA je seštevek 
normaliziranega EBIT in amortizacije. 

 

Donosnost sredstev (ROA) in lastniškega kapitala (ROE)1 

 

 
1 Pri izračunu donosnosti lastniškega kapitala in sredstev je upoštevan normalizirani čisti dobiček. 
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1.2 Vizija, poslanstvo, vrednote, poslovni načrt in strategija 
 

Vizija 

Varimo dobro družbo. 

 

Poslanstvo 

Dodano vrednost za potrošnike ustvarjamo z vrhunskimi blagovnimi znamkami, družbeno 
odgovornostjo in trajnostnim razvojem.   

 

Najpomembnejše vrednote, v skladu s katerimi delujemo v podjetju za zagotavljanje trajnostne rasti 
so:  

 STRAST za kakovost, 
 UŽITEK, ki ga prinašamo v življenje, 
 SPOŠTOVANJE do posameznikov, družbe in planeta. 

 

Pomembnejša izhodišča pri pripravi plana za leto 2021 vključujejo: 

 Nadaljevanje uresničevanja strategije »Safty first« za zagotavljanje vrnosti zaposlenih in 
poslovnih partnerjev, 

 rast blagovnih znamk Laško, Union in Heineken preko inovacijske strategije, 
 izboljševanje in optimiranje operativne učinkovitosti s strategijo TPM (Total Productive 

Management) ob kontinuiranem izobraževanju in učenju zaposlenih. 

 

Družba ima potrjeno dolgoročno strategijo delovanja do leta 2022. Njen poudarek je v razvoju 
blagovnih znamk, povečanju prodaje, optimizaciji E2E delovanja družbe, razvoju zaposlenih in 
trajnostnem razvoju. 

 

1.3 Predstavitev družbe Pivovarna Laško Union d.o.o. 
 

Pivovarna Laško Union d.o.o. (v nadaljevanju PLU) je vodilni proizvajalec piva v Sloveniji. V družbi sta 
leta 2016 svoje moči združili Pivovarna Laško in Pivovarna Union in je istega leta prešla v 100-odstotno 
last družbe Heineken iz Nizozemske. 

 

Podjetje s skoraj 200-letno tradicijo svoje izdelke proizvaja in polni na dveh lokacijah, v Laškem in v 
Ljubljani. Blagovne znamke – med njimi najbolj priznani Laško Zlatorog in Union Svetlo –  odražajo 
strast za kakovost in zavezanost, da v življenje prinašajo užitek. 

 

Družbena odgovornost je sestavni del poslovne strategije in miselnosti podjetja. Je model poslovne 
odličnosti in konkurenčna prednost. Je vrednota in izbira. Družba se zavezuje k trajnostnemu razvoju 
in aktivnostim, ki so družbeno koristne ter temeljijo na znanju in partnerskem sodelovanju.  
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1.3.1 OSEBNA IZKAZNICA 

Pivovarna Laško Union d.o.o., Ljubljana, Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register 
pod številko registrstega 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 

 

Narava poslovanja in najpomembnejše dejavnosti: 

PROIZVODNJA PIVA, BREZALKOHOLNIH PIJAČ IN VOD 

 

 

Poslovodstvo družbe: Zooullis Mina, glavni direktor 

sestava na dan 31.12.2020 Mirjam Hočevar, finančna direktorica 

 Neven Madzharov, direktor oskrbne verige 

 Irena Brugger, direktorica prodaje 

 David Zappe, direktor marketinga 

 Gregor Rajšp, direktor za kadrovske zadeve 

 

Elektronski naslov: info.plu@heineken.com 

Spletna stran:  http://www.pivovarnalaskounion.com 

 

Telefon: +386 1 471 72 17 

Telefax: +386 1 471 72 55 
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2. POSLOVNO POROČILO 
 

2.1 Upravljanje družbe 
 

DO 12.1.2021 JE UPRAVLJANJE POTEKALO PO DVOTIRNEM SISTEMU, PO KATEREM JE DRUŽBO VODILO 
POSLOVODSTVO, NJENO DELOVANJE PA NADZOROVAL NADZORNI SVET. OD 12.1.2021 DALJE IMA 
DRUŽBA ENOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA. 

 

Načela upravljanja PLU 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. 

 

Do 12.1.2021 je upravljanje potekalo po dvotirnem sistemu, po katerem je družbo vodilo poslovodstvo, 
njeno delovanje pa je nadzoroval nadzorni svet. Do 12.1.2021 so bili organi družbe družbenik, ki 
predstavlja skupščino, nadzorni svet in poslovodstvo družbe. 

 

Dne 12.1.2021 je sodni register objavil spremenjen Akt o ustanovitvi družbe, v skladu s katerim je bil 
ukinjen dvotirni sistem in uveden enotirni sistem upravljanja. Od 12.1.2021 dalje sta organa družbe 
družbenik, ki predstavlja skupščino, ter poslovodstvo družbe. 

 

2.1.1 PRISTOJNOSTI DRUŽBENIKA 

V skladu z določbami Akta o ustanovitvi družbe, ki je bil sprejet na podlagi določil Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1), je družbenik 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 razrešitvi članov nadzornega sveta družbe, razen članov nadzornega sveta, ki ju 
izvoli svet delavcev družbe (do 12.1.2021); 

 imenovanju in odpoklicu direktorjev družbe (od 12.1.2021 dalje); 
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 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 je potrdil notar. 
Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.  

 

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. 

 

2.1.2 NADZORNI SVET  

Naloga nadzornega sveta je nadzor nad vodenjem poslov družbe in izvajanje pristojnosti, ki jih ima v 
skladu z Aktom o ustanovitvi družbe.  

 

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: 

 odločanje o imenovanju in odpoklicu poslovodstva; 

 obravnavanje letnega poročila družbe; 

 obravnavanje dolgoročnega in letnega poslovnega načrta, vključno z investicijskimi načrti, in 
četrtletnih rezultatov družbe; 

 upravljanje nalog, ki jih nanj prenese družbenik. 

 

Sestava nadzornega sveta je določena z Aktom o ustanovitvi družbe. Nadzorni svet družbe šteje šest 
članov. Vsi člani imajo enake pravice in dolžnosti, če z Aktom o ustanovitvi ni določeno drugače. Štirje 
člani nadzornega sveta družbe so predstavniki družbenika, dva člana nadzornega sveta pa sta 
predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev. Nadzorni svet lahko tudi sklene, da je za 
določene sklepe poslovodstva potrebna odobritev nadzornega sveta družbe. 

 

Sestava nadzornega sveta  Sestava nadzornega sveta 

na dan 31.12.2020 na dan 31.12.2019 

 

Predstavniki družbenika: Predstavniki družbenika: 

Dimitar Alexiev Dimitrov, predsednik Dimitar Alexiev Dimitrov, predsednik 

Mark Piet Jan Rutten, član Mark Piet Jan Rutten, član 

Dušan Zorko, član Dušan Zorko, član 

Edyta Jakubek, članica Edyta Jakubek, članica 

 

Predstavnika zaposlenih: Predstavnika zaposlenih: 

Boštjan Teršek, namestnik predsednika Boštjan Teršek, namestnik predsednika 

Nataša Kočar Mlinarič, članica Domen Verbič, član 
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Svet delavcev je na seji dne 06.04.2020 kot drugega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih, 
za novo mandatno obdobje od 06.04.2020 dalje imenoval Natašo Kočar Mlinarič. 

 

2.1.3 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 (do 12.1.2021 nadzorni svet). 
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 v soglasju z nadzornim svetom družbe poslovnik o delu 
poslovodstva, s katerim se uredi način dela in odločanja poslovodstva. 

 

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. 

 

Sestava poslovodstva   Sestava poslovodstva 

na dan 31.12.2020  na dan 31.12.2019 

 

Zooullis Mina, glavni direktor  Zooullis Mina, glavni direktor  

Mirjam Hočevar, finančna direktorica   Mirjam Hočevar, finančna direktorica 

Neven Madzharov, direktor oskrbne verige  Neven Madzharov, direktor oskrbne verige 

Irena Brugger, direktorica prodaje  Irena Brugger, direktorica prodaje, 

David Zappe, direktor marketinga  David Zappe, direktor marketinga  

Gregor Rajšp, direktor za kadrovske zadeve   Gregor Rajšp, direktor za kadrovske 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). 

 

2.2.1 SKLADNOST UPRAVLJANJA DRUŽBE Z DOLOČBAMI HEINEKENOVIH PRAVIL (Heineken 
Rules) IN KODEKSA POSLOVNE ETIKE (HeiCode) 

Poslovodstvo družbe 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. 

 

2.2.2 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; 
 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 procese in kontrolne izboljšave ter iz 
obvladujoče družbe Služba za procese in kontrolne izboljšave ter notranja revizija. Ustreznost 
delovanja notranjih kontrol v okviru informacijskega sistema letno preverjajo pooblaščeni zunanji 
revizorji informacijskih sistemov ter revizorji informacijskih sistemov obvladujoče družbe. 
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2.2.3 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, seznanja nadzorni svet 
in družbenika. Družbenik je na skupščini pristojen za sprejem revidiranega Letnega poročila družbe. 

 

Ljubljana, 31.05.2021  Zooullis Mina 

                                                   Glavni direktor  

                                                                                                                      

                                                          

   Mirjam Hočevar 

   Direktorica financ 

 

 

   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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2.3 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 2020 DRUŽBA NI BILA PRIKRAJŠANA. 

 

Poslovodstvo družbe Pivovarna Laško Union d.o.o. glede poslov z obvladujočo in njej povezanimi 
družbami, sklenjenih v letu 2020, 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, 31.05.2021  Zooullis Mina 

   Glavni direktor 

 

 

   Mirjam Hočevar 

   Direktorica financ 

 

 

   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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2.4 Prodaja 
 

V primerjavi z letom 2019 se je v letu 2020 količinska prodaja piva PLU na domačem trgu zmanjšala za 
9,6 %. Na padec prodaje je imela največji vpliv globalna pandemija, ki je med drugim prinesla 
večmesečno zaprtje gostinskih obratov ter visok upad turističnih dejavnosti. Spremenjene navade 
kupcev so vplivale tudi na kategorijo vod in sadnih pijač, kjer se je delo ter šolanje od doma, kot tudi 
skrbnejše načrtovanje nakupov poznalo predvsem pri zmanjšani prodaji 0,3- in 0,5-litrskih pakiranj. 

 

V letu 2020 je pomembnejšo vlogo igrala tudi spletna platforma Rundasekunda, ki je še posebej v času 
popolnega zaprtja nudila varno dostavo piva in ostalih pijač potrošnikom na dom. To se je odražalo 
tudi v močno pozitivnem trendu prodanih količin preko spletne platforme. 

 

Na tujih trgih je PLU v primeravi z letom 2019 dosegla 11,8 % rast količinske prodaje piva, ki je v večini 
izhajala iz poslovanja z družbami v skupini. Največ artiklov je bilo izvoženih v države zahodnega 
Balkana, Italijo ter Avstrijo. 

 

2.5 Kakovost in standardi 
 

Na obeh poslovnih lokacijah PLU, v Laškem in Ljubljani, je bila družba PLU v letu 2020 ponovno 
certificirana po standardih ISO 9001 in 14001, prav tako tudi po standardu za varna živila IFS. 
Inšpekcijski pregledi (inšpekcija za varno hrano) so v letu 2020 minili brez odstopanj. 

 

Reklamacij z vidika varnosti izdelkov v letu 2020 ni bilo. 

 

2.6 Investicije  
 

Skupno je bila v letu 2020 na obeh poslovnih lokacijah PLU, v Laškem in Ljubljani, družba ponovno 
certificirana po standardih ISO 9001 in 14001, prav tako tudi po standardu za varna živila IFS. 
Inšpekcijski pregledi (inšpekcija za varno hrano) so v letu 2020 minili brez odstopanj. Na lokacijah 
Ljubljana in Laško je bilo izvedenih 32 projektov. V Ljubljani je bila najpomembnejša nadgradnja linije 
za pločevinke z uvedbo novega sleek formata pločevink, v Laškem pa Projekt proizvodnje Heinekena – 
2. faza (nadaljevanje projekta iz leta 2019). 

 

2.7 Analiza uspešnosti poslovanja Pivovarne Laško Union d.o.o. 
 

 

Družba PLU je v letu 2020 ustvarili 145,6 mio. EUR čistih prihodkov od prodaje, ki so za 6,9 % nižji kot 
v letu 2019 predvsem zaradi epidemije COVID-19, ki je prinesla zaprtje HoReCa kanala. Delež čistih 
prihodkov od prodaje, ustvarjenih na tujih trgih v letu 2020 znaša 32 %. 

 

Drugi prihodki iz poslovanja v višini 0,3 mio. EUR so bili v primerjavi s preteklim letom nižji za 80 %. 
Glavnino teh prihodkov predstavljajo prevrednotovalni poslovni prihodki pri dolgoročnih sredstvih v 
višini 0,14 mio. EUR in prihodki od odprave rezervacij v višini 0,1 mio. EUR. 
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Poslovni odhodki in stroški PLU v višini 124,5 mio. EUR so bili v letu 2020 primerljivi z 2019. Stroški 
storitev, stroški amortizacije in stroški dela so nižji, medtem ko so drugi poslovni odhodki, stroški 
materiala ter prevrednotovalnih poslovnih odhodkov višji kot v letu 2019. 

 

V PLU smo v letu 2020 ustvarili 22,4 mio. EUR EBIT. Normalizirani EBIT, to je dobiček iz poslovanja, ki 
je povečan oziroma zmanjšan za vpliv enkratnih poslovnih dogodkov, je znašal 23,5 mio. EUR. EBITDA 
je v letu 2020 znašal 32 mio. EUR, normalizirani EBITDA pa 33,2 mio. EUR. V primerjavi z normaliziranim 
EBITDA za leto 2019 je manjši za 8,5 mio. EUR. 

 

Čisti dobiček v višini 16,7 mio. EUR je v primerjavi z letom 2019 nižji za 7,7 mio. EUR. Normalizirani čisti 
dobiček za leto 2020 znaša 17,7 mio. EUR, kar je 6,3 mio. EUR manj kot normalizirani čisti dobiček iz 
leta 2019. 

 

 

Konec leta 2020 so sredstva PLU znašala 234,8 mio. EUR, kar je 9,3 % manj kot konec leta 2019. 

 

Dolgoročna sredstva v višini 176,4 mio. EUR so bila v primerjavi s koncem leta 2019 manjša za 0,8 mio. 
EUR. Opredmetena osnovna sredstva so manjša za 3,1 mio. EUR. V letu 2020 smo naložbe v elektro 
distribucijske družbe v višini 5,6 mio. EUR iz kratkoročnih finančnih naložb prenesli na dolgoročne 
finančne naložbe ter odprodali naložbo v odvisno družbo Vital Mestinje, d.o.o. Terjatve za odloženi 
davek so v primerjavi z 2019 manjše za 9,6 %.  

 

Kratkoročna sredstva v višini 58,4 mio. EUR so konec leta 2020 v primerjavi s koncem predhodnega 
leta nižja za 28,5 %, predvsem iz naslova zmanjšanja denarnih sredstev, terjatev do domačih kupcev 
ter prenosa za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev na dolgoročne finančne naložbe.  

 

Kapital družbe v višini 62,6 mio. EUR je bil glede na leto 2019 manjši za 11,2 % oziroma 7,9 mio. EUR. 
Glavnino spremembe kapitala predstavljata čisti poslovni izid tekočega leta in izplačilo dividend. 

 

Na dan 31.12.2020 so celotne finančne obveznosti PLU znašale 101,5 mio. EUR. V primerjavi s koncem 
leta 2019 so se obveznosti zmanjšale za 40,2 mio. EUR predvsem zaradi vračila posojila obvladujoči 
družbi. Neto zadolženost na zadnji dan leta 2020, izračunana kot razlika med vsemi finančnimi 
naložbami v delnice in deleže, danimi posojili in denarnimi sredstvi ter vsemi finančnimi obveznostmi 
znaša 72,8 mio. EUR. Presežek kratkoročnih obveznosti nad kratkoročnimi sredstvi znaša 13,3 mio. 
EUR.  

 

Celotne poslovne obveznosti družbe so konec leta 2020 znašale 62,6 mio. EUR in so v primerjavi s 
preteklim letom večje za 56,3 %. 

 

 

 

Najpomembnejši dogodek po 31.12.2020 predstavlja ponovno postopno odpiranje lokalov, restavracij, 
hotelov in ostalih gostinskih lokalov, ki so bili od jeseni 2020 zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije, 
usmerjenih proti širjenu virusa COVID 19, zaprti. Tako se od maja 2021 dalje prodaja preko HORECA 
(Hoteli, Restavracije, Catering) prodajnega kanala ponovno postopno oživlja. 
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Do 12.1.2021 je upravljanje potekalo po dvotirnem sistemu, po katerem je družbo vodilo poslovodstvo, 
njeno delovanje pa je nadzoroval nadzorni svet. Do 12.1.2021 so bili organi družbe družbenik, ki 
predstavlja skupščino, nadzorni svet in poslovodstvo družbe. 

 

Drugih pomembnih dogodkov po 31.12.2020 ni bilo. 

 

2.8 Upravljanje tveganj 
 

Proces upravljanja tveganj je del strukture, ki je nenehno vpet v dnevne aktivnosti ter pri sprejemanju 
pomembnih odločitev. Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj ter oblikovanje aktivnosti za njihovo 
odpravo oziroma obvladovanje predstavlja pomembno orodje in služi v pomoč pri doseganju zadanih 
ciljev ter zaščiti družbe in njenega imena. 

  

V okviru identifikacije in ocene tveganj, katerim je družba izpostavljena, se načrtujejo in izvajajo 
ustrezne aktivnosti. Identificirana tveganja so vodena in se spremljajo preko registra tveganj ter se 
redno posodabljajo. Za vsako identificirano tveganje se opredeli skrbnika ter aktivnosti za njegovo 
odpravo oziroma obvladovanje morbitnih negativnih vplivov na poslovanje. Pri obvladovanju tveganj 
se v PLU izvajajo podrobne analize tako na strateškem področju kot na področju prevar. 

 

Med obdobjem koronavirusne pandemije so bile v okviru družbe skrbno preučena nastajajoča 
tveganja, spremembe celostnega vidika tveganj in morebitno povečanje tveganj prevar ter izvedeni 
potrebni odzivi za zmanjšanje vpliva na tveganja. Z uporabo korporativnih orodij se aktivnosti izvajajo 
na kvartalni ravni. Po identifikaciji in oceni tveganj se spremlja aktivnosti za odpravo oziroma njihovo 
obvladovanje in nato ponovno izvede pregled in prioritizacija ključnih tveganj ter potrdi status 
izpostavljenosti tveganjem, ki je tudi del presoje ob zaključku leta. 

 

2.8.1 POSLOVNA TVEGANJA 

Leto je v veliki meri zaznamovala globalna koronavirus pandemija. Virus je negativno vplival na 
makroekonomski razvoj ter imel velike posledice na javno zdravje, socialno distanciranje in 
sprejemanje strogih omejitvenih ukrepov. Strogi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa so na globalni 
ravni in v Sloveniji povzročili izrazit padec gospodarske aktivnosti zaradi zaustavitve poslovanja 
nenujnih storitvenih dejavnosti ter otežene aktivnosti ostalih storitvenih dejavnosti. K upadu skupne 
gospodarske aktivnosti je prispeval upad dodane vrednosti v večini dejavnosti, ki je po napovedih 
najvišji v gostinskih, rekreacijskih, športnih, kulturnih in osebnih storitvah ter v storitvah hotelskih 
nastanitev. Pandemija in vladni ukrepi so imeli pomemben vpliv na naše trge in poslovanje. Upadu 
prodaje proizvodov gostincem in distributerjem je sledilo prilagajanje proizvodnje. 

 

Varnost zaposlenih je bila prednostna naloga. S sprejetimi varnostnimi ukrepi je družba zagotovila 
zdravje zaposlenih, zmanjšala nevarnosti okužbe na delovnih mestih in zagotovljala nadaljnje 
poslovanje družbe. Družba je s svojimi poslovnimi partnerji ohranjala stike in delovala v interesu 
nadaljnega sodelovanja, pri čemer je bila ponujena pomoč z donacijami in ostalimi oblikami družbene 
in socialne pomoči. 

 

Z integriteto, poštenostjo in spoštovanjem vseh deležnikov in skupnega planeta PLU deluje v skladu z 
zakonodajo in internimi vrednotami. Strogi standardi kakovosti in spoštovanje Kodeksa poslovne etike 
pomagajo uresničevati zavezo v praksi in je ključnega pomena pri zaščiti podjetja in ljudi, ohranjanja 
uspeha, ugleda in dovoljenja za delovanje. 
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2.8.2 TVEGANJE DELOVANJA 

Ključna za izvajanje poslovnih procesov ter za upravljanje porabe in stroškov, so tveganja delovanja, v 
okviru katerih se spremljajo predvsem tveganja v zvezi s proizvodnim procesom. Ta tveganja 
predstavljajo predvsem nevarnost okvar na polnilnih linijah in spremljajoči opremi, kar lahko pomeni 
izpad proizvodnje. Omilitev tovrstnih tveganj, nemotenega delovanja linij in opreme se zagotavlja 
predvsem s kakovostnim vzdrževanjem, rednim opravljanjem remontov, delno pa tudi z 
nadomeščanjem iztrošene oziroma stare opreme z novimi investicijami. 

 

Velika nevarnost v smislu sprememb vseh vrst predpisov, pravilnikov in zakonodaje je opredeljena kot 
regulativno tveganje, ki se nanaša na poslovanje tako doma kot na tujih trgih. Te spremembe imajo 
nedvomno velik vpliv na poslovanje naše družbe. To se navezuje predvsem zakonodajo s področja 
proizvodnje živil, varovanja zdravja potrošnikov (davek na sladkor, okoljske zakonodaje), uvajanje 
okoljskih taks, Zakon o vodah – koncesije, predpise v zvezi z embalažo, trošarinami in davčno 
zakonodajo. Tovrstno tveganje se obvladuje z ločevanjem dolžnosti za posamezna področja. 

 

2.8.3 FINANČNA TVEGANJA 

Med finančnimi tveganji so za družbo PLU pomembna kreditna tveganja, tveganja znižanja poštene 
vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, finančnih naložb ter likvidnostna tveganja. Družba PLU na 
dan 31.12.2020 izkazuje presežek kratkoročnih obveznosti (s pasivnimi časovnimi razmejitvami) nad 
kratkoročnimi sredstvi (z aktivnimi časovnimi razmejitvami) v višini 13,3 mio. EUR, razlog za to pa so 
začasno neizplačane dividende za leto 2019. 

 

Likvidnostno tveganje se upravlja z rednim izvajanjem politike upravljanja likvidnosti, ki vključuje 
načrtovanje pričakovanih denarnih odlivov ter zadostnih denarnih prilivov na letni in mesečni ravni. V 
družbi 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. 
S tem namenom se redno izvaja nadzor in spremljanje finančnih terjatev do kupcev, tako grosistov kot 
tudi kupcev detajlistične prodaje, in aktivno izvaja postopke upravljanja terjatev, pospešeno 
izterjujemo dolžnike tako s pisnim opominjanjem in telefonsko izterjavo kot izterjavo na terenu in tudi 
po sodni poti. Terjatve so delno zavarovane z bančnimi garancijami, hipotekami in menicami. S kupci s 
slabšo boniteto poslovanja poteka poslovanje le na avansno ali takojšnje plačilo ter se tako do neke 
mere zaščiti tveganje neplačila za prodano blago. 

 

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 in povečano kreditno tveganje. V danih razmerah je poslovodstvo družbe še posebej 
skrbno ocenilo poplačljivost odprtih terjatev in dodatno (iz previdnosti) oblikovalo popravek vrednosti 
terjatev do kupcev v HORECA kanalu. 

 

Obrestno tveganje je nizko in 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. Tudi obrestno tveganje pri najemih je nizko.
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3. TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 

3.1 Upravljanje človeških virov v Pivovarni Laško Union d.o.o. 
 

Predanost kakovosti, uživanje življenja, spoštovanje ljudi in planeta so ključne vrednote v PLU, ki jih 
vztrajno in skrbno gojimo, živimo in razvijamo v podjetju. Zanje se zavzemamo kot korporativni 
državljan, poslovni partner in delodajalec. 

 

Velik poudarek temelji na zavzetosti zaposlenih, sodobnemu načinu vodenja ter vzpodbujanju dobrih 
medsebojnih odnosih. Gradimo na zaupanju, spoštovanju in trajnostnemu ravnanju. Vrednote so 
podprte z vedenji, ki jih družba vzpodbuja in krepi na način: 

 postavimo varnost na prvo mesto; 
 ravnajmo kot odgovorni podjetniki; 
 gradimo sodelovanje na zaupanju; 
 dajemo prednost podpori pred nadzorom; 
 ohranjamo stvari preproste; 

 učimo se za napredek. 
 

3.1.1 SKRB ZA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V 2020 

Rast je eno od poslovnih vodil znotraj družbe. Ta pa mora biti podprta tudi z rastjo sodelavk in 
sodelavcev. Skrbi zanje se posveča z najvišjo mero odgovornosti. V PLU skrbimo za karierni in osebni 
razvoj zaposlenih in nenehno stremimo k temu, da smo med najbolj zaželjenimi delodajalci v državi in 
v regiji.  

 

Ključne aktivnosti v povezavi s skrbjo za zaposlene v letu 2020 so bile povezane z zagotavljanjem varnih 
pogojev dela in upravljanjem v novih oblikah dela (delo na daljavo). Obenem je potekala skrb za 
osredotočenost na ključne razvojne programe. Za 40 ključnih voditeljev je potekalo nadaljevanje 
razvoja menedžerskih, poslovnih in voditeljskih kompetenc v posebej razvitem programu »Grow«, ki 
se izvaja s partnerjem, IEDC Poslovna šola Bled. Za ključne sodelavke in sodelavce v prodaji je bil 
izveden poseben program razvoja prodajnih kompetenc, ustreznih vedenj in tudi voditeljskih 
sposobnosti. V tem programu je bilo 30 zaposlenih deležnih skupinskih in individualnih coachingov. 
Tudi v ostalih delih podjetja še naprej krepimo ključne strokovne veščine in kompetence. 

 

V letu 2020 je bila že petič izvedena Raziskava o klimi v podjetju. V anketi je sodelovalo 92 % zaposlenih. 
Zaznano je izboljšanje zavzetosti. Tudi v prihodnosti družba stremi k njenemu povečanju, zato se na 
podlagi delavnic z zaposlenimi pripravilja nov akcijski načrt, ki bo izveden v naslednjem letu. Akcijski 
načrt nagovarja ključne teme, ki bodo še izboljšale zavzetost zaposlenih. V letu 2020 je bilo narejenih 
še nekaj manjših vmesnih raziskav, da bi čim bolj aktualno razumeli, kaj so potrebe v tem izjemno 
težkem času. Rezultati raziskave so pokazali visoko pozitiven odziv in odlično oceno internega 
komuniciranja in klime v času korona krize. Velika večina zaposlenih je bila mnenja, da je vodstvo 
naredilo vse, da smo ohranili delovna mesta in nadaljevali s poslovanjem ter da smo sprejeli pravilne 
ukrepe varnosti in zdravja. Večina se je strinjala, da je bila komunikacija vodstva učinkovita in 
pravočasna. Izjemno pomemben kazalnik je podatek, da se je 60 % sodelavcev v tem negotovem 
obdobju počutilo popolnoma ali zelo mirno. 
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Tudi v letu 2020 so bili zaposleni v PLU deležni dodatnih ugodnosti, kot so: plačevanja premije za 
dodatno pokojninsko zavarovanje vsem zaposlenim za nedoločen čas, možnost koriščenja lastnih 
počitniških kapacitet (v omejenem obsegu zaradi C-19 ukrepov), v primeru posebnih socialnih in 
zdravstvenih težav pa so zaposleni upravičeni do prejema solidarnostne pomoči. Za zaposlene v družbi 
sta bili organizirani 2 virtualni skupni srečanji s poslovodstvom, s katerimi krepimo prenos informacij, 
vključenost in dialog. Novoletno srečanje vseh zaposlenih zaradi izjemnih okoliščin (C-19) ni bilo 
organizirano, kljub temu pa so bili zaposleni in njihovi otroci obdarjeni. 

 

Za uspešno, transparentno in trajnostno delovanje je pomemben tudi socialni dialog. V podjetju je 
organiziran Svet delavcev in dva reprezentativna sindikata. Z vsemi deležniki poteka reden dialog in 
posvetovanja ob organizacijskih, kadrovskih in drugih poslovno pomembnih vprašanjih in odločitvah. 
S socialnimi partnerji so bila izvedena redna tedenska informiranja o statusih zaposlenih in ukrepih, 
povezanih s C-19 krizo. 

 

3.1.2 KADROVANJE V 2020 

 

V PLU je bilo konec leta 2020 567 zaposlenih (585 na konec leta 2019). Od tega je bilo zaposlenih za 
nedoločen čas 96,4 % in za določen čas 3,6 %. Delež zaposlenih po kolektivni pogodbi ostaja na ravni 
preteklih let in znaša 95 %. 

 

 

Povprečna starost zaposlenih ob koncu leta 2020 je bila 44 let. V podjetju PLU je vzpostavljen 
transparenten postopek zaposlovanja in izbire, kjer so kandidati izbrani po vnaprej določenih kriterijih, 
ki so povezani s kompetencami, veščinami, izobrazbo in relevantnimi izkušnjami. Vsi kriteriji sledijo 
sistemizaciji delovnih mest v družbi. S tem družba uresničuje načela raznolikosti, enakih možnosti in 
poštenega ravnanja. Ob koncu leta 2020 je delež žensk med zaposlenimi znašal 31 %. Delež žensk v 
poslovodstvu družbe je 50 %. 

 

Raznolikost se kaže tudi v starostni oziroma generacijski strukturi. Generacija Boom je zastopana v 11 
%, generacija Millenium v 33 %, X generacija pa predstavlja 56 % vseh zaposlenih. Delež žensk v višjem 
in srednjem managementu znaša 58 %, delež zaposlenih iz drugih držav pa 0,5 %. 

 

 

Delež bolniške odsotnosti je v letu 2020 znašal 4,83 %. Fluktuacija je bila 11,5 %. 

 

 

V 2020 je bilo ogromno pozornosti namenjeno tudi interni komunikaciji. Družba je pričela z izdajanjem 
kvartalnega časopisa PLUS povezuje, izdala mesečni PLUS newsletter ter spretno uporabljala interno 
socialno omrežje Workplace. V času prvega in drugega vala epidemije je bilo v PLU poskrbljeno za izdajo 
tedenskih informacij, v katere so vključene tako interne kot eksterne ključne informacije. 
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3.2 Varstvo in zdravje pri delu 
 

V PLU je v letu 2020 na osnovi zakonodaje in Heinekenovih standardov s področja varnosti in zdravja 
pri delu in požarne varnosti potekalo izvajanje sledečih aktivnosti. 

 

3.2.1 VARNOST PRI DELU 

 Vsi dogodki so bili sporočeni v sistem za poročanje – 12Rules. V letu 2020 je bilo skupaj 
obravnavanih 572 nevarnih dogodkov. 

 Število resnih nesreč je iz 3, ki so se zgodile v letu 2019, podjetju uspelo zmanjšati na 0. 
 Zaposlenim je bila zagotovljena ustrezna osebna varovalna oprema, skladno z oceno tveganja. 

Na nevarnih območjih, kjer se nahajajo tovorna vozila je uvedeno nošenje zaščitnih čelad.  
 Na vseh nevarnih mestih, kjer se križajo nevarne poti pešcev in tovornih vozil je družba z 

različnimi akcijami dosegla zmanjšanje prisotnost pešcev za 70 %.  
 Na strehah, ki predstavljajo zelo veliko tveganje za padce, se nadaljuje nameščanje ograj in 

varoval, ki ščitijo pred padcem v globino.  
 Na vseh lokacijah so bile izvedene vaje evakuacije v primeru požara. Prav tako je bila izvedena 

vaja za ukrepanje v primeru izpusta nevarnih plinov (CO2, NH3). Na lokacijah Laško in Union je 
bila v sodelovanju z lokalnimi gasilskimi enotami izvedena požarna vaja. 

 Izvršil se je pregled ročnih gasilnih aparatov in pregled hidrantov z vsemi potrebnimi 
meritvami. 

 

3.2.2 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 

 S področja varnosti, zdravja pri delu in požarne varnosti so bili vsi novo zaposleni deležni 
usposabljanja kot tudi za sezonske delavce in študente ter zaposlene, ki jim je potekla 
veljavnost potrdil. 

 Izvedba zobraževanj na podlagi Heirulesov (Varno delo z viličarji, LOTO postopki, Varnost na 
cesti, …). 

 Pred pričetkom del so bili zunanji izvajalci ustrezno izobraženi in seznanjeni z navezujočimi se 
pravili. 

 

3.2.3 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 

 V skladu z zakonodajo RS so zaposleni opravili redne in obdobne zdravniške preglede pri 
zdravniku medicine dela in športa.  

 Na prvem zdravniškem pregledu je uvedeno testiranje na droge. 
 Na zdravniške preglede so bili napoteni tudi vsi dijake in študentje, ki so opravljali dela v PLU.  

 

3.2.4 PREGLED DELOVNE OPREME 

 Varnostni pregled delovne opreme se je opravljal redno ter skladno z navodili varnega dela. 
Na delovni opremi, ki ji je potekel rok pregleda, je bil opravljen ponovni pregled s strani 
pooblaščenih podjetij. 

 Na obeh lokacijah je bila izvedena ocena tveganja za nevarne stroje. Nadaljuje se 
implementacija “LOTO” postopkov (zakleni – označi) in odprava neskladnosti na nevarnih 
strojih.  
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3.2.5 VARNOST NA PODROČJU LOGISTIKE IN VARNOST NA CESTI 

 Telemetrija je nameščena v vseh 153 službenih vozilih PLU.  
 Peš poti v pivovarnah na obeh lokacijah so sedaj zavarovane z dodatnimi zaščitnimi in 

odbojnimi ograjami, kar zagotavlja večjo varnost pešcev pred naletom transportnih vozil. 
 V okviru dneva varnosti je družba PLU pripravila poligon za spretnostno vožnjo, kjer so vozniki 

viličarjev lahko poglobili teoretično in praktično znanje upravljanja z viličarji. 
 

3.2.6 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu je bil postavljen program, ki temelji na skupnem delu 
in prizadevanju vseh za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Združuje 4 stebre 
dobrega počutja, in sicer telesno- fizično zdravje, ustrezna prehrana, preventiva in duševno zdravje. 
Program vključuje različne akcije, kot so Gremo v hribe, krvodajalska akcija, protistresne delavnice in 
druge športne aktivnosti. 
 

3.3 Trajnostno delovanje - Varimo boljšo Slovenijo 
 

PLU ima pomembno poslanstvo na področju trajnosti in družbene odgovornosti. Poleg uspešnega 
poslovanja prispeva tudi k večji kakovosti življenja širše družbe in lokalnega okolja, v katerem deluje. 

 

Svojo odgovornost do skupnosti in okolja se v PLU izkazuje z izvajanjem trajnostne strategije Varimo 
boljši svet. Trajnostne cilje in prizadevanja smo v družbi strukturirali v šestih ključnih področjih, ki so 
povezana s 17 cilji trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov. Pri tem se ohranja 
osredotočenost na zdravje in varnost, zaščito virov pitne vode, zmanjševanje emisij CO2, sodelovanje s 
skupnostjo, trajnostno oskrbo in odgovorno pitje. 
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Tudi v 2020 se nadaljuje zasledovanje ciljev trajnostnega poslovanja. Na vseh področjih družba beležili 
dosežke, izbrane dobre prakse pa so predstavljene v nadaljevanju.  

 
ODGOVORNO PITJE  
 
PLU krepi svojo vlogo pri ozaveščanju o odgovornem pitju s partnerskim 
povezovanjem z organizacijami, ki skupaj z nami podpirajo odgovoren odnos do pitja 
alkohola kjerkoli in kadarkoli. V letu 2020 je bila v sodelovanju s Planinsko zvezo 
Slovenije in Gorsko reševalno zvezo Slovenije izpeljana že 11. sezona projekta Gremo 
v hribe. PLU skupaj s športnimi ambasadorji dosega utrjevanje sporočila odgovorne 
izbire preko različnih kanalov in širi miselnost od športnikov do navijačev. Z 
lansiranjem brezalkoholnega piva Laško Zlatorog 0,0 % v PLU utrjujemo ambasadorstvo odgovornega 
pitja.  
 
V času FIS svetovnega prvenstva v smučarskih poletih »Planica 2020« je obraz za blagovno znamko 
Laško Zlatorog 0,0 % postal Peter Prevc, ki je z oglasnih panojev po Sloveniji širil sporočilo »Planica je 
stvar športa, ne alkohola«. Blagovna znamka Union je skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije podprla 
digitalno akcijo ozaveščanja o odgovornem pitju v času veselega decembra. Odgovorno pitje je v srcu 
blagovne znamke Heineken, kar v 2020 potrjujemo z dvema kampanjama: »Ko voziš, nikoli ne pij« in 
»Uživaj odgovorno, tudi ko ne voziš«. Vsi izdelki PLU so označeni z informacijami o sestavinah in 
hranilnih vrednostih, vključno z jasno navedeno vsebnostjo alkohola. Vse informacije so potrošnikom 
na voljo na embalaži in tudi na spletu. 

 
ZMANJŠEVANJE EMISIJ CO2   
                                                                         
V letu 2020 je bilo na področju zmanjševanja emisij CO2 največ aktivnosti izvedenih 
na področju embalažnega materiala in zmanjšanja porabe električne energije. V PLU 
še naprej poteka uporaba zelene energije na področju hlajenja. Z inovativnimi 
rešitvami v tehnologiji in v sodelovanju z dobavitelji se beleži povečan delež 
obnovljivih virov energije. V proizvodnih procesih se veliko pozornosti namenja 
učinkovitosti toplotne in električne energije.  
 
Kazalnik deleža zelenih hladilnih plinov se je v 2020 povečalo z 62 na 67 % glede na leto poprej. Kar 
100 % nabavljene opreme ima zelena hladilna sredstva. S temi ukrepi se na mestih uporabe naprav 
zagotavlja ekonomično rabo električne energije in zmanjšuje izpust emisije snovi v zrak. 
 
V Pivovarni Laško je na račun dodatno termalno izolirane tehnološke opreme doseženo zmanjševanje 
toplotne izgube. Z optimizacijo in nadgradnjo sistema proizvodnje vroče vode v proizvodnji piva je 
družba zmanjšala porabo električne energije.  
 
V Pivovarni Union je vzpostavljen optimiziran način delovanja kompresorja za zrak, ki se ga uporablj za 
napihovanje plastenk. Porabo električne energije je tako zmanjšano za 50 MW na leto. Pri čiščenju 
odpadne tehnološke vode je bilo proizvedeno  886.741 m3 bioplina, kar predstavlja največjo količino 
od začetka obratovanja čistilne naprave v Pivovarni Laško. V pivovarni ga uporabljamo za proizvodnjo 
toplote, ki se jo uporablja v proizvodnih procesih. 
 
Sistem ločenega zbiranja odpadkov in odpadne embalaže, ki nastanejo v proizvodnih procesih, je PLU 
še nadgradila in tako povečala delež recikliranja odpadkov na več kot 99 %. Celotno količino pivskih 
tropin, ki so nastale pri varjenju piva, je družba prodala živinorejcem za krmljenje živali. Z umikom 
hrbtne etikete na steklenicah piva Union in Laško je družba uspešno zmanjšala letno porabo papirja za 
kar 27 ton. 
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SODELOVANJE S SKUPNOSTJO                      
 
PLU prisega na dialog s svojimi deležniki. Takšen odtis je najbolj viden skozi 
sponzorstva in donacije, saj za šport in kulturo namenja skupaj približno 3 mio. EUR. 
V obdobju pandemije koronavirusne bolezni se je podjetje osredotočilo na pomoč 
najbolj izpostavljenim skupinam, kot so Civilna zaščita in zdravstveni delavci.  
 
Družba PLU se je odzvala pobudi Gospodarskega kroga »Skupaj solidarni«, v okviru 
katere je z računalniškimi tablicami opremila 40 učenk in učencev iz Celja, Žalca in Maribora iz socialno 
šibkejših družin za lažje izobraževanje na daljavo. Zaposleni PLU in sponzoriranci blagovne znamke 
Laško smo skupaj z ostalimi športnimi kolegi iz Slovenije opravili več kot 1.250 ur prostovoljnega dela 
na hmeljnih poljih v Savinjski dolini.  
 
Blagovna znamka Union uspešno sodeluje s prostovoljnimi gasilskimi društvi, ki potrebujejo finančna 
sredstva za nakup opreme za posredovanje v primeru nevarnosti. V letu 2020 so bila z donacijo podprta 
vsa prostovoljna gasilska društva Ljubljana Zahod. 
 
Blagovna znamka Laško je pri projektu Gremo v hribe sodelovala s humanitarnima organizacijama SOS 
telefon in Društvom za nenasilno komunikacijo. Namen je poudariti pomen pomoči ljudem, ki 
doživljajo nasilje, in se želijo iz njega izviti. Poleg tega na ta način krepi zavedanje o nujnosti 
preprečevanja nasilja v družbi in širjenja principov nenasilne komunikacije.  
 
Blagovna znamka Union je na hekatonu, ki ga je organiziral Center energetsko učinkovitih rešitev 
mlade, izzvala z iskanjem rešitev na področjih odgovornega pitja alkoholnih pijač, enakosti med 
spoloma in vključevanja. 
 

VARNOST IN ZDRAVJE                                                         
 
Na področju zdravja in varnosti PLU zagotavlja 100-odstotno skladnost z globalnimi 
pravili skupine HEINEKEN, ki rešujejo življenja. Skladnost dosega z rednimi 
usposabljanji zaposlenih in z vidnim ozaveščanjem na vseh lokacijah delovanja. Z 
ukrepi se izboljšuje stanje varstva in zdravja pri delu. Glede na leto 2019 je bil v letu 
2020 kazalnik »delež odsotnih zaposlenih zaradi poškodbe ali zdravja« zmanjšan z 
0,49 na 0,35.  
 
V podjetju se nadaljuje implementacija HEINEKEN standarda za izboljševanje varstva in zdravja pri delu 
ter zmanjševanje varnostnih tveganja za pojav nesreč pri delu. Z namenom zagotavljanja zdravja 
zaposlenih je uvedenih več kot 120 ukrepov. Tako PLU omogoča še bolj varno delovno okolje za svoje 
zaposlene v proizvodnji. Organizirane so tudi spletne delavnice o duševnem zdravju ter iskanju 
ravnovesja med delom in prostim časom. 
 
PLU kot družbeno odgovorno podjetje pozornost namenja tudi potrebam skupnosti in okolja ter redno 
spremlja trende na področju prehrane in aktivnega življenjskega sloga. Z naraščajočo pomembnostjo 
kakovosti in sestave živil se namesto obsežnega uvajanja sladkornih nadomestkov preusmerja v razvoj 
inovativnih izdelkov z manj dodanega sladkorja ali celo brez sladkorja. V ponudbi brezalkoholnih pijač 
je že več kot 40 % izdelkov z manj ali brez dodanega sladkorja. Potrošniki na prednji strani izdelkov 
blagovnih znamk Sola in Zala najdejo informacijo o energijski vrednosti pijač. Z uvajanjem tovrstnih 
izdelkov PLU svojim potrošnikom omogoča široko možnost izbire. 
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ZAŠČITA VIROV PITNE VODE  
  
Voda je ključna sestavina naših izdelkov, zato je za PLU izjemnega pomena. Na 
področju zaščite vodnih virov se izvajajo številne aktivnosti. Od pridobitve koncesije 
leta 2005, PLU izvaja redni monitoring kakovosti podzemnih vodnih virov v širši 
okolici Pivovarne Union v Ljubljani. Rezultati in poročila se delijo z lokalno skupnostjo 
ter na podlagi tega pripravlja učinkovite ukrepe in načrt aktivnosti za ohranjanje 
vodnega vira.  
 
V letu 2020 je PLU uspelo zmanjšati letno porabo vode za 8 %. V Pivovarni Union smo nadgradili proces 
rekuperacije vode. Z vpeljanimi izboljšavami se je letna poraba sveže tehnološke vode zmanjšala za 
10.000 m3. V Pivovarni Laško se je z implementacijo vseh projektov letna poraba sveže tehnološke vode 
zmanjšala za 35.000 m3. 
 

TRAJNOSTNA OSKRBA                       
 
PLU podpira razvoj trajnostne dobavne verige, saj je ta ključna za trajnostno rast 
poslovanja in upravljanja tveganj. Za proizvodnjo piva Laško Zlatorog se uporablja 
100-odstotno slovenski hmelj. Poleg tega se je v letu 2020 v proizvodnji uporabilo 
200 ton pivovarskega ječmena, pridelanega v Sloveniji. Na področju nabavne verige 
je družba 100-odstotno usklajena s HEINEKEN standardi. Vsi dobavitelji so podpisali 
listino, s katero so potrdili, da zagotavljajo visok standard poslovanja in spoštovanja 
človekovih pravic. 
Skrb za okolje in vrednote podjetje prenaša tudi na izdelke. V 2020 je PLU iz slovenskega hmelja in 
medu, ki so ga pridelale čebele iz lastnega čebelnjaka ob Pivovarni Laško, prvič napolnil omejeno serijo 
medenega piva – Laško Medeno. V letu 2020 se je na globalni ravni že začelo pripravljati novo 
trajnostno strategijo, ki bo predstavljena v aprilu 2021 in bo vključevala cilje do leta 2030. 
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4. RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE 
PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. 
 

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 31.12.2020, 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, 31.05.2021 Pivovarna Laško Union d.o.o. 

   Zooullis Mina 

   Glavni direktor 

 

 

   Mirjam Hočevar 

   Direktorica financ 

 

 

    Neven Madzharov 

   Direktor oskrbne verige 
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    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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4.2 Poročilo neodvisnega revizorja 
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4.3 Revidirani računovodski izkazi Pivovarne Laško Union d.o.o. za 
poslovno leto 2020, v skladu z MSRP 
 

4.3.1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. NA DAN 
31.12.2020 

v EUR pojasnilo 2020 2019 
    

SREDSTVA       
    

Dolgoročna sredstva   176.404.784 177.222.825 

Neopredmetena sredstva in druga dolgoročna sredstva 1 63.011.572 62.882.094 

Opredmetena osnovna sredstva 2 85.317.165 88.394.475 

Dolgoročne finančne naložbe 3 6.227.967 1.989.034 

Dolgoročne poslovne terjatve 4 2.091.412 2.110.574 

Odložene terjatve za davek 5 19.756.668 21.846.648 
    

Kratkoročna sredstva   58.419.501 81.670.531 

Zaloge 6 10.580.902 9.513.966 

Kratkoročne finančne naložbe 7 0 5.858.767 

Kratkoročne poslovne terjatve 8 24.971.588 31.418.637 

Denarna sredstva 9 22.473.305 34.771.969 

Druga kratkoročna sredstva 10 393.706 107.192 
    

SKUPAJ SREDSTVA   234.824.285 258.893.357 

 

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v 
povezavi z njimi. 
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. NA DAN 31.12.2020 

( n a d a l j e v a n j e )  

v EUR pojasnilo 2020 2019 
    

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       
    

Kapital 11 62.571.910 70.460.852 

Osnovni kapital   36.503.305 36.503.305 

Kapitalske rezerve   993.654 993.654 

Rezerve iz dobička   3.650.331 3.650.331 

Rezerve za pošteno vrednost   4.510.620 4.622.427 

Preneseni čisti poslovni izid   262.537 302.513 

Čisti poslovni izid poslovnega leta   16.651.463 24.388.622 
    

Rezervacije in druge dolgoročne obveznosti 12 6.934.447 6.250.467 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne   3.615.335 3.518.798 

Druge rezervacije   3.164.419 2.594.904 

Druge dolgoročne obveznosti   154.693 136.765 
    

Dolgoročne obveznosti   93.601.682 143.791.841 

Dolgoročne finančne obveznosti 13 90.496.856 140.539.166 

Dolgoročne poslovne obveznosti 14 3.104.826 3.252.675 
    

Kratkoročne obveznosti   71.716.246 38.390.197 

Kratkoročne finančne obveznosti 15 11.031.920 1.147.790 

Kratkoročne poslovne obveznosti 16 59.518.500 36.809.618 

Druge kratkoročne obveznosti 17 1.165.826 432.789 
    

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   234.824.285 258.893.357 

 

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v 
povezavi z njimi. 
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4.3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. ZA OBDOBJE 1.1. – 
31.12.2020 

v EUR pojasnilo 2020 2019 
    

        

    

Čisti prihodki od prodaje 18 145.617.324 156.491.573 

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizv.   946.539 -780.961 

Drugi poslovni prihodki 19 292.873 1.467.501 
    

Poslovni prihodki skupaj   146.856.736 157.178.113 
    

Stroški blaga, materiala in storitev 20 -85.347.128 -87.188.477 

Stroški dela 20 -23.273.998 -24.851.097 

Amortizacija neopred. dolg. in opredmetenih osnovnih sredstev 20  -9.676.303 -10.228.823 

Prevrednotovalni poslovni odhodki  20 -2.068.012 -932.399 

Stroški rezervacij 20 -176.431 0 

Drugi poslovni odhodki 20 -3.958.661 -2.164.646 
    

Poslovni izid iz poslovanja   22.356.203 31.812.671 
    

Finančni prihodki 21 1.244.332 848.697 

Finančni odhodki 21 -2.955.473 -3.627.032 
    

Poslovni izid pred obdavčitvijo   20.645.062 29.034.337 
    

Davek iz dobička 22 -1.924.245 -1.996.412 

Odloženi davki 5 -2.069.354 -2.649.303 
    

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA   16.651.463 24.388.622 

 

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v 
povezavi z njimi. 
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4.3.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. ZA 
OBDOBJE 1.1. – 31.12.2020 

v EUR 2020 2019 
   

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 16.651.463 24.388.622 
   

Nerealizirani aktuarski dobički / izgube iz prezaposlitvenih zaslužkov 108.558 -325.481 

Odloženi davki na nerealizirane aktuarske dobičke / izgube -20.626 61.841 
 

  

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

87.932 -263.640 
   

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS 87.932 -263.640 
   

CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS 16.739.395 24.124.982 

 

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v 
povezavi z njimi. 
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4.3.4  IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. ZA OBDOBJE 1.1. – 31.12.2020 

 

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

v EUR 
Osnovni 

kapital 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 
Rezerve za 

pošteno vredn. 
Čisti poslovni 

izid pret.let 
Čisti poslovni 

izid 
SKUPAJ 

KAPITAL 
        

Končno stanje na 31. december 2019 36.503.305 993.654 3.650.331 4.622.427 302.513 24.388.622 70.460.852 
        

Prenos čistega poslovnega izida 2019 0 0 0 0 24.388.622 -24.388.622 0 
               

Začetno stanje na 1. januar 2020 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 -24.691.135 0 -24.691.135 
               

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 - 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 
               

Končno stanje na dan 31. december 2020 36.503.305 993.654 3.650.331 4.510.620 262.537 16.651.463 62.571.910 
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4.3.5 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. ZA OBDOBJE 1.1. – 31.12.2019 

v EUR 
Osnovni 

kapital 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 
Rezerve za 

pošteno vredn. 
Čisti poslovni 

izid pret.let 
Čisti poslovni 

izid 
SKUPAJ 

KAPITAL 
        

Končno stanje na 31. december 2018 36.503.305 993.654 3.650.331 5.097.457 3.035.430 20.292.817 69.572.994 
        

Prenos čistega poslovnega izida 2018 0 0 0 0 20.292.817 -20.292.817 0 
        

Začetno stanje na 1. januar 2019 36.503.305 993.654 3.650.331 5.097.457 23.328.247 0 69.572.994 
        

Izplačila lastnikom 0 0 0 0 -23.328.247 0 -23.328.247 

Zastarane neizplačane dividende bivšim lastnikom 0 0 0 0 72.915 0 72.915 
               

Skupaj transakcije z lastniki 0 0 0 0 -23.255.332 0 -23.255.332 
               

Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0 0 0 24.388.622 24.388.622 

Presežek iz prevrednotenja OOS 0 0 0 -260.975 260.975 0 0 

Sprememba iz naslova aktuarskega izračuna 0 0 0 -325.481 0 0 -325.481 

Davki povezani s posameznimi postavkami 
vseobsegajočega donosa - OOS 

0 0 0 49.585 -49.585 0 0 

Davki povezani s posameznimi postavkami 
vseobsegajočega donosa - aktuar 

0 0 0 61.841 0 0 61.841 
        

Spremembe na vseobsegajočem donosu 2019 0 0 0 -475.030 211.390 24.388.622 24.124.982 
        

Drugo 0 0 0 0 18.208 0 18.208 
        

Skupaj spremembe na kapitalu 2019 0 0 0 0 18.208 0 18.208 
        

Končno stanje na dan 31. december 2019 36.503.305 993.654 3.650.331 4.622.427 302.513 24.388.622 70.460.852 

 

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi. 
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4.3.6 IZKAZ DENARNIH TOKOV PIVOVARNE LAŠKO UNION D.O.O. ZA OBDOBJE 1.1. – 
31.12.2020 

v EUR pojasnilo 2020 2019 
    

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA   22.356.203 31.812.671 
    

PRILAGODITVE ZA:       

Izločitev drugih poslovnih prihodkov   -54.307 -615.691 

Izločitev prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri OOS   187.168 197.958 

Amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih 
nepremičnin 

  9.515.064 10.006.504 

Amortizacijo neopredmetenih sredstev   161.239 222.318 

Prevrednotovalne poslovne odhodke pri kratkoročnih sredstvih   2.116.295 734.441 

Neto gibanje v rezervacijah   -1.075.059 -1.519.398 

Druge prilagoditve   464.252 -208.209 
    

SKUPAJ PRILAGODITVE   11.314.652 8.817.923 
    

SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA:       

Zaloge in nekratkoročna sredstva za prodajo   -1.844.734 541.539 

Poslovne terjatve in druge terjatve   5.075.637 -3.536.773 

Poslovne obveznosti in druge obveznosti   -721.921 3.373.428 
    

SKUPAJ SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA   2.508.982 378.195 
    

NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA   36.179.838 41.008.788 
    

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU:       

Nakupi opredmetenih osnovnih sredstev   -6.651.475 -11.504.592 

Nakupi neopredmetenih sredstev   -290.717 -33.169 

Nakupi / prodaje finančnih sredstev   1.247.490 7.534 

Prejete obresti   1.450 3.974 

Prejete dividende in kapitalski dobički   472.219 511.240 
        

NETO DENARNI TOK IZ NALOŽBENJA   -5.221.032 -11.015.013 
        

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU:       

Plačane obresti   -2.551.308 -3.501.610 

Povečanje / zmanjšanje finančnih dolgov   -40.000.000 -30.810.259 

Plačila obveznosti iz naslova najemov   -706.162 -685.522 

Izplačila lastnikom   0 -23.328.247 
        

NETO DENARNI TOK IZ FINANCIRANJA   -43.257.470 -58.325.638 
    

NETO POVEČANJE / ZMANJŠANJE DENARJA IN DENARNIH USTREZNIKOV -12.298.664 -28.331.862 
    

DENAR IN DENARNI USTREZNIKI NA ZAČETKU LETA   34.771.969 63.103.831 
    

DENAR IN DENARNI USTREZNIKI NA KONCU LETA 9 22.473.305 34.771.969 

 

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v 
povezavi z njimi. 
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4.3.7 RAZKRITJE BILANČNEGA DOBIČKA IN PREDLOG NJEGOVE RAZPOREDITVE 

Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 znaša 16.914.000 EUR in je sestavljen iz tekočega čistega 
poslovnega izida v višini 16.651.463 EUR in čistega poslovnega izida preteklih let v višini 262.537 EUR. 

 

Poslovodstvo družbe predlaga, da se bilančni dobiček v celoti nameni za izplačilo lastniku. 

 

4.4 Pojasnila k računovodskim izkazom 
 

4.4.1 SPLOŠNI PODATKI 

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. 

 

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., Laško Grupa Kosovo, 
Sh.p.k. in PLU Online, d.o.o.) posamično in skupaj ni pomemben. Letno poročilo obvladujoče družbe 
na Nizozemskem je javno dostopno na spletni strani 'www.theheinekencompany.com'.  

 

4.4.2 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. 

 

4.4.3 UPORABA NOVIH IN PRENOVLJENIH MSRP TER POJASNIL OPMSRP 

 

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

 Spremembe MRS 1 »Predstavljanje računovodskih izkazov« in MRS 8 »Računovodske 
usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake« – Opredelitev Bistven, ki jih je EU 
sprejela 29. novembra 2019 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje), 
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 Spremembe MSRP 3 »Poslovne združitve« – Opredelitev poslovnega subjekta, ki jih je EU 
sprejela 21. aprila 2020 (v veljavi za poslovne združitve, pri katerih je datum prevzema enak 
datumu začetka prvega letnega poročevalskega obdobja, ki se začne 1. januarja 2020 ali 
pozneje, in pridobitve sredstev, do katerih pride na začetku tega obdobja ali po njem), 
 

 Spremembe MSRP 9 »Finančni instrumenti«, MRS 39 »Pripoznavanje in merjenje« in MSRP 
7 »Razkritja« – Reforma referenčnih obrestnih mer, ki jih je EU sprejela 15. januarja 2020 
(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje), 
 

 Spremembe MSRP 16 »Najemi« – Oprostitve plačil najemnin v povezavi s COVID-19, ki jih je 
EU sprejela 9. oktobra 2020 in veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. junija 2020 ali pozneje, 
za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje, 
 

 Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, ki jih je EU sprejela 29. novembra 2019 
(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje). 

 

Sprejetje sprememb k obstoječim standardom ni privedlo do pomembnih sprememb računovodskih 
izkazov družbe. 

 

 

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov je Upravni odbor za mednarodne računovodske 
standarde (UOMRS) izdal spremembe MSRP 4 »Zavarovalne pogodbe« – podaljšanje začasne 
oprostitve od uporabe MSRP 9, ki jih je Evropska unija sprejela 16. decembra 2020, vendar še niso 
stopile v veljavo (datum prenehanja veljavnosti začasne oprostitve je bil podaljšan na letna obdobja, ki 
se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje). 
 
Družba se je odločila, da ne uporabi spremembe obstoječega standarda pred datumom njegove 
veljavnosti.  
 
Družba predvideva, da sprememba obstoječega standarda v obdobju začetne uporabe ne bo imela 
pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe. 
 

 

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 31.05.2021 (spodaj navedeni datumi začetka veljavnosti veljajo za 
MSRP, kot jih je izdal OMRS): 
 

 MSRP 14 »Zakonsko predpisani odlog plačila računov« – 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, 
 

 MSRP 17 »Zavarovalne pogodbe« – Zavarovalne pogodbe, vključno s spremembami MSRP 17 
(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje), 
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 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 16 »Opredmetena osnovna sredstva«  – Dobički pred nameravano uporabo 
(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje),  
 

 Spremembe MRS 37 »Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva« – Kočljive 
pogodbe – Stroški izpolnjevanja pogodbe (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2022 ali pozneje), 
 

 Spremembe MSRP 3 »Poslovne združitve« – Sklicevanja na konceptualni okvir s 
spremembami MSRP 3 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 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 9 »Finančni instrumenti«, MRS 39 »Pripoznavanje in merjenje«, MSRP 7 

»Razkritja«, MSRP 4 »Zavarovalne pogodbe in MSRP 16 »Najemi« – Reforma referenčnih 
obrestnih mer – 2. faza (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 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 (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.). 

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. 
 

4.4.4 POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 

 

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. 

 

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

 

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. 

 

 

Poslovodstvo družbe PLU ocenjuje, da je uporaba predpostavke delujočega podjetja pri pripravi 
računovodskih izkazov za obdobje, končano 31.12.2020, ustrezna. 

 

 

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. 

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.  

 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

Leto 2020 je bilo 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. 

 

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: 

 

 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. Izkazana 
blagovna znamka in dobro ime se nanašata na nakup družbe Pivovarna Union d.d., iz leta 2005. 
Tako blagovna znamka Union kot tudi dobro ime konec leta 2020 nista bila oslabljena, saj so 
doseženi finančni rezultati družbe PLU v letu 2020, kakor tudi načrti njenega bodočega 
poslovanja pod okriljem novega lastnika, Skupine Heineken, vedno boljši. 
 

 Nepremičnine (zemljišča in zgradbe) družba v svojih računovodskih izkazih vodi v skladu s t. i. 
modelom prevrednotenja. Poštena vrednost nepremičnin je bila nazadnje ocenjena na dan 
31.12.2019. 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 31.12.2019, družba nepremičnin na tisti dan ni prevrednotila. Za potrebe 
priprave računovodskih izkazov na dan 31.12.2020 je družba s pomočjo veščaka preverila 
gibanja cen nepremičnin na slovenskem trgu v letu 2020 in njihov vpliv na pošteno vrednost 
nepremičnin družbe. Analiza je pokazala, da cene nepremičnin na trgu na pošteno vrednost 
nepremičnin družbe na dan 31.12.2020 niso bistveno vplivale, tako da 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 
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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 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 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 31.12.2020 je znašala 141.439.506 EUR. Poslovodstvo ocenjuje, da bo družba v bodoče 
ustvarila dovolj obdavčljivega dobička, da se bo lahko nabrana davčna izguba pokoristila. 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

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.  

 

 

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 2020 se amortizacijske stopnje glede na leto 2019 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

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 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. 
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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 2020 se amortizacijske stopnje glede na leto 2019 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 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. 

 

 

Ob vsaki pripravi računovodskih izkazov se za vsa opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena 
sredstva preveri, ali zanje obstajajo morebitni znaki oslabitve. V primeru obstoja znakov oslabitve se 
za ovrednotenje morebitne oslabitve 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. 
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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 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. 

 

 

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 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. 

 

 

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

 

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 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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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 %. 

 

 

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 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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4.4.5 RAZKRITJA K POSAMEZNIM POSTAVKAM RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

1 Neopredmetena sredstva in druga dolgoročna sredstva 

 

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev za leto 2020 

v EUR 
Blagovne 

znamke 
Dobro ime 

Licence in 
druga NS 

NOS v 
pridobivanju 

SKUPAJ 

 
     

Nabavna vrednost        
      

1. januar 2020 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 
      

31. december 2020 46.461.058 15.803.550 5.488.306 242.123 67.995.037 
      

Popravek vrednosti        
      

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 
      

Sedanja vrednost 46.461.058 15.803.550 489.841 242.123 62.996.572 

 

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev za leto 2019 

v EUR 
Blagovne 

znamke 
Dobro ime 

Licence in 
druga NS 

NOS v 
pridobivanju 

SKUPAJ 

      

Nabavna vrednost           
      

1. januar 2019 46.461.058 15.803.550 6.615.815 0 68.880.423 
      

Nove nabave / pridobitve 0 0 0 33.169 33.169 

Prenos z investicij v teku 0 0 6.000 -6.000 0 

Odtujitve 0 0 -7.519 0 -7.519 
      

31. december 2019 46.461.058 15.803.550 6.614.296 27.169 68.906.073 
      

Popravek vrednosti           
      

1. januar 2019 0 0 5.824.180 0 5.824.180 
      

Amortizacija v letu 0 0 222.318 0 222.318 

Odtujitve 0 0 -7.519 0 -7.519 
      

31. december 2019 0 0 6.038.979 0 6.038.979 
      

Sedanja vrednost 46.461.058 15.803.550 575.317 27.169 62.867.094 

 

Družba izkazuje vrednost blagovne znamke Union, dobro ime pa se nanaša na nakup družbe Pivovarna 
Union d.d., iz leta 2005. Tako blagovna znamka, kot dobro ime konec leta 2020 nista kazala znakov 
slabitve, saj so doseženi finančni rezultati družbe v letu 2020 kakor tudi načrti njenega bodočega 
poslovanja pod okriljem Skupine Heineken vedno boljši. 
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Večino v letu 2020 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 31.12.2020 družba ne izkazuje 
(enako v letu 2019) obveznosti iz naslova nakupov neopredmetenih sredstev. Družba nima 
neopredmetenih sredstev, vzetih v najem.  

 

Druga dolgoročna sredstva 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Druga dolgoročna sredstva 15.000 15.000 
   

Skupaj 15.000 15.000 

 

Na dan 31.12.2020 ima družba 15.000 EUR dolgoročno odloženih stroškov. 
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2 Opredmetena osnovna sredstva 
 

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2020 

v EUR Zemljišča Zgradbe 
Proizvajalne 

naprave in 
stroji 

Druge 
naprave in 

oprema 

Drobni 
inventar 

Najemi  
OOS v 

pridobivanju 
SKUPAJ 

         

Nabavna vrednost                 
                  

31. december 2019 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 
         

31. december 2020 14.115.009 41.321.036 241.775.739 33.438.470 27.858.210 2.336.977 753.228 361.598.669 
         

Popravek vrednosti                 
         

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 
         

Sedanja vrednost 14.115.009 34.546.089 27.656.930 5.392.599 1.833.047 1.020.263 753.228 85.317.165 

 

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2019 

v EUR Zemljišča Zgradbe 
Proizvajalne 

naprave in 
stroji 

Druge 
naprave in 

oprema 

Drobni 
inventar 

Najemi  
OOS v 

pridobivanju 
SKUPAJ 

         

Nabavna vrednost                 
                  

31. december 2018 16.031.379 39.909.182 249.567.575 35.105.564 27.374.479 0 6.631.331 374.619.510 
                  

Učinek prve uporabe ''IFRS 16'' 0 0 0 0 0 1.730.672 0 1.730.672 
         

1. januar 2019 16.031.379 39.909.182 249.567.575 35.105.564 27.374.479 1.730.672 6.631.331 376.350.182 
         

Nove nabave / pridobitve 0 0 0 973 0 47.236 11.696.840 11.745.049 

Prenos z investicij v teku 0 1.043.229 8.213.337 2.229.373 945.738 0 -12.431.676 0 

Odtujitve -1.916.370 -478.100 -19.008.701 -2.143.608 -208.827 0 0 -23.755.606 
         

31. december 2019 14.115.009 40.474.311 238.772.211 35.192.301 28.111.390 1.777.908 5.896.495 364.339.624 
         

Popravek vrednosti                 
         

1. januar 2019 0 4.193.739 229.138.101 29.069.696 24.779.615 0 0 287.181.151 
         

Amortizacija v letu 0 1.298.890 4.672.535 2.226.195 1.148.802 660.082 0 10.006.504 

Odtujitve 0 -29.404 -18.941.874 -2.065.779 -205.450 0 0 -21.242.506 
         

31. december 2019 0 5.463.225 214.868.762 29.230.112 25.722.968 660.082 0 275.945.149 
  

       

Sedanja vrednost 14.115.009 35.011.086 23.903.449 5.962.189 2.388.422 1.117.826 5.896.495 88.394.475 
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Družba v letu 2020 nepremičnin ni prevrednotila. Več o opravljeni cenitvi nepremičnin v podpoglavju 
pomembnih računovodskih usmeritev d. Uporaba ocen in presoj tega poročila.  

 

Družba na dan 31.12.2020 nima zastavljenih svojih opredmetenih osnovnih sredstev.  

 

Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev v pridobivanju se nanaša na investicijo v teku, ki ne bo 
realizirana. 

 

Znesek finančnih in poslovnih obveznosti PLU, ki se nanašajo na nabavo opredmetenih osnovnih 
sredstev (brez najemov), je na dan 31.12.2020 znašal 1.246.442 EUR (1.577.164 EUR na 31.12.2019). 

 

Neto dobiček pri prodaji in izločitvi vseh opredmetenih osnovnih sredstev je znašal 67.731 EUR 
(548.440 EUR v letu 2019). 

 

Med najemi družba prikazuje pravice do uporabe najetih prevoznih sredstev. Povprečna doba najema 
znaša 4 leta. 

 

3 Dolgoročne finančne naložbe 

 

3.1.  Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 

 

Deleži v odvisnih družbah 

v EUR 2020 2019 
   

Deleži v povezanih družbah     
   

V državi:     
   

Vital Mestinje, d.o.o. 0 1.535.219 

PLU Online, d.o.o. 0 70.000 
   

  0 1.605.219 
   

V tujini:     
   

Laško Grupa, d.o.o., Kosovo 1.000 1.000 
   

  1.000 1.000 
   

Skupaj 1.000 1.606.219 

 

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

 

Na dan 31.12.2020 ima PLU 100 % delež v družbi Laško Grupa Kosovo, Sh.p.k. in 100 % delež v družbi 
PLU Online, d.o.o.  

 

Naložba v družbo Vital Mestinje, d.o.o. je bila v letu 2020 prodana za 1.352.436 EUR. Izguba pri prodaji 
naložbe, pripoznana med drugimi poslovnimi odhodki, je znašala 187.729 EUR.  
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Naložba v družbo PLU Online, d.o.o. je bila v popolnosti oslabljena v višini 170.000 EUR, izkazanih kot 
drugi poslovni odhodki.  

 

Na dan 31.12.2020 znaša kapital družbe Laško Grupa Kosovo, Sh.p.k. 301.097 EUR (152.190 EUR na 
dan 31.12.2019) in družbe PLU Online, d.o.o. -628 EUR (-5.282 EUR na dan 31.12.2019). Družba Laško 
Grupa Kosovo, Sh.p.k. je v letu 2020 ustvarila 300.097 EUR čistega dobička (7.646 EUR čistega dobička 
v letu 2019), družba PLU Online, d.o.o. pa 95.347 čiste izgube (75.282 EUR čiste izgube v letu 2019).  

 

3.2. Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže 

 

Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže, merjene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Naložbe v delnice in deleže 6.208.987 350.220 
   

Skupaj 6.208.987 350.220 

 

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v delnice in deleže 

v (EUR) 2020 2019 
   

Stanje 1. januarja 350.220  350.220  
   

Spremembe v letu:     
   

Prenos iz KFN  5.858.767  0  
   

Stanje 31. december 6.208.987  350.220  

 

V letu 2020 je PLU iz kratkoročnih finančnih naložb prenesla naložbo v družbo Elektro Maribor, d.d. 
(5,74 % delež), v vrednosti 5.190.267 EUR (5.190.267 EUR na 31.12.2019) in naložbo v družbo Elektro 
Gorenjska, d.d. (1,57 % delež), v vrednosti 668.500 EUR (668.500 EUR na 31.12.2019). Prenos je bil 
izveden, ker je družba odstopila od namere kratkoročne prodaje.  

 

Družba na dan 31.12.2020 med drugim razpolaga 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 31.12.2020 niso bile zastavljene. 

 

3.3. Dolgoročno dana posojila 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Druga dolgoročna posojila 17.980 32.595 
   

Skupaj 17.980 32.595 

 

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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4 Dolgoročne poslovne terjatve 

 

v EUR 2020 2019 
   

       

   

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 2.091.412 2.110.574 
 

  

Skupaj 2.091.412 2.110.574 

 

Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami družba na dan 31.12.2020 izkazuje diskontirano terjatev do 
države v višini 2.076.412 EUR (2.085.067 EUR na 31.12.2019), 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.  

 

5 Dolgoročne terjatve in obveznosti za odloženi davek 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Dolgoročne terjatve za odloženi davek 30.559.646 32.837.031 

Dolgoročne obveznosti za odloženi davek -10.802.978 -10.990.383 
 

  

Skupaj 19.756.668 21.846.648 

 

Terjatve za odloženi davek 

v EUR 
Obveznosti do 

zaposlencev 

Poštena 
vrednost 
(finančna 

sred.) 

Davčna 
izguba 

Ostalo Skupaj 

      

1. januar 2019 266.546 3.053.899 31.922.499 286.406 35.529.350 
      
sprememba v izkazu poslovnega 
izida 

17.733 0 -2.822.248 50.356 -2.754.160 

sprememba v izkazu 
vseobsegajočega donosa 

61.841 0 0 0 61.841 
      

31. december 2019 346.120 3.053.899 29.100.251 336.762 32.837.031 
      

sprememba v izkazu poslovnega 
izida 

-4.087 -27.976 -2.226.747 2.051 -2.256.759 

sprememba v izkazu 
vseobsegajočega donosa 

-20.626 0 0 0 -20.626 
      

31. december 2020 321.407 3.025.923 26.873.504 338.813 30.559.646 
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Obveznosti za odloženi davek 

v EUR 
Poštena vrednost 

(zemljišča, zgradbe) 
Ostalo Skupaj 

    

1. januar 2019 2.910.939 8.184.630 11.095.569 
    

sprememba v izkazu poslovnega izida 0 -104.857 -104.857 

druge spremembe -330 0 -330 
    

31. december 2019 2.910.610 8.079.773 10.990.383 
    

sprememba v izkazu poslovnega izida 0 -187.405 -187.405 
    

31. december 2020 2.910.610 7.892.369 10.802.978 

 

Na 31.12.2020 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 31.12.2020 znaša 141.439.506 EUR. 

 

Družba je pri izračunu odloženih davkov na dan 31.12.2020 upoštevala 19 % davčno stopnjo. 

 

6 Zaloge 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Material in surovine 6.343.797 6.098.207 

Nedokončana proizvodnja 1.105.003 1.110.082 

Proizvodi 2.786.504 1.931.003 

Trgovsko blago 345.598 374.674 
 

  

Skupaj 10.580.902 9.513.966 

 

Med zalogami materiala in surovin so zaloge nadomestnih delov, osnovnih surovin, nevračljive 
embalaže ter ostalih materialov. 

 

V letu 2020 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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7 Kratkoročne finančne naložbe 

 

Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže, merejene po pošteni vrednosti preko poslovnega 
izida 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Naložbe v delnice in deleže 0 5.858.767 
   

Skupaj 0 5.858.767 

 

V letu 2020 je družba svoje naložbe prenesla na dolgoročne finančne naložbe.  

 

Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v delnice in deleže 

v (EUR) 2020 2019 
   

Stanje 1. januarja 5.858.767  5.858.767  
   

Spremembe v letu:     
   

Prenos na DFN -5.858.767 0  
   

Stanje 31. december 0  5.858.767  

 

8 Kratkoročne poslovne terjatve 

 

v EUR 2020 2019 
   

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev: 24.673.800 30.081.272 
   

na domačem trgu 25.047.502 28.842.031 

na tujem trgu 4.104.590 4.907.844 

Manj popravek vrednosti -4.478.292 -3.668.603 
   

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih: 297.788 1.337.365 
   

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 872.433 1.333.293 

Predujmi 44.093 546.621 

Manj popravek vrednosti -618.738 -542.549 
   

Skupaj 24.971.588 31.418.637 

 

Izkazana vrednost vseh kratkoročnih poslovnih in drugih terjatev odraža pošteno vrednost. 
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Gibanje popravkov vrednosti terjatev (kupci in zamudne obresti) 

v (EUR) 2020 2019 
   

Stanje 1. januarja 4.211.152  4.202.235  
   

Spremembe v letu:     
   

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 1.275.227 20.511 

Povečanje popravka - prenos na tožene in dvomljive 440.582 325.752 

Prenos stroškov in obresti na tožene 24.637 12.858 

Zmanjšanje iz naslova prejetih plačil -378.264 -56.139 

Dokončen odpis terjatev -476.304 -294.065 
   

Stanje 31. december 5.097.030  4.211.152  

 

Zapadlost bruto terjatev do kupcev 

v (EUR) 2020 2019 
   

      

   

Zapadlost terjatev do kupcev     
   

nezapadle 18.545.336 25.284.391 

do 30 dni 3.907.323 5.475.861 

od 31 do 60 dni 2.853.832 311.937 

od 61 do 90 dni 1.340.036 310.752 

nad 91 dni 3.422.091 4.246.848 
   

Stanje 31. decembra 30.068.618  35.629.789  

 

Družba je od kupcev je prejela garancije v višini 895.500 EUR in hipoteke na nepremičnine v višini 
1.500.000 EUR. 

 

Družba na dan 31.12.2020 ni imela zastavljenih terjatev.  

 

9 Denarna sredstva in denarni ustrezniki 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Dobroimetje pri bankah 22.447.528 34.670.507 

Gotovina v blagajni in prejeti čeki 6.710 45.774 

Denar na poti 19.067 55.688 
 

  

Skupaj 22.473.305 34.771.969 
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10 Druga kratkoročna sredstva 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Druga kratkoročna sredstva 393.706 107.192 
   

Skupaj 393.706 107.192 

 

Med drugimi kratkoročnimi sredstvi večino predstavljajo kratkoročno odloženi stroški obračunane 
trošarine od neprodanih proizvodov.  

11 Kapital 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Osnovni kapital 36.503.305 36.503.305 

Kapitalske rezerve 993.654 993.654 

Rezerve iz dobička (zakonske rezerve) 3.650.331 3.650.331 

Rezerve za pošteno vrednost 4.510.620 4.622.427 

Čisti poslovni izid preteklih let 262.537 302.513 

Čisti poslovni izid  16.651.463 24.388.622 
   

Skupaj 62.571.910 70.460.852 

 

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 2020 so se rezerve za pošteno vrednost iz naslova amortizacije prevrednotenega dela 
nepremičnin zmanjšale za neto 199.739 EUR (211.390 EUR v letu 2019) ter povečale iz naslova 
aktuarskega izračuna za neto 87.932 EUR (zmanjšanje za 263.640 EUR v letu 2019). 

 

Družba je v letu 2020 ustvarila 16.651.463 EUR (24.388.622 EUR v letu 2019) čistega poslovnega izida.  

 

12 Rezervacije in druge dolgoročne obveznosti 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 3.355.134 3.402.176 

Rezervacije za odpravnine iz prestrukturiranja 260.201 116.622 

Druge rezervacije 3.164.419 2.594.904 

Druge dolgoročne obveznosti 154.693 136.765 
   

Skupaj 6.934.447 6.250.467 
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Gibanje rezervacij in dolgoročnih pasivnih razmejitev  

v EUR 
Odpravnine 

ob 
upokojitvi 

Jubilejne 
nagrade 

Prestruktu- 
riranje 

Druge 
rezervacije 

Dolgoročne 
PČR 

Skupaj 

       

1. januar 2019 1.736.161 1.081.331 1.001.147 381.729 207.052 4.407.420 
       

Povečanje 429.468 227.759 150.000 0 144.981 952.208 

Prenos s/na druge krat. 
obveznosti 

0 0 0 3.577.713 -215.268 3.362.445 

Zmanjšanje - črpanje -9.781 -62.762 -1.034.525 -65.568 0 -1.172.636 

Zmanjšanje - odpravljene 0 0 0 -1.298.970 0 -1.298.970 
       

1. januar 2020 2.155.848 1.246.328 116.622 2.594.904 136.765 6.250.467 
       

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 

Zmanjšanje - odpravljene 0 0 0 -94.000 15.703 -78.297 
       

31. december 2020 2.145.337 1.209.798 260.201 3.164.419 154.693 6.934.447 

 

Izračun rezervacij za ocenjene pokojnine in jubilejne nagrade je opravil pooblaščeni aktuar na dan 
31.12.2020. 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 2021, 
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. 

 

Izbrana diskontna obrestna mera znaša 0,45 % letno, kolikor je predpisana diskontna stopnja v Skupini 
Heineken za ta del Evrope. 

 

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; 
 razporeditev delavcev med trajno presežne delavce prinaša družbi druge obveznosti, zato je 

predpostavka, da je sedanja vrednost obveznosti delodajalca pri razporeditvi delavca med 
tehnološke viške enaka sedanji vrednosti obveznosti odpravnine; 

 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. 
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Na osnovi aktuarskega izračuna je družba pripoznala nerealizirano aktuarsko izgubo tekočega leta za 
odpravnine v kapitalu v višini 108.558 EUR (325.481 dobička v letu 2019), stroške sprotnega 
službovanja v višini 96.835 EUR (73.849 EUR v letu 2019) in stroške obresti v višini 9.607 EUR (30.138 
EUR v letu 2019) 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 
59.614 EUR (227.759 EUR v letu 2019). 

 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so se zmanjšale za dejanska izplačila jubilejnih nagrad v 
vrednosti 96.144 EUR (62.762 EUR v letu 2019) ter za dejanska izplačila odpravnin v vrednosti 8.396 
EUR (9.781 EUR v letu 2019). Družba v letu 2020 ni odpravljala rezervacij za odpravnine in jubilejne 
nagrade.  

 

Rezervacije za odpravnine iz naslova prestrukturiranja so v letu 2020 večje za 143.579 EUR (manjše za 
884.525 EUR v letu 2019).  

 

Druge rezervacije na dan 31.12.2020 so glede na 2019 večje za 569.515 EUR. Na njihovo povečanje je 
vplivalo oblikovanje obveznosti za vodno dovolnino v višini 675.144 EUR, odprava rezervacije za tožbo 
v višini 94.000 EUR ter črpale zaradi poravnave drugih pravnih zadev v višini 11.629 EUR. 

 

13 Dolgoročne finančne obveznosti 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Dolgoročno dobljena posojila pri družbah v skupini 90.000.000 140.000.000 

Dolgoročne obveznosti iz naslova najema 496.856 539.166 
   

Skupaj 90.496.856 140.539.166 

 

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). 

 

Diskontna stopnja pri obveznostih iz naslova najemov je v 2020 znašala 2,9 %. 

 

Ročnost dolgoročnih finančnih obveznosti 

v EUR 2020 2019 
2      

      

   

Zapadlost od 1 – 2 let 311.191 365.230 

Zapadlost od 2 – 4 let 90.185.665 50.173.936 

Zapadlost od 4 – 6 let 0 90.000.000 
   

Skupaj 90.496.856 140.539.166 

 

PLU na dan 31.12.2020 nima zapadlih obveznosti. 

 

 

 



Letno poročilo 2020 

Pivovarna Laško Union d.o.o. 57 

Gibanje dolgoročnih posojil v letu 2020 

v EUR 
Stanje dolga 

31. dec. 
2019 

Prenos na 
kratek rok 

Povečanje 
Stanje dolga 

31. dec. 
2020 

          

     

     

Dolgoročno dobljena posojila pri družbah v skupini 140.000.000 -50.000.000 0 90.000.000 

Dolgoročne obveznosti iz naslova najema 539.166 -450.015 407.705 496.856 
     

Skupaj 140.539.166 -50.450.015 407.705 90.496.856 

 

Gibanje dolgoročnih posojil v letu 2019 

v EUR 
Stanje 

dolga 31. 
dec. 2018 

Učinek 
prve 

uporabe 
''IFRS 16'' 

Stanje 
1. jan. 2019 

Prenos na 
kratek rok 

Povečanje 
Stanje dolga 

31. dec. 2019 

           

           

       

Dolgoročno dobljena posojila  
pri družbah v skupini 

140.000.000 0 140.000.000 0 0 140.000.000 

Dolgoročne obveznosti iz  
naslova najema 

0 1.097.494 1.097.494 588.345 30.017 539.166 
       

Skupaj 140.000.000 1.097.494 141.097.494 588.345 30.017 140.539.166 

 

14 Dolgoročne poslovne obveznosti 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 3.104.826 3.252.675 
   

Skupaj 3.104.826 3.252.675 

 

Med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi družba izkazuje obveznost v višini 3.104.826 EUR 
(3.252.675 EUR na 31.12.2019), 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. 

 

15 Kratkoročne finančne obveznosti 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Kratkoročne finančne obveznosti za obresti iz posojil 512.374 553.791 

Kratkoročna finančna obveznost za glavnico iz posojil 10.000.000 0 

Kratkoročne obveznosti iz naslova najema 519.546 593.999 
 

  

Skupaj 11.031.920 1.147.790 
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Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti do posojilodajalcev v letu 2020 

v EUR 
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 
       

Skupaj 1.147.790 2.540.223 50.450.015 151.363 -43.257.471 11.031.920 

 

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti do posojilodajalcev v letu 2019 

v EUR 
Stanje 

dolga 31. 
dec. 2018 

Učinek 
prve 

uporabe 
''IFRS 16'' 

Stanje 
dolga 

1. jan. 2019 
Obresti 

Prenos z 
dolg. 

posojil 

Povečanje 
 

Odplačila in 
podaljšanja 

Stanje  
dolga 

31. dec. 2019 
               

               

         

Obvladujoča 
družba 

31.558.548 0 31.558.548 3.307.112 0 0 34.311.869 553.791 

Obveznosti iz 
naslova 
najema 

0 633.178 633.178 40.777 588.345 17.221 685.522 593.999 

         

Skupaj 31.558.548 633.178 32.191.726 3.347.889 588.345 17.221 34.997.391 1.147.790 

 

Kratkoročna finančna obveznost PLU na dan 31.12.2020 znaša 11.031.920 EUR in se nanaša na odprto 
kreditno linijo v višini 10.000.000 EUR (obrestna mera EURIBOR + 1,65 % letno) in obresti do družbe 
Heineken ter na kratkoročne obveznosti iz naslova najema.  

  

16 Kratkoročne poslovne obveznosti 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Kratkoročne obveznosti do povezanih oseb 1.348.522 1.337.219 

Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev 14.456.105 15.773.544 

Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih:     

do zaposlencev 1.346.496 1.385.767 

do države 10.779.132 7.663.878 

Kratkoročne obveznosti za predujme 119.403 203.613 

Kratkoročne nezaračunane obveznosti 3.443.458 5.725.604 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 28.025.385 4.719.993 
   

Skupaj 59.518.500 36.809.618 

 

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 10.050.662 EUR (7.107.236 EUR na 31.12.2019), dovolnino za vodo v višini 147.849 EUR 
(147.749 EUR na 31.12.2019), obveznosti za prispevke na plače v višini 196.059 EUR (202.169 EUR na 
31.12.2019) ter ostalo. Glavnina drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti se nanaša na skupščinsko 
potrjen, vendar začasno neizplačan dobiček lastniku (24.691.135 EUR) ter  na obveznosti iz naslova 
prejetih kavcij za vračljivo embalažo v višini 2.070.618 EUR (3.145.346 EUR na 31.12.2019).  
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Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih v višini 12.125.628 EUR (9.049.645 EUR na 31.12.2019) ter 
druge kratkoročne obveznosti v višini 28.025.385 EUR (4.719.993 EUR na 31.12.2019) so na dan 
31.12.2020 še nezapadle.  

 

Na dan 31.12.2020 ima družba naslednje dane garancije: 1.050.000 EUR za trošarinske dajatve in 
15.000 EUR za carinske dajatve. 

 

17 Druge kratkoročne obveznosti 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Kratkoročno vračunani stroški in odloženi prihodki 1.165.826 432.789 
   

Skupaj 1.165.826 432.789 

 

Pomembnejši vnaprej vračunani stroški se nanašajo na neizkoriščen letni dopust in neizkoriščene ure 
ter Heinekenov program sheme nagrajevanja poslovodstva. 

 

18 Čisti prihodki od prodaje 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 96.453.537 109.704.137 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 45.847.391 40.191.084 

Prihodki od prodaje materiala in trgovskega blaga na domačem 
trgu 

3.103.028 6.194.630 

Prihodki od prodaje materiala in trgovskega blaga na tujem trgu 213.368 401.722 
   

Skupaj 145.617.324 156.491.573 

 

Čisti prihodki od prodaje na domačem in tujem trgu 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Prihodki od prodaje na domačem trgu 99.556.565 115.898.767 

Prihodki od prodaje na tujem trgu 46.060.759 40.592.806 
   

Skupaj 145.617.324 156.491.573 
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19 Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Prihodki od odprave rezervacij 94.000 0 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 136.512 811.809 

Drugi poslovni prihodki 62.361 655.693 
 

Skupaj 292.873 1.467.501 

 

V letu 2020 izkazuje družba med prevrednotevalnimi poslovnimi prihodki prihodke od prodaje 
nepremičnin v višini 73.750 EUR (746.398 EUR v letu 2019). 

 

20 Poslovni stroški in odhodki 

 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Stroški materiala, surovin in trgovskega blaga 63.226.177 61.665.444 

Stroški storitev 22.120.951 25.523.033 

Amortizacija 9.676.303 10.228.823 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri stalnih sredstvih 187.168 197.958 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 1.880.844 734.441 

Stroški plač 15.266.092 16.202.969 

Dajatve na plače za socialno varnost 2.637.205 3.029.832 

Drugi stroški dela 5.370.701 5.618.296 

Stroški rezervacij 176.431 0 

Drugi poslovni odhodki 3.958.661 2.164.646 
   

Skupaj 124.500.533 125.365.442 

 

Najpomembnejša postavka med drugimi poslovnimi odhodki se nanaša na koncesijo/dovolnino za 
vodo, ki je v primerjavi z letom 2019 višja za 1.212.779 EUR.  

 

Stroški iz naslova najemov sredstev nižjih vrednosti znašajo 280.365 EUR (314.726 EUR v letu 2019). 
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21 Finančni prihodki in odhodki 

 

v EUR 2020 2019 
   

FINANČNI PRIHODKI 1.244.332 848.697 
   

Finančni prihodki na podlagi deležev iz dobička 472.219 511.240 

Finančni prihodki iz danih posojil 0 2.275 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 772.113 335.182 
 

  

FINANČNI ODHODKI -2.955.473 -3.627.032 
      

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti -2.540.222 -3.347.889 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -415.251 -279.143 
 

  

Skupaj -1.711.141 -2.778.334 

 

Finančni prihodki na podlagi deležev iz dobička se v večini nanašajo na prejete dividende od družbe 
Elektro Maribor d.d. v višini 280.655 EUR in Laško Grupa Kosovo, Sh.p.k. v višini 151.092 EUR.  

 

V letu 2020 med finančnimi odhodki družba izkazuje za 2.509.891 EUR (3.307.112 EUR v letu 2019) 
obresti od prejetega dolgoročnega posojila obvladujoče družbe, 30.331 EUR (40.777 EUR v letu 2019) 
pa predstavljajo finančni odhodki iz naslova najemov. 

22 Davek 

 

v EUR 2020 2019 
   

   
   

Davek od dohodka -1.924.245 -1.996.412 

Odloženi davek -2.069.354 -2.649.303 
   

Skupaj -3.993.599 -4.645.715 
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Obračun davka od dohodka  

v EUR 2020 2019 
   

Poslovni izid pred obdavčitvijo 20.645.062 29.034.337 
   

Davek, izračunan po veljavni davčni stopnji:     

Davek od dohodka, obračunan po davčni stopnji 19%  1.684.383 1.903.219 

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov -832.413 -537.148 

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih prihodkov 2.938.728 579.628 

Davčna osnova I 22.751.377 29.076.818 

Sprememba davčne osnove 688.060 625.426 

Davčna osnova II 23.439.437 29.702.244 

Pokrivanje izgube -11.719.719 -14.851.122 

Davčne olajšave -2.854.544 -4.834.179 

Davčna osnova III 8.865.175 10.016.943 
   

Davek 1.684.383 1.903.219 

Odbitek tujega davka 62.006 97.028 

Davčna obveznost  1.622.377 1.806.191 

 

PLU ima davčno leto enako poslovnemu letu. V davčnem letu 2020 je imela družba pozitivno osnovo 
za odmero davka od dohodkov pravnih oseb v višini 8.865.175 EUR. 

 

Po odbitku davka plačanega v tujini znaša davčna obveznost 1.622.377 EUR. Efektivna davčna stopnja 
je v letu 2020 znašala 19,34  % (16 % v letu 2019). 

 

Družba je v letu 2020 koristila izgubo iz preteklih let v višini 11.719.718 EUR ter olajšavo za investiranje 
v višini 2.218.271 EUR. Celotna neporabljena davčna izguba na dan 31.12.2020 znaša 141.439.506 EUR 
(153.159.224 EUR na 31.12.2019). 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 
26.873.506 EUR, ki bo poračunana v prihodnjih letih iz naslova obdavčljivih dohodkov. 

 

Razliko med davkom po obračunu (1.622.377 EUR) in davkom v izkazu poslovnega izida (1.924.245 
EUR) predstavlja davčni odhodek iz naslova že plačanega davka v tujini, ki pa ga družba v letu 2020 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. 

 

4.4.6 FINANČNI INŠTRUMENTI IN TVEGANJE 

 

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

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Dana posojila 33.356 54.625 

Terjatve brez terjatev do države in danih predujmov 24.687.729 31.134.778 

 - od tega terjatve do kupcev 24.673.800 30.081.272 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 22.473.305 34.771.969 
   

Skupaj 47.194.390 65.961.372 

 

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 80 % (77 % na dan 31.12.2019) odprtih terjatev do vseh kupcev, tako na domačem 
kot tudi na tujem trgu. Od vseh zapadlih terjatev do kupcev je bilo konec leta 2020 36 % zapadlih 
terjatev pri našem največjem kupcu, kar v segmentu zapadlih terjatev do 30 dni predstavlja 75 % delež 
(76 % na dan 31.12.2019). Preostalih 25 % (24 % na dan 31.12.2019) 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 31.12.2020 in 31.12.2019 je razkrita pod pojasnilom 4.4.6 Kratkoročne 
poslovne terjatve. 

 

 

Družba ima kreditno izpostavljenost zgolj v okviru Skupine Heineken iz naslova dveh  kreditov, prejetih 
s strani 100 % lastnika Heineken International B.V. Amsterdam v skupni višini 100.000.000 EUR. Več je 
razkrito pod pojasnilom 13 Dolgoročne finančne obveznosti ter pod pojasnilom 15 Kratkoročne 
finančne obveznosti.  

 

Družba na dan 31.12.2020 izkazuje presežek kratkoročnih obveznosti nad kratkoročnimi sredstvi 
predvsem zaradi začasno neizplačanih dividend. Dividende so bile izplačane januarja 2021, izplačilo pa 
je bilo financirano s koriščenjem odprte kreditne linije do lastnika.  

 

Obveznosti dobaviteljem poravnavamo tekoče, tako da zapadlih obveznosti na dan 31.12.2020 
praktično nimamo. 
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Ročnost kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev  

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Zapadlost obveznosti do dobaviteljev     
   

Nezapadle 15.714.069 17.012.472 

do 30 dni 23.540 97.809 

od 31 do 60 dni 0 -273 

od 61 do 90 dni 0 754 

nad 91 dni 67.018 0 
   

Stanje 31. decembra 15.804.627 17.110.762 

 

 

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 dolgoročnega 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). 

 

 

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. 

 

V letu 2020 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. 

 

V cenovnem smislu je svet pretresalo nekaj novih situacij trgovinske vojne med Avstralijo in Kitajsko 
ter vpliv Trumpove politike. Vse to je vplivalo na investitorje ter na razkorak med takoimenovanimi 
Wall street in Main street finančnimi tokovi. Investitorji so vlagali v strateške surovine in špekulativno 
dvigali cene. 

 

Zaradi ustrezne dolgoročne aktivnosti HGP riks managementa podjetje ni bilo prizadeto. Se pa je na 
trgu spremenila struktura porabe, več pločevink in alumijia ter več plastičnih pakirnih materilov, kar 
vpliva na zagotavljanje preskrbe in nihanje cen tudi v pivovarstvu (pločevinke, folije, predforme). HGP 
risk managemnt obvladuje cenovna tveganja z dolgoročnimi zakupi. 

 

 

Tečajno tveganje družbe je nepomembno, saj ima družba večino pogodb z dobavitelji sklenjenih v 
valuti EUR, zato spremembe tečajev nimajo direktnih vplivov na naše cene. 
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Glavni namen upravljanja s kapitalom družbe je zagotoviti njegovo čim višjo vrednost za lastnike. 

 

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 2020 2019 
   

         

Finančne obveznosti 101.528.776 141.686.956 

Denarna sredstva 22.473.305 34.771.969 
      

Neto finančne obveznosti 79.055.471 106.914.987 
 

  

Kapital 62.571.910 70.460.852 
 

  

Kazalnik finančnega vzvoda (v %) 126,34 151,74 

 

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. 

 

 

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. 
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 Merjenje poštenih vrednosti sredstev in obveznosti (hierarhija poštenih vrednosti) na dan 31.12. 

 

4.4.7 ODNOSI S POVEZANIMI OSEBAMI 

PRODAJA POVEZANIM OSEBAM 

v EUR 2020 2019 
 

  

      

   

Obvladujoča družba 430.143 146.952 

Odvisne družbe 2.498.138 133.709 

Ostale povezane stranke 37.327.190 30.512.331 
 

  

Skupaj 40.255.471 30.792.992 
   

 

NABAVA PRI POVEZANIH OSEBAH 

v EUR 2020 2019 
   

      
   

Obvladujoča družba 3.451.305 2.888.165 

Odvisne družbe 428.809 969.106 

Ostale povezane stranke 6.911.155 6.825.793 
   
Skupaj 10.791.269 10.683.064 

 

 

 

 

 

 

v EUR Raven 1 Raven 2 Raven 3 
SKUPAJ 

2020 
Raven 1 Raven 2 Raven 3 

SKUPAJ 
2019 

         

Sredstva merjena po pošteni 
vednosti 

0 48.661.098 6.208.987 54.870.085 0 49.126.095 6.208.987 55.335.082 
         

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 48.661.098 0 48.661.098 0 49.126.095 0 49.126.095 
         

Sredstva merjena po odplačni 
vrednosti 

22.473.305 0 26.798.568 49.271.873 34.771.969 0 32.246.471 67.018.440 
         

Dana posojila in depoziti 0 0 33.356 33.356 0 0 54.625 54.625 

Poslovne terjatve do kupcev 0 0 24.673.800 24.673.800 0 0 30.081.272 30.081.272 

Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 2.091.412 2.091.412 0 0 2.110.574 2.110.574 

Denarna sredstva 22.473.305 0 0 22.473.305 34.771.969 0 0 34.771.969 
         

Obveznosti merjene po nabavni 
vrednosti, kjer je poštena vrednost 
razkrita 

0 0 117.333.403 117.333.403 0 0 158.797.719 158.797.719 

         

Prejeta posojila 0 0 101.528.776 101.528.776 0 0 141.686.956 141.686.956 

Poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 

0 0 15.804.627 15.804.627 0 0 17.110.763 17.110.763 
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ODPRTE POSTAVKE IZ PRODAJE/NABAVE PRI POVEZANIH OSEBAH 

v EUR 2020 2019 
   

Terjatve iz poslovanja do povezanih družb        

Obvladujoča družba 0 94.633 

Odvisne družbe 413.633 56.326 

Ostale povezane stranke 2.007.277 2.721.326 
   

Skupaj 2.420.910 2.872.285 
   

Obveznosti iz poslovanja do povezanih družb        

Obvladujoča družba 366.523 292.316 

Odvisne družbe 17.690 11.456 

Ostale povezane stranke 964.309 1.037.577 
   

Skupaj 1.348.522 1.341.350 

 

POSOJILA PRIDOBLJENA OD POVEZANIH OSEB 

v EUR 2020 2019 
   

   
   

Obvladujoča družba 100.000.000 140.000.000 
   

Skupaj 100.000.000 140.000.000 

 

OBRESTI OD PRIDOBLJENIH POSOJIL OD POVEZANIH OSEB 

v EUR 2020 2019 
   

      
   

Obvladujoča družba 2.509.892 3.307.112 
   

Skupaj 2.509.892 3.307.112 

 

ODPRTE POSTAVKE ZA OBRESTI OD PRIDOBLJENIH POSOJIL OD POVEZANIH OSEB 

v EUR 2020 2019 
   

      
   

Obvladajoča družba 512.374 553.791 
   

Skupaj 512.374 553.791 

 

IZPLAČANE DIVIDENDE 

v EUR 2020 2019 
   

  
    

   

Obvladajoča družba 0 23.328.247 
   

Skupaj 0 23.328.247 
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OBVEZNOSTI ZA DIVIDENDE 

v EUR 2020 2019 
   

      
   

Obvladajoča družba 24.691.135 0 
   

Skupaj 24.691.135 0 

 

PREJETE DIVIDENDE 

v EUR 2020 2019 
   

      

   

Odvisne družbe 151.092 199.480 
   

Skupaj 151.092 199.480 

 

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 2020 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., 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. 

 

4.4.8 PREJEMKI ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA TER ZAPOSLENCEV PO 
INDIVIDUALNIH POGODBAH 

Prejemki poslovodstva 

v EUR 2020 2019 
   

POSLOVODSTVO     
   

Fiksni del prejemkov 1.455.242 1.381.580 

Drugi prejemki (bonitete) 63.320 47.800 

Variabilni del (stimulacija) 251.832 332.197 

Odškodnine 0 138.555 
   

Skupaj 1.770.394 1.900.132 

 

Poslovodstvo družbe PLU na dan 31.12.2020 šteje šest članov. Trije člani poslovodstva so obravnavani 
na obvladujoči družbi kot napoteni delavci iz tujine. 

 

Obveznosti družbe do poslovodstva so obveznosti za december 2020 iz naslova bruto plač v višini 
104.147 EUR, ki so bile izplačane v januarju 2021. 
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Prejemki po individualnih pogodbah 

v EUR 2020 2019 
   

INDIVIDUALNE POGODBE     
   

Fiksni del prejemkov 1.523.690 1.791.065 

Drugi prejemki (bonitete) 78.290 70.784 

Variabilni del (stimulacija) 158.338 192.662 

Odškodnine 44.000 0 

Jubilejne 1.674 1.651 

Odpravnine 123.300 116.000 
   

Skupaj 1.929.292 2.172.162 

 

Prejemki članov nadzornega sveta 

v EUR 2020 2019 
   

NADZORNI SVET     
   

Sejnine 36.800 39.165 
   

Skupaj 36.800 39.165 

 

4.4.9 POTENCIALNA SREDSTVA IN POTENCIALNE OBVEZNOSTI 

Na dan 31.12.2020 družba nima pomembnejših potencialnih sredstev in obveznosti. 

 

4.4.10 ZAVEZE 

Na dan 31.12.2020 izkazuje družba  dane zaveze v višini 2.928.000 EUR iz naslova sponzorskih pogodb. 

 

4.4.11 ZNESKI PORABLJENI ZA REVIZIJO 

Strošek revizije za leto 2020, dogovorjen v pogodbi, znaša 56.600 EUR. Drugih storitev revizor ni 
opravljal. 

 

4.4.12 DOGODKI PO DATUMU IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA 

Najpomembnejši dogodek po 31.12.2020 predstavlja ponovno postopno odpiranje lokalov, restavracij, 
hotelov in ostalih gostinskih lokalov, ki so bili od jeseni 2020 zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije, 
usmerjenih proti širjenu virusa COVID 19, zaprti. Tako se od aprila 2021 dalje prodaja preko HORECA 
(Hoteli, Restavracije, Catering) prodajnega kanala ponovno postopno oživlja. 

 

Drugih pomembnih dogodkov po 31.12.2020 ni bilo. 

 


