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1. OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI 
 

 

Firma:     UNION HOTELI d.d. 
 
Sedež:     Ljubljana 
 
Poslovni naslov:   Miklošičeva cesta 1, 1000  LJUBLJANA 
 
Velikost:    velika družba 
 
Šifra dejavnosti (SKD): I55.10 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih 

obratov 
 
Dejavnost:    Hoteli in gostinstvo 
 
Pravnoorganizacijska oblika:  Delniška družba d.d. 
 
Matična številka:   5001153000 
 
Davčna številka:   SI79834264 
 
Ustanovljeno leta:   1905, 11.11.1997 – kot delniška družba 
 
Vpis v sodni register: Družba je bila dne 11.11.1997 vpisana v sodni register 

pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka registrskega 
vložka 1/ 03932 /00, SRG 97/00812 kot delniška družba 

 
Osnovni kapital: 7.485.695,10 evrov (sklep okrožnega sodišča o vpisu 

spremembe z dne 19.4.2012) 
 
Število delnic: 1.793.869 kosovnih delnic (odredba KDD, d.d.  z dnem 

9.5.2012); delnice so uvrščene na odprti trg Ljubljanske 
borze (vstopna kotacija) z oznako GHUG 

 
Organi družbe:   Uprava – Glavni direktor 

Nadzorni svet 
Skupščina 

 
Glavni direktor:   Tomislav Čeh 
 
Predsednik nadzornega sveta: Primož Raktelj 
 
Število zaposlenih:   30.06.2014: 215, iz ur: 207,3  
 
Lastniki podjetja z 20 ali več  ACH, d.d. – 75,35 % delež v naložbi  
odstotnim lastniškim deležem:  UNION HOTELI d.d.  
  
Odvisna družba: IP Central d.o.o. (družba UNION HOTELI d.d. ima 100% 

poslovni delež v družbi IP Central d.o.o.) 
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2. UVODNA POJASNILA 
 

 

V skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov in Priporočili javnim delniškim 
družbam za obveščanje Ljubljanske borze d.d., družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva 
cesta 1, 1000 Ljubljana, objavlja Polletno nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in 
skupine UNION HOTELI d.d. v obdobju januar – junij 2014. Polletno poročilo družba objavlja 
na elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) ter na 
spletni strani http://www.union-hotels.eu/, kjer bo objavljeno še 5 let po dnevu objave. 
 

 

 

3. IZJAVA 
 

 

Glavni direktor družbe UNION HOTELI d.d. Tomislav Čeh, kot odgovorna oseba za pripravo 
Polletnega nerevidiranega poročila o poslovanju družbe in skupine UNION HOTELI v 
obdobju januar – junij 2014 po mojem najboljšem vedenju izjavljam: 

- da je povzetek računovodskega poročila sestavljen v skladu z ustreznim okvirom 
računovodskega poročanja ter daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, 
finančnega položaja in poslovnega izida matične družbe ter odvisne družbe 
vključenih v konsolidacijo kot celote; 

- da je v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz informacij iz 6. odstavka 
113. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (pomembni posli s povezanimi 
osebami).   

 

Glavni direktor družbe UNION HOTELI d.d. Tomislav Čeh, sem seznanjen in se strinjam z 
vsebino sestavnih delov polletnega nerevidiranega poročila o poslovanju družbe in skupine 
UNION HOTELI v obdobju januar – junij 2014 in s tem tudi z njunim celotnim polletnim 
poročilom. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UNION HOTELI d.d.  POLLETNO  POROČILO I-VI 2014 

 

 5/26  

  

4. VMESNO POSLOVNO POROČILO 
 

 

4.1. Splošni opis poslovanja in finančnega položaja skupine Union hoteli, 
obvladujoče družbe UNION HOTELI d.d. in odvisne družbe IP Central d.o.o. 
v obdobju 1.1.2014 – 30.6.2014 

 
 
Skupina Union hoteli je v letu 2014 sestavljena iz obvladujoče družbe UNION HOTELI d.d., 
Miklošičeva cesta 1, Ljubljana in odvisne družbe IP Central d.o.o., Miklošičeva cesta 9, 
Ljubljana. 
 
Vizija družbe UNION HOTELI d.d. je, da bo ostala prva med ljubljanskimi hoteli in bo s svojo 
dejavnostjo določala hotelski standard na domačem trgu ter soustvarjala družbeno in 
družabno življenje slovenske prestolnice. 
 
Glede na pričakovane tržne razmere skupina Union hoteli vsa sredstva, vire sredstev in 
kadrovske vire usmerja v povečanje konkurenčne prednosti obstoječih kapacitet in s tem 
ohranjanjem vodilne vloge v mestnem hotelirstvu. Skupina Union hoteli v letu 2014 posluje s 
štirimi hoteli (Grand hotel Union, Grand hotel Union Business, hotel Lev in Central hotel), v 
574 sobah. V letu 2014 je bila izdelana nova celostna grafična podoba – logotipi hotelov in 
nova blagovna znamka Union hoteli. Ob tem krepimo blagovno znamko skupine ter 
posameznih hotelov in gostinskih obratov v skupini. V ta namen smo v letu 2014 spremenili 
tudi uradni naziv matične firme Grand hotel Union d.d. v »UNION HOTELI d.d.«.  Sklep o 
spremembi imena firme iz GRAND HOTEL UNION d.d. v UNION HOTELI d.d. je bil sprejet  
na 27. skupščini družbe, ki je potekala dne 28.7.2014. Sprememba firme je začela veljati z 
dnem vpisa v sodni register, to je 13.8.2014.  
 
S ciljem prilagajanja tržnim razmeram in iskanju tržnih niš smo v začetku leta 2014 izvedli 
prvo fazo projekta »Nova poslovna strategija IP Central d.o.o. invalidom prijazni hotel«, v 
sklopu katerega hotel Central s pripadajočimi gostinskimi obrati od meseca februarja 2014 
naprej deluje samostojno znotraj podjetja IP Central d.o.o., a pod 100 % lastništvom matične 
družbe UNION HOTELI d.d. S 1.1.2014 smo tudi repozicionirali hotele: Central hotel 3*** ter 
hotel LEV 4****.  
 
V skupini posebno pozornost namenjamo izgradnji strategije diferenciacije. Družba sledi 
strategiji kakovosti, strategiji iskanja specifičnih vikend – produktov in strategiji 
zadovoljevanja tržne niše (dostopni turizem)  s katerimi bi se lahko dosegle konkurenčne 
prednosti, povečal tržni delež in utrdila stabilnost poslovanja. Strategijo zadovoljevanja tržne 
niše oz. dostopni turizem bomo izvajali v okviru nadaljnje realizacije projekta »Nova poslovna 
strategija IP Central d.o.o. invalidom prijazni hotel« v odvisni družbi IP Central d.o.o. v 
nadaljevanju leta 2014.  
 
a) Vsi hoteli skupine Union hoteli so v obdobju od 1.1.2014-30.6.2014 dosegli 49,9 % 

zasedenost, kar je 3 odstotne točke več kot v enakem obdobju leta 2013. V obdobju od 
1.1.2014-30.6.2014 je bilo v skupini Union hoteli realiziranih 68.292 nočitev, kar je za 5 % 
več kot v enakem obdobju lani. 
 
V obdobju od 1.1.2014-30.6.2014 je skupina Union hoteli realizirala čiste prihodke od 
prodaje v višini 6.730.800 evrov (0,2 % manj kot v enakem obdobju leta 2013). 
 
Poslovni odhodki v skupini Union hoteli so v obdobju 1.1.2014-30.6.2014 znašali 
6.955.729 EUR in so bili v primerjavi z enakim obdobjem leta 2013 višji za 85.188 evrov 
(oz. za 1,2 %). 
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V obdobju januar – junij 2014 je bil čisti poslovni izid skupine Union hoteli negativen in je 
znašal -226.348 evrov. Čisti poslovni izid je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2013 
nižji, ker so bili v letu 2013 evidentirani tudi realizirani prihodki od razlike pri prodaji 
naložbenih nepremičnin na Mestnem trgu (razlika med prodajno in knjigovodsko sedanjo 
vrednostjo). 

 
Bilančna vsota skupine Union hoteli je na dan 30.6.2014 znašala 45.287.506 evrov in je 
bila za 2,4 % nižja v primerjavi z začetkom leta. Sredstva se pretežno nahajajo v 
dolgoročnih sredstvih (92,5 %) in 6,8 % v kratkoročnih sredstvih ter 0,7 % v aktivnih 
časovnih razmejitvah, kapital skupine Union hoteli pa je znašal 32.491.537 evrov. Delež 
kapitala v virih sredstev je znašal 71,7 %.  

 
b) Družba UNION HOTELI d.d. je v obdobju 1.1.2014-30.6.2014  realizirala čiste prihodke 

od prodaje v višini 6.177.705 evrov. 
 

Poslovni odhodki družbe UNION HOTELI d.d. so v obdobju januar - junij 2014 znašali 
6.333.698 evrov. 
 
V obdobju januar – junij 2014 je družba poslovala z dobičkom v višini 302.158 evrov.  
 
Bilančna vsota družbe UNION HOTELI d.d. je na dan 30.6.2014 znašala 45.958.764 
evrov. Sredstva se pretežno nahajajo v dolgoročnih sredstvih (93,1 %) in 6,3% v 
kratkoročnih sredstvih ter 0,6 % v aktivnih časovnih razmejitvah, kapital družbe UNION 
HOTELI d.d. pa je znašal 33.549.950 evrov. Delež kapitala v virih sredstev je znašal 
73,0%.  
 

 
c) Odvisna družba IP Central d.o.o. je v obdobju 1.1.2014-30.6.2014 realizirala čiste 

prihodke od prodaje v višini 635.979 evrov.  
 

Poslovni odhodki odvisne družba IP Central d.o.o. so v obdobju januar - junij 2014 
znašali 792.250 evrov. 

 
V obdobju januar – junij 2014 je bil čisti poslovni izid družbe IP Central d.o.o. negativen in 
je znašal -71.369 evrov. 

 
Bilančna vsota družbe IP Central d.o.o. je na dan 30.6.2014 znašala 4.036.356. Sredstva 
se pretežno nahajajo v dolgoročnih sredstvih (91,7%) in 7,6% v kratkoročnih sredstvih ter 
0,7% v aktivnih časovnih razmejitvah, kapital družbe IP Central d.o.o. pa je znašal 
448.724 evrov.  
 

 

 

4.2. Pomembnejši poslovni dogodki v prvem polletju 2014 
 

���� JANUAR : 
 

- V mesecu januarju 2014 je bila realizirana prva faza projekta »Nova poslovna 
strategija IP Central d.o.o. invalidom prijazni hotel«: 

���� dne 29.1.2014 je bila z odvisno družbo IP Central, d.o.o. sklenjena 
kupoprodajna pogodba za prodajo poslovnih prostorov hotela Central s 
pripadajočimi prostori ter Franky´s bar, v stavbi na naslovu Miklošičeva 9, 
Ljubljana ter kupoprodajna pogodbo za prodajo premičnin  (pripadajoče 
opreme). Nakup opreme je družba IP Central d.o.o. financirala z lastnimi 
sredstvi, nakup nepremičnine pa je družba IP Central d.o.o. delno financirala z 
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lastnimi sredstvi, za preostali del pa je na podlagi posojilne pogodbe najela 
kredit od matične družbe UNION HOTELI d.d. 

���� v družbi IP Central d.o.o. se je s 1. februarjem 2014 zaposlilo 31 oseb, od tega 
14 oseb s statusom invalida, 2 zaposlena pa sta v poročanem obdobju odšla. 
V družbi je na dan 30.6.2014 zaposlenih 38 sodelavcev, od tega 19 oseb s 
statusom invalida. 

���� družba UNION HOTELI d.d., ki je edini družbenik družbe IP Central d.o.o., je v 
januarju 2014 sprejela naslednje sklepe: sprememba akta o ustanovitvi družbe 
IP Central d.o.o. v delu, ki se nanaša na naknadna  vplačila  v denarni ali 
nedenarni obliki s katerimi se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in 
poslovni deleži; sprejem čistopisa akta o ustanovitvi; UNION HOTELI d.d. 
vplača v družbo IP Central d.o.o. denarno naknadno vplačilo v skupni višini 
500.000,00 EUR, ki se v skladu s 4. točko 1. odstavka 64. člena ZGD-1 v 
bilanci stanja družbe izkaže kot kapitalske rezerve. 

- Izdelana je nova celostna grafična podoba – logotipi hotelov in nova blagovna 
znamka Union hoteli. 

- Union hoteli so se predstavili na najpomembnejši poslovni borzi JV Evrope - 
Conventa 2014 v  Ljubljani. 

- S 1.1.2014 smo repozicionirali hotele: hotel LEV 4**** ter Central hotel 3***. 
- V Grand hotelu Union smo gostili njegovo ekscelenco gospoda Rasmussena, 

generalnega sekretarja NATA.  
- dne 27.1.2014 je potekalo 2. mediacijsko srečanje v zvezi s tožbo po 

denacionalizacijskih upravičencih zaradi nezmožnosti uporabe Tavčarjevega hrama. 
 

���� MAREC: 
 

- 5. marca  2014 je potekala  že 89. tradicionalna Slanikova pojedina. Zabeležili smo  
približno 1.700 obiskovalcev.  Na sedmem kulinaričnem tekmovanju v okviru 
Slanikove pojedine je tekmovalo 36 kuharjev in slaščičarjev s pomočniki iz Slovenije, 
Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške in Avstrije. 

- Družba UNION HOTELI d.d. je prejela odstopno izjavo g. Milana Jagriča, da odstopa z 
mesta predsednika in člana nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d.  

- odobritev računovodskih izkazov za leto 2013 s strani poslovodstva; 
- izdelava Letnega poročila družbe in skupine UNION HOTELI d.d. za leto 2013; 
- revizija poslovanja za leto 2013. 

 
���� APRIL : 

 
- Union hoteli so se predstavili  na  Slovenskem  MICE workshopu v Moskvi. Dogodek 

je organizirala agencija iDMC, ki že dalj časa dela na ruskem trgu. S tega dogodka 
smo že dobili prva povpraševanja.  
 

���� MAJ : 
 

- Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. se je dne 07.05.2014 sestal na 81. 
redni seji in izvolil novega predsednika nadzornega sveta družbe g. Primoža Raktelja 
ter namestnika predsednika nadzornega sveta g. Simona Černetiča. Nadzorni svet se 
je seznanil s podaljšanjem mandatov članom nadzornega sveta, ki sta predstavnika 
delavcev. Svet delavcev je na svoji seji dne 5.5.2014 za predstavnika delavcev v 
nadzornem svetu družbe za štiriletni mandat ponovno imenoval g. Mirana Erjavca in 
go. Tjašo Gorjup. Predstavnici Tjaši Gorjup prične novi mandat teči z dnem 9.5.2014, 
predstavniku Miranu Erjavcu pa z dnem 29.11.2014.  

- Dne 19.05.2014 je bila izvedena 26. skupščina delniške družbe UNION HOTELI d.d. 
Na skupščini so bili delničarji seznanjeni z odstopom g. Milana Jagriča s funkcij člana 
in predsednika nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. z dnem 17.03.2014, 
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nadalje pa je bil na predlog delničarja ACH, d.d. za novega nadomestnega člana 
nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega 
mandata prvotnega člana, od 19.05.2014 do 24.06.2015 izvoljen g. Miha Podbevšek. 

- Udeležba Union hotelov na naslednjih prodajno – marketinških dogodkih:  
1. Poslovna borza BIZ na Dunaju.  
2. Mednarodna poslovna borza IMEX v Frankfurtu.  
3. Slovenski workshop v Istanbulu.  

 
���� JUNIJ : 
 

- Izdelana je nova celostna grafična podoba Unionskega vrta.  
- Udeležba Union hotelov na Workshopu v Moskvi. 

 

 

4.3. Pomembnejši poslovni dogodki po zaključku obračunskega obdobja 
 

���� JULIJ : 
 

- Udeležba Union hotelov na naslednjih prodajno – marketinških dogodkih:  
1. The Meeting show, Olympia, London 
2. Fam trip po Sloveniji. 

- Pričetek investicije v preureditev kuhinje v hotelu Central.  
- 28.07.2014 je potekala 27. skupščina delniške družbe UNION HOTELI d.d. Na 

skupščini je bil sprejet sklep, da se delničarjem izplača dividenda v bruto vrednosti 
0,85 evrov na delnico in podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za delo v 
poslovnem letu 2013. Skupščina je za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 
2014 imenovala revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o. Na skupščini je bil sprejet 
sklep o spremembi firme družbe. Firma družbe se po novem glasi UNION HOTELI 
d.d.  Skupščina je bila seznanjena o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet 
družbe. Izvoljena sta bila nova člana nadzornega sveta g. Peter Krivc in g. Gregor 
Jenko, sprejet je bil tudi predlog o celovitem nagrajevanju nadzornega sveta in komisij 
nadzornega sveta. Skupščina družbe je sprejela čistopis Poslovnika o delu skupščine 
z dopolnitvami in spremembami. 

 
���� AVGUST : 
 

- na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 13.08.2014, št. Srg 2014/35042 
je bila dne 13.8.2014 v sodni register vpisana sprememba imena firme iz GRAND 
HOTEL UNION d.d. v UNION HOTELI d.d. Sprememba firme velja z dnem vpisa v 
sodni register. 

- Nadzorni svet družbe UNION HOTELI d.d., je na 84. seji nadzornega sveta družbe, ki 
je potekala dne 28.8.2014 odpoklical glavnega direktorja družbe UNION HOTELI d.d., 
g. Bogdana Lipovška, in sicer zaradi kršitev delovnih obveznosti ter iz poslovno-
ekonomskih razlogov. Sklep je stopil v veljavo takoj. Na podlagi izglasovanega sklepa 
o odpoklicu glavnega direktorja je nadzorni svet glasoval o imenovanju novega 
glavnega direktorja. V skladu s statutom družbe je bil za glavnega direktorja imenovan 
Tomislav Čeh. Svoj 5-letni mandat nastopi z dnem imenovanja, torej z 28. avgustom 
2014. 

 
 

4.4. Lastniška struktura in delnica 
 

Osnovni kapital družbe UNION HOTELI d.d. je znašal na dan 30.6.2014  7.485.695,10 evrov 
in je bil razdeljen na 1.793.869 kosovnih delnic. Delnice so uvrščene na trgu delnic 
Ljubljanske borze pod oznako GHUG. Z njimi se trguje v vstopni kotaciji segmenta delnic. 
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Na dan 30.6.2014 je bilo v delniški knjigi družbe UNION HOTELI d.d., vpisanih 741 
delničarjev. Največji delničarji so imetniki naslednjega števila delnic in % lastništva: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čisti dobiček na delnico družbe UNION HOTELI Union d.d. je znašal 0,17 EUR, 
knjigovodska vrednost delnice je znašala  18,7 EUR, tržna cena delnice GHUG na trgu 
delnic Ljubljanske borze – vstopna kotacija pa je na dan 30.6.2014 znašala 13,5 EUR. 
 

 

4.5. Posli s povezanimi osebami 
 

 
Družba UNION HOTELI d.d. s povezanimi osebami posluje pod tržnimi pogoji. Za obresti na 
dana in prejeta posojila povezanim osebam upošteva obresti v višini zadnje objavljene v 
času odobritve posojila znane priznane obrestne mere. Povezane družbe v letu 2014 
predstavljajo obvladujoča družba ACH, d.d., odvisna družba IP Central d.o.o. ter družbe v 
skupini ACH.  
 
V mesecu januarju 2014 je bila realizirana prva fazo projekta »Nova poslovna strategija IP 
Central d.o.o. invalidom prijazni hotel«: 

• dne 29.1.2014 je družba UNION HOTELI d.d. z odvisno družbo IP Central, d.o.o. 
sklenila kupoprodajno pogodbo za prodajo poslovnih prostorov hotela Central s 
pripadajočimi prostori ter Franky´s bar, v stavbi na naslovu Miklošičeva 9, 
Ljubljana ter kupoprodajno pogodbo za prodajo premičnin  (pripadajoče opreme). 
Nakup opreme je družba IP Central d.o.o. financirala z lastnimi sredstvi, nakup 
nepremičnine pa je družba IP Central d.o.o. delno financirala z lastnimi sredstvi, 
za preostali del pa je na podlagi posojilne pogodbe najela kredit od matične 
družbe UNION HOTELI d.d. 

• družba UNION HOTELI d.d., ki je edini družbenik družbe IP Central d.o.o., je v 
januarju 2014 sprejela naslednje sklepe: sprememba akta o ustanovitvi družbe IP 
Central d.o.o. v delu, ki se nanaša na naknadna  vplačila  v denarni ali nedenarni 
obliki s katerimi se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži; 
sprejem čistopisa akta o ustanovitvi; družba UNION HOTELI d.d. je vplačala v 
družbo IP Central d.o.o. denarno naknadno vplačilo v skupni višini 500.000,00 
EUR, ki se v skladu s 4. točko 1. odstavka 64. člena ZGD-1 v bilanci stanja 
družbe izkaže kot kapitalske rezerve. 

 

Št.delnic % lastništva
ACH, d.d. 1.351.729 75,35%
Kapitalska družba, d.d. 336.421 18,75%
Gregorič Fedor 2.386 0,13%
Stojanovski Dame 2.331 0,13%
Valentič Bojan 2.055 0,11%
Češnovar Igor 1.673 0,09%
Lipovšek Bogdan 1.233 0,07%
Zalar Emil 1.150 0,06%
Petan Zvonko 1.000 0,06%
UL BF 1.000 0,06%
Zalar Ana 1.000 0,06%
Ostale pravne osebe 3.926 0,22%
Ostale fizične osebe 87.965 4,90%
SKUPAJ 1.793.869 100,00%

Lastnik
30.6.2014
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Drugih sprememb, v zvezi s transakcijami med povezanimi strankami glede na zadnje letno 
poročevalsko obdobje, ki bi vplivali na spremembo finančnega položaja ali dosežke podjetja 
ni bilo.   
 

4.6. Uprava in nadzorni svet 
 

Družba UNION HOTELI d.d. je v obravnavanem obdobju prejela odstopno izjavo g. Milana 
Jagriča, da odstopa z mesta predsednika in člana nadzornega sveta družbe (datum 
prenehanja 25.3.2014). 
 
Nadzorni svet družbe je na 81. seji nadzornega sveta, ki je potekala dne 07.05.2014 izvolil 
novega predsednika nadzornega sveta g. Primoža Raktelja ter namestnika predsednika 
nadzornega sveta g. Simona Černetiča.  
 
Svet delavcev družbe je na svoji seji dne 5.5.2014 za predstavnika delavcev v nadzornem 
svetu družbe za štiriletni mandat ponovno imenoval g. Mirana Erjavca in go. Tjašo Gorjup. 
Predstavnici Tjaši Gorjup prične novi mandat teči z dnem 9.5.2014, predstavniku Miranu 
Erjavcu pa z dnem 29.11.2014.  
 
Na 26. skupščini delniške družbe UNION HOTELI d.d., ki je potekala dne 19.05.2014 je bil 
kot nov nadomestni član nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. za mandatno dobo 
od 19.05.2014 do 24.06.2015 izvoljen g. Miha Podbevšek. 
 
Na 27. skupščini delniške družbe UNION HOTELI d.d., ki je potekala dne 28.07.2014 sta bila  
z mesta člana nadzornega sveta pred potekom mandata odpoklicana člana nadzornega 
sveta g. Aleš Zafošnik in g. Miha Podbevšek. Za člana nadzornega sveta družbe za 
mandatno dobo od 28.7.2014 do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana g. Aleša 
Zafošnika, to je 24.6.2015 je bil izvoljen g. Peter Krivc. G. Gregor Jenko je bil izvoljen za 
člana nadzornega sveta družbe za mandatno dobo od 28.7.2014 do izteka siceršnjega 
mandata odpoklicanega člana g. Mihe Podbevška, to je 19.5.2018. 
  
Nadzorni svet na dan objave poročila deluje v naslednji sestavi:  
 
1. Primož Raktelj – predsednik NS  
2. Simon Černetič- član – namestnik predsednika NS 
3. Peter Krivc – član NS 
4. Gregor Jenko – član NS 
5. Tjaša Gorjup – članica NS  
6. Miran Erjavec – član NS 
 
Nadzorni svet družbe UNION HOTELI d.d., je na 84. seji nadzornega sveta družbe, ki je 
potekala dne 28.8.2014 odpoklical glavnega direktorja družbe UNION HOTELI d.d., g. 
Bogdana Lipovška, in sicer zaradi kršitev delovnih obveznosti ter iz poslovno-ekonomskih 
razlogov. Sklep je stopil v veljavo takoj. Na podlagi izglasovanega sklepa o odpoklicu 
glavnega direktorja je nadzorni svet glasoval o imenovanju novega glavnega direktorja. V 
skladu s statutom družbe je bil za glavnega direktorja imenovan Tomislav Čeh. Svoj 5-letni 
mandat nastopi z dnem imenovanja, torej z 28. avgustom 2014. 
 
 
4.7. Upravljanje s tveganji 
 
V družbi se zavedamo procesa obvladovanja tveganj, še posebej v nastalih kriznih razmerah 
doma in v svetu, ki zahtevajo še bolj sistematično in poglobljeno obvladovanje tveganj. 
Upravljanje tveganj zajema ugotavljanje, merjenje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ki 
jim je ali bi jim lahko bila družba izpostavljena pri svojem poslovanju. 
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Največja strateška tveganja družbe, ki bi lahko vodila v nedoseganje ciljev, so: 
- potencialno drastično znižanje cen prodanih sob na tujih trgih in v turistični destinaciji 

Ljubljana, povečano število nastanitvenih kapacitet v Ljubljani, trend po organizaciji 
manjših dogodkov v prostorih podjetij ter rast števila ponudnikov tovrstnih kapacitet. 
Zaradi vpliva recesije na slovensko turistično gospodarstvo je še vedno občutiti relativno 
visoko cenovno občutljivost, povprečne cene ne dosegajo želenega nivoja. 
 

- Tveganje prav tako predstavlja zaostritev politično-gospodarske in socialne klime v 
Sloveniji, kar vpliva  tudi na številne politične in gospodarske delegacije, ki jih običajno 
gostimo v naših hotelih.  

 
- Obstaja tveganje, da pride do odpovedi že napovedanih in potrjenih dogodkov ter, da se  

zmanjša obseg poslovnih gostov. Poslabšanje gospodarske situacije na nekaterih naših 
ključnih trgih (Italija, Španija… ). 
 

- Letalske povezave s Slovenijo so slabe, kar predstavlja problem pri pridobivanju 
mednarodnih dogodkov, predvsem čezoceanskih.  Če bi prenehal delovati slovenski 
letalski prevoznik Adria Airways, bi bil najbolj prizadet turistični sektor. Zelo ogroženi  bi 
bili mestni hoteli, ki so odvisni od tujih gostov. Negativni vpliv pa bi bil tudi na mobilnost in 
privlačnost Slovenije kot turistične destinacije.  

 
- tveganja v zvezi z dolgoročno finančno naložbo v družbo IP Central d.o.o.: 

Z izvedbo projekta »nova poslovna strategija IP Central d.o.o. – invalidom prijazen 
hotel«, smo tveganje v zvezi z ohranitvijo statusa invalidskega podjetja pri družbi IP 
Central d.o.o. minimizirali. 

 
Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube skupaj s pravnim tveganjem zaradi 
neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih postopkov, drugega nepravilnega ravnanja 
ljudi, ki spadajo v notranje poslovno področje družbe, neustreznosti ali nepravilnega 
delovanja sistemov, ki spadajo v notranjo poslovno področje družbe ali zunanjih dogodkov ali 
dejanj. Operativna tveganja obvladujemo z rednim spremljanjem in prepoznavanjem tveganj 
v okolju in znotraj družbe ter s pravočasnim odzivanjem in sprejemanjem ukrepov glede na 
spreminjajoče se razmere. Glede na pomembnost tveganj preverjamo vzroke za tveganja, 
tveganja ugotavljamo, ocenimo in jih razvrstimo ter določimo ukrepe v zvezi s posameznim 
tveganjem. Tveganja, povezana z upravljanjem s človeškimi viri omejujemo z nenehno skrbjo 
za varnost in zdravje pri delu in z izboljševanjem delovnih razmer. Tveganja v zvezi z 
zanesljivostjo dobaviteljev zmanjšujemo s poenotenimi nabavnimi potmi. Tveganja pri 
konkurenčnosti storitev zmanjšujemo z usmeritvijo v nove trge in kupce ter z inovativnimi 
pristopi na trgu. Družbi UNION HOTELI d.d. in IP CENTRAL d.o.o. sledita politiki 
zagotavljanja visoke kakovosti storitev. Naš cilj je ponuditi gostu kvalitetno in raznovrstno 
storitev tako v gostinskem, kot v hotelskem delu. Trudimo se povečati obseg raznovrstnih  
storitev tudi na kongresnem sektorju poslovanja tako, da so zadovoljni tudi najbolj zahtevni 
poslovni gostje. Premoženjska in z njimi povezana tveganja tudi v letu 2014 prenašamo na 
zavarovalnice(z izjemo protipotresnega zavarovanja).Tveganja povezana z informacijsko 
tehnologijo zmanjšujemo z neprestanim izboljševanjem in nadgrajevanjem tako strojne kot 
programske opreme. Tveganja sprememb iz lokalnega okolja, ki lahko vplivajo na 
poslovanje, zmanjšujemo s krepitvijo sodelovanja z lokalnim okoljem. 
 
Izpostavljenost finančnim tveganjem pomeni možnost sprememb poštene vrednosti 
tveganju izpostavljenih postavk (oslabitev sredstev, okrepitev dolgov), ki imajo neposredni 
vpliv na poslovni izid in denarni tok podjetja, zato je njihovo obvladovanje bistvenega 
pomena za uspeh, razvoj in ne nazadnje obstoj vsake družbe.  
 



UNION HOTELI d.d.  POLLETNO  POROČILO I-VI 2014 

 

 12/26  

  

Finančna tveganja smo umirili s stabilnim poslovanjem, dobro boniteto in ostalimi 
dejavnostmi. Aktivnosti se izvajajo tako na poslovnem, finančnem kot naložbenem področju. 
 
Na finančnem področju največ pozornosti namenjamo predvsem obvladovanju naslednjih 
tveganj: 
 
- kreditno tveganje 
- obrestno tveganje 
- davčno tveganje 
- likvidnostno tveganje 
 
Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi kratkoročne plačilne sposobnosti. 
Obvladovanje likvidnostnega tveganja pomeni učinkovito usklajevanje denarnih in blagovnih 
tokov. Likvidnostna tveganja merimo in obvladujemo preko spremljanja denarnih tokov in z 
mesečnim izdelovanjem likvidnostnih planov za prihodnje 3 mesečno obdobje.  
 

Tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti je v družbi prisotno, kljub temu, da ima družba 
UNION HOTELI d.d. učinkovito upravljanje z denarnimi sredstvi (planiranje denarnih tokov). 
Družba UNION HOTELI d.d. bo morala za izpolnitev svojih obveznosti (izplačilo 
nenačrtovane dividende v višini 1,5 mio evrov) in investicijske dejavnosti v septembru 2014 
najeti posojilo.  
 
Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti je ob zapadlosti obstoječih posojil v začetku leta 
2015 prav tako prisotno. Za zagotovitev dolgoročne plačilne sposobnosti bo potrebno 
posojila ob zapadlosti obnoviti z dolgoročnimi viri.  
 
Obvladovanje oziroma upravljanje s tveganji je tesno povezano z oceno tveganj. Na podlagi 
ocene izpostavljenosti se v okviru obstoječe bilance stanja in s pomočjo instrumentov 
finančnega trga, izpostava do določenega tveganja omeji ali odpravi. Različna tveganja 
zahtevajo različne pristope. 
 

 

4.8. Pričakovanja v prihodnosti, načrti 
 

 

V prvem  polletju 2014 družba UNION HOTELI d.d. ni v celoti dosegla zastavljenih ciljev. Že 
v letu 2013 so bili sprejeti konkretni akcijski načrti na naslednjih področjih: marketinške in 
strateške aktivnosti za pospeševanje prodaje, aktivnosti za pospeševanje prodaje na nivoju 
prodajnih kanalov, aktivnosti za pospeševanje prodaje v gostinskih obratih, ukrepi na 
področju odhodkov poslovanja ter ostali ukrepi. Že sprejeti ukrepi na področju odhodkov 
poslovanja učinkujejo in se pričakujejo tudi v prihodnje. Ukrepe za pospeševanje prodaje 
izvajamo tudi v letu 2014 in pričakujemo, da se bomo z vsemi prodajnimi in marketinškimi 
ukrepi ter dodatnimi nenačrtovanimi dogodki (last minute, special offer) v drugem polletju leta 
2014 približali načrtovanim ciljem tega obdobja. 
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5. POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA 
 

 

5.1. Temeljne računovodske usmeritve in pomembnejša pojasnila k  
računovodskim izkazom družbe in skupine UNION HOTELI za obdobje 
januar – junij 2014 
 

 
1. Polletno poročilo o poslovanju družbe in skupine UNION HOTELI v obdobju januar – junij 

2014 ni bilo revidirano.  
 

2. Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine UNION HOTELI in nerevidirani 
računovodski izkazi družbe UNION HOTELI d.d. za obdobje januar – junij 2014 so 
pripravljeni v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah ter Mednarodnih 
standardov računovodskega poročanja (MSRP) in pojasnili Odbora za pojasnjevanje 
MSRP (v nadaljevanju OPMSRP), ki so sprejeti s strani EU. 
 

3. Medletno računovodsko poročilo se sestoji samo iz zgoščenih računovodskih izkazov in 
izbranih razlagalnih pojasnil (MRS 34 – Medletno računovodsko poročanje). 
 

4. Tako pri skupinskih računovodskih izkazih kot pri računovodskih izkazih obvladujoče 
družbe so upoštevane enake računovodske usmeritve, kot so navedene v 
računovodskem poročilu za poslovno leto 2013.  
 

5. Skupina Union hoteli je v letu 2014 sestavljena iz obvladujoče družbe UNION HOTELI 
d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana in odvisne družbe IP Central d.o.o., Miklošičeva cesta 
9, Ljubljana. Konsolidirani računovodski izkazi obsegajo računovodske izkaze družbe 
UNION HOTELI, d.d. in odvisne družbe IP Central, d.o.o,  na dan poročanja. Vsa 
medsebojna stanja in dogodki so popolnoma izločeni. Pri konsolidaciji je bila uporabljena 
metoda popolnega konsolidiranja.  
 

6. V mesecu januarju 2014 je bila realizirana prva fazo projekta »Nova poslovna strategija 
IP Central d.o.o. invalidom prijazni hotel«: 

• dne 29.1.2014 je družba UNION HOTELI d.d. z odvisno družbo IP Central, d.o.o. 
sklenila kupoprodajno pogodbo za prodajo poslovnih prostorov hotela Central s 
pripadajočimi prostori ter Franky´s bar, v stavbi na naslovu Miklošičeva 9, 
Ljubljana v višini 3.580.000 evrov  ter kupoprodajno pogodbo za prodajo 
premičnin  (pripadajoče opreme) v višini 178.596 evrov. Nakup opreme je družba 
IP Central d.o.o. financirala z lastnimi sredstvi, nakup nepremičnine pa je družba 
IP Central d.o.o. delno financirala z lastnimi sredstvi, za preostali del pa je na 
podlagi posojilne pogodbe najela kredit od matične družbe UNION HOTELI d.d. v 
višini 3.280.000 evrov; 

• družba UNION HOTELI d.d., ki je edini družbenik družbe IP Central d.o.o., je v 
januarju 2014 sprejela naslednje sklepe: sprememba akta o ustanovitvi družbe IP 
Central d.o.o. v delu, ki se nanaša na naknadna  vplačila  v denarni ali nedenarni 
obliki s katerimi se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži; 
sprejem čistopisa akta o ustanovitvi; družba UNION HOTELI d.d. je vplačala v 
družbo IP Central d.o.o. denarno naknadno vplačilo v skupni višini 500.000,00 
EUR, ki se v skladu s 4. točko 1. odstavka 64. člena ZGD-1 v bilanci stanja 
družbe IP Central d.o.o. izkaže kot kapitalske rezerve. Vrednost naložbe družbe 
UNION HOTELI d.d. v 100% poslovnem deležu IP Centrala d.o.o. je na dan 
30.6.2014 znašala 1.050.000 evrov.  
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7. Zaradi velike spremembe v obsegu poslovanja obeh družb, obvladujoče družbe UNION 
HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana in odvisne družbe IP Central d.o.o., 
Miklošičeva cesta 9, Ljubljana (družba UNION HOTELI d.d. je februarja 2014 prodala 
hotel Central družbi IP Central d.o.o. – vključno s prenosom dejavnosti  in zaposlenih 
hotela), primerjalni posamični računovodski izkazi ter posamezna pojasnila k posamičnim 
izkazom družb za leto 2014 niso docela primerljivi s poročevalskim obdobjem. V 
konsolidiranih računovodskih izkazih so vsa medsebojna stanja in dogodki popolnoma 
izločeni tako da so konsolidirani računovodski izkazi poročevalskega obdobja docela 
primerljivi s primerjalnim obdobjem. 

 
8. Skupina UNION HOTELI v računovodskih izkazih ne poroča po odsekih, ker se ukvarja s 

podobnimi  proizvodi in storitvami (dejavnost hoteli in gostinstvo), v enakem 
gospodarskem okolju (območju). Iz istega razloga tudi družba UNION HOTELI d.d. ne 
razkriva informacij  po odsekih v svojih računovodskih izkazih.  
 

9. V družbi in skupini UNION HOTELI sezonskega vpliva nismo zaznali. 
 

10. Med drugimi poslovnimi prihodki v obravnavanem obdobju leta 2014 družba UNION 
HOTELI d.d. izkazuje tudi prihodke, ki izhajajo iz pozitivne razlike med prodajno in 
knjigovodsko sedanjo vrednostjo v zvezi s  prodajo hotela Central s pripadajočimi prostori 
in Franky˙s barom. Pozitivna razlika je v konsolidiranih izkazih izločena. Med drugimi 
poslovnimi prihodki v obravnavanem obdobju leta 2013 pa so evidentirani tudi prihodki od 
razlike pri prodaji naložbenih nepremičnin na Mestnem trgu (razlika med prodajno in 
knjigovodsko sedanjo vrednostjo). 
 

11. Spremembo v kapitalu v letu 2014 predstavljajo vnos čistega poslovnega izida obdobja 
ter sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb. 
 

12. Družba bo dividende izplačevala v drugem polletju leta 2014. Na 27. skupščini družbe 
UNION HOTELI d.d., ki je potekala dne 28.7.2014 je bil sprejet sklep, da se del 
bilančnega dobička v višini 1.524.789 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v 
bruto vrednosti 0,85 evrov na navadno delnico. Dividende se izplačajo: prvi del v višini 
753.425 evrov do 15.8.2014, drugi del v višini 771.364 evrov do 15.10.2014.  
 

13. Finančna zadolženost družbe je na dan 30.6.2014 znašala 9.481.200 evrov. Družba je v 
obdobju januar – junij 2014 odplačala vse zapadle obveznosti iz naslova finančnih 
obveznosti do bank in leasing hiš. 
 

14. Odvisna družba IP Central d.o.o. je v obdobju 1.1.2014-30.6.2014 realizirala čiste 
prihodke od prodaje v višini 635.979 evrov. Bilančna vsota družbe IP Central d.o.o. je na 
dan 30.6.2014 znašala 4.036.356, kapital družbe IP Central d.o.o. pa je znašal 448.724 
evrov.  V obdobju januar – junij 2014 je bil čisti poslovni izid družbe IP Central d.o.o. 
negativen in je znašal -71.369 evrov. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



UNION HOTELI d.d.  POLLETNO  POROČILO I-VI 2014 

 

 15/26  

  

 
5.2. Skupinski izkaz poslovnega izida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v EUR

1-6 2014 1-6 2013
INDEKS 

2014 / 2013

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 6.730.800 6.742.107 99,8
a) Čisti prihodki na dom. trgu iz razmerij do družb v skupini 2.347 1.696 138,4
b) Čisti prihodki na dom. trgu iz razmerij do drugih 6.728.453 6.740.411 99,8

2. PRIZV.STROŠKI PROD.PROIZVODOV ALI NAB.VR. PROD.BLAGA 5.400.316 5.369.651 100,6
a) Proizvajalni stroški prodanih prizvodov - v skupini 0 0
b) Drugi proizvajalni stroški prodanih proizvodov 4.993.836 4.952.161 100,8
c) Nabavna vrednost prodanega blaga - v skupini 0 399 0,0
č) Nabavna vrednost drugega prodanega blaga 406.480 417.091 97,5

3. KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE (1-2) 1.330.484 1.372.456 96,9
4. STROŠKI PRODAJANJA 574.328 440.214 130,5

a) Stroški prodajanja znotraj skupine 0 0
b) Drugi stroški prodajanja 574.328 440.214 130,5

5. STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI 981.085 1.060.676 92,5
a) Stroški splošnih dejavnosti 936.240 1.034.395 90,5
b) Prevred.poslovni odhodki pri neopredm.in opredm.osn.sredst. 0 0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 44.845 26.281 170,6

6. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 247.588 498.428 49,7
a) Drugi poslovni prihodki izven skupine 246.688 111.300 221,6
b) Dobiček od prodaje ali odtujitve osnovnih sredstev izven skupine 900 387.128 0,2

7. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 22.659 369.994 6,1
8. FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB 0 0
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 5.446 10.605 51,4

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 1.381
b) Finančni prihodki iz posojil, danih pridruženim družbam 0 811
c) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 5.446 8.413 64,7

10. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 3.907 7.047 55,4
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 2.165 6.426 33,7
b) Pozitivne tečajne razlike 1.742 621 280,5

11. FIN. ODHODKI ZA OSLABITVE IN ODPISE FINANČNIH NALOŽB 0 0
12. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 196.094 185.476 105,7

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od pridruženih družb 0 15.646
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 168.405 133.438 126,2
c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 27.689 36.392 76,1

13. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 378 505 74,9
a) Finančni odhodki iz obvezn. do dobaviteljev in meničnih obv. 33 51 64,7
b) Fin. odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1 0
c) Negativne tečajne razlike 344 454 75,8

14. PRESEŽEK DELEŽA PREVZEMNIKA NAD NAB.VRED.POSL.ZDRUŽ. 0 0
15. DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO -164.460 201.665
16. DAVEK IZ DOBIČKA 61.888 39.226 157,8
17. ODLOŽENI DAVKI 0 0
18. DOBIČEK OBDOBJA IZ REDNEGA DELOVANJA -226.348 162.439
19. DOBIČEK OPUŠČENE DEJAVNOSTI
20 ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -226.348 162.439

a) Čisti poslovni izid večinskih lastnikov -226.348 162.439
b) Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov 0 0

-0,13 0,09

POSTAVKA

ČISTI DOBIČEK VEČINSKEGA LASTNIKA NA DELNICO (brez lastnih delnic)
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5.3. Skupinski izkaz vseobsegajočega donosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Skupinski izkaz stroškov po naravnih vrstah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v EUR

1-6 2014 1-6 2013
INDEKS 

2014 / 2013

I. SPREM. VRED. ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE 0 0
II STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2.897.883 2.893.473 100

1. Nabavna vrednost prodanega blaga - v skupini 0 0
2. Nabavna vrednost prodanega blaga - drugo 22.568 20.193 112
3. Stroški materiala - nabava v skupini 0 0
4. Stroški materiala - nabava izven skupine 1.104.824 1.126.774 98
5. Stroški storitev v skupini 18.234 10.649 171
6. Stroški drugih storitev 1.752.257 1.735.857 101

III. STROŠKI DELA 2.740.931 2.630.880 104
1. Plače in nadomestila plač 1.922.991 1.860.520 103
2. Stroški pokojninskih zavarovanj 263.738 259.171 102
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 140.423 128.727 109
4. Drugi stroški dela 413.779 382.462 108

IV. AMORTIZACIJA 1.105.504 1.142.997 97
1. Amortizacija neopredmetenih sredstev 7.804 34.998 22
2. Amortizacija nepremičnin 845.782 847.493 100
3. Amortizacija naložbenih nepremičnin 48.007 50.945 94
4. Amortizacija opreme 203.911 209.561 97

V. OSTALI STROŠKI 211.411 203.191 104
1. Izgube zaradi odtujitve in prevr. osnovnih stredstev - v skupini 0 0
2. Izgube zaradi odtujitve in prevr. osnovnih sredstev - ostalo 0 0
3. Popravki vrednosti pri obratnih sredstvih 44.845 26.281 171
4. Druge rezervacije 0 0
5. Drugi odhodki poslovanja 166.566 176.910 94

VI. POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ 6.955.729 6.870.541 101

POSTAVKA

v EUR
1-6 2014 1-6 2013

-226.348 162.439

52.006 -27.879
-8.841 4.740

-183.183 139.300
Druge sestavine vseobsegajočega donosa 
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

POSTAVKA
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo 
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5.5. Skupinska bilanca stanja 
 

 

 

 

v EUR

 30.06.2014 31.12.2013
INDEKS 

2014 / 2013

SREDSTVA 45.287.506 46.416.138 97,6
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 41.884.276 42.804.992 97,8

I. Neopredm.sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 35.952 41.636 86,3
II. Nepremičnine in oprema 37.455.090 38.366.292 97,6
III. Naložbene nepremičnine 3.859.292 3.906.298 98,8
IV. Dolgoročne finančne naložbe 435.421 383.405 113,6
V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0
VI. Druga sredstva 0 0
VII. Dolgoročne terjatve za odložene davke 98.521 107.361 91,8
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 3.086.347 3.392.173 91,0

I. Dolgor. sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0
II. Zaloge 150.248 155.444 96,7
III. Kratkoročne finančne naložbe 25.075 50.543 49,6
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.607.522 1.372.261 117,1
V. Denarna sredstva 1.303.502 1.813.925 71,9

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 316.883 218.973 144,7
Č. ZABILANČNA EVIDENCA 9.594.350 10.746.617 89,3

 30.06.2014 31.12.2013
INDEKS 

2014 / 2013

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 45.287.506 46.416.138 97,6
A. KAPITAL 32.491.537 32.674.721 99,4
A1. Kapital večinskih lastnikov 32.491.537 32.674.721 99,4

I. Vpoklicani kapital 7.485.695 7.485.695 100,0
II. Kapitalske rezerve 14.572.118 14.572.118 100,0
III. Rezerve iz dobička 5.088.711 5.088.711 100,0
IV. Pridobljene lastne delnice in deleži (odbitna postavka) 0
V. Presežek iz prevrednotenja 92.659 49.494 187,2
VI. Konsolidacijske tečajne razlike 0 0
VII. Preneseni čisti poslovni izid 5.478.702 5.467.864 100,2
VIII. Čisti poslovni izid poslovnega leta -226.348 10.839
A2. Kapital manjšinskih lastnikov 0
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.542.100 1.614.847 95,5

I. Dolgoročne rezervacije za pokojninske in pododobne obveznosti 487.400 498.205 97,8
II. Druge dolgoročne rezervacije 100.000 100.000 100,0
III. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 954.700 1.016.642 93,9

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 8.239.955 8.040.811 102,5
I. Dolgoročne finančne obveznosti 8.229.278 8.034.170 102,4
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 10.677 6.641 160,8
III. Obveznosti za odloženi davek 0 0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.591.284 3.878.659 66,8

I. Dolgoročne obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0
II. Kratkoročne finančne obveznosti 1.251.922 2.714.712 46,1
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.339.362 1.163.947 115,1
IV. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodka 61.888 165 37.507,9

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 360.742 206.935 174,3
E. ZABILANČNA EVIDENCA 9.594.350 10.746.617 89,3

FINANČNA ZADOLŽENOST 9.481.200 10.748.882 88,2

POSTAVKA

POSTAVKA
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5.6. Skupinski izkaz gibanja kapitala 
 

SKUPINSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 1.1.2014 DO 30.6.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

v EUR

Kapital 
manjšinskih 

lastnikov

Kapitalske 
rezerve

Presežek iz 
prevrednot

enja

Skupaj 
KAPITAL

Osnovni kapital
Zakonske 
rezerve

Rezerve za 
lastne delnice 

in lastne 
poslovne 
deleže

Lastne delnice 
in lastni 

poslovni deleži 
(kot odbitna 
postavka)

Druge rezerve 
iz dobička

Preneseni čisti 
dobiček 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta

SKUPAJ
KAPITAL

A.
Začetno stanje poročevalskega obdobja 
01.01.2014 7.485.695 0 14.572.118 759.669 0 0 4.329.042 49.494 5.467.864 10.839 32.674.721

B.1.
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z 
lastniki 0

B.2.
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja 43.165 -226.348 -183.183

a) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta -226.348 -226.348

b)
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih 
naložb 52.006 52.006

c)
Druge sestavine vseobsegajočega donosa 
poročevalskega obdobja -8.841 -8.841

B.3. Spremembe v kapitalu 10.839 -10.839 0

a)
Razporeditev preostalega dela čistega dobička leta 
2013 na druge sestavine kapitala 10.839 -10.839 0

C.
Končno stanje poročevalskega obdobja 
30.06.2014 7.485.695 0 14.572.118 759.669 0 0 4.329.042 92.659 5.478.702 -226.348 32.491.537

Vpoklicani 
kapital

Rezerve iz dobička

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid

Čisti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta
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SKUPINSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 1.1.2013 DO 31.12.2013 
 
 
 
 

 

 

v EUR

Kapital 
manjšinskih 

lastnikov

Kapitalske 
rezerve

Presežek iz 
prevrednot

enja

Skupaj 
KAPITAL

II III IV VII

Osnovni kapital
Zakonske 
rezerve

Rezerve za 
lastne delnice 

in lastne 
poslovne 
deleže

Lastne delnice 
in lastni 

poslovni deleži 
(kot odbitna 
postavka)

Druge rezerve 
iz dobička

Preneseni čisti 
dobiček 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta

SKUPAJ
KAPITAL

A.
Začetno stanje poročevalskega obdobja 
01.01.2013 7.485.695 14.572.118 759.669 4.329.042 -119.103 6.531.525 945.472 34.504.418

B.1.
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z 
lastniki -2.009.133 -2.009.133

a) Izplačilo dividend -2.009.133 -2.009.133

B.2.
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja 168.597 10.839 179.436

a) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 10.839 10.839

b)
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih 
naložb 203.129 203.129

c)
Druge sestavine vseobsegajočega donosa 
poročevalskega obdobja -34.532 -34.532

B.3. Spremembe v kapitalu 945.472 -945.472 0

a)

Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala 945.472 -945.472 0

C.
Končno stanje poročevalskega obdobja 
31.12.2013 7.485.695 0 14.572.118 759.669 0 0 4.329.042 49.494 5.467.864 10.839 32.674.721

VI

Vpoklicani 
kapital

Rezerve iz dobička

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid

Čisti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

I IV V
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5.7. Skupinski izkaz denarnih tokov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v EUR

postavka
od 1.1.2014            
do 30.6.2014

od 1.1.2013            
do 30.6.2013

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Postavke izkaza poslovnega izida -226.348 162.439

Dobiček pred obdavčitvijo -164.460 201.665
Davek od dohodka -61.888 -39.226

Popravki poslovnega izida

   Neto stroški financiranja 188.369 233.735
   Prevrednotenje naložb 52.006 -27.879
   Učinek pri prodaji osnovnih sredstev -900 0
   Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 7.804 34.998
   Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin 48.007 50.945
   Popravek vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev 1.049.693 1.057.054
   Popravek vrednosti zalog in terjatev -14.111 -6.696
Dobiček iz rednega delovanja pred spremembami v obratnem kapitalu 1.104.520 1.504.596
   Povečanje /zmanjšanje poslovnih in drugih terjatev -235.242 -862.191
   Povečanje /zmanjšanje aktivnih časovnih razmejitev -97.910 -79.468
   Povečanja/zmanjšanje odloženih terjatev za davek 8.841 -4.739
   Povečanja/zmanjšanje zalog 4.756 9.613
   Povečanje /zmanjšanje za prodajo razpoložljivih finančnih naložb -52.006 27.879
   Povečanje /zmanjšanje drugih finančnih naložb 1.557 -60.309
   Povečanje /zmanjšanje rezervacij -10.805 -8.428
   Povečanje /zmanjšanje vladnih dotacij -61.942 -39.711
   Povečanja/zmanjšanje poslovnih in drugih dolgov 179.451 383.734
   Povečanja/zmanjšanje obveznosti iz davka od dohodkov 61.722 13.921
   Povečanja/zmanjšanje pasivnih časovnih razmejitev 153.807 -24.265
Denarni tok iz poslovanja 1.056.749 860.632
Prejemki od obresti 7.601 -25.345
Izdatki za obresti -196.095 -143.127
Izdatki za davke 0 0
Prebitek prejemkov pri poslovanju in prebitek izdatkov pri poslovanju 868.255 692.160

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju 24.756 360.155
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 900 42
Prejemki od vrnjenih posojil in predujmov drugih strank 23.856 360.113
Izdatki pri naložbenju -135.686 -676.263
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -2.118 -12.035
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -1.000 0
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -132.568 -243.778
Izdatki za dana posojila in predujme drugim strankam 0 -420.450
Prebitek prejemkov pri naložbenju in prebitek izdatkov pri naložbenju -110.930 -316.108

C.  DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri financiranju 0 3.450.000
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 3.450.000
Izdatki pri financiranju -1.266.338 -3.206.424
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -193.173 -359.838
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -1.071.797 -2.846.000
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -1.368 -586
Prebitek prejemkov pri financiranju in prebitek izdatkov pri financiranju -1.266.338 243.576
Pobotane tečajne razlike -1.410 167

Č. GIBANJE DENARJA IN DENARNIH USTREZNIKOV
Na začetku leta 1.813.925 1.010.427
Povečanje - zmanjšanje denarja in denarnih ustreznikov -510.423 619.795
Na koncu obdobja (30.06.) 1.303.502 1.630.222
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5.8. Izkaz poslovnega izida družbe UNION HOTELI d.d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v EUR

p o s t a v k a 
JAN - JUN      

2014
JAN - JUN      

2013
Index 

2014/2013
1. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 6.177.705 6.742.107 91,6

a) Čisti prih. na dom. trgu iz razmerij do družb v skupini 27.637 1.696 1.629,5
b) Čisti prih. na dom. trgu iz razmerij do drugih 6.150.068 6.740.411 91,2

2. PROIZV.STR.PROD.PROIZV. ALI NAB.VRED.PROD.BLAGA 4.827.278 5.369.651 89,9
a) Proizvajalni stroški prodanih proizv. v skupini 0 0
b) Drugi proizvajalni stroški prodanih proizvodov 4.439.464 4.952.161 89,6
c) Nabavna vrednost prodanega blaga v skupini 0 399
d) Nabavna vrednost drugega prodanega blaga 387.814 417.091 93,0

3. KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE (1-2) 1.350.427 1.372.456
4. STROŠKI PRODAJANJA 557.985 440.214 126,8

a) Stroški prodajanja znotraj skupine 0 0
b) Drugi stroški prodajanja 557.985 440.214 126,8

5. STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI 948.435 1.030.902 92,0
a) Stroški splošnih dejavnosti 903.590 1.004.621 89,9
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnov.sred. 0 0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obrat.sred. 44.845 26.281 170,6

6. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 685.426 485.640 141,1
a) Drugi poslovni prihodki v skupini 0 0
b) Drugi poslovni prihodki izven  skupine 219.359 98.512 222,7
c) Državna pomoč 0 0
č) Dobiček od prodaje osn. sredstev v skupini 465.167 0
d) Dobiček od prodaje osn.sredstev izven skupine 900 387.128

7. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 529.433 386.980 136,8
8. FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB 0 0
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 27.162 9.875 275,1

a) Fin. prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 22.290 1.381 1.614,0
b) Fin. prihodki iz posojil, danih pridruženim družbam 0 811 0,0
c) Fin. prihodki iz posojil, danih drugim 4.872 7.683 63,4

10. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 3.888 7.047 55,2
a) Fin. prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 2.165 6.426 33,7
b) Pozitivne tečajne razlike 1.723 621 277,5

11. FIN. ODH. ZA OSLAB. IN ODPISE FIN. NALOŽB 0 0
12. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 196.094 185.476 105,7

a) Fin. odhodki iz posojil, prejetih od pridruženih družb 0 15.646
b) Fin. odhodki iz posojil, prejetih od bank 168.405 133.438 126,2
c) Fin. odhodki iz drugih finančnih obveznosti 27.689 36.392 76,1

13. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 343 505 67,9
a) Fin. odhodki iz obvezn. do dobaviteljev in meničnih obv. 0 51
b) Fin. odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1 0
c) Negativne tečajne razlike 342 454 75,3

14. DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO 364.046 217.921 167,1
15. DAVEK IZ DOBIČKA 61.888 39.226 157,8
16. ODLOŽENI DAVKI 0
17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 302.158 178.695 169,1
18. ČISTI POSLOVNI IZID NA DELNICO (brez lastnih delnic) 0,17 0,10 169,1



UNION HOTELI d.d.  POLLETNO  POROČILO I-VI 2014 

 

 22/26  

  

5.9. Izkaz vseobsegajočega donosa družbe UNION HOTELI d.d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. Izkaz stroškov po naravnih vrstah družbe UNION HOTELI d.d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v EUR
JAN - JUN             

2014
JAN - JUN              

2013

302.158 178.695
52.006 -27.879
-8.841 4.739

345.323 155.555
Druge sestavine vseobsegajočega donosa 
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

POSTAVKA
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za 

v EUR

p o s t a v k a 
JAN - JUN      

2014
JAN - JUN      

2013
Index 

2014/2013
I. SPREM. VREDN. ZALOG NEDOKONČ. PROIZVOD. 0 0
II. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2.653.875 2.986.909 88,9

1. Nabavna vrednost prodanega blaga - v skupini 0 0
2. Nabavna vrednost prodanega blaga - drugo 20.082 20.193 99,5
3. Stroški materiala  - nabava v skupini 0 0
4. Stroški materiala  - nabava izven skupine 966.284 1.126.774 85,8
5. Stroški storitev v skupini 71.598 107.209 66,8
6. Stroški drugih storitev 1.595.911 1.732.733 92,1

III. STROŠKI DELA 2.434.192 2.509.199 97,0
1. Plače in nadomestila plač 1.717.875 1.770.282 97,0
2. Stroški pokojninskih zavarovanj 231.036 239.309 96,5
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 125.483 128.727 97,5
4. Drugi stroški dela 359.798 370.881 97,0

IV. AMORTIZACIJA 1.045.017 1.141.468 91,6
1. Amortizacija neopredmetenih sredstev 7.119 34.311 20,7
2. Amortizacija nepremičnin 798.702 847.493 94,2
3. Amortizacija naložbenih nepremičnin 48.007 50.945 94,2
4. Amortizacija opreme 191.189 208.719 91,6

V. OSTALI STROŠKI 200.614 203.191 98,7
1. Izgube zaradi odtujitve osnovnih sredstev - v skupini 0 0
2. Izgube zaradi odtujitve osnovnih sredstev - ostalo 0 0
3. Popravki vrednosti pri obratnih sredstvih 44.845 26.281 170,6
4. Druge rezervacije 0 0
5. Drugi odhodki poslovanja 155.769 176.910 88,0

VI. POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ 6.333.698 6.840.767 92,6
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5.11. Bilanca stanja družbe UNION HOTELI d.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v EUR

postavka 30.6.2014 31.12.2013

Index 
30.06.14/ 
31.12.13

SREDSTVA 45.958.764 46.798.433 98,2
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 42.791.797 43.351.775 98,7

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne akt. čas. razmejitve 36.178 41.178 87,9
II. Nepremičnine in oprema 34.210.862 38.363.533 89,2
III. Naložbene nepremičnine 3.859.292 3.906.298 98,8
IV. Dolgoročne finančne naložbe 4.586.944 933.405 491,4
V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0
VI. Druga sredstva 0 0
VII. Dolgoročne terjatve za odložene davke 98.521 107.361 91,8
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 2.879.514 3.229.053 89,2

I. Dolgor. sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0
II. Zaloge 138.722 155.444 89,2
III. Kratkoročne finančne naložbe 122.667 50.402 243,4
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.499.330 1.369.724 109,5
V. Denarna sredstva 1.118.795 1.653.483 67,7

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 287.453 217.605 132,1
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 12.793.284 10.869.108 117,7

postavka 30.6.2014 31.12.2013

Index 
30.06.14/ 
31.12.13

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 45.958.764 46.798.433 98,2
A. KAPITAL 33.549.950 33.204.628 101,0

I. Vpoklicani kapital 7.485.695 7.485.695 100,0
II. Kapitalske rezerve 14.572.118 14.572.118 100,0
III. Rezerve iz dobička 5.088.711 5.088.711 100,0
IV. Pridobljene lastne delnice in deleži (odbitna postavka) 0 0
V. Presežek iz prevrednotenja 92.659 49.494 187,2
VI. Uskupinjevalni popravek kapitala 0 0
VII. Preneseni čisti poslovni izid 6.008.609 5.998.539 100,2
VIII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 302.158 10.071 3.000,3
VIII. Kapital manjšinskih lastnikov 0 0
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.344.346 1.467.841 91,6

I. Dolgor. rezervacije za pokojninske in podobne obveznosti 381.842 469.813 81,3
II. Druge dolgoročne rezervacije 100.000 100.000 100,0
III. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 862.504 898.028 96,0

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 8.239.955 8.040.811 102,5
I. Dolgoročne finančne obveznosti 8.229.278 8.034.170 102,4
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 10.677 6.641 160,8
III. Obveznosti za odloženi davek 0 0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.499.511 3.890.860 64,2

I. Dolgor. obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0
II. Kratkoročne finančne obveznosti 1.251.922 2.714.712 46,1
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.185.701 1.175.983 100,8
IV. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodka 61.888 165 37.507,9

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 325.002 194.293 167,3
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 12.793.284 10.869.108 117,7

FINANČNA ZADOLŽENOST 9.481.200 10.748.882 88,2
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5.12. Izkaz gibanja kapitala družbe UNION HOTELI d.d. 
 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 1.1.2014 DO 30.6.2014 
 
 
 
 

v EUR

Kapitalske 
rezerve

Presežek iz 
prevrednot

enja

Skupaj 
KAPITAL

III IV VII

Osnovni kapital
Zakonske 
rezerve

Rezerve za 
lastne delnice 

in lastne 
poslovne 
deleže

Lastne delnice 
in lastni 

poslovni deleži 
(kot odbitna 
postavka)

Druge rezerve 
iz dobička

Preneseni čisti 
dobiček 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta

Čista izguba 
poslovnega leta

SKUPAJ
KAPITAL

I/1 III IV/1 IV/2 IV/3 III/5 IV V/1 VI/1 VI/2 VII

A.
Začetno stanje poročevalskega obdobja 
01.01.2014 7.485.695 14.572.118 759.669 4.329.042 49.494 5.998.539 10.071 33.204.628

B.1.
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z 
lastniki 0

B.2.
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja 43.165 302.158 345.323

a) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 302.158 302.158

b)
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih 
naložb 52.006 52.006

c)
Druge sestavine vseobsegajočega donosa 
poročevalskega obdobja -8.841 -8.841

B.3. Spremembe v kapitalu 10.071 -10.071 0

a)

Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala 10.071 -10.071 0

C.
Končno stanje poročevalskega obdobja 
30.6.2014 7.485.695 14.572.118 759.669 0 0 4.329.042 92.659 6.008.609 302.158 0 33.549.950

Vpoklicani 
kapital

Rezerve iz dobička

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

VIIV VI
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 1.1.2013 DO 31.12.2013 
 
 v EUR

Kapitalske 
rezerve

Presežek iz 
prevrednot

enja

Skupaj 
KAPITAL

III IV VII

Osnovni kapital
Zakonske 
rezerve

Rezerve za 
lastne delnice 

in lastne 
poslovne 
deleže

Lastne delnice 
in lastni 

poslovni deleži 
(kot odbitna 
postavka)

Druge rezerve 
iz dobička

Preneseni čisti 
dobiček 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta

Čista izguba 
poslovnega leta

SKUPAJ
KAPITAL

I/1 III IV/1 IV/2 IV/3 III/5 IV V/1 VI/1 VI/2 VII

A.
Začetno stanje poročevalskega obdobja 
01.01.2013 7.485.695 14.572.118 759.669 4.329.042 -119.103 6.836.014 1.171.658 35.035.093

B.1.
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z 
lastniki -2.009.133 -2.009.133

a) Izplačilo dividend -2.009.133 -2.009.133

B.2.
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja 168.597 10.071 178.668

a) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 10.071 10.071

b)
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih 
naložb 203.129 203.129

c)
Druge sestavine vseobsegajočega donosa 
poročevalskega obdobja -34.532 -34.532

B.3. Spremembe v kapitalu 1.171.658 -1.171.658 0

a)

Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala 1.171.658 -1.171.658 0

C.
Končno stanje poročevalskega obdobja 
31.12.2013 7.485.695 14.572.118 759.669 0 0 4.329.042 49.494 5.998.539 10.071 0 33.204.628

Vpoklicani 
kapital

Rezerve iz dobička

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

I IV V VI
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5.13. Izkaz denarnih tokov družbe UNION HOTELI d.d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v EUR

postavka
od 1.1.2014            
do 30.6.2014

od 1.1.2013            
do 30.6.2013

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Postavke izkaza poslovnega izida 302.158 178.695

Dobiček pred obdavčitvijo 364.046 217.921
Davek od dohodka -61.888 -39.226

Popravki poslovnega izida

   Neto stroški financiranja 166.621 234.465
   Prevrednotenje naložb 52.006 -27.879
   Učinek pri prodaji osnovnih sredstev -466.067 0
   Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 7.119 34.311
   Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin 48.007 50.945
   Popravek vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev 989.891 1.056.212
   Popravek vrednosti zalog in terjatev -14.111 -6.696
   Oblikovanje in odprava rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev -81.305 0

Dobiček iz rednega delovanja pred spremembami v obratnem kapitalu 1.004.319 1.520.053
   Povečanje /zmanjšanje poslovnih in drugih terjatev -129.606 -906.446
   Povečanje /zmanjšanje aktivnih časovnih razmejitev -69.848 -76.312
   Povečanja/zmanjšanje odloženih terjatev za davek 8.841 -4.739
   Povečanja/zmanjšanje zalog 16.260 9.613
   Povečanje /zmanjšanje za prodajo razpoložljivih finančnih naložb -52.006 27.879
   Povečanje /zmanjšanje drugih finančnih naložb 1.557 -60.309
   Povečanje /zmanjšanje rezervacij -6.666 -8.428
   Povečanje /zmanjšanje vladnih dotacij -35.524 -39.711
   Povečanja/zmanjšanje poslovnih in drugih dolgov 13.754 372.283
   Povečanja/zmanjšanje obveznosti iz davka od dohodkov 61.722 13.921
   Povečanja/zmanjšanje pasivnih časovnih razmejitev 130.709 -26.126
Denarni tok iz poslovanja 943.512 821.678
Prejemki od obresti 29.317 16.274
Izdatki za obresti -196.095 -185.476
Prebitek prejemkov pri poslovanju in prebitek izdatkov pri poslovanju 776.734 652.476

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju 3.864.151 360.155
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 3.759.496 42
Prejemki od vrnjenih posojil in predujmov drugih strank 104.655 360.113

Izdatki pri naložbenju -3.907.844 -676.263
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -2.118 -12.035
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -1.000 0
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -124.726 -243.778
Izdatki za nakup odvisnih družb, zmanjšan za denarna sredstva -500.000 0
Izdatki za dana posojila in predujme drugim strankam -3.280.000 -420.450
Prebitek prejemkov pri naložbenju in prebitek izdatkov pri naložbenju -43.693 -316.108

C.  DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri financiranju 0 3.450.000
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 3.450.000

Izdatki pri financiranju -1.266.338 -3.206.424
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -193.173 -359.838
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -1.071.797 -2.846.000
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -1.368 -586
Prebitek prejemkov pri financiranju in prebitek izdatkov pri financiranju -1.266.338 243.576
Pobotane tečajne razlike -1.391 167

Č. GIBANJE DENARJA IN DENARNIH USTREZNIKOV
Na začetku leta 1.653.483 927.559
Povečanje - zmanjšanje denarja in denarnih ustreznikov -534.688 580.111
Na koncu obdobja (30.06.) 1.118.795 1.507.670


