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1 Poslovno poročilo 

1.1 Predstavitev podjetja 
 
 
Za družbo Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, kot pravno 
naslednico pooblaščene investicijske družbo Setev, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,  je leto 2020 
že petindvajseto poslovno leto in hkrati sedemnajsto, v katerem je poslovala kot redna 
delniška družba, organizirana kot holding.  
 
Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, je vpisana v sodni register pod 
številko registrskega vložka 1/26040/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. SRG 
2003/08552, z dne 9. januarja 2004. 
 
Skrajšana firma glasi:   Hram Holding d.d.. 
Pravna oblika:    delniška družba. 
Matična številka družbe:  5859298. 
Davčna številka družbe:  74614690. 
Glavna dejavnost družbe: 64.200 Dejavnost holdingov. 
 
Nominalna vrednost delnice je bila do 31.12.2006 enaka 1.000,00 SIT (4,173 EUR), po 
spremembi nacionalne valute s 01.01.2007, pa so delnice postale kosovne. Osnovni kapital 
znaša 13.750.418,87 EUR in je razdeljen na 4.282.596 navadnih imenskih kosovnih delnic 
istega razreda, oznake ST1R. 
 
Organi družbe so: 

- skupščina 

- nadzorni svet 

- uprava 

- revizijska komisija 
Člani nadzornega sveta: 

- g. Matej Kovač (predsednik), 

- ga. Blanka Muster, 

- g. Aleš Jesih, 
vsi z mandatom do 26.10.2024. 

 
 
Nadzorni svet se je v letu 2020 sestal na treh sejah in sprejel naslednje pomembnejše sklepe: 
 
Korespondenčna seja dne 26.05.2020: 
Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji korespondenčni seji 
dne 26.05.2020 obravnaval, potrdil in sprejel letno poročilo družbe in skupine Hram Holding 
za leto 2019 ter se seznanil z mnenjem revizijske komisije o revidiranem poročilu družbe in 
skupine Hram Holding za leto 2019. 
Sprejel je pisno poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2019 o preveritvi revidiranega 
letnega poročila družbe in skupine Hram Holding za leto 2019. 
Nadzorni svet družbe je potrdil in sprejel tudi revidirano poročilo o razmerjih s povezanimi 
družbami Hram Holding, d.d.. Obravnaval je izjavo poslovodstva iz petega odstavka 545. 
člena ZGD-1 v poročilu o razmerjih s povezanimi družbami in nanjo ni imel pripomb. 
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Korespondenčna seja dne 27.08.2020: 
Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji korespondenčni seji 
dne 27.08.2020 izdal sogasje za prodajo 427.306 lastnih delnic v vrednosti 213.653,00 EUR 
družbi Svema Trade, d.o.o., Ljubljana. 
 
63. seja dne 10.09.2020: 
Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. se je na svoji 63. redni seji seji dne 
10.09.2020 seznanil s strani uprave predlaganim dnevnim redom 27. redne seje skupščine 
delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. in ga potrdil. 
 
 
Upravo družbe je v letu 2020 predstavljal direktor Sašo Tanko, univ. dipl. ekon..  
Direktor zastopa družbo neomejeno, razen pri naslednjih poslih oz. odločitvah, za katere je 
potrebno soglasje nadzornega sveta: 

- sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad en milijon evrov, 

- izplačilo vmesnih dividend, 

- imenovanje prokurista. 
Uprava je računovodske izkaze družbe za leto 2020 potrdila dne 17.03.2021.  
 
 
Revizijska komisija v sestavi: Blanka Muster, Matej Kovač, Aleš Jesih in Ivana Žvab, se je v 
letu 2020 sestala na korespondenčni seji dne 26.05.2020, na kateri se je seznanila z mnenjem 
revizorja za Letno poročilo družbe in skupine Hram Holding za poslovno leto 2019. 
 
 
Skladno s sklepom skupščine delničarjev družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., 
Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, z dne 26.10.2020, so bile delnice družbe (oznaka ST1R) 
umaknjene iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze. Sklep skupščine je bil dne 
27.10.2020 vpisan v sodni register, Ljubljanska borza pa je delnice dejansko umaknila dne 
03.11.2020. O tega trenutka dalje družba HRAM HOLDING, d.d. ni več družba javnega 
interesa in s tem velika družba po kriterijih ZGD-1. 
 
 
Družba Hram Holding, d.d., Ljubljana je davčni zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov 
pravnih oseb. 
 
  



Hram Holding 

Letno poročilo 2020 

5 

 

NALOŽBE V POVEZANE OSEBE 
Družba ima neposredno in posredno lastniške deleže večje od 20% v naslednjih družbah: 
 

  % lastništva 

Žima nepremičnine, d.o.o. 100,00% 

Unitex, d.d. 100,00% 

Unit-as nepremičnine, d.o.o. 100,00% 

Napredek Bistrica, d.o.o. 100,00% 

Kona, d.o.o. 99,98% 

Tabor, d.o.o. 100,00% 

Avtomerkur Vozila, d.o.o. 100,00% 

Uniteks zastopstva, d.o.o. 100,00% 

UA Acervo, d.o.o. 100,00% 

Avtomerkur, d.o.o. 100,00% 

skupaj   

Neposredno povezane družbe in lastniški deleži so razkrite v točki 1.7 in točki 2.6.1.2 tega 
poročila. 
 
TRANSAKCIJE S POVEZANIMI OSEBAMI V LETU 2020 

   

      
      

obračunane 
obresti 

obračunane 
obresti 

poslovne 
storitve 

povezana oseba dana posojila prejeta posojila prihodki odhodki prihodki 

Fokuss, d.o.o.       471   

Žima nepremičnine, d.o.o.         10.560 

Unitex, d.d.         4.380 

Unit-as nepremičnine, d.o.o. 200.600   22.944   12.672 

Napredek Bistrica, d.o.o.   4.100   1.697 4.380 

Kona, d.o.o.   30.000   451 4.380 

Tabor, d.o.o.     21.019   4.380 

Avtomerkur Vozila, d.o.o.       2.579 3.360 

Uniteks zastopstva, d.o.o.         4.380 

UA Acervo, d.o.o.   10.700   7.037 3.360 

Avtomerkur, d.o.o. 8.000   3.076     

skupaj 208.600 44.800 47.039 12.235 51.852 

 
 
Vse povezane osebe so iz skupine Hram Holding oz. obvladujoča družba. 
 
Družba v prihodnosti ne pričakuje odhodkov vezanih na okoljevarstveno zakonodajo. 
 
V družbi sta bili v letu 2020 zaposleni dve osebi z visokošolsko izobrazbo. 
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1.2 Izjava odgovornih oseb za sestavo letnega poročila 
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1.3 Upravljanje naložb iz portfelja  
 
Konec leta 2020 je bilo v portfelju Hram Holdinga, d.d., skupno 10 naložb v različna podjetja. 
Od teh je bilo vrednostno 96,3% dolgoročnih naložb v skupini.  
 
Ostale naložbe v podjetja so portfeljskega značaja, oziroma so namenjene za nadaljnjo 
odprodajo.  

 

1.4 Zaposleni 
 
V letu 2020 sta bila v družbi dva zaposlena: 
 

Sašo Tanko, univ. dipl. ekon.  => direktor, 
 Tomaž Zorec, univ. dipl. ekon. => računovodja. 
 
 
Prejemki članov uprave, nadzornega sveta in revizijske komisije v letu 2020 (v EUR): 
 

 

Fiksni del Povračila   Skupaj Skupaj 

 

prejemkov stroškov Sejnine bruto neto 

Direktor 57.260 2.334   59.594 35.192 

Nazorni svet     1.492 1.492 1.085 

Revizijska komisija     929 929 676 

 
Direktor prejema plačo skladno z individualno pogodbo in v letu 2020 ni prejel plačil za 
opravljanje nalog v odvisnih družbah. 
 

1.5 Delničarji 
 
Deset največjih delničarjev Hram Holding, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2020: 

delničar št. delnic %

FOKUSS, d.o.o. 2.893.140 67,56%

SVEMA TRADE, d.o.o. 846.486 19,77%

ATRIA, d.o.o. 112.350 2,62%

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20.000 0,47%

Žontar Jaroslav 10.000 0,23%

Jesih Aleš 9.854 0,23%

ILIRIKA ZAVAROVANJE, d.o.o. 7.926 0,19%

KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. 6.294 0,15%

Duhovnik Jožef 5.697 0,13%

Perdih Marko 3.618 0,08%

O S T A L I 367.231 8,57%

S K U P A J 4.282.596 100,00  
 
Družba Fokuss, d.o.o., s sedežem na Celovški 150 v Ljubljani, je nadrejena (obvladujoča) 
družba družbi Hram Holding, d.d. in ostalim družbam iz skupine Hram Holding.  
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Družba Hram Holding, d.d.., s sedežem na Vilharjevi 29 v Ljubljani, je nadrejena 
(obvladujoča) družba ostalim družbam iz skupine Hram Holding. 
 
Skladno s 545. členom Zakona o gospodarskih družbah je družba Hram Holding, d.d. 
sestavila poročilo o razmerjih s povezanimi družbami. V njem so navedeni vsi pravni posli, ki 
jih je družba sklenila v preteklem poslovnem letu z obvladujočo družbo in podrejenimi 
družbami. Družba je v okoliščinah, ki so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni 
posel ali storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem poslu dobila ustrezno vračilo in ni 
bila prikrajšana.  
 
 
Število delnic v lasti uprave in nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d. na dan 
31.12.2020: 

ime in priimek funkcija št. delnic delež v kapitalu

Sašo Tanko direktor 0 0,000%

Matej Kovač predsednik nadzornega sveta 285 0,007%

Aleš Jesih član nadzornega sveta 9.854 0,230%

Blanka Muster članica nadzornega sveta 0 0,000%

SKUPAJ 10.139 0,237%  
Delnice so izdane v nematerializirani obliki in od leta 1999 uvrščene v Centralni register 
Klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, pod oznako ST1R. 
 
Skupščina delničarjev družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana je v letu 2020 zasedala dne 
22.10.2020. Seznanila se je z revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in 
skupine Hram Holding za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem 
delu in preveritvi letnega poročila za leto 2019, podelila je razrešnico upravi in nadzornemu 
svetu družbe za leto 2019, sprejela je sklep o umiku delnic družbe Hram Holding, d.d. iz 
trgovanja na organiziranem trgu, pooblastila upravo za pridobivanje in odsvajanje lastnih 
delnic in imenovala nove člane nadzornega sveta družbe.  
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1.6 Naložbe 
 
Portfelj Hram Holding, d.d. na 31.12.2020 (št. delnic in % solastništva): 
 

NALOŽBA - IZDAJATELJ količina % lastništva neto naložba 

TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA 6.379 0,10% 278.124,40 

SKUPAJ KOTIRAJOČE DELNICE     278.124,40 

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA 390 0,01% 4.840,78 

KOMPAS RAC D.D., LJUBLJANA 177.178 9,25% 0,00 

UNITEX D.D., LJUBLJANA 26.580 50,59% 0,00 

SKUPAJ NEKOTIRAJOČE DELNICE     4.840,78 

NAPREDEK BISTRICA D.O.O., LJUBLJANA 84,15%   4.632.080,01 

TABOR, D.O.O., LJUBLJANA 23,28%   0,00 

UA ACERVO, D.O.O., LJUBLJANA 100,00%   1.954.031,60 

UNIT-AS NEPREMIČNINE, D.O.O., LJUBLJANA 97,68%   2.443.192,99 

ZAVOD ZA URBANIZEM MARIBOR D.O.O., MARIBOR 12,23%   107.886,54 

ŽIMA NEPREMIČNINE, D.O.O., LJUBLJANA 100,00%   1.183.785,64 

SKUPAJ DELEŽI     10.320.976,78 

SKUPAJ 
  

10.603.941,96 

 
Obarvane naložbe so dolgoročne finančne naložbe iz skupine Hram Holding. 
 

1.7 Sodni postopki 
 
Družba Hram Holding, d.d. na dan 31.12.2020 ni udležena v nobenem sodnem postopku, niti 
kot tožena niti kot tožeča stranka. 
 

1.8 Načrti 
 
Družba Hram Holding bo v letu 2021 nadaljevala z aktivnim upravljanjem naložb in hkrati 
nadaljevala z aktivnostmi  v smeri tržnega razvoja  lastnih nepremičnin . 
  

1.9 Pomembnejši dogodki po datumu bilance stanja 
 
Skladno z umikom delnic družbe Hram Holding, d.d. iz trgovanja na organiziranem trgu je 
družba prevzela 26.710 lastnih delnic od delničarjev, ki so ob tem korporacijskem dejanju 
zahtevali denarno odpravnino (0,50 EUR za delnico) 
 
Drugih pomembnejših poslovnih dogodkov po datumu bilance stanja (do izdelave tega 
poročila), ki bi vplivali na finančno stanje družbe in na ceno delnice na dan 31.12.2020, ni 
bilo. 

Epidemija koronavirusa COVID-19 

V družbi Hram Holding skrbno spremljamo aktualne razmere na naših trgih v povezavi z 
epidemijo koronavirusa COVID-19. Dosledno upoštevamo priporočila in ukrepe pristojnih 
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institucij in jim ustrezno prilagajamo izvajanje našega poslovanja. Družba v nastalih razmerah 
skladno z načrtom neprekinjenega poslovanja skrbi za izvajanje delovnih procesov. Svoje 
aktivnosti bo tudi v bodoče prilagajala nadaljnjemu razvoju situacije. 

 
Ljubljana, 15.06.2021 
 
 
direktor         
Sašo Tanko         
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2 Računovodsko poročilo 
 
 

2.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2020 

 
pojasnilo 31.12.2020 31.12.2019 

SREDSTVA 
 

12.919.701 13.974.888 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
 

10.404.604 10.428.729 

   I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 

0 0 

   II. Opredmetena osnovna sredstva 2.6.1.1 191.514 215.639 

       1. Zemljišča in zgradbe 
 

191.514 215.453 

               a) Zgradbe 
 

191.514 215.453 

       2. Druge naprave in oprema 
 

0 186 

   III. Naložbene nepremičnine 
 

0 0 

   IV. Dolgoročne finančne naložbe 2.6.1.2 10.213.090 10.213.090 

       1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 
 

10.213.090 10.213.090 

               a) Delnice in deleži v družbah v skupini 
 

10.213.090 10.213.090 

   VI. Odložene terjatve za davek 
 

0 0 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
 

2.515.097 3.546.159 

   I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 
 

0 0 

   II. Zaloge 
 

0 0 

   III. Kratkoročne finančne naložbe 2.6.1.3 2.447.981 3.482.655 

       1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 
 

390.851 459.745 

               a) Druge delnice in deleži 
 

390.851 459.745 

       2. Kratkoročna posojila  
 

2.057.130 3.022.910 

               a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 
 

2.057.130 3.022.910 

   IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.6.1.4 63.423 63.260 

      1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 
 

63.260 63.260 

      2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 
 

163 0 

   V. Denarna sredstva 2.6.1.5 3.693 244 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

0 0 
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  pojasnilo 31.12.2020 31.12.2019 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

12.919.701 13.974.888 

A. KAPITAL 2.6.1.6 11.276.964 11.278.403 

   I. Vpoklicani kapital 
 

13.750.419 13.750.419 

      1. Osnovni kapital 
 

13.750.419 13.750.419 

   II. Kapitalske rezerve 
 

165.213 163.339 

   III. Rezerve iz dobička 
 

0 -198.963 

      1. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 
 

0 -198.963 

   IV. Revalorizacijske rezerve 
 

0 0 

   V. Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 
 

-173.645 -104.752 

   VI. Preneseni čisti poslovni izid 
 

-2.331.641 -2.156.441 

   VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 
 

-133.382 -175.199 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

0 0 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 

173.402 195.919 

   I. Dolgoročne finančne obveznosti 2.6.1.7 173.402 195.919 

      1. Druge dolgoročne finančne obveznosti 
 

173.402 195.919 

   II. Dolgoročne poslovne obveznosti 
 

0 0 

   III. Odložene obveznosti za davek 
 

0 0 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 

1.469.335 2.499.759 

   I. Obveznosti vključene v skupine za odtujitev 
 

0 0 

   II. Kratkoročne finančne obveznosti 2.6.1.8 1.420.205 2.443.809 

      1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 
 

1.397.688 1.768.020 

      2. Druge kratkoročne finančne obveznosti 
 

22.517 675.789 

   III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.6.1.9 49.130 55.950 

      1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
 

30.116 36.165 

      2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 
 

19.014 19.785 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

0 807 
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2.2 Izkaz poslovnega izida za leto 2020 
  pojasnilo 2020 2019 

1. Čisti prihodki od prodaje 2.6.2.1 51.852 51.852 

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 
 

0 0 

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 
 

0 0 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 2.6.2.2 4.918 0 

5. Stroški blaga materiala in storitev 2.6.2.3 71.183 102.181 

   a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 
 

1.238 1.238 

   b) Stroški storitev 
 

69.945 100.943 

6. Stroški dela 2.6.2.4 115.623 114.039 

   a) Stroški plač 
 

93.736 93.328 

   b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj) 
 

15.091 15.026 

   c) Drugi stroški dela 
 

6.796 5.685 

7. Odpisi vrednosti 2.6.2.5 24.125 25.056 

   a) Amortizacija 
 

24.125 25.056 

8. Drugi poslovni odhodki 2.6.2.6 5.588 5.481 

9. Finančni prihodki iz deležev 2.6.2.7 22.926 28.788 

   a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah  
 

22.326 28.788 

   b) Finančni prihodki iz drugih naložb 
 

600 0 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 2.6.2.8 47.040 68.028 

   a) Finančni prihodki iz danih posojil, danih družbam v skupini 
 

47.039 68.027 

   b) Finančni prihodki iz danih posojil, danih drugim 
 

1 1 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 
 

0 0 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 2.6.2.9 21.019 28.577 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.6.2.10 22.580 46.532 

   a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 
 

12.234 13.889 

   b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 
 

5.440 24.975 

   c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 
 

4.906 7.668 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 
 

0 0 

15. Drugi prihodki 
 

0 0 

16. Drugi odhodki 
 

0 2.001 

17. Davek iz dobička 
 

0 0 

18. Odloženi davki 
 

0 0 

21. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 
 

-133.382 -175.199 

 
 

2.2.1 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2020 

 
2020 2019 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -133.382 -175.199 

Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -68.893 -29.343 

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja -202.275 -204.542 
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2.3        Izkaz denarnega toka za leto 2020 

 
2020 2019 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

a) Postavke izkaza poslovnega izida -135.624 -175.267 

       Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 56.770 51.852 

       Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -192.394 -227.119 

      

b) Spremembe čistih obratnih sredstev ( in časovnih razmejitev, rezervacij in odloženih terjatev in 
obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja -7.790 4.494 

       Začetne manj končne poslovne terjatve -163 127 

       Končni manj začetni poslovni dolgovi -6.820 19.137 

       Končne manj začetne pasivne kratkoročne časovne razmejitve in rezervacije -807 -14.770 

      

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b) -143.414 -170.773 

      

      

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU     

a) Prejemki pri investiranju 1.732.979 212.688 

       Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje 45.124 65.302 

       Prejemki od odtujitve finančnih naložb 1.687.855 147.386 

      

b) Izdatki pri investiranju -504.599 -1.501 

       Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -12.816 0 

       Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -491.783 -1.501 

      

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b) 1.228.380 211.187 

      

      

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

a) Prejemki pri financiranju 119.471 85.217 

       Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 119.471 85.217 

      

b) Izdatki pri financiranju -1.200.988 -158.611 

       Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -12.489 -61.099 

       Izdatki za plačilo glavnice, ki se nanaša na obveznost iz najema -21.993 -21.418 

       Izdatki za obresti, ki se nanašajo na obveznost iz najema -4.906 -5.418 

       Izdatki za vračila kapitala 0 -23.441 

       Izdatki za odplačila finančnih obveznosti -1.161.600 -47.235 

      

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a+b) -1.081.517 -73.394 

      

      

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 3.693 244 

      

Denarni izid v obdobju 3.449 -32.980 

      

Začetno stanje denarnih sredstev 244 33.224 
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 2.4        Izkaz gibanja kapitala 1.1. do 31.12.2020 (razl. 2) 
 

              Vpoklicani kapital     Rezerve iz dobička     Revalori- Rezerve nastale Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta 
 

 
Osnovni Nevpoklican Kapitalske Zakonske Rezerve za   Statutarne 

Druge 
rezerve zacijske 

zaradi 
vrednotenja Preneseni Prenesena Čisti dobiček Čista izguba SKUPAJ 

 
kapital kapital rezerve rezerve 

lastne 
deleže 

Lastni 
deleži rezerve iz dobička rezerve 

po pošteni 
vrednosti čisti dobiček čista izguba poslovnega leta poslovnega leta KAPITAL 

A.1. Stanje 31.12.2019 13.750.419 0 163.339 0 0 -198.963 0 0 0 -104.752 0 -2.156.441 0 -175.199 11.278.403 

   a) Preračuni za nazaj (popravek napak)                             0 

   b) Prilagoditve za nazaj (sprememba računovodskih usmeritev)                             0 

A.2. Stanje 01.01.2020 13.750.419 0 163.339 0 0 -198.963 0 0 0 -104.752 0 -2.156.441 0 -175.199 11.278.403 

                              
 

B.1. Spremnembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 1.874 0 0 198.963 0 0 0 0 0 0 0 0 200.837 

   a) nakup lasnih delnic in lastnih poslovnih deležev           -12.816                 -12.816 

   b) odtujitev oz. umik lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev     1.874     211.779                 213.653 

                              
 

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskekga obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.893 0 0 0 -133.382 -202.275 

   a) vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja                           -133.382 -133.382 

   b) sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po 
pošteni vrednosti                   -68.893         -68.893 

                              
 

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -175.199 0 175.199 0 

   a) razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora                       -175.199   175.199 0 

                              
 

C. Stanje 31.12.2020 13.750.419 0 165.213 0 0 0 0 0 0 -173.645 0 -2.331.641 0 -133.382 11.276.964 

                
       BILANČNI DOBIČEK 2020                       -2.331.641 0 -133.382 -2.465.023 

 

 

 
Uprava predlaga, da se kapitalske rezerve namenijo za pokrivanje izgube. 
 
Lastne delnice so se pridobivale po vrednostih določenih s skupščinskima sklepoma o denarni odpravnini delničarjem ob umiku delnic z 
organiziranega trga in o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic. 
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2.4.1  Izkaz gibanja kapitala 1.1. do 31.12.2019 (razl. 2) 
 

 

              Vpoklicani kapital     Rezerve iz dobička     Revalori- Rezerve nastale Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta 
  

 
Osnovni Nevpoklican Kapitalske Zakonske Rezerve za   Statutarne 

Druge 
rezerve zacijske 

zaradi 
vrednotenja Preneseni Prenesena Čisti dobiček Čista izguba SKUPAJ 

 

 
kapital kapital rezerve rezerve 

lastne 
deleže 

Lastni 
deleži rezerve iz dobička rezerve 

po pošteni 
vrednosti čisti dobiček čista izguba poslovnega leta poslovnega leta KAPITAL 

 

A.1. Stanje 31.12.2018 13.750.419 0 163.339 0 0 -175.522 0 0 0 -75.409 0 -2.102.526 0 -53.915 11.506.386 
 

   a) Preračuni za nazaj (popravek napak)                             0 
 

   b) Prilagoditve za nazaj (sprememba računovodskih usmeritev)                             0 
 

A.2. Stanje 01.01.2019 13.750.419 0 163.339 0 0 -175.522 0 0 0 -75.409 0 -2.102.526 0 -53.915 11.506.386 
 

                              
  

B.1. Spremnembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 -23.441 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.441 
 

   a) nakup lasnih delnic in lastnih poslovnih deležev           -23.441                 -23.441 
 

                              
  

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskekga obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.343 0 0 0 -175.199 -204.542 
 

   a) vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja                           -175.199 -175.199 
    b) sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po  

       pošteni vrednosti                   -29.343         -29.343 
 

                              
  

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53.915 0 53.915 0 
    a) razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge  

       sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora                       -53.915   53.915 0 
 

                              
  

C. Stanje 31.12.2019 13.750.419 0 163.339 0 0 -198.963 0 0 0 -104.752 0 -2.156.441 0 -175.199 11.278.403 
 

                 
       BILANČNI DOBIČEK 2019                       -2.156.441 0 -175.199 -2.331.640 
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2.5 Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev 

2.5.1 Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov 
Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih 
standardov, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Pri tem sta upoštevani temeljni 
računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovne neomejenost 
delovanja.  

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so 
predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

Računovodski izkazi so sestavljeni v EUR brez centov, zato so lahko v tabelah razlike zaradi 
zaokroževanja. 

2.5.1.1    Delujoče podjetje 

 
Družba ima, skupaj z družbami v skupini, dovolj sredstev, ki so ustrezno likvidna in jih bo 
družba v primeru potreb udenarila in tako zagotovila nadaljnji obstoj družbe. Družba redno 
servisira obstoječe dolgove. Glede na to, bo nadalje poslovala kot delujoče podjetje. 
 
Družba bo medsebojne terjatve in obveznosti znotraj skupine zaprla z ustreznim 
dezinvestiranjem sredstev in prestrukturiranjem družb v skupini. 
 

2.5.2 Izpostavljenost in obvladovanje tveganj  

2.5.2.1    Valutno tveganje 

Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe 
deviznih tečajev. 

Družba ne uporablja finančnih instrumentov nominiranih v tujih valutah, zato ni izpostavljena 
valutnemu tveganju. 

2.5.2.2    Obrestno tveganje 

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe 
tržnih obrestnih mer.  

Družba plasira eventuelne presežke likvidnih sredstev predvsem v depozite pri domačih 
poslovnih bankah, pri katerih gre za fiksno obrestno mero. Podobno velja tudi za dana posojila 
podjetjem iz portfelja holdinga in drugim. Prejeta posojila so vezana na fiksno obrestno mero oz. 
EURIBOR in zato družba ni izpostavljena obrestnemu tveganju. 

2.5.2.3    Kreditno tveganje 

Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo 
izpolnila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. 

Družba plasira eventuelne presežke likvidnih sredstev predvsem v depozite pri domačih 
poslovnih bankah in kot posojila dana podjetjem v solastništvu družbe Hram Holding, d.d. in ni 
izpostavljena kreditnemu tveganju. 
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2.5.2.4   Plačilno sposobnostno tveganje 

Plačilno sposobnostno tveganje je tveganje, da bo podjetje naletelo na težave pri zbiranju 
finančnih sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti. 

Glede na to, da skoraj 3% povprečne aktive družbe v letu 2020 predstavljajo likvidne naložbe 
(tržni vrednostni papirji, denarna sredstva in kratkoročne poslovne terjatve), večjih likvidnostnih 
težav družbe v obravnavanem letu ni bilo in se tudi ne predvidevajo. 

2.5.3 Tečaj in način preračuna v domačo valuto 

Terjatve nominirane v tuji valuti družba obračunava po referenčnem tečaju ECB. Obveznosti in 
denarnih sredstev nominiranih v tujih valutah, družba v poslovnem letu 2020 ni imela. 

2.5.4 Opredmetena osnovna sredstva  

Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. 
Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je 
mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza 
in namestitve.  

Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v podjetju, 
tvorijo stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve 
ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati.  

Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi finančnega ali poslovnega najema, je 
sestavni del opredmetenih osnovnih sredstev skupine, ki ji pripada. Njegova nabavna vrednost je 
enaka pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin, in sicer tisti, ki je manjša. 

Razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega 
osnovnega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je prva večja od 
druge, oziroma med prevrednotovalne poslovne odhodke, če je druga večja od prve. 

2.5.5  Kasneje nastali stroški v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi 

Stroški, ki kasneje 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.  

Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali 
ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene 
stopnje učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot odhodki, kadar se pojavijo. 

2.5.6 Amortizacija 

Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega dolgoročnega 
sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem.  

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko se 
je začelo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.  

Neopredmeteno dolgoročno sredstvo se začne amortizirati, ko je na voljo za uporabo. 
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Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo: 

        Amortizacijska stopnja 

Pohištvo         12,5 – 20,0% 

Računalniška in programska oprema       50,0% 

Pravica do uporabe sredstva (najeti poslovni prostori)    10,0% 

Druga pomembnejša oprema                             20,0 – 25,0% 

Stroški amortizacije s finančnim ali poslovnim najemom pridobljenih osnovnih sredstev se 
obračunajo posebej. 

V primeru okrepitve sredstev v preteklem obdobju se del amortizacije iz te razlike pokriva v 
breme posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala.  

Zmanjšanje vrednosti osnovnih sredstev zaradi oslabitve ni strošek amortizacije, temveč 
prevrednotovalni poslovni odhodek v zvezi z osnovnimi sredstvi, razen če je bil pri njihovi 
prejšnji okrepitvi povečan prevrednotovalni popravek kapitala. V takem primeru ga je treba 
porabiti, preden se za razliko poveča prevrednotovalni poslovni odhodek v zvezi s temi sredstvi. 

2.5.7 Najemi 

2.5.7.1 Najemi po 1. januarju 2019  

 
Družba ob sklenitvi pogodbe oceni, ali gre za najemno pogodbo oziroma ali pogodba vsebuje 
najem. Za vse take pogodbe ob sklenitvi najema pripozna pravico do uporabe sredstva in 
pripadajočo obveznost iz najema. Izjema so kratkoročni najemi in najemi, pri katerih je sredstvo, 
ki je predmet najema, majhne vrednosti. Kratkoročni najemi so tisti, kjer je obdobje trajanja 
najema krajše od 12 mesecev, najemi sredstev majhne vrednosti pa tisti, kjer je vrednost sredstva, 
ki je predmet najema, če bi bilo to sredstvo novo, manjša od 10.000 EUR. Za te najeme družba 
pripozna plačila najemnin med stroški storitev (stroški najemnin) enakomerno v obdobju trajanja 
najema ali na kateri drugi sistematični podlagi, ki najbolje odraža vzorec koristi, ki jih prejema. 

Obveznost iz najema ob začetnem pripoznanju družba izmeri po sedanji vrednosti neplačanih 
najemnin, diskontiranih po obrestni meri, sprejeti pri najemu. Če te ne more določiti, uporabi 
predpostavljeno obrestno mero za izposojanje. 

Najemnine, ki jih družba vključi v merjenje obveznosti iz najema, vključujejo: 

 nespremenljive najemnine, zmanjšane za terjatve za spodbude za najem, 

 spremenljive najemnine, ki so odvisne od indeksa ali stopnje, ki se na začetku merijo z 
indeksom ali stopnjo, ki velja na datum začetka najema, 

 zneske, za katere se pričakuje, da jih bo plačal najemnik na podlagi jamstev za preostalo 
vrednost, 

 izpolnitveno ceno možnosti nakupa, če je precej gotovo, da bo najemnik izrabil to 
možnost, in 

 plačilo kazni za odpoved najema, če trajanje najema odraža, da bo najemnik izrabil 
možnost odpovedi najema. 

Obveznosti iz najema so prikazane v postavki kratkoročnih in/ali dolgoročnih obveznosti med 
obveznostmi iz financiranja. 
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Po začetnem pripoznanju družba izmeri obveznost iz najema po knjigovodski vrednosti, ki 
odraža obresti na obveznost iz najema (upoštevajoč efektivno obrestno mero ali dejansko 
obrestno mero, če je razlika med slednjima nepomembna). Obveznost iz najema je zmanjšana za 
dejansko opravljena plačila najemodajalcu. 

Družba ponovno izmeri obveznost iz najema (in posledično prilagodi pravico do uporabe 
sredstva), če 
 

 se spremeni trajanje najema ali ocena možnosti nakupa sredstva; v takem primeru 
ponovno izmeri obveznost iz najema, upoštevajoč spremenjene najemnine, ki jih 
diskontira z uporabo spremenjene diskontne mere; 

 se spremenijo najemnine zaradi spremembe indeksa ali stopnje ali se spremeni ocena 
plačila kazni za odpoved najema; v takem primeru ponovno izmeri obveznost iz najema, 
upoštevajoč spremenjene najemnine, ki jih diskontira z uporabo prvotne, torej 
nespremenjene, diskontne mere; 

 se spremeni najemna pogodba in ta sprememba ni obračunana kot ločen najem; v takem 
primeru obveznost iz najema ponovno izmeri, a upošteva spremenjeno preostalo 
obdobje najema, v katerem diskontira preostale spremenjene najemnine s spremenjeno 
diskontno mero na dan začetka veljavnosti spremembe najema. 

 
Pravico do uporabe sredstva ob začetnem pripoznanju družba izmeri po vrednosti pripadajoče 
obveznosti iz najema in po vrednosti plačil najemnine, ki so bila izvedena na datum začetka 
najema ali pred njim, zmanjšanih za prejete spodbude za najem in povečanih za začetne 
neposredne stroške, ki so nastali najemniku. Po začetnem pripoznanju pravico do uporabe 
sredstva zmanjšuje za amortizacijski popravek in izgubo zaradi oslabitve. Če ima kot najemnik 
obvezo, da demontira ali odstrani najeto sredstvo, mora oblikovati rezervacijo, kot to zahteva 
SRS 10 – Rezervacije. Če se stroški demontaže in odstranitve sredstva v najemu nanašajo na 
pravico do uporabe sredstva, jih vključi v začetno merjenje te pravice. 

Družba sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, amortizira od začetka najema do konca 
njegove dobe koristnosti ali do konca trajanja najema, če je krajše od dobe koristnosti. Če se do 
konca trajanja najema lastništvo sredstva, ki je predmet najema, z najemom prenese na najemnika 
ali če vrednost sredstva, ki predstavlja pravico do uporabe, odraža, da bo najemnik izrabil 
možnost nakupa, družba takšno najeto sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, amortizira od 
datuma začetka najema do konca dobe koristnosti sredstva, ki je predmet najema.  

Pravico do uporabe sredstva družba pripozna glede na namen uporabe najetega sredstva. Ločeno 
jo prikaže v pojasnilih o posameznih postavkah bilance stanja.  

Družba pravico do uporabe slabi skladno z zahtevami SRS 17 – Oslabitev opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev. 

Spremenljivih najemnin, ki niso odvisne od indeksa ali stopnje, družba ne vključi v merjenje 
obveznosti iz najema in pravice do uporabe sredstva. Take zneske pripoznava med odhodki v 
obdobju, ki povzročijo nastanek takih stroškov. V izkazu poslovnega izida so vključeni med 
stroške najemnin v postavki stroškov storitev. 

SRS 1 (2019) dopušča, da družba pri pogodbi, ki je najemna oziroma vsebuje najem, obračuna 
vsako najemno sestavino kot najem, ločeno od nenajemnih sestavin, razen če uporabi praktično 
rešitev, kjer ne ločuje najemnih in nenajemnih sestavin, temveč vsako najemno sestavino in 
povezane nanajemne sestavine obračuna kot eno samo najemno sestavino. Tovrstno praktično 
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rešitev uporablja pri najemih zgradb, ki vključujejo tudi obratovalne stroške, in pri najemih vozil, 
ki vključujejo stroške vzdrževanja in druge stroške. 
 

2.5.7.2 Najemi pred 1. januarjem 2019.  

Družba je najeme razvrstila med finančne, če so vsa pomembna tveganja in koristi prešla z 
najemodajalca na najemnika. Vse preostale najeme je razvrstila med poslovne.  

Sredstva v finančnem najemu je pripoznala med svojimi sredstvi po njihovi pošteni vrednosti ali, 
če je bila manjša, po sedanji vrednosti najmanjših najemnin na dan začetka najema. Pripadajočo 
obveznost iz najema je pripoznala med obveznostmi iz financiranja.  

Družba je plačila najemnine razdelila na del, ki se nanaša na stroške obresti, in na del, ki 
zmanjšuje pripoznano obveznost iz najema. Stroške obresti je pripoznala med odhodki 
financiranja, razen če jih je lahko pripisala nabavni vrednosti sredstva v finančnem najemu do 
njegove usposobitve za uporabo. 
 
Plačila najemnin za poslovni najem je pripoznala med stroški najemnin enakomerno v obdobju 
najema ali na kateri drugi sistematični podlagi, ki najbolje odraža vzorec koristi, ki jih je 
prejemala. 

Vse pogojne najemnine je družba pri obeh vrstah najemov pripoznavala med odhodki obdobja, 
na katero so se nanašali. 

Prejete spodbudnine za sklenitev najemov je pripoznavala med pasivnimi časovnimi 
razmejitvami. V obdobju, na katero so se spodbudnine nanašale, je zmanjševala razmejitve in 
stroške najemnin enakomerno v obdobju najema ali na kateri drugi sistematični podlagi, ki je 
najbolje odražala vzorec koristi, ki jih je prejemala. 

2.5.8 Finančne naložbe 

Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe v kapital, lastniški vrednostni papirji drugih podjetij 
ali dolžniški vrednostni papirji drugih podjetij ali države, se ob začetnem pripoznanju 
ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki je enaka bodisi plačanemu znesku denarja ali njegovih 
ustreznikov bodisi pošteni vrednosti drugih nadomestil za nakup, na dan menjave, povečani za 
stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno naložbi.  

Naložbe v tuji valuti se preračunajo po referenčnem tečaju ECB na dan bilance stanja. 

Naložbe, katerih borzna cena je ob datumu bilance manjša od njihove knjigovodske oziroma 
naložbene vrednosti, se ovrednotijo po tržni vrednosti, razlika se obravnava kot negativna 
rezerva, nastala zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti (zmanjšuje kapital). Za tiste naložbe, 
katerih tržna vrednost je pomembno in dolgotrajno padla pod nabavno vrednost, se je vršila 
slabitev preko izkaza poslovnega izida.  

Naložbe, katerih poštena cena je ob datumu bilance višja od njihove knjigovodske oziroma 
naložbene vrednosti, se ovrednotijo po borzni vrednosti, razlika se obravnava kot rezerva, 
nastala zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. 

To so naložbe namenjene za prodajo in se skladno s SRS vrednotijo po pošteni vrednosti preko 
kapitala. 

Družba je že v letu 2019 z namenom poenotenja obravnave finančnih naložb v skupini Hram 
Holding prostovoljno uporabila določbe sprememjenega SRS 3.30, po katerih se pri odpravi 



Hram Holding 

Letno poročilo 2020 

22 

 

pripoznanja finančnega sredstva, ki je kapitalski instrument, razlika med knjigovodsko vrednostjo 
ter vsoto prejetih nadomestil, vključno z novimi dobljenimi sredstvi, zmanjšanimi za nove 
prevzete obveznosti, in nabranih dobičkov ali izgub, pripoznanih neposredno v kapitalu, 
pripozna v prenesenem čistem poslovnem izidu. 

Dolgoročne finančne naložbe (v odvisna podjetja) se vrednotijo po nabavni vrednosti. 

Kot dolgoročne finančne naložbe so v portfelju Hram Holdinga, d.d. opredeljene naložbe v 
naslednja podjetja: 

 Napredek Bistrica, d.o.o.., Ljubljana, 

 Tabor, d.o.o., Ljubljana, 

 Unitex, d.d., Ljubljana, 

 Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana, 

 UA Acervo, d.o.o., Ljubljana, 

 Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana. 

2.5.9 Terjatve 

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, 
ob predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede 
na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo. 

Popravek vrednosti terjatve se opravi po individualni presoji iztržljivosti posamezne terjatve. 

2.5.10 Denarna sredstva  

Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar, denar na poti in denarni ustrezniki. 
Gotovina je denar v blagajni, in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov oziroma 
takoj udenarljivih vrednostnih papirjev. Knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi 
finančni inštituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj razpoložljiva denarna 
sredstva in denarna sredstva, vezana na odpoklic. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz 
blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni inštituciji in se istega dne še ne vpiše kot 
dobroimetje pri njej. Denarni ustrezniki so sredstva, ki jih je mogoče hitro v bližnji prihodnosti 
neposredno pretvoriti v denar. 

Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti, dokler 
se ne pojavi potreba po prevrednotenju. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v 
domačo valuto po menjalnem tečaju na dan prejema.  

Prevrednotenje denarnih sredstev se izvrši v primeru denarnih sredstev, izraženih v tujih valutah, 
če se po prvem pripoznanju spremeni valutni tečaj. Tečajna razlika, ki se pojavi pri tem, lahko 
poveča ali zmanjša prvotno izkazano vrednost in predstavlja redni finančni prihodek oziroma redni 
finančni odhodek. 

2.5.11    Kapital 

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti 
dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, rezerve, nastale zaradi 
vrednotenja po pošteni vrednosti in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana 
čista izguba poslovnega leta. 

2.5.12    Dolgovi  

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. 
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Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski z ustreznih listin ob njihovem 
nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v 
primeru poslovnih dolgov pa v primeru dolgoročnih dolgov prejem praviloma opredmetenih 
osnovnih sredstev, v primeru kratkoročnih dolgov pa prejem kakega proizvoda ali storitve ali 
opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu. 

Dolgoročni dolgovi se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in 
morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Knjigovodska vrednost 
dolgoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila glavnice in prenose 
med kratkoročne dolgove, dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju dolgoročnih dolgov. 

Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, popravljeni za 
njihova povečanja ali zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne pojavi potreba po 
njihovem prevrednotenju. 

Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo z 
ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Obveznosti se kasneje 
povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z 
upnikom. Obveznosti se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave v 
dogovoru z upnikom. Dolgoročne obveznosti se zmanjšujejo tudi za tisti del, ki bo moral biti 
poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi. 

2.5.13    Pripoznavanje  prihodkov 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s 
povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.  

Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso 
uresničeni že ob nastanku. 

2.5.13.1 Poslovni prihodki: 

Prihodki od prodaje se pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na 
samostojno izvršitveno obvezo. Transakcijska cena je znesek nadomestila, do katerega 
organizacija pričakuje, da bo upravičena v zameno za prenos blaga ali storitev na kupca, razen 
zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb. Prihodki od prodaje proizvodov in trgovskega blaga 
se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih na računih ali drugih listinah, zmanjšanih za 
popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila v trenutku izpolnitve 
izvršitvene zaveze – dobavi. Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida 
pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla ob koncu poročevalskega obdobja. Stopnja 
dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega dela – po metodi izložkov. 

Prevrenotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ob upoštevanju predhodnega presežka iz prevrednotenja 
iz naslova predhodne okrepitve sredstev. 

2.5.13.2 Finančni prihodki: 

Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in 
kratkoročnimi finančnimi naložbami in tudi v zvezi s terjatvami.   

Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen 
dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti. 

Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačni del 
glavnice in veljavno obrestno mero.  

Dividende, dosežene v odvisnih podjetjih, se upoštevajo, ko je obračunan delež v čistem dobičku 
odvisnih podjetij, dividende pridruženih in drugih podjetij pa, ko so izplačane. 
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2.5.13.3 Drugi prihodki: 

Izredne prihodke sestavljajo neobičajne postavke. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih. 

2.5.14 Pripoznavanje odhodkov 

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano 
z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.  

2.5.14.1 Poslovni odhodki: 

Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje, 
ne glede na njihov vpliv na poslovni izid. Prevrednotovanje stroškov amortizacije, materiala in 
storitev ter stroškov dela povečujejo prevrednotovalne poslovne odhodke. Prevrednotovalni 
poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi 
dolgoročnimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve. 

2.5.14.2 Finančni odhodki:  

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Pripoznajo se po 
obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi.  

2.5.14.3 Drugi odhodki: 

Izredne odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih. 
Med izredne odhodke sodi tudi prevrednotovalni popravek poslovnega izida, ki skladno s 
finančnim pojmovanjem kapitala ohranja njegovo kupno moč, merjeno v evrih. 

2.5.15 Izkaz denarnega toka 

Izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi iz podatkov bilance stanja na dan 
31.12.2020 in bilance stanja na dan 31.12.2019, iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2020 
ter iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov ter za ustrezno 
razčlenitev pomembnejših postavk.  

2.5.16 Terjatve za odloženi davek 

Terjatve za odloženi davek se oblikujejo v odstotku od ugotovljenih davčnih izgub in drugih 
začasnih razlik, ki niso predstavljale davčno priznanih odhodkov. Terjatve za odloženi davek 
povečujejejo poslovni izid, v kolikor jih bo mogoče zanesljivo koristiti v naslednjih obdobjih po 
tem, ko so bile oblikovane, v obratnem primeru se odpravijo v breme tekočega poslovnerga 
izida, ali povečujejo davčno izgubo. 
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2.6 Razčlenitve in pojasnila k računovodskim izkazom 

2.6.1 Bilanca stanja 
 

2.6.1.1 Opredmetena osnovna sredstva 191.514 EUR 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

1. Zemljišča in zgradbe 191.514 215.453 

      a.) Zgradbe 191.514 215.453 

              od tega pravica do uporabe sredstva 191.514 215.453 

2. Druge naprave in oprema 0 186 

Skupaj 191.514 215.639 

 

 
Tabela gibanja pravice do uporabe sredstva 

 

 
zgradbe 

NABAVNA VREDNOST   

Stanje 1.1.2020 239.392 

Povečanje 0 

Prevrednotenje 0 

Zmanjšanje 0 

Odprava pripoznanja 0 

Stanje 31.12.2020 239.392 

    

POPRAVEK VREDNOSTI   

Stanje 1.1.2020 -23.939 

Amortizacija -23.939 

Prevrednotenje 0 

Zmanjšanje 0 

Odprava pripoznanja 0 

Prerazporeditve 0 

Stanje 31.12.2020 -47.878 

    

Čista vrednost 1.1.2020 215.435 

Čista vrednost 31.12.2020 191.514 

 
Družba najema poslovni prostor za nedoločen čas, z eno-letnim odpovednim rokom, 
nespremenljivo najemnino, najemna pogodba ne vsebuje pogodbene kazni ob odpovedi 
pogodbe. S sklepom uprave je doba trajanja najema določena na 10 let. 

 

 

 



Hram Holding 

Letno poročilo 2020 

26 

 

Zneski v izkazu poslovnega izida, pripoznani s pravico do uporabe sredstva, razvrščeno 
med opredmetena osnovna sredsta 
 

 
2020 

Amortizacija pravice do uporabe sredstva 23.939 

Odhodki za obresti na obveznosti iz najema 4.906 

Stroški najema v zvezi s kratkoročnimi najemi 0 

Stroški najema v zvezi z najemi majhnih vrednosti 0 

Stroški najemnin v zvezi s spremenjlivimi najemninami, ki 
niso vključene v merjenje obveznosti iz najema 0 

Prihodki iz podnajema pravice do uporabe sredstva 0 

 
Na dan 31.12.2020 ima družba 195.919 EUR obveznosti iz naslova najemov, od tega 22.517 
EUR med kratkoročnimi obveznostmi. 
Znesek obračunanih najemnin v letu 2020 znaša 26.898 EUR. 

2.6.1.2 Dolgoročne finančne naložbe 10.213.090 EUR 

  

 
Deleži v podjetjih 

 v skupini 

NABAVNA VREDNOST  
Stanje 01.01.2020 15.445.890 
Povečanje 0 
Zmanjšanje 0 
Stanje 31.12.2020 15.445.890 

  

POPRAVEK VREDNOSTI  
Stanje 1.1.2020 -5.232.800 
Povečanje 0 
Zmanjšanje 0 
Stanje 31.12.2020 -5.232.800 

  
Čista vrednost 01.01.2020 10.213.090 
Čista vrednost 31.12.2020 10.213.090 

 

Dolgoročne finančne naložbe niso dane v zavarovanje. 

 

SPECIFIKACIJA DELEŽEV V PODJETJIH V SKUPINI NA 31.12.2020 ( v EUR) 

NALOŽBA - IZDAJATELJ % lastništva bruto naložba neto naložba kapital za HH kapital 2020 
poslovni izid 

2020 

UNITEX D.D., LJUBLJANA 50,59% 2.788.502 0 -1.153.928 -2.280.940 -28.253 

NAPREDEK BISTRICA D.O.O., LJUBLJANA 84,15% 6.361.728 4.632.080 2.733.628 3.248.518 5.635 

TABOR, D.O.O., LJUBLJANA 23,28% 714.650 0 -1.299.008 -5.579.933 -99.140 

UA ACERVO, D.O.O., LJUBLJANA 100,00% 1.954.032 1.954.032 1.499.777 1.499.777 6.000 

UNIT-AS NEPREMIČNINE, D.O.O., LJUBLJANA 97,68% 2.443.193 2.443.193 603.954 618.299 -87.360 

ŽIMA NEPREMIČNINE, D.O.O., LJUBLJANA 100,00% 1.183.786 1.183.786 863.062 863.062 45.159 

SKUPAJ   15.445.891 10.213.090 3.247.485 -1.631.217 -157.959 
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2.6.1.3   Kratkoročne finančne naložbe 2.447.981 EUR  

Med kratkoročne finančne naložbe na bilančni dan spadajo: 

 naložbe v delnice in poslovne deleže, namenjene za odprodajo – 390.851 EUR, 

 dana kratkoročna posojila podjetjem iz skupine – 2.057.130 EUR. 
 

Tabela gibanja kratkoročnih finančnih naložb v delnice in deleže: 
 

NABAVNA VREDNOST   

Stanje 1.1.2020 2.082.582 

Prevrednotenje -68.894 

Stanje 31.12.2020 2.013.688 

    

POPRAVEK VREDNOSTI   

Stanje 1.1.2020 -1.622.837 

Stanje 31.12.2020 -1.622.837 

    

Čista vrednost 1.1.2020 459.745 

Čista vrednost 31.12.2020 390.851 

 
Kratkoročne naložbe v delnice in deleže niso dane v zavarovanje.  

 
Tabela gibanja danih kratkoročnih posojil (družbam v skupini): 
 

Stanje 1.1.2020 3.022.910 

Povečanje 551.639 

Zmanjšanje -1.497.000 

Slabitev -21.019 

Razveljavitve slabitev iz prejšnjih let 600 

Stanje 31.12.2020 2.057.130 

 
Kratkoročna dana posojila niso zavarovana in zapadejo v plačilo v drugi polovici leta 2021. 
Predvideno je podaljšanje roka vračila. 

  2.6.1.4 Kratkoročne poslovne terjatve          63.423 EUR 
Kratkoročne poslovne terjatve predstavljajo nezapadle terjatve iz naslova zaračunanih poslovnih 
storitev podjetjem v skupini (63.260 EUR) in terjatve do dividend v višini 163 EUR. Terjatve 
niso sporne, zato zanje ni oblikovanih poravkov vrednosti. 
 

2.6.1.5   Denarna sredstva 3.693 EUR 
Stanje predstavljajo sredstva na transakcijskem računu in gotovina v blagajni. 
 

2.6.1.6   Kapital 11.276.964 EUR  
Izkaz gibanja kapitala v letu 2020 je kot del letnega poročila prikazan na strani 16 tega poročila.  
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Osnovni kapital je skladen s stanjem v delniški knjigi na bilančni datum.  
Celotni kapital je sestavljen iz: 

 osnovnega kapitala v višini 13.750.419 EUR, 

 165.213 EUR kapitalskih rezerv, ki so nastale zaradi razlike med nabavno in nominalno 
vrednostjo umaknjenih 64.071 delnic v letu 2015 in prodaje 427.306 lastnih delnic v letu 
2020, 

 negativnih rezerv nastalih zaradi vrednotenja kotirajočih delnic po pošteni vrednosti v 
višini -173.645 EUR, 

 prenesene poslovne izgube v višini -2.331.641 EUR in poslovne izgube leta 2020 v višini 
-133.382 EUR. 

 
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 27. seji dne 
22.10.2020 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje 
lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 428.259 lastnih delnic, pri čemer skupni 
delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% 
osnovnega kapitala družbe, nakupna cena pa se giblje med 0,10 EUR in 0,50 EUR. Skladno s 
tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice je družba 
pridobivala s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu, po vsakokratni tržni 
ceni. 
Družba je v letu 2020 na Ljubljanski borzi odkupila 947 lastnih delnic v skupni vrednosti 413 
EUR. Posrednik pri nakupih je bila NLB, d.d.. 
Dne 19.06.2020 je družba z neposredno pogodbo, upoštevaje skupščinski sklep o podelitvi 
pooblastila za pridobivanje lastnih delnic, pridobila 24.806 lastnih delnic v skupni vrednosti 
12.403 EUR. 
Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 401.553. 
Dne 31.08.2020 je družba z neposredno pogodbo, upoštevaje skupščinski sklep o podelitvi 
pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic in s soglasjem nadzornega sveta družbe, 
odprodala 427.306 lastnih delnic v skupni vrednosti 213.653 EUR. 
Na bilančni datum družba nima lastnih delnic. 
Povprečna nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
(brez posredniških provizij) v letu 2020, je znašala 0,44 EUR. 
 
 
Tabela gibanja lastnih delnic: 

  Št. delnic 
Vrednost 
(v EUR) 

Stanje 1.1.2020 401.553 198.963 

Povečanje (nakupi) 25.753 12.816 

Zmanjšanje (prodaje) -427.306 -211.779 

Slabitev 0 0 

Stanje 31.12.2020 0 0 

 
 

2.6.1.7   Dolgoročne finančne obveznosti  173.402 EUR 
Družba je v letu 2019, skladno s prehodom na SRS 1 (2019), pripoznala obveznosti iz najema 
poslovnih prostorov med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi. 
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Tabela gibanja dolgoročnih finančnih obveznosti (obveznosti iz najema): 

Stanje 1.1.2020 195.919 

Prenos na kratkoročne finančne obveznosti -22.517 

Stanje 31.12.2018 173.402 

 
 
Ročnost obveznosti iz najema 

Do enega leta 22.517 

Od enega do dveh let 23.055 

Od dveh do treh let 23.605 

Od treh do štirih let 24.168 

Od štirih do petih let 24.744 

Nad pet let 77.830 

Skupaj obveznosti iz najema 195.919 

 
Obveznosti za neobračunane obresti na obveznosti iz najema na dan 31.12.2020 znašajo 19.268 
EUR, od tega jih je 4.381 EUR kratkoročnih in 14.887 EUR dolgoročnih. 

 

2.6.1.8   Kratkoročne finančne obveznosti  1.420.205 EUR 
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini, so prejeta posojila od odvisnih družb v 
skupini, v skupni višini 1.397.688 EUR. 
Druge kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti iz najema (22.517 
EUR). 
 
Tabela gibanja kratkoročnih finančnih obveznosti 

  
do družb v 

skupini druge 

od tega 
obveznosti iz 

najema SKUPAJ 

Stanje 31.12.2018 1.726.196 682.480 0 2.408.676 

Povečanje 77.239 41.994   119.233 

Odplačila -35.415 -70.678   -106.093 

Odprava pripoznanja       0 

Prenos na dolgoročne finančne obveznosti   21.993 21.993 21.993 

Stanje 31.12.2019 1.768.020 675.789 21.993 2.443.809 

Povečanje 130.427 6.718   137.145 

Odplačila -500.759 -682.507 -21.993 -1.183.266 

Odprava pripoznanja       0 

Prenos z dolgoročnih finančnih obveznosti   22.517 22.517 22.517 

Stanje 31.12.2020 1.397.688 22.517 22.517 1.420.205 

 
Obrestne mere za posojila prejeta od družb v skupini so enake s strani Ministrstva za finance RS 
priznanim obrestnim meram za posojila med povezanimi osebami. Za druge kratkoročne 
finančne obveznosti pa veljajo tržne obrestne mere. 
Posojila od družb v skupini niso zavarovana. 
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2.6.1.9  Kratkoročne poslovne obveznosti  49.130 EUR 
Predstavljajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev osnovnih in obratnih sredstev ter storitev 
(30.116 EUR), obveznosti za plačilo DDV (9.534 EUR), in obveznosti iz naslova obračunanih 
plač za mesec december 2020 (9.480 EUR). 

2.6.1.10  Ostala razkritja v zvezi z obveznostmi iz bilance stanja 
Družba ne izkazuje obveznosti, ki ne bi bile izkazane v bilanci stanja. 
Družba Hram Holding, d.d., je skladno z njeno poslovno politiko in poslovno politiko skupine 
Hram Holding, z vsemi povezanimi družbami znotraj skupine sklenila dogovor o medsebojnem 
zagotavljanju potrebne likvidnosti. 
Poroštev in garancij družba nima izdanih. 
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2.6.2 Izkaz poslovnega izida 
 

2.6.2.1 Čisti prihodki od prodaje 51.852 EUR 
Predstavljajo opravljene poslovne storitve holdinga družbam v skupini v letu 2020. 
 

2.6.2.2 Drugi poslovni prihodki 4.918 EUR 
Državna pomoč v obliki oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko zavarovanje za delavce, ki 
so v času epidemije COVID-19 v letu 2020 dejansko delali. 
 

2.6.2.3 Stroški blaga, materiala in storitev 71.183 EUR 

 

  2020 2019 

Stroški materiala 1.238 1.238 

Stroški storitev 69.945 100.943 

Skupaj 71.183 102.181 

 
Stroški materiala predstavljajo stroške pisarniškega materiala (368 EUR) in nabavo strokovne 
literature v višini 870 EUR.  
 
Med stroški storitev so največji trije: 
 
Druge strokovne storitve     14.900 EUR  

Računalniške storitve     7.163 EUR  

Storitve KDD     12.001 EUR  

Ostale storitve     35.881 EUR  

Skupaj   69.945 EUR  

 
Stroški revidiranja letnega poročila za poslovno leto 2019 so v letu 2020 znašali 3.009 EUR. 
Drugih stroškov v zvezi z revizijskimi družbami v letu 2020 ni bilo.   

2.6.2.4 Stroški dela 115.623 EUR 
 
Bruto plače          93.736 EUR  
Stroški socialnih zavarovanj        15.091 EUR    
Drugi stroški dela              6.769 EUR    

Skupaj                    115.623 EUR  

 
V drugih stroških dela so zajeti regres za letni dopust (3.000 EUR), povračila stroškov prevoza 
na delo (908 EUR) in prehrane med delom (2.889 EUR).  
Stroški pokojninskih zavarovanj, v višini 8.296 EUR, so vključeni v stroške socialnih zavarovanj. 
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2.6.2.5 Odpisi vrednosti 24.125 EUR 

 

  2020 2019 

1. Amortizacija zemljišč in zgradb 23.939 23.939 

      a.) Amortizacija zgradb 23.939 23.939 

              od tega amortizacija pravice do uporabe sredstva 23.939 23.939 

2. Amortizacija drugih naprav in opreme 186 1.117 

Skupaj 24.125 25.056 

2.6.2.6 Drugi poslovni odhodki 5.588 EUR 
To je razlika med celotnim in dejansko obračunanim vstopnim DDV (5.463 EUR) in sodne takse 
v višini 125 EUR. 

2.6.2.7 Finančni prihodki iz deležev 22.926 EUR 
600 EUR je bilo prihodkov iz naslova odprave popravka kredita danega družbi v skupini. Ostalo 
so prejete dividende od domačih izdajateljev vrednostnih papirjev. 

2.6.2.8 Finančni prihodki iz danih posojil 47.040 EUR 
Finančni prihodki iz danih posojil so obračunane obresti na dana posojila družbam znotraj 
sistema in obresti na denarna sredstva na transakcijskih računih. 
Obrestne mere posojil družbam v skupini so enake s strani Ministrstva za finance RS priznanim 
obrestnim meram za posojila med povezanimi osebami na dan odobritve posojil. 

2.6.2.9 Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 21.019 EUR 
Nastali so ob slabitvi danega posojila družbi v skupini. 

2.6.2.10 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 22.580 EUR 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (v skupini), so obresti (obračunane po s strani 
Ministrstva za finance RS priznanimi obrestnimi merami za posojila med povezanimi osebami) 
od prejetih posojil od družb v skupini v višini 12.234 EUR.  
Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank v letu 2020 znašajo 5.440 EUR. Bančna posojila so 
bila obrestovana po tržni obrestni meri in dne 23.03.2020 v celoti poplačana. 
Med finančnimi odhodki iz drugih finančnih obveznosti so obresti iz najemov v višini 4.906 
EUR. 
 

  2020 2019 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 12.234 13.889 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 5.440 24.975 

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 4.906 7.668 
          od tega iz obveznosti za najem 4.906 5.418 

Skupaj 22.580 46.532 
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2.6.3 Čisti poslovni izid 
 
Uprava predlaga, da se čista poslovna izguba poslovnega leta 2020 in prenesena poslovna izguba 
(skupaj v višini 2.465.023 EUR), delno pokrivata iz kapitalskih rezerv, preostanek nepokrite 
izgube pa se bo pokrival v prihodnjih letih. 

2.6.4     Dogodki po datumu bilance stanja 
 
Skladno z umikom delnic družbe Hram Holding, d.d. iz trgovanja na organiziranem trgu je 
družba prevzela 26.710 lastnih delnic od delničarjev, ki so ob tem korporacijskem dejanju 
zahtevali denarno odpravnino (0,50 EUR za delnico) 
 
Drugih pomembnejših poslovnih dogodkov po datumu bilance stanja (do izdelave tega poročila), 
ki bi vplivali na finančno stanje družbe in na ceno delnice na dan 31.12.2020, ni bilo. 

 

Epidemija koronavirusa COVID-19 

V družbi Hram Holding skrbno spremljamo aktualne razmere na naših trgih v povezavi z 
epidemijo koronavirusa COVID-19. Dosledno upoštevamo priporočila in ukrepe pristojnih 
institucij in jim ustrezno prilagajamo izvajanje našega poslovanja. Družba v nastalih razmerah 
skladno z načrtom neprekinjenega poslovanja skrbi za izvajanje delovnih procesov. Svoje 
aktivnosti bo tudi v bodoče prilagajala nadaljnjemu razvoju situacije. 

  

 
 
 

 


