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Uvod 
 
Znašli smo se v obdobju, v katerem so izrazita stalnica spremembe. Poslovno okolje, v 
katerem se nahajamo, je postalo del notranjega trga Evropske unije in je tako izpostavljeno 
globalni konkurenci. Slovenska podjetja so se znašla v situaciji, ko se morajo za uspešno 
poslovanje in preživetje spopadati z mnogo večjimi in izkušenejšimi tekmeci, da pa bi jim 
lahko uspešno konkurirala, posegajo po različnih metodah, med drugim tudi po združevanju z 
drugimi podjetji. 
 
V Sloveniji poznamo kar nekaj takšnih primerov, gotovo pa je bila najbolj opazna združitev 
dveh živilskih podjetij, Droge in Kolinske, ki se je zgodila 3. maja 2005 in velja za največjo 
združitev v Sloveniji. Zaradi velikosti obeh podjetij, števila zaposlenih, številnih podružnic v 
tujini itd., je bila združitev zelo kompleksna, zato so bili potrebni številni svetovalci, revizorji, 
pravniki in PR agencije.  
 
Proces združitve se je začel že v začetku leta 2004, ko so potekali združitveni dogovori med 
obema podjetjema in je bila podpisana združitvena pogodba, v kateri je bilo med drugim 
določeno tudi menjalno razmerje, ugotovljeno na podlagi vrednotenja, ki so ga izvedli zunanji 
strokovnjaki. Proces se je končal maja 2005, ko je bilo novo podjetje Droga Kolinska vpisano 
v sodni register. 
 
Združitev je bila zaradi vpletenosti in za nekatere spornih manevrov Istrabenza, katerega želja 
je bila povezati obe podjetji in nadalje investirati v živilsko industrijo, deležna kar precej 
pozornosti medijev, strokovne javnosti in nadzornih organov. Vendar pa je poleg tega 
združitev zanimiva tudi z računovodskega vidika. Ta vidik združitve je zelo pomemben, saj 
vpliva na višino kapitala, na razdelitev dividend po združitvi in finančni položaj novega 
podjetja. 
 
Proces združitve se je odvijal ravno v času, ko so se v Sloveniji zaradi določil Evropske unije 
začeli uporabljati mednarodni računovodski standardi (v nadaljevanju besedila MRS), kar je 
že tako kompleksno združitev z vidika računovodskega obravnavanja še dodatno otežilo. Z 
vstopom v Evropsko unijo je bila namreč Slovenija dolžna sprejeti določene smernice, tudi na 
področju računovodstva. Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o 
uporabi MRS je predpisovala, da morajo podjetja v državah EU, ki sestavljajo skupinske 
računovodske izkaze in so uvrščena na organizirane trge vrednostnih papirjev v EU, od leta 
2005 pripravljati računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja (Vezjak, 2003, str. 31). 
 
Združitev dveh podjetij se mora opraviti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v 
nadaljevanju besedila ZGD), obračunana pa po veljavnih računovodskih standardih. Problem, 
ki je obravnavan v diplomski nalogi, je v tem, da so ZGD in računovodski standardi v koliziji. 

Oblikovano: Spodaj:  2,5 cm
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ZGD kot možno obliko združitve obravnava spojitev, ki pa ni definirana v MSRP in 
posledično ne v slovenskih računovodskih standardih (SRS). MSRP 3 Poslovne združitve 
namreč določa, da je za obračun poslovne združitve potrebno uporabiti izključno nakupno 
metodo, pri kateri pa je potrebno med podjetji, ki se združujejo, na eni strani prepoznati 
prevzemnika, na drugi strani pa prevzeta podjetja. 
 
V diplomski nalogi so najprej predstavljeni pravni temelji združitve v Sloveniji in postopek 
prevzema. Po Zakonu o gospodarskih družbah, ki velja za glavni pravni okvir statusnih 
sprememb gospodarskih družb, predstavljam mednarodne in slovenske računovodske 
standarde, še posebej MSRP 3, ki podrobneje obravnava združitve. 
 
Diplomsko delo je v nadaljevanju strukturirano takole: Uvodnemu opisu podjetij sledi še 
kronološki pregled združitve, nato pa računovodsko obravnavanje te združitve, ki vključuje 
predstavitev določitve prevzemnika, nabavne vrednosti in razporejanja nabavne vrednosti 
sredstev, obveznosti in pogojnih obveznosti po njihovi pošteni vrednosti ter določitev dobrega 
imena. Na koncu je predstavljen razvoj novo ustanovljenega podjetja po združitvi. Primer 
združitve Droge in Kolinske je obravnavan na podlagi javno objavljenih podatkov, saj je bilo 
notranjih informacij na voljo zelo malo. 
 
 

1 Pravni temelji združitev družb 
 
Za uspešno analizo združitve Droge in Kolinske je potrebno proučiti pravne temelje, ki 
obravnavajo to področje. Kot glavni pravni okvir pri statusnem preoblikovanju družb trenutno 
velja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, UL št. 42, 2006), ki določa temeljna statusna 
korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov 
posameznikov in samostojnih podjetnic posameznic, povezanih oseb, gospodarskih interesnih 
združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja. V času združitve 
novi ZGD še ni veljal, pač pa je veljal ZGD-H (UL št. 139, 2004). Ta glede združitve Droge 
in Kolinske ni odstopal od sedanjega zakona. ZGD je obenem določal, da slovenski 
računovodski standardi v osnovi ne smejo biti v nasprotju z mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja in ne v nasprotju z ZGD in drugimi zakoni, ki urejajo pravila o 
računovodenju posameznih pravnih oseb, ter predpisi, ki so izdani na njihovi podlagi. 
 
ZGD (UL št. 42, 2006) v svojem IV. delu, Statusno preoblikovanje družb, določa, da se 
družba lahko statusno preoblikuje z: 
 

− združitvijo, 

− delitvijo, 

− prenosom premoženja, 

− spremembo pravnoorganizacijske oblike.  
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Z vidika proučevanja problema v tej diplomski nalogi je pomembna prva postavka, to je 
združitev. Združitev se po tem zakonu lahko opravi na dva načina, in sicer s pripojitvijo ali s 
spojitvijo. Razlika je v tem, da pri pripojitvi preneha kot pravna oseba samo tisto podjetje, ki 
se pripaja, medtem ko pri spojitvi družb preneha več podjetij kot pravnih oseb, in sicer vsa 
tista, ki se združujejo v novo podjetje, ki nastane na tej podlagi.  

 
 

1.1 Pripojitev 
 
Pripojitev naj bi se po ZGD opravila s prenosom celotnega premoženja ene ali več delniških 
družb na drugo delniško družbo v zamenjavo za zagotovitev delnic prevzemne družbe. 
Družba, h kateri se pripojijo ostale družbe, se imenuje prevzemnik, pripojene družbe pa 
prevzete družbe. Pripojitev se opravi s sklenitvijo pogodbe na podlagi vnaprejšnje odločitve 
skupščin družb, ki se združujejo.  

 
Za uspešno izvedbo postopka o pripojitvi so potrebni naslednji koraki: 
 

− pogodba o pripojitvi, 

− poročilo o pripojitvi, 

− določitev menjalnega razmerja, 

− gibanje osnovnega kapitala, 

− vpis pripojitve. 
 

1.1.1 Pogodba o pripojitvi 
 
Pogodbo o pripojitvi morajo skleniti poslovodstva družb, ki se združujejo. Sklenjena mora biti 
v obliki notarskega zapisa, ZGD pa podrobneje določa, katere sestavine mora vsebovati. 
Poleg teh naj bi bilo v pogodbi določeno tudi, kako je z dobički in izgubami, ki nastanejo v 
prevzetih družbah in v prevzemni družbi do vpisa pripojitve v sodni register. Prav tako naj bi 
pogodba določala, kdo odloča o razporeditvi dobička oziroma pokrivanju izgube, pa tudi, 
kako je v tem obdobju z upravljanjem, nakupovanjem in prodajanjem sredstev in 
sprejemanjem poslovnih odločitev. Pogodba naj bi vsebovala tudi določilo, da se lahko že 
dogovorjeno menjalno razmerje spremeni, če so v tem obdobju nastale pomembne 
spremembe v finančnem poslovanju prevzetih družb.  
 

1.1.2 Poročilo o pripojitvi 
 
ZGD določa, da morajo poslovodstva družb, ki se združujejo, izdelati o tem podrobno pisno 
poročilo, v katerem naj bi bilo razkrito in pravno ter ekonomsko utemeljeno sledeče 
(2.odstavek 582. člena ZGD, 2006): 
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− razlogi za pripojitev in njene predvidene posledice, 

− vsebina pogodbe o pripojitvi, še zlasti pa menjalno razmerje delnic, višina morebitnih 
denarnih doplačil in ukrepi za uresničitev pravic imetnikov posebnih pravic. 

 
V poročilu morajo biti navedeni tudi kriteriji, na podlagi katerih je bilo vrednoteno 
premoženje in nato izračunano menjalno razmerje. 
 

1.1.3 Menjalno razmerje 
 
Najpomembnejše vprašanje pri združitvi je določitev menjalnega razmerja delnic, ki se 
združujejo. S tem razmerjem se določi, koliko delnic prevzemne družbe bodo dobili delničarji 
prevzete družbe, ki bo s pripojitvijo nehala obstajati kot pravna oseba. Osnova za določitev 
menjalnega razmerja je določitev vrednosti celotnega kapitala obeh družb, iz katerega se nato 
izračuna vrednost ene delnice posamezne družbe. Vrednosti delnic obeh družb se med seboj 
primerjajo in na osnovi te primerjave se določi menjalno razmerje.  
 
Če razmerje, v katerem se zamenjajo delnice prevzetega podjetja za delnice podjetja 
prevzemnika, ni enako ena ali več delnic prevzemne družbe za eno delnico prevzemnika, se 
lahko delničarjem prevzete družbe, ki ne razpolagajo z ustreznim številom delnic, da bi lahko 
dobili celo število delnic prevzemnika, izplača denarno doplačilo. To doplačilo pa po ZGD ne 
sme presegati desetine skupnega najmanjšega emisijskega zneska delnic, ki jih prevzemnik 
zagotovi delničarjem prevzetega podjetja zaradi združitve. 
 
Če menjalno razmerje oziroma morebitna doplačila niso primerno nadomestilo za delnice 
prevzete družbe, ima vsak delničar, ki je bil udeležen pri pripojitvi, pravico do denarnega 
nadomestila za delnice prevzete družbe. Pravico lahko delničarji uveljavljajo na osnovi 
sodnega preizkusa menjalnega razmerja v roku enega meseca od objave vpisa pripojitve v 
sodni register, če se niso odpovedali pravici do dodatnega denarnega doplačila. 
 
Po ZGD mora biti v pogodbi o pripojitvi, ki jo sestavijo poslovodstva družb, ki se spajajo, 
menjalno razmerje navedeno, zraven pa mora biti tudi določena višina denarnega doplačila, v 
kolikor je le-to potrebno. Pogodbo o pripojitvi mora za vsako družbo, ki je udeležena v 
pripojitvi, pregledati en ali več revizorjev, imenovanih tudi pripojitveni revizorji. Pripojitveni 
revizor mora izdelati pisno poročilo, ki med drugim vsebuje mnenje revizorja ali revizorjev o 
tem, ali sta zagotovitev delnic prevzemne družbe po menjalnem razmerju in višina denarnega 
doplačila ali ponujena odpravnina primerno nadomestilo za delnice prevzete družbe. Tu je 
predvsem pomembno pojasniti sledeče: 
 

− z uporabo katerih metod ocenjevanja vrednosti podjetij je bilo določeno menjalno 
razmerje, ki je predlagano v pogodbi o pripojitvi; 
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− razloge, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru primerna za določitev 
menjalnega razmerja; 

− če je bilo za določitev menjalnega razmerja uporabljenih več metod, je potrebno navesti, 
kakšna vrednost je bila ugotovljena pri uporabi vsake od teh metod; hkrati pa je potrebno 
dati mnenje o relativni pomembnosti, pripisani takim metodam pri izračunu vrednosti, o 
kateri se odloča, in opisati vse morebitne posebne težave pri ocenjevanju vrednosti družb, 
udeleženih pri pripojitvi. 

 

1.1.4 Osnovni kapital pri pripojitvi 
 
Pri pripojitvah gre običajno za povečanje osnovnega kapitala prevzemne družbe, in sicer za 
tisti del kapitala prevzete družbe, za katerega se izdajo nove delnice in se razdelijo 
delničarjem prevzetega podjetja. Povečanje osnovnega kapitala je v tem primeru odvisno od 
velikosti celotnega kapitala prevzemne družbe, velikosti njenega osnovnega kapitala, 
celotnega kapitala prevzete družbe in dogovorjenega menjalnega razmerja. Tako se osnovni 
kapital lahko poveča za znesek osnovnega kapitala prevzete družbe, lahko pa se poveča tudi 
za več ali manj, odvisno od menjalnega razmerja. 
 
V drugi različici se osnovni kapital prevzemne družbe ne poveča, ampak se povečajo druge 
sestavine kapitala (npr. rezerve). V nekaterih primerih pa povečanje osnovnega kapitala pri 
pripojitvah po ZGD sploh ni možno, in sicer: 
 

− dokler ima prevzemna družba v lasti delnice prevzete družbe, 

− če ima prevzeta družba v posesti lastne delnice. 
 
Prevzemna družba po ZGD ni dolžna zagotoviti delnic zaradi pripojitve v naslednjih primerih: 
 

− če so iste osebe (delničarji) v enakem razmerju udeležene v kapitalu prevzemne in kapitalu 
prevzete družbe, razen če bi bila s tem kršena prepoved vračila vložkov ali prepoved 
oprostitve dolžnosti vplačila vložkov; 

− če se delničarji prevzete družbe odpovedo pravici do zagotovitve delnic prevzemne družbe 
z izjavo v obliki notarskega zapisa. 

 

1.1.5 Vpis pripojitve 
 
Pripojitev je potrebno vpisati v sodni register. Poslovodstvo vsake družbe, ki je pri tem 
procesu udeležena, mora vložiti predlog za vpis pripojitve pri registrskem sodišču po sedežu 
prevzemne družbe. Za prevzeto družbo lahko to naredi tudi uprava prevzemne družbe. Z 
dnem vpisa pripojitve v register preide premoženje prevzetih družb skupaj z njihovimi 
obveznostmi na prevzemno družbo. Na dan vpisa pripojitve v register morajo biti sredstva 
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tudi knjigovodsko vključena v aktivo prevzemne družbe. S tem dnem prenehajo obstajati 
prevzete družbe kot pravne osebe. 
 
 

1.2 Spojitev 
 
Spojitev se po ZGD-ju opravi tako, da z združitvijo dveh ali več družb nastane nova delniška 
družba, na katero se prenese celotno premoženje družb, ki se spajajo. Vlogo prevzemne 
družbe ima v tem primeru novo ustanovljeno podjetje, medtem ko so prevzete družbe 
podjetja, ki se združujejo. Prevzete družbe po združitvi prenehajo obstajati (izbris iz sodnega 
registra), delničarjem teh družb pa se z ustreznim menjalnim razmerjem zagotovi delnice 
prevzemnika. 
 
Z združitvijo preide na prevzemno družbo vse premoženje ter pravice in obveznosti prevzete 
družbe. Prevzemna družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, 
katerih subjekt je bila prevzeta družba. 
 
Za izvedbo spojitve se smiselno uporabljajo določbe o pripojitvi, iz pravnega zornega kota pa 
je najpomembnejši akt statut o pripojitvi nove delniške družbe. V tem aktu se določijo 
kapitalska in upravljavska razmerja. Statut temelji na pogodbi o spojitvi, v kateri se morajo 
urediti razmerja in delovanje spojenih podjetij od dneva podpisa te pogodbe do dneva vpisa v 
sodni register oziroma do sprejetja statuta nove družbe. Tako kot pri pogodbi o pripojitvi je 
tudi v tej pogodbi ključno vprašanje določitev menjalnega razmerja. 
 

 
2 Obračun poslovne združitve po mednarodnih in slovenskih 

računovodskih standardih 
 
Za obračun poslovne združitve se je bilo potrebno nasloniti na določila MRS in posledično 
tudi SRS, ki na njih temeljijo in jih povzemajo. 
 
Poslovna združitev je po MSRP 3 obračun združitve ločenih podjetij v eno poročajoče se 
podjetje. Rezultat tega je, da dobimo na eni strani podjetje (prevzemnik), ki dobi kontrolo nad 
enim ali več poslovnimi subjekti (prevzetimi podjetji). Podjetje lahko opravi poslovno 
združitev z enim ali več podjetji na različne načine (MSRP 3): 
 

− nakup kapitala drugega podjetja, 

− nakup vseh čistih sredstev drugega podjetja, 

− prevzem dolgov drugega podjetja, 

− nakup dela čistih sredstev, ki skupaj tvorijo en ali več poslovnih subjektov. 
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MSRP poslovne združitve obravnava bolj podrobno kot ZGD in SRS. ZGD obravnava le 
poslovne združitve, ki imajo pravne posledice (statusne spremembe) in so vpisane v sodni 
register. Poslovna združitev lahko vključuje ustanovitev novega podjetja, ki obvladuje 
podjetja (ki se združujejo), prenesena čista sredstva, ali reorganizacijo enega ali več podjetij, 
ki se združujejo. Za poslovno združitev se v splošnem vzame sledeče vrste transakcij 
(Deloitte, 2004, str. 5): 
 

− nakup vseh sredstev, obveznosti in pravic do aktivnosti drugega podjetja, 

− nakup dela sredstev, obveznosti in pravic do aktivnosti drugega podjetja, ki skupaj 
pomenijo opredelitev posla, 

− ustanovitev novega podjetja, ki bo vsebovalo združena sredstva, obveznosti in aktivnosti 
obeh podjetij. 

 
Za poslovno združitev se ne šteje, če prevzemnik pridobi oblast nad enim ali več podjetji, ki 
niso poslovni subjekti. Podjetje, ki prevzame skupino sredstev ali čista sredstva, ki ne 
predstavljajo poslovnega subjekta, razporedi stroške skupine na posamezna opredeljiva 
sredstva in dolgove v skupini na podlagi njihove relativne poštene vrednosti na dan prevzema. 
 
Kljub temu, da MSRP 3 obravnava poslovne združitve, se ga ne uporablja za poslovne 
združitve: 
 

− pri katerih podjetja sodelujejo v obliki poslovnih podvigov (joint venture), 

− ki vključujejo podjetja pod skupnim upravljanjem, 

− ki vključujejo dve ali več vzajemnih podjetij, 

− pri katerih ločena podjetja sodelujejo z ustanovitvijo poročujočega podjetja zgolj na 
podlagi pogodbe, brez pridobitve kapitalskega deleža. 

 
O poslovni združitvi, ki vključuje podjetja pod skupnim upravljanjem, govorimo takrat, ko 
vsa podjetja, ki se združujejo, upravlja ena in ista stranka oziroma stranke tako pred kot tudi 
po združitvi, hkrati pa to upravljanje ni le prehodno. Šteje se, da skupina posameznikov 
obvladuje podjetje, če imajo na podlagi pogodbenih sporazumov kolektivno pooblastilo, da 
določajo njegove finančne in poslovne usmeritve z namenom pridobivanja koristi od 
aktivnosti podjetja (MSRP 3, 2004). 
 
Za boljšo predstavo vzemimo na primer podjetje A, ki ima v 100% lasti podjetji B in C, 
podjetje C pa ima v 100% lasti podjetje D. Podjetje B od podjetja C kupi vse delnice podjetja 
D, kot prikazuje spodnja slika: 
 
 
 

Izbrisano: ¶

Izbrisano: ¶
¶
¶
¶
¶
¶
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Slika 1: Prikaz združitve pod skupnim upravljanjem 

 

 Pred združitvijo    Po združitvi 
  
 
 
 

  
 
 
  
 

Vir: Common Control Transactions, IASB, 2007 

 
 
Zgornji primer predstavlja združitev pod skupnim upravljanjem, saj je podjetje A lastnik vseh 
preostalih treh podjetij. Ker MSRP ne dajejo nobenih navodil glede računovodskega 
obravnavanja združitev pod skupnim upravljanjem, je v praksi prišlo do različnih mnenj, kako 
takšno združitev obračunati. V zgornjem primeru finančno stanje podjetja A po združitvi 
ostane nespremenjeno, zato med mnogimi velja prepričanje, da se združitev ne bi smela 
poznati v njegovih finančnih izkazih. Seveda pa se podjetje zaradi zahtev lokalnih zakonov in 
smernic oziroma prostovoljno odloči prikazati konsolidirane izkaze, pri čemer pa se pojavi 
vprašanje, kako naj v teh izkazih podjetje B prikaže to združitev. Sledeče računovodske 
metode so v praksi pogostokrat uporabljene (Common Control Transactions, IASB, 2007): 
 

− nakupna metoda: Podjetje obračuna združitev tako, kot da obe podjetji ne bi bili pod 
skupnim upravljanje, se pravi v okviru MSRP 3; 

− metoda Fresh start: Pri tej metodi se vsa sredstva in obveznosti novo formirane skupine 
izmeri po njihovi pošteni vrednosti. V zgornjem primeru bi to pomenilo, da bi se vsa 
sredstva in obveznosti podjetij B in D prikazala po njihovi pošteni vrednosti na dan 
pripojitve; 

− spajalna metoda.  
 
 

2.1 Metoda obračuna združitve 
 
Med pripravljavci računovodskih standardov in njihovimi uporabniki je bilo veliko govora o 
izbiri primerne metode za računovodsko obravnavanje poslovnih združitev. Dve metodi, ki sta 
bili v preteklosti splošno sprejeti v različnih pravosodjih, sta nakupna metoda in spajalna 
oziroma združevalna metoda.  
 

Podjetje A 

Podjetje B Podjetje C 

Podjetje D 

Podjetje A 

Podjetje B Podjetje C 

Podjetje D 
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2.1.1 Spajalna metoda 
 
Pri spajalni oziroma združevalni metodi (eng. – pooling of interests method) se postavke 
(sredstva in obveznosti) v bilancah podjetij, ki se združujejo, enostavno sešteje skupaj in na ta 
način dobi novo bilanco. Sredstva in obveznosti se po tej metodi vrednotijo po njihovi 
knjigovodski vrednosti. Z uporabo spajalne metode zaradi tega ne more priti do dobrega 
imena. 
 
Cilj te metode je izdelovati obračune za združeno podjetje, kot da bi podjetja še vedno 
delovala ločeno kot v preteklosti, čeprav so sedaj v skupni lasti. Poleg seštevanja združenih 
sredstev in obveznosti do virov sredstev je potrebno zamenjati še navadne delnice z 
glasovalno pravico podjetij, ki se spajajo (Turk et al., 1999, str. 379). 
 
MRS 22 Poslovne združitve je določal uporabo spajalne metode v primeru združitve deležev, 
pri kateri delničarji združenih podjetij združijo usmerjanje celote ali skoraj celote njihovega 
čistega premoženja in delovanja, da bi dosegli stalno vzajemno delitev tveganja in koristi, 
povezano z združeno celoto, tako da nobene stranke ni mogoče razpoznati kot pripojitelja. 
Osnove za združevanje so knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti do virov sredstev po 
opravljenih preračunih na skupne računovodske usmeritve. Vse razlike med zneskom 
izdanega delniškega kapitala in zneskom, prikazanim za pridobitev delniškega kapitala, je 
potrebno poračunati z nasprotno knjižbo na kontih kapitala. Slabo ali dobro ime iz družitve se 
tako pri uporabi te metode ne kaže. Stroški, ki nastanejo v zvezi z združitvijo deležev, 
bremenijo odhodke obdobja, v katerem so nastali.  
 
Za uporabo spajalne metode je moralo biti izpolnjenih več pogojev, ki so lahko združeni v tri 
skupine (Larsen, 1994, str. 203-204): 
 

− opredelitev podjetij, ki se združujejo (podjetja, ki se združujejo, so samostojna in v zadnjih 
dveh letih niso bila odvisna ali del drugega podjetja; podjetja, ki se združujejo, med seboj 
ne smejo imeti več kot 10% delež); 

− opredelitev združevanja interesov (združevanje je posledica enkratne transakcije ali je v 
skladu z načrtom, ki ni starejši od enega leta; v toku transakcije prevzemna družba za 
pridobitev vsaj 90% glasovalnih pravic ciljnega podjetja izda navadne delnice z enakimi 
glasovalnimi pravicami, kot jih imajo preostale delnice; na osnovi kapitala imajo vsi 
delničarji enake pravice); 

− planirane transakcije (ne obstaja namera po drobljenju operacij, prevzemno podjetje ne 
namerava prodati pomembnega dela premoženja ciljnega podjetja v obdobju dveh let od 
dneva združitve; ne obstajajo dogovori v korist delničarjev prevzemne družbe po dnevu 
združitve). 
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− MRS 22 je dovoljeval uporabo tako nakupne metode kot tudi spajalne metode. S 
sprejemom MSRP 3 dne 31. marca 2004, ki je nasledil MRS 22 je bila spajalna metoda 
tudi v Evropi ukinjena1. 

 
V ZDA je uporaba spajalne metode postala zelo popularna, tako da so se z njeno uporabo 
nepravilno obravnavale tudi nekatere združitve, ki niso pomenile združevanja interesov 
delničarjev, ampak prevzem. Ker uporabljena metoda evidentiranja združitve ob nastanku 
vodi v različne računovodske izkaze po dnevu združitve, lahko cilji finančnega poročanja 
prevzemnega podjetja vplivajo na predvideno strukturo financiranja in s tem posledično na 
uporabo druge metode za obračun poslovne združitve (Banker et al., 1994, str. 188). 
 
Pomembnejši prednosti spajalne metode pred nakupno metodo, ki jih lahko izpostavimo, sta 
(Elliot B. & Elliot J., 2002, str. 533): 
 

− Celoletni dobiček pridruženega podjetja se lahko prišteje konsolidiranemu dobičku tudi, če 
je do združitve prišlo zadnji dan v letu. To podjetju dovoljuje, da prikaže rast dobička v 
poslovnem letu, v katerem je prišlo do združitve, s tem, ko pridobi delnice pridruženega 
podjetja. 

− Če pa dobiček pridruženega podjetja ne vključijo v bilanco stanja, ostane na razpolago za 
razdelitev dividend delničarjem. Učinek je enak, kot pri zgoraj opisanem primeru, ko 
dobiček prištejemo. 

 
Prednost je tudi ta, da dobro ime ni obračunano, kar je v obdobju, ko so standardi predpisovali 
njegovo amortizacijo, zmanjševalo poprevzemni konsolidirani dobiček. To je navidezno 
zmanjševalo uspešnost združitve. 
 

2.1.2 Nakupna metoda 
 
MSRP 3 izrecno zahteva, da se pri poslovnih združitvah uporablja nakupna metoda, ki 
obravnava poslovno združitev z vidika podjetja, ki se združuje in je opredeljeno kot 
prevzemnik. Pri tej metodi je potrebno najprej določiti prevzemnika, nato izmeriti nabavno 
vrednost poslovne združitve, na koncu pa je potrebno razporediti nabavno vrednost na 
prevzeta sredstva, dolgove in pogojne obveznosti. 
 

2.1.2.1 Določitev prevzemnika 
 
Po MSRP 3 je prevzemnik podjetje, ki pridobi oblast nad drugimi podjetji ali poslovnimi 
subjekti, ki se združujejo. Tako se mora po MSRP 3 eno od podjetij, ki se združujejo, določiti 
za prevzemnika, ostala podjetja pa so t.i. prevzete družbe. Prevzemnik je tako tisto podjetje, 

                                                
1 V Združenih državah Amerike je bila ta metoda ukinjena že 5. julija 2001 (Answers.com). 

Izbrisano: prihodom 
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ki po poslovni združitvi obvladuje drugo podjetje. Podjetje pridobi oblast nad drugim 
podjetjem, če pridobi več kot polovico glasovalnih pravic tega podjetja. Lahko pa pridobi 
oblast nad podjetjem tudi v primeru, ko nima več kot polovice glasovalnih pravic, in sicer, ko 
izpolnjuje enega od naslednjih pogojev: 
 

− po združitvi pridobi nadzor nad več kot polovico glasovalnih pravic v drugem podjetju na 
podlagi sporazuma z drugimi vlagatelji; 

− po združitvi pridobi pooblastilo odločanja o finančnih in poslovnih usmeritvah drugega 
podjetja na podlagi statuta ali sporazuma; 

− dobi pooblastilo, da odstavi ali postavi večino članov upravnega odbora ali drugega 
enakovrednega organa v drugem podjetju; 

− pooblastilo, ki zagotavlja večino glasov na sestankih upravnega odbora ali drugega 
enakovrednega organa v drugem podjetju. 

 
Vseeno se velikokrat pojavi problem, saj je včasih težko določiti prevzemnika, zato MSRP 3 
priporoča, da se upošteva nekatera znamenja, kot so: 
 

− če poštena vrednost enega od podjetij znatno presega pošteno vrednost drugega oziroma 
drugih podjetij, je po vsej verjetnosti prevzemnik tisti, ki ima višjo pošteno vrednost; 

− če se združitev izvede na podlagi zamenjave glasovalnih navadnih kapitalskih 
inštrumentov za denar ali druga sredstva, je prevzemnik najverjetneje podjetje, ki da denar 
ali druga sredstva; 

− če ima poslovodstvo enega od podjetij, ki se združujejo, glavno besedo pri izbiri 
poslovodske skupine drugega podjetja, je prevzemnik tisti, katerega poslovodstvo ima 
glavno besedo; 

− če se poslovna združitev izvede z izmenjavo kapitalskih deležev, je prevzemnik običajno 
tisto podjetje, ki izda kapitalske deleže; 

− če se za izdajo kapitalskih inštrumentov za izvedbo poslovne združitve ustanovi novo 
podjetje, se prevzemnika določi na podlagi razpoložljivih dokazov; 

− Tudi v primeru združevanja več podjetij hkrati, je potrebno prevzemnika določiti na 
podlagi razpoložljivih dokazov. Pri tem je potrebno upoštevati, katero od podjetij, ki se 
združujejo, je dalo pobudo za združitev in če sredstva oziroma prihodki katerega od 
podjetij znatno presegajo sredstva oziroma prihodke drugih podjetij. 

 
Kjer pri združitvi dveh podjetij pride do ustanovitve novega podjetja, se mora eno od podjetij, 
ki se združujejo, prepoznati kot prevzemnik. To pomeni, da novo nastalo podjetje za namene 
računovodenja ne more biti prevzemnik ampak se le-ta določi med predhodnimi podjetji na 
podlagi zgoraj navedenih kriterijev (Deloitte, 2004, str. 10). 
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Primer: 
 
Za primer vzemimo podjetji A in B, ki izvedeta poslovno združitev, pri tem pa nastane novo 
podjetje C. Stari lastniki delnic podjetja A imajo sedaj 60% delnic novo nastalega podjetja C. 
Predsednik uprave podjetja A prevzame to funkcijo tudi v podjetju C, prav tako finančni 
direktor. Na datum združitve, znaša poštena vrednost čistih sredstev podjetja A 1 milijon 
EUR, podjetja B pa 0,8 milijona EUR. Na podlagi le teh predpostavk je mogoče ugotoviti, da 
je prevzemnik v tej poslovni združitvi podjetje A, medtem ko je podjetje B prevzeto podjetje 
(Deloitte, 2004, str. 10). 

   
2.1.2.2 Določitev nabavne vrednosti poslovne združitve 
 
Po tem, ko se določi, katero podjetje je prevzemnik, je potrebno določiti nabavno vrednost 
poslovne združitve. Prevzemnik po MSRP 3 meri nabavno vrednost poslovne združitve kot 
celoto: 
 

− poštenih vrednosti (na datum zamenjave) danih sredstev, nastalih ali prevzetih dolgov in 
kapitalskih inštrumentov, ki jih izda prevzemnik v zameno za obvladovanje prevzetega 
podjetja; 

− vseh stroškov, ki jih lahko neposredno pripišemo poslovni združitvi. 
 
Potrebno je opozoriti, da je datum prevzema datum, na katerega prevzemnik dejansko 
prevzame oblast nad prevzetim podjetjem in je v primeru, ko pride do poslovne združitve v 
okviru enega samega menjalnega posla, enak kar datumu menjave. Če pa do poslovne 
združitve pride v več stopnjah (npr. z več zaporednimi nakupi delnic), je datum zamenjave 
datum vsakega menjalnega posla (datum, ko je vsaka posamezna naložba pripoznana v 
računovodskih izkazih prevzemnika), medtem ko je datum prevzema tisti dan, ko prevzemnik 
dobi dejansko oblast nad podjetjem. Nabavna vrednost združitve je v tem primeru enaka 
celoti nabavnih vrednosti posameznih poslov. 
 
Dana sredstva in dolgove, ki prevzemniku nastanejo oziroma jih ta prevzame v zameno za 
prevzem oblasti, je po MSRP 3 treba meriti na podlagi njihovih poštenih vrednosti na datum 
zamenjave. Če je poravnava celotne ali dela nabavne vrednosti poslovne združitve odložena, 
se poštena vrednost odloženega dela določi z diskontiranjem zneska za plačilo na njegovo 
sedanjo vrednost na datum zamenjave. 
 
Najboljši podatek za ugotavljanje poštenih vrednostih je po MSRP 3 objavljen tečaj na datum 
zamenjave uvrščenega kapitalskega inštrumenta, zato se uporablja v večini primerov. Drugi 
podatki in metode vrednotenja se uporabljajo takrat, ko lahko prevzemnik dokaže, da je 
objavljen tečaj na dan zamenjave nezanesljiv pokazatelj poštene vrednosti in da so druge 
metode in podatki boljši kazalci poštene vrednosti kapitalskega inštrumenta, to pa se zgodi le 
takrat, ko je na menjalni tečaj vplivala omejenost trga. V takšnih primerih se lahko poštena 
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vrednost določi tudi tako, da se oceni vrednost kapitalskih inštrumentov glede na njihove 
sorazmerne deleže v pošteni vrednosti prevzemnika ali pa glede na sorazmerne deleže v 
pošteni vrednosti prevzetega podjetja. Kot alternativa kapitalskim inštrumentom, lahko 
podatek o celotni pošteni vrednosti, ki jo daje prevzemnik v zameno za oblast nad prevzetim 
podjetjem, nudi tudi poštena vrednost na datum zamenjave za denarna sredstva, ki so bila 
dana lastnikom kapitala prevzetega podjetja. 
 
V nabavno vrednost so vključeni še vsi dolgovi, ki nastanejo oziroma jih prevzemnik 
prevzame v zameno za oblast nad prevzetim podjetjem. Poleg tega je v nabavni vrednosti 
potrebno upoštevati še vse stroške, ki se lahko neposredno pripišejo združitvi (npr. plačila 
honorarjev računovodjem, pravnim svetovalcem, ocenjevalcem itd.). Vendar pa se tu ne 
upoštevajo stroški splošnih služb, ki se ne morejo neposredno pripisati posamezni združitvi 
(prizna se jih kot odhodke, ko nastanejo). Tudi stroški urejanja in izdajanja finančnih 
obveznosti ter stroški izdajanja kapitalskih inštrumentov niso vključeni v nabavno vrednost 
poslovne združitve, čeprav so ti posli nastali zaradi te združitve. 
 

Primer: 
 
Za lažjo predstavo o izračunu nabavne vrednosti poslovne združitve vzemimo podjetji A in B, 
med katerima se izvede poslovna združitev. Predpostavimo, da podjetje A prevzame podjetje 
B. Pri združitvi podjetje A izda 1000 novih navadnih delnic delničarjem podjetja B za stare 
delnice podjetja B po trenutnih tržnih pogojih. Vzemimo, da je vrednost delnice podjetja A 4 
EUR. Poleg tega podjetje A izplača še 1000 EUR denarja starim lastnikom podjetja B. 
Honorarji računovodjem in pravnim svetovalcem, ki jih mora plačati podjetje A, znašajo 400 
EUR. Da bi bilo podjetje A zmožno financirati transakcijo, podaljša pogoje financiranja, pri 
čemer nastanejo stroški v višini 50 EUR. Podjetje A ima oddelek za prevzeme, kjer skozi 
obdobje priključitve nastanejo stroški v višini 200 EUR prav tako pa naj bi se pojavili stroški 
v višini 200 EUR zaradi prenove računovodskega sistema podjetja B (da bi se ujemal s 
sistemom podjetja A). Izračun nabavne vrednosti poslovne združitve je razviden v spodnji 
tabeli (Deloitte, 2004, str. 12): 
 

Tabela 1: Določitev nabavne vrednosti 

Novo izdane navadne delnice podjetja A 4.000 EUR 

Denar izplačan starim lastnikom podjetja B 1.000 EUR 

Honorarji računovodjem in pravnim 
svetovalcem 

400 EUR 

Nabavna vrednost poslovne združitve 5.400 EUR 
Vir: Deloitte, Business Combination - A guide to IFRS 3 ; 2004, str. 12 
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2.1.2.3 Razporeditev nabavne vrednosti poslovne združitve 
 
Na datum prevzema mora prevzemnik razporediti nabavne vrednosti pridobljenih sredstev, 
prevzetih obveznosti in pogojnih obveznosti po njihovi pošteni vrednosti. Pri tem mora 
upoštevati določena sodila, ki jih podaja MSRP 3: 
 

− sredstvo, ki ni neopredmeteno, se pripozna, če je verjetno, da se bodo prevzemniku v 
prihodnosti zaradi njega povečale gospodarske koristi, hkrati pa je mogoče zanesljivo 
izmeriti njegovo vrednost; 

− dolg, ki ni pogojna obveznost, se pripozna, če je verjetno, da bo za njegovo poravnavo 
potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, hkrati pa je mogoče 
zanesljivo izmeriti njegovo pošteno vrednost; 

− neopredmetena sredstva in pogojne obveznosti se pripoznajo, če je mogoče zanesljivo 
izmeriti njihovo pošteno vrednost. 

 
Ker so omenjene postavke v izkazih prevzemnika pripoznane po njihovi pošteni vrednosti na 
datum prevzema, je tudi vsak manjšinski delež v prevzetem podjetju podan kot manjšinski 
delež čiste poštene vrednosti teh postavk. 
 
Za namene razporejanja nabavne vrednosti poslovne združitve prevzemnik šteje naslednja 
merila kot pošteno vrednost (MSRP 3, 2004): 
 

− za finančne inštrumente, s katerimi se lahko trguje na organiziranem trgu, se uporabljajo 
dnevne tržne vrednosti; 

− za tiste finančne instrumente, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, se uporabljajo 
ocenjene vrednosti, ki upoštevajo značilnosti, kot so koeficient cene na dobiček, 
dividendna donosnost in pričakovane stopnje rasti primerljivih inštrumentov podjetij, ki 
imajo podobne značilnosti; 

− za terjatve, pravice do uporabe in druga opredeljiva sredstva prevzemnik uporablja sedanje 
vrednosti zneskov, ki bodo prejeti, določene po ustreznih dnevnih obrestnih merah ter po 
potrebi zmanjšane za odpise zaradi neiztržljivosti in za stroške izterjave. Diskontiranje ni 
potrebno za kratkoročne terjatve, pravice do uporabe in druga opredeljiva sredstva, če 
razlika med nominalnim in diskontiranim zneskom ni bistvena; 

− pri zalogah je potrebno ločiti zaloge dokončanih proizvodov in trgovskega blaga, zaloge 
nedokončanih proizvodov ter surovine: 

 
� pri zalogah dokončanih proizvodov se uporabljajo prodajne cene, zmanjšane za vsoto 

stroškov prodaje in primarnega dobička za prevzemnikova prodajna prizadevanja, 
zasnovanega na dobičku za podobne dokončane proizvode; 

� pri zalogah nedokončane proizvodnje se uporabljajo prodajne cene dokončanih 
proizvodov, zmanjšane za vsoto stroškov za dokončanje, stroškov prodaje in 
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primarnega dobička za prizadevanje pri dokončanju in prodaji, zasnovanega na 
dobičku za podobne dokončane proizvode; 

� pri surovinah se upoštevajo dnevne nadomestitvene vrednosti. 
 

− za zemljišča in zgradbe se upoštevajo tržne vrednosti; 

− za naprave in opremo se uporabljajo tržne vrednosti, če pa to ni mogoče, MSRP 3 
predlaga, da se poštena vrednost določi z uporabo donosnostnega načina ali načina za 
amortizacijo zmanjšane nadomestitvene vrednosti; 

− pri neopredmetenih sredstvih se poštena vrednost lahko določi na dva možna načina: 
 
� glede na delujoči trg (kot ga opredeljuje MRS 38 Neopredmetena sredstva); 
� če delujočega trga ni, se poštena vrednost določi na način, ki odraža znesek, ki bi ga 

prevzemnik plačal za sredstvo v premišljenem poslu med dobro obveščenima in 
voljnima strankama, zasnovanem na najboljših razpoložljivih informacijah. 

 

− pri čistih terjatvah ali obveznostih za povračila zaposlenim po programu z določenimi 
zaslužki se uporablja sedanja vrednost opredeljene obveznosti za določene zaslužke, 
zmanjšana za pošteno vrednost vseh sredstev programa. Sredstvo se pripozna le toliko, 
kolikor je verjetno, da bo na razpolago prevzemniku v obliki povračil iz programa ali 
zmanjšanja prihodnjih prispevkov; 

− pri terjatvah in obveznostih za davek se uporablja znesek davčne koristi, ki izhaja iz 
davčnih izgub ali obračunanih obveznosti za davke glede na dobiček oziroma izgubo (v 
skladu z MRS 12 Davek iz dobička), ki je ocenjen iz zornega kota sestavljenega podjetja. 
Terjatev oziroma obveznost se ugotovi po upoštevanju davčnega učinka ponovno 
izraženih opredeljivih sredstev in dolgov ter pogojnih obveznosti po njihovih poštenih 
vrednostih in se ne diskontira; 

− pri obveznostih do dobaviteljev, meničnih obveznostih, dolgoročnih posojilih, drugih 
obveznostih ter vnaprej vračunanih stroških in odloženih prihodkih se uporabljajo sedanje 
vrednosti zneskov, ugotovljene z uporabo ustreznih dnevnih obrestnih mer. Za terjatve, 
katerih razlika med nominalnim in diskontiranim zneskom ni bistvena, ni potrebno 
diskontiranje; 

− pri kočljivih pogodbah in drugih opredeljivih obveznostih prevzetega podjetja, se upošteva 
sedanje vrednosti zneskov, ki bodo izplačani pri izpolnjevanju obveznosti, ugotovljene po 
ustreznih dnevnih obrestnih merah; 

− pri pogojnih obveznostih prevzetega podjetja se uporabljajo zneski, ki bi jih tretja oseba 
zaračunala za prevzem teh obveznosti. Tak znesek odraža vsa pričakovanja v zvezi s 
potencialnimi finančnimi tokovi in ne enega najbolj verjetnega ali pričakovanega 
maksimalnega ali minimalnega finančnega toka. 
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Primer: 
 
Za primer (Deloitte, 2004, str. 14) zopet vzemimo podjetji A in B. Kot smo ugotovili že v 
zgornjem primeru, je nabavna vrednost poslovne združitve teh dveh podjetij znašala 6.400 
EUR. Sedaj je potrebno ugotoviti poštene vrednosti pridobljenih sredstev, dolgov in pogojnih 
obveznosti, ki niso nujno enake knjigovodskim vrednostim. Vrednosti posameznih postavk so 
razvidne v tabeli: 
 
 

Tabela 2: Razporeditev nabavne vrednosti 

 Knjigovodska 
vrednost v 

EUR 

Poštena 
vrednost v 

EUR 

Zemljišča 900 900 

Zgradbe, oprema 1.500 1.800 

Zaloge 1.300 1.600 

Terjatve 300 300 

Denar 1.200 1.200 

Obveznosti do dobaviteljev (1.249) (1.249) 

Nepriznane pogojne obveznosti  (51) 

Skupna čista poštena vrednost sredstev  4.500 
Vir: Deloitte, Business Combination - A guide to IFRS 3, str. 14 

 
 

2.1.2.4 Dobro ime 
 
Dobro ime (ang - Goodwill) pomeni razliko med nakupno vrednostjo podjetja ter deležem v 
vrednosti pridobljenih čistih sredstev. Z drugimi besedami, dobro ime pomeni vse prihodnje 
gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstev in jih ni mogoče posamezno opredeliti in ločeno 
pripoznati sredstvom, kot izhaja iz zgornjega primera. Prevzemnik na datum prevzema s 
poslovno združitvijo pripozna dobro ime. Dobro ime, pridobljeno s poslovno združitvijo, 
prevzemnik meri po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitno nabrano izgubo zaradi 
oslabitve. Prevzemnik ga ne amortizira, ampak ga letno ali pogosteje preizkuša za oslabitev, 
če okoliščine kažejo na to, da bi ga bilo potrebno oslabiti. 
 
Dobro ime obravnava SRS 2 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve. Novi SRS 2 je v skladu z MRS in prav tako določa, da se dobro ime preizkuša za 
oslabitev, medtem ko je prejšnji SRS 2 določal, da se dobro ime amortizira, in sicer v dobi 5 
let, razen če je bila upravičena daljša doba koristnosti, ki pa ni smela presegati 20 let. 
 
V prejšnjih dveh primerih smo ugotovili, da je nabavna vrednost poslovne združitve med 
podjetjema A in B znašala 5.400 EUR, poštena vrednost sredstev, dolgov in pogojnih 
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obveznosti pa je znašala 4.500 EUR. Iz tega lahko vidimo, da dobro ime znaša 900 EUR 
(Deloitte, 2004, str. 14). 
 
Lahko pride do situacije, ko delež prevzemnika v čisti pošteni vrednosti opredeljivih sredstev, 
dolgov in pogojnih obveznosti prevzetega podjetja presega njegovo nabavno vrednost. V tem 
primeru MSRP 3 predlaga, da prevzemnik najprej ponovno oceni določitev in merjenje 
opredeljivih sredstev, dolgov in pogojnih obveznosti ter merjenje nabavne vrednosti 
združitve, nato pa naj vsak presežek, ki ostane po tej novi oceni, pripozna kot poslovni izid. 
Dobiček, ki tako nastane iz tega poglavja sestavljajo (MSRP 3, 2004): 
 

− napake pri merjenju poštene vrednosti ali nabavne vrednosti poslovne združitve ali 
opredeljivih sredstev, dolgov in pogojnih obveznosti prevzetega podjetja. Do take napake 
lahko na primer pride zaradi neustreznega pripoznavanja morebitnih prihodnjih stroškov; 

− zahteve računovodskega standarda po merjenju pridobljenih opredeljivih čistih sredstev v 
znesku, ki ni njihova poštena vrednost, vendar se šteje kot poštena vrednost za namen 
razporeditve stroškov združitve. Tako na primer standard zahteva, da znesek, določen za 
terjatve in obveznosti za davek, ni diskontiran; 

− posebno dober nakup. 
 

 

2.2 SRS in združitve 
 
V SRS združitev ne obravnava poseben standard kot v primeru MSRP, ampak jih SRS 2006 
obravnavajo le v svojem uvodu v SRS pod točko 10. Poslovne združitve. Tu je navedeno, da 
se za zadeve obračuna poslovnih združitev, ki jih ne ureja ta točka, neposredno uporabljajo 
določbe MSRP 3. Enako kot MSRP tudi SRS določa, da se poslovno združitev obračuna z 
uporabo nakupne metode, pri kateri mora prevzemnik na dan prevzema razporediti stroške 
poslovne združitve, tako da pripozna razpoznavna sredstva, dolgove in pogojne obveznosti 
prevzetega podjetja po pošteni vrednosti na ta datum. Razlika med nabavno vrednostjo 
poslovne združitve in deležem prevzemnika v čisti pošteni vrednosti razpoznanih sredstev, 
dolgov in pogojnih obveznosti se po SRS obračuna kot dobro ime (tako kot po MSRP). 

  
Dne 28. september 2005 je Slovenski inštitut za revizijo sprejel Pojasnilo 1 k SRS 22 Vodenje 
poslovnih knjig pri združitvah in delitvah, v katerem je podrobneje pojasnjena vloga prevzete 
in prevzemne družbe z vidika vodenja poslovnih knjig. V pojasnilu je določeno, da družba, ki 
se pripoji k drugi družbi ali se spoji z drugo družbo, skladno z ZGD sestavi letno poročilo na 
dan obračuna združitve, ki je bilančni presečni dan (dan prevzema). Od tega dne dalje se šteje, 
da so dejanja družbe, ki je prevzeta, opravljena za račun prevzemne oziroma nove družbe. 
Prav tako se od bilančnega presečnega dneva dalje šteje, da so transakcije prevzete družbe za 
potrebe računovodenja opravljene za račun prevzemne oziroma nove družbe. Bilančni 
presečni dan določijo uprave družb v pogodbi o pripojitvi oziroma spojitvi. 
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V pojasnilu je določeno, da mora prevzeta družba v obdobju od obračuna združitve do vpisa 
združitve v sodni register voditi poslovne knjige v skladu s SRS 22 v svojem imenu in za 
račun prevzemne oziroma nove družbe. V primeru, da do vpisa združitve v sodni register ne 
pride, mora prevzeta družba voditi poslovne knjige v svojem imenu in za svoj račun. Če do 
vpisa združitve v sodni register pride, niti prevzeta niti prevzemna oziroma nova družba ne 
sestavi letnega poročila za omenjeno obdobje. 
 
Po vpisu v sodni register je prevzeta družba dolžna prevzemni oziroma novi družbi predati 
svoje poslovne knjige, ki jih je v omenjenem obdobju vodila za njen račun. Nato prevzemna 
ali nova družba v svoje poslovne knjige na podlagi poslovnih knjig prevzete družbe vnese 
prevzeta sredstva in prevzete obveznosti v tistih zneskih, ki jih je prevzeta družba izkazovala 
na dan obračuna združitve, ter preračuna te zneske po njihovi pošteni vrednosti na bilančni 
presečni dan. Nato na podlagi prevzetih poslovnih knjig v svoje poslovne knjige vnese zbirne 
zneske sprememb za posamezna prevzeta sredstva in prevzete obveznosti ter zbirne zneske 
prihodkov in odhodkov za omenjeno obdobje. Ob upoštevanju poštene vrednosti posameznih 
prevzetih sredstev in obveznosti mora prilagoditi obračunane zneske prihodkov in odhodkov 
prevzete družbe ter izločiti prihodke in odhodke, ki sta jih prevzeta in prevzemna družba 
obračunali na podlagi medsebojnega poslovanja v obravnavanem obdobju. Za to obdobje je 
prevzemna ali nova družba v letnem poročilu za obdobje, v katerem se izvede združitev, 
dolžna razkriti poslovni izid ter prihodke in odhodke prevzete družbe. 
 
Če v obdobju od dneva, ko je prišlo do obračuna združitve, do konca poslovnega leta 
(bilančni presečni dan za poslovno poročilo) še ni prišlo do vpisa v sodni register, je prevzeta 
družba dolžna sestaviti letno poročilo skladno z določbami 8. poglavja ZGD. Prevzemna ali 
nova družba pa v prvem letnem poročilu, ki sledi vpisu v sodni register, v svoje računovodske 
izkaze vključi premoženje in poslovne dogodke prevzete in prevzemne (nove) družbe za 
tekoče leto ter preračuna primerjalne podatke za preteklo poslovno leto. 
 
V kolikor pa do vpisa združitve v sodni register pride najkasneje v roku treh  mesecev po 
bilančnem presečnem dnevu za poslovno poročilo, prevzeti družbi, ki po vpisu preneha 
obstajati, ni potrebno sestaviti posebnega letnega poročila. V tem primeru mora prevzemna 
družba v svoje računovodske izkaze vključiti premoženje in poslovne dogodke prevzete 
družbe od dneva obračuna združitve naprej. 
 
Po SRS mora prevzemnik za vsako poslovno združitev razkriti sledeče: 
 

− imena in opise podjetij, ki se združujejo, 

− datum prevzema, 

− odstotek pridobljenih glasovalnih kapitalskih inštrumentov, 

− nabavno vrednost združitve in opis njenih postavk, 
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− znesek dobrega imena ali presežka, pripoznanega v poslovnem izidu. 
 
 

3 Analiza združitve Droge in Kolinske v podjetje Droga Kolinska 
 
Ideja o kapitalskem povezovanju Droge in Kolinske je zorela več let, največ pa je bilo o njej 
slišati od decembra leta 2003 dalje. Najmočnejša motiva za kapitalsko povezovanje sta bila 
zavarovanje pred sovražnimi prevzemi (za Drogo naj bi se zanimala že belgijski Floridienne 
in hrvaška Podravka, za Kolinsko pa Danone) in povezovanje zaradi dosega konkurenčne 
prednosti pred vedno ostrejšo konkurenco iz podjetij EU. 
 
Do združitve Droge in Kolinske je prišlo predvsem zato, ker bi tako lažje konkurirali na 
zunanjem trgu, tako z vidika optimizacije stroškov, kot tudi z vidika lažjega prodora njunih 
blagovnih znamk na tuje trge skozi že izoblikovano distribucijsko mrežo. Obstajala je tudi 
želja po velikosti. Tista podjetja, ki so hotela zdržati globalizacijske pritiske in osvojiti nove 
trge, so morala biti velika. To je najlaže storiti tako, da prevzamejo tekmece, ki s seboj 
prinesejo tisto, kar jim manjka. Običajno gre za dostop do novega trga ali pa za obetavne nove 
izdelke. Zraven je tudi želja po moči, saj si predsedniki uprav najlaže izbojujejo moč in 
spoštovanje s prevzemom nekega podjetja, čeprav se po njihovem odhodu to lahko izkaže za 
polomijo (Urbanija, 2004, str. 28). 
 
Do resnejšega premika v dogovorih o združitvi je prišlo v letu 2004, saj sta septembra 2004 
podjetji objavili prvo skupno sporočilo za javnost, ki je govorilo predvsem o pripravah na 
projekt združevanja. V sporočilu sta javnost obvestili, da sta oblikovali projektno skupino, ki 
naj bi bila zadolžena za potek združevanja in pripravo strokovnih podlag za sestavo ključnih 
elementov združitvene pogodbe. V maju 2005 pa je bila novo nastala družba vpisana v sodni 
register (Letno poročilo Droge Kolinske za leto 2005, str. 15). 
 
Danes je Droga Kolinska širše-regionalno podjetje, ki proizvaja in trži živilske izdelke visoke 
kakovosti in uveljavljenih blagovnih znamk potrošnikom po vsem svetu. Poleg matičnega 
podjetja Droga Kolinska d.d. s sedežem v Ljubljani vključuje povezana podjetja v Sloveniji, 
na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, na Švedskem in v Rusiji. Droga 
Kolinska je organizirana kot delniška družba, od avgusta 2007 pa njene delnice ne kotirajo 
več na Ljubljanski borzi.  
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3.1 Zgodovina 
 

3.1.1 Droga 
 
Proizvodni obrat Droga Portorož je nastal leta 1964, ko so se združila takrat majhna podjetja 
Začimba-Soline iz Portoroža, Gosad iz Ljubljane ter obrata Sudest Gradišče in Jelka Vrhnika. 
Vsako podjetje je ob združitvi prineslo svoje izkušnje, ki so pogojevale nove načrte in 
postopno rast Droge. Ta podjetja so prinesla Drogi svoje bogate izkušnje, ki so bile 
pomembne pri nadaljnji rasti podjetja, predvsem na področju prehrambene industrije. Seveda 
pa so združeni obrati poslovali že kakšno leto prej. Lahko bi celo rekli, da je med obrati 
najstarejši tisti v Piranu, saj se je solinarstvo razvilo že pred 700 leti. 
 
Na začetku se je podjetje ukvarjalo s predelavo dišavnic, pridobivanjem soli ter z odkupom, 
predelavo in prodajo zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev. Sprva so združena podjetja imela 
kar nekaj problemov, kot so razdrobljenost, neustrezni kadri, zastarela oprema in nerentabilni 
proizvodi. Kljub temu se je podjetje že v nekaj letih začelo uspešno razvijati, saj je izboljšalo 
organizacijo dela, posodobilo tehnologijo in dvignilo produktivnost. Ime izvira iz dejavnosti, 
s katero se je podjetje ukvarjalo, in sicer z odkupom in predelavo suhih zdravilnih in 
aromatičnih zelišč. Naravno sušeno zelišče namreč v francoščini pomeni drogue. 
 
Z lastnimi sredstvi in delno s posojili je podjetje Droga posodobilo tehnologijo in 
proizvodnjo, obnovilo vozni park, kupilo več avtomatiziranih strojev za proizvodnjo, 
investirali pa so tudi v elektronsko vodeno pražarno za kavo ter mehanizirali skladiščenje soli, 
Skozi leta svojega poslovanja se je zaradi političnih motivov moralo podjetje večkrat 
preoblikovati, kljub temu pa je Drogi uspelo obvladati položaj na trgu in se uvrstiti med pet 
največjih proizvajalcev prehrambenih izdelkov v takratni Jugoslaviji. 
 
Osamosvojitev Slovenije je bila za Drogo trda preizkušnja, saj je podjetje izgubilo tržišče 
bivše Jugoslavije. Kljub izgubi dela trga pa je management Droge podjetje uspešno saniral. V 
90. letih je Droga uvedla lastne blagovne znamke, kot so Maestro, Barcaffe, Zlato polje in 
1001 cvet , ter se intenzivneje usmerila na tuje trge. Že leta 1991 je Droga ustanovila podjetje 
na Hrvaškem, nato na Švedskem, Madžarskem, v Rusiji in drugih državah bivše Jugoslavije. 
Končno podobo je Droga dobila januarja leta 1996, ko se je registrirala kot delniška družba z 
ustanovnim kapitalom 2.827.680.000 SIT.  
 

3.1.2 Kolinska 
 
Nastanek Kolinske sega v leto 1904, ko je trgovec Ivan Jelačin odprl svojo tovarno kavnih 
surogatov na Glinicah v Ljubljani. Čez štiri leta je obrat kupila češka delniška družba 
Kolinska d.d., tovarna za kavne primesi iz Kolina, in tako je nastalo podjetje Kolinska tudi v 
Sloveniji. Namen odprtja podružnice je bil v proizvodnji cikorija, ki se je uporabljal za več 
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različic in blagovnih znamk nadomestkov kave. Bila je ena izmed prvih tovarn v Ljubljani, ki 
je tedaj zaposloval 40 ljudi. Od ustanovitve dalje je Kolinska širila svojo proizvodnjo na 
različne prehrambene izdelke. Leta 1965 je že začela s proizvodnjo mlevskih izdelkov, 
pudinga, pražene kave, vanilijinega sladkorja, pecilnega praška, začimb, dišav, vafljev itd. V 
zadnjem desetletju dvajsetega stoletja je uvedla tudi mesne začimbe imenovane Masoli, 
ketchup, bonbone Trocks ter gotove mešanice za pekarsko in mesno industrijo. Leta 1995 je 
kupila podjetje Rogaški vrelci in s tem pridobila strateški proizvod Donat. V istem letu se je 
tudi lastninsko preoblikovala, ko je začela delovati kot delniška družba. Leto kasneje je 
blagovno znamko za majonezo Thomy spremenila v Hellmans. Nadaljevala je z lansiranjem 
chipsa Grizli in prenesla del proizvodnje v BIH in Makedonijo. Tisočletje je podjetje 
zaključilo s pripojitvijo treh odvisnih podjetij h Kolinski d.d. 
 
Na začetku novega tisočletja je podpisala pogodbo o strateški povezavi z dolgoletnim 
partnerjem Unilever. Kupila je blagovne znamke Cockto, Jupi in Fresh ter jih leta 20001 
začela tudi sama polniti. V istem letu je prejela certifikat HACCP za proizvodnjo otroške 
hrane na Mirni, ki zagotavlja kakovost hrane za otroke, ter za kontrolne laboratorije v 
Ljubljani. Leto za tem je postala večinski lastnik podjetja Palenački Kiseljak v ZR Jugoslaviji 
ter podaljšala pogodbo z Unileverjem, ki je veljala do leta 2007. 
 
Glavna dejavnost podjetja je bila proizvodnja in prodaja živilskih izdelkov, ki se izvaja tako v 
slovenskih kot tudi v tujih odvisnih družbah (Nemčiji, Rusiji, Hrvaški, Makedoniji, BiH ter 
Srbiji in Črni gori). Kolinska je veljala za enega vodilnih proizvajalcev, prodajalcev in 
distributerjev hrane ter brezalkoholnih pijač v Sloveniji. Večinski delež prodaje je predstavljal 
domači trg, medtem ko so del proizvodnje tudi izvozili, predvsem v države jugovzhodne 
Evrope in Rusijo. 
 
 

3.2 Združitev Droge in Kolinske 
 

3.2.1 Proces združitve 
 
Januarja 2004 sta se v Izoli sestali vodstvi obeh družb. Predsednika uprav Kolinske in Droge, 
Lojze Deželak in Andrej Božič, naj bi se takrat dogovarjala o sodelovanju in skupnem 
nastopu na trgih nekdanje Jugoslavije (takrat sta zanikala pogovore o povezovanju v živilski 
industriji). Povedali so tudi, da poskušajo ugotoviti, kako bi si lahko pomagali pri novih 
konkurenčnih razmerah z vstopom v EU in da so njihovi programi komplementarni in ne 
konkurenčni (Šoštarič, Šuligoj & Tekavec, 2004, str. 15). 
 
Kasneje so se v javnosti začele širiti govorice, da se zamisel o kapitalskem združevanju Droge 
in Kolinske zdi logična. Prvi mož KAD-a Borut Jamnik, je opozoril, da bi bilo povezovanje 
obeh družb celo nujno zaradi vključevanja Slovenije v EU. Februarja 2004 sta upravi Droge 
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in Kolinske ter predsedniki njunih nadzornih svetov izrazili namero za poslovno sodelovanje 
in kapitalsko povezovanje obeh družb. Pri prvem naj bi šlo za sodelovanje s Kolinsko na 
področju nabave in prodaje, in sicer skupno nastopanje v odnosu do dobaviteljev na tujih 
trgih, kar naj bi v prihajajočih zaostrenih pogojih poslovanja po vstopu v EU obema utrdilo 
položaj na trgu (Kolinska, Sestanek vodstev Kolinske in Droge, 25. februar 2004). 
 
Uprava in nadzorni svet Droge sta se tudi strinjala, da je bil z nakupom 19,67-odstotnega 
deleža Droge s strani Kolinske omogočen pričetek kapitalskega povezovanja vodilnih 
slovenskih družb v živilsko-predelovalni industriji. Obe podjetji sta zagovarjali enakopravno 
združitev na način spojitve obeh družb, zato so pričeli s pripravo projekta o možnem 
povezovanju. Nadaljnji koraki na poti do združitve so bili: dogovor lastnikov obeh družb o 
obliki in postopkih združevanja, temeljita analiza poslovanja obeh družb in pričakovanih 
sinergij, vrednotenje obeh podjetij in določitev menjalnega razmerja. Končno odločitev o 
združitvi naj bi sprejeli delničarji obeh družb na skupščini (Kolinska, Sestanek vodstev 
Kolinske in Droge, 25. februar 2004). 
 
Septembra 2004 sta Droga in Kolinska objavili skupno sporočilo za javnost o pripravah na 
projekt združevanja. Javnost sta obvestili, da sta oblikovali projektno skupino za projekt 
združevanja, ki je pričela s pripravo strokovnih podlag. Droga in Kolinska sta v tem okviru 
podpisali pogodbe s svetovalci, ki so sodelovali pri pripravi dokumentov za združitev (Letno 
poročilo Droge za leto 2004, str. 8). 
 
Novembra 2004 sta upravi Droge in Kolinske podali skupno sporočilo za javnost, v katerem 
sta sporočili, da so svetovalci kot rezultat dvomesečnega dela v septembru in oktobru 2004 
pripravili strokovne podlage, ki vključujejo podrobno sinergijsko študijo, poročilo o davčnem, 
finančnem in pravnem skrbnem pregledu ter analitična izhodišča za določitev menjalnega 
razmerja (Letno poročilo Droge za leto 2004, str. 8). 
 
V sporočilu je bilo zapisano, da sta obe upravi med predloženimi poročili posebno pozornost 
namenili analizi sinergijske študije, ki vključuje analizo sinergij za vse poslovne funkcije in 
vse proizvodne programe obeh družb. Iz rezultatov študije izhaja, da bi lahko Droga in 
Kolinska v primeru združitve uresničili sinergije v višini od 15 do 18 milijard tolarjev. 
Pozitivni učinki sinergij naj bi izhajali predvsem iz naslova izboljšanja rezultatov prodaje, ki 
bi bili posledica učinkovitejše izrabe distribucijske mreže obeh podjetij (Letno poročilo Droge 
za leto 2004, str. 8). 
 
Nadzorna sveta Droge in Kolinske sta na svojih sejah novembra 2004 obravnavala rezultate 
skrbnih pregledov, sinergijske študije in izhodišč za določitev menjalnega razmerja ter 
upravama obeh družb dala zeleno luč za nadaljevanje projekta združevanja po predvideni 
dinamiki. Tako je v naslednjem koraku sledil dogovor uprav obeh družb o ključnih elementih 
pogodbe o združitvi. Nadzorna sveta sta se seznanila s strokovnimi poročili in ugotovila, da 
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rezultati poročil potrjujejo smotrnost združitve podjetij (Letno poročilo Droge za leto 2004, 
str. 8). 
 
Upravi Droge in Kolinske sta dne 15. decembra 2004 sklenili dogovor o menjalnem razmerju 
delnic ob predvideni združitvi, in sicer v višini 14,25 delnice Kolinske za eno delnico Droge. 
S tem sta upravi določili enega ključnih elementov združitvene pogodbe. Pri določitvi 
menjalnega razmerja sta upravi izhajali iz ugotovitev vrednotenja, ki so ga opravili zunanji 
svetovalci (Kolinska, objava na Seonetu, 15. december 2004). 
 
Predsednik uprave Kolinske Lojze Deželak je po skupnem sestanku obeh uprav izrazil 
zadovoljstvo, da je lahko »ob izteku svojega mandata sodeloval v tako pomembnem projektu 
kot je združevanje dveh uspešnih slovenskih živilskih družb in še posebej pri tako 
pomembnem koraku kot je današnji dogovor o menjalnem razmerju.« Predsednik uprave 
Droge Robert Ferko pa je ob doseženem sporazumu uprav pojasnil, da je »dogovorjeno 
menjalno razmerje v okviru razmerja delnic, ki smo mu bili priča v zadnjih petih letih« 
(Kolinska, objava na Seonetu, 15. december 2004). 
 
Januarja 2005 sta upravi Droge in Kolinske podpisali združitveno pogodbo, v kateri je 
opredeljeno menjalno razmerje delnic, sedež združenega podjetja in ime novo nastale družbe. 
Mesec kasneje, februarja 2005 sta nadzorna sveta Droge in Kolinske potrdila združitveno 
pogodbo, poročilo uprav o spojitvi, poročilo o izhodiščih za določitev menjalnega razmerja, 
mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti o ustreznosti menjalnega razmerja in poročilo o 
reviziji spojitve (Kolinska, seji nadzornih svetov Droge in Kolinske, 24. februar 2005). 
 
Kot zaključni korak združitve sta sledili skupščini obeh družb, ki sta potekali aprila 2005. 
Skupščini sta potrdili in za dobo štirih let imenovali člane prvega nadzornega sveta Droge 
Kolinske d.d. (za nadzornike Družbe so bili imenovani Milan Čadež, Igor Bavčar, Gorazd 
Čuk, Miroslav Golubič) ter se seznanili z dvema predstavnikoma delavcev v nadzornem 
svetu, ki sta jih imenovala sveta delavcev družb v združevanju (Gregor Rustja in Ljuboslav 
Berdavs) (Letno poročilo Droge Kolinske za leto 2005, str. 9). 
 
Dne 3. maja 2005 je bila Droga Kolinska vpisana v sodni register hkrati pa sta prenehali 
obstajati njeni predhodnici. S tem dnem se je začel tudi postopek zamenjave starih delnic za 
delnice nove družbe po že omenjenem menjalnem razmerju, pri čemer je posredovala KDD 
(Droga, objava na Seonetu, 3. maj 2005). Delnice nove družbe so na borzi začele kotirati 19. 
oktobra 2005 (Letno poročilo Droge Kolinske za leto 2005, str. 9).  

 

3.2.2 Ali je šlo za združitev pod skupnim upravljanjem? 
 
Pri procesu združitve Droge in Kolinske v Droga Kolinsko je bilo zaznati tudi prisotnost in 
vpliv podjetja Istrabenz, ki je na koncu, ko je bila združitev tudi pravno izvršena, postal 
večinski lastnik nove družbe, pri čemer pa mu ni bilo treba plačati dela prevzemne premije.  



 

24 

  
Omenjeno je že bilo, da se je zgodba o združitvi začela konec leta 2003, ko so se začeli 
dogovori med vpletenimi družbami. Večji premik se je zgodil zelo kmalu, ko je Kolinska  
februarja 2004 kupila 55.620 delnic Droge, s čimer je postala lastnik 19,67% delnic Droge, 
marca istega leta pa je bila Kolinska imetnik že 20,02% delnic Droge (Droga, objava na 
Seonetu, 1. marec 2004). 
 
Marca 2004 je Istrabenz postal lastnik 6,01% delnic Droge, kar je pomenilo, da je postal 
imetnik kvalificiranega deleža Droge, istega dne pa je postal tudi imetnik 5.52% delnic 
Kolinske (Droga, objava na Seonetu, 30. marec 2004). Pet mesecev kasneje, avgusta, je imel 
Istrabenz v lasti že 12,14% delnic Droge (Droga, objava na Seontu, 30. avgust 2004). 
 
Istrabenz je novembra 2004 objavil ponudbo za odkup vseh delnic Kolinske po ceni 6.500 
SIT na delnico2. Devet dni kasneje je Istrabenz postal imetnik 10,46% delnic Kolinske. 
Uprava Kolinske je januarja 2005 prodala vse svoje delnice (gre za 0,167% delnic Kolinske), 
s čimer je izrazila svoje prepričanje, da je ponujena cena 6.500 SIT za delnico primerna in 
hkrati podprla interes združevanja pod okriljem strateškega partnerja. Predsednik uprave 
Kolinske Iztok Bricl je ob prodaji delnic povedal: »Delnice Kolinske sem prodal, ker se mi 
zdi kot vlagatelju ponujena cena primerna. Poleg tega sem pri odločitvi razmišljal tudi kot 
predsednik družbe in upošteval dejstvo, da Istrabenz predstavlja aktivnega strateškega 
lastnika, ki spodbuja združevanje Droge in Kolinske. V tem smislu so interesi uprave 
Kolinske in ponudnika skladni.« (Kolinska, objava na Seonetu, 17. januar 2005) 
 
V okviru ponudbe je Istrabenz odkupil še vse lastne delnice Kolinske (0,18%) in tako ob 
izteku ponudbe pridobil 73,35% delnic, če pa se upošteva še delnice, ki jih je pridobil izven 
ponudbe, je bil Istrabenz imetnik 93,22% vseh delnic. Predsednik uprave Istrabenza Igor 
Bavčar je ob izteku ponudbe za odkup delnic Kolinske povedal, »da je ponudba uspela, saj 
Istrabenz prevzema večinsko lastništvo v tem podjetju. Ob tem se zavedamo, da je nakup 
deleža šele prvi korak, ki sam po sebi še ne zagotavlja uspešnega razvoja. Istrabenz si bo zato 
še naprej prizadeval uspešno združiti Kolinsko in Drogo.« (Kolinska, objava na Seonetu, 17. 
januar 2005)  
 
Glede na to, da je Istrabenz (tudi prek Kolinske) imel v lasti precej več kot četrtino delnic 
Droge, je bilo pričakovati, da bo v kratkem zanjo objavil prevzemno ponudbo, v kateri bi 
morala cena za delnico Droge biti najmanj 102 tisoč SIT, kolikor je zanjo odštel za nakupe v 
zadnjih  šestih mesecih.  
 
 
 

                                                
2na ta datum je bil enotni tečaj delnice Kolinske 6.255 SIT na delnico. 
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3.2.2.1 Istrabenz se izogne prevzemni ponudbi za Drogo 
 
Kljub pričakovanjem o prevzemu Droge, pa se ta ni zgodil. Nadzorni svet Kolinske, je na 
svoji seji 17. januarja dal soglasje upravi za prodajo vseh 56.620 delnic Droge v lasti 
Kolinske, ki jih v nasprotnem primeru Kolinska ne bi mogla zamenjati za delnice združenega 
podjetja, saj bi se delnice Droge obravnavale kot lastne delnice in bi tako zmanjševale kapital 
združenega podjetja. Po mnenju uprave Kolinske bi takšen položaj oslabil izhodiščno 
poslovno moč združenega podjetja, zato se je uprava odločila, da s prodajo po ustrezni ceni 
združenemu podjetju omogoči takojšen dostop do sredstev, namenjenih nadaljnji širitvi 
poslovanja. Vodstvo Kolinske je bilo prepričano, da je prodaja navedenih delnic upravičena in 
smiselna poslovna odločitev, navkljub dejstvu, da je bila prodajna cena nekoliko nižja od 
tiste, ki jo je Kolinska za ta delež plačala ob nakupu. Kolinska je namreč 20,02-odstotni delež 
v Drogi kupila lani februarja po 102 tisoč tolarjev za delnico, medtem ko jih je prodala po 
tečaju 96.625 tolarjev3. (Kolinska, objava na Seonetu, 17. januar 2005) 
 
Kupci Droginih delnic so bili Istrabenz, Poteza naložbe in RENT A (Kolinska, objava na 
Seonetu, 17. januar 2005), pri čemer je zanimivo to, da je Istrabenz kupil ravno toliko delnic 
Droge, da je bil njegov delež po opravljeni transakciji 24,99% celotne vrednosti Droge. To je 
tudi pomenilo, da mu po zakonu o prevzemih ni bilo potrebno objaviti prevzemne ponudbe4. 
Poleg tega so se pojavile govorice, da naj bi bilo podjetje RENT A t.i. parkirišče Droginih 
delnic za Istrabenz (Novkovič, 18. januar 2005). Po besedah Petra Groznika, je »dolžnost 
vsakega upravljavca premoženja, da za svoje lastnike z legalnimi dejanji maksimira 
donosnost njihovega premoženja v podjetju. Bavčarjeva ekipa je očitno ocenila, da z neobjavo 
ponudbe za prevzem Droge sledi temu načelu. Zakon, ki omogoča tako javno zlorabo in 
izmikanje pravilom, kot se zdi, da smo jima priča, pa je seveda slab. Kadar se lahko smiselno 
oceni, da pravi prevzemnik zaradi izogibanja objavi prevzemne ponudbe skriva svoje deleže 
pri »partnerskih« družbah, bi bilo tako orodje ATVP na mestu« (Pušnik, 19. januar 2005).  
 
Miha Juhart, profesor na ljubljanski pravni fakulteti in predsednik strokovnega sveta ATVP je 
povedal, da »dogodki niso v skladu z namenom prevzemne zakonodaje,« medtem ko je 
Marijan Kocbek, profesor na mariborski pravni fakulteti in strokovnjak za prevzemno pravo 
dogajanje komentiral takole: »Nasprotij med dogodki v zvezi z Istrabenzom, Kolinsko in 
Drogo ter prevzemno zakonodajo ne vidim. S tem ko je Kolinska, ki jo zdaj obvladuje 
Istrabenz, prodala svoj delež v Drogi, postaja očitno, da Istrabenza nakup Droge prek 
prevzema Kolinske ni zanimal. Zdaj, ko Istrabenz z odvisnimi družbami več ne presega 
prevzemnega praga, mu javne ponudbe za prevzem Droge ni treba objaviti. Če bi Kolinska 

                                                
3 Kupci so ponudili 92.625 SIT za delnico Droge, d.d. in temu dodali še 4.000 SIT premije za velikost deleža, 
kar skupaj znese 96.625 za delnico Droge. Pri tem so se kupci strinjali, da pripada Kolinski, d.d. tudi sorazmerni 
delež čistega dobička Droge za leto 2004, zmanjšan za znesek izplačanih dividend. 
4 Zakon o prevzemih (ZPre-1, UL št. 79, 27.07.2006) , v prvem odstavku 12. člena določa, da mora prevzemnik, 
ki doseže prevzemni prag, dati prevzemno ponudbo. Prevzemni prag po tem zakonu predstavlja 25 odstotkov 
glasovalnih pravic v ciljni družbi. 
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ostala delničarka Droge, bi bila stvar drugačna.« Glede vprašanja t.i. parkirišč  pa je Kocbek 
povedal: »Eventualen prevzem prek parkirišč je povsem drug očitek in drugo vprašanje, 
vendar ga je treba prej dokazati, za kar obstajajo uradne institucije« (Mihajlovič & Toplak, 
18. januar 2005).  
 

3.2.2.2 Izgubili so delničarji Droge 
 
Če bi se Istrabenz odločil dati prevzemno ponudbo za vse preostale delnice Droge, ki še niso 
bile v njegovi lasti, bi zanje odštel 21,6 milijarde tolarjev. Upoštevano je, da bi za delnice 
ponudil 102 tisoč tolarjev, po kolikor je družba kupovala delnice v zadnjih šestih mesecih. Po 
Predlaganem menjalnem razmerju, ki izhaja iz pogodbe o združitvi Droge in Kolinske, je 
vrednost delnice Droge 92.625 tolarjev. To je 9.375 tolarjev manj. Upoštevajoč to razliko, so 
bili delničarji Droge, ker ponudba ni bila objavljena, na slabšem vsaj za okrogli dve milijardi 
tolarjev. Največ sta zaradi nesojenega prevzema izgubila Kad in Sod. Prvi 233,7, drugi pa 
226,7 milijona tolarjev (Grahek, 18. januar 2005).  
 
Spodnja slika prikazuje vrednosti, ki ponazarjajo za koliko so največji delničarji Droge bili na 
slabšem, ker Istrabenz ni dal prevzemne ponudbe.  
 
 

 

Slika 2: Potencialna izguba največjih delničarjev Droge, ker Istrabenz ni dal prevzemne ponudbe (pri dejanskih 

odkupnih cenah pol leta po prevzemu 102.000 SIT) 

233,7
226,7

157,3
143,7

128,7

Sod Kad Triglav steber I Maksima Holding ID Maksima

 
Vir: Grahek, Finance, 18. januar 2005, 

 

3.2.2.3 Lastniška struktura 
 
Za boljšo ponazoritev si poglejmo lastniško strukturo Droge in Kolinske  pred združitvijo in 
lastniško strukturo novo nastalega podjetja Droga Kolinska. 
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Slika 3: Lastniška struktura Droge na dan 31.3.2005 

Istrabenz; 24,99%

SOD; 8,82%

KAD; 8,55%

Triglav Steber I; 5,93%

Maksima, Delniška ID; 5,42%

Poteza Naložbe; 5,30%

Rent A; 4,99%

Maksima Holding; 4,85%

Zavarovalnica Triglav; 3,64%

KD Investments; 3,43%

Ostalo; 24,03%

 
Vir: Droga, Poročilo o poslovanju v prvem trimesečju 2005, str. 6 

 
 

Slika 4: Lastniška struktura Kolinske na dan 31.3.2005 

Istrabenz; 
94,37%

Ostali; 5,63%

Istrabenz

Ostali

 
Vir: Kolinska, Poročilo o poslovanju v prvem trimesečju 2005, str. 6 

 
Istrabenz je tik pred združitvijo imel v lasti 24,99% delnic Droge in 94,37% delnic Kolinske.  
Po opravljeni združitvi omenjenih podjetij pa je imel v lasti 55,63% delnic novega podjetja, 
kar pomeni, da je bil večinski lastnik novo nastalega podjetja, kot je prikazano v spodnjem 
grafu. 
 
 
 
 
 
 

Izbrisano: ¶
¶
¶
¶
¶
¶
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Slika 5: Lastniška struktura podjetja Droga Kolinska na dan 13.5.2005 

Istrabenz; 55,63%
Ostale pravne osebe; 

21,80%

Fizične osebe; 9,95%

Maksima, delniška ID; 
3,04%

Poteza naložbe; 2,99%

Maksima Holding; 2,72%

KD Galileo; 1,92%

KD ID, delniška ID; 1,03%

KD Rastko, delniški 
vzajemni sklad; 0,77%

Bank Austria 
Creditanstalt; 0,15%

 
Vir: Letno poročilo Droge Kolinske za leto 2005, str. 80 

 
Kot je bilo že omenjeno pod točko 3, se MSRP 3 ne uporablja za poslovne združitve pod 
skupnim upravljanjem, kar pomeni, da za združitve podjetij, ki so v lasti nekega podjetja tako 
pred, kot tudi po združitvi, ni določen način obračuna te združitve.  
 
Iz omenjenega je razvidno, da je Istrabenz kot lastnik igral pomembno vlogo tako pred kot 
tudi po združitvi Droge in Kolinske. Vendar pa je kljub temu težko reči, da gre v 
obravnavanem primeru za združitev pod skupnim upravljanjem, saj Istrabenz v Drogi le ni 
imel tako močnega vpliva, čeprav je bil največji lastnik. Iz tega vidika gre za poslovno 
združitev, ki ni pod skupnim upravljanjem in za katero MSRP 3 zahteva obračun po nakupni 
metodi. 
 
Če pa je Istrabenz zaradi izmikanja prevzemni ponudbi res imel »parkirišča« delnic v 
prijateljskih podjetjih, je nedvomno lahko imel dosti večji vpliv v Drogi, kot sicer. To pa tudi 
pomeni, da bi lahko združitev Droge in Kolinske razumeli kot družitev pod skupnim 
upravljanjem, iz česar sledi, da izbira metode obračuna združitve ni določena. Dejstvo, ki 
govori sproti temu, pa je, da je bila združitev obračunana po MSRP 3 na dan 30. september 
2004, ko Istrabenz v nobenem od obravnavanih podjetij ni imel pomembnega lastniškega 
deleža. Način obračuna združitve je predstavljen v naslednjem poglavju. 
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3.3 Računovodsko obravnavanje združitve 
 

3.3.1 Določitev prevzemnika 
 
Kljub temu, da je do pravne združitve Droge in Kolinske v Drogo Kolinsko prišlo šele 3. maja 
2005, ko je bila novo ustanovljena družba vpisana v sodni register, pa se obračun združitve 
(po MSRP) nanaša na dan 30. september 2004 (Letno poročilo Droge Kolinske za leto 2005, 
str. 269). Ker tako Droga kot tudi Kolinska takrat še nista uporabljali mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja5, je bila ta združitev po informacijah iz podjetja Droga Kolinska le 
navidezna in je predstavljala podlago za kasnejše obdobje, ko sta družbi prešli na poročanje 
po MSRP. Da sta od 1.1.2005 lahko poročali v skladu z MSRP, pa sta morali imeti prej 
narejen obračun združitve po MSRP. 

 
Za obračun združitve je bila uporabljena nakupna metoda, kar po MSRP 3 pomeni, da je bilo 
potrebno določiti prevzemnika in prevzeto družbo. Kljub temu, da se je v medijih omenjalo, 
da je prišlo do združitve dveh enakovrednih podjetij, oziroma da je bil prevzemnik kar novo 
nastala družba, ki naj bi prevzela Drogo in Kolinsko,6 je po informacijah iz podjetja Droga 
Kolinska združitev formalno potekala v skladu z MSRP 3, v katerem je določeno, da se mora 
definirati prevzemnika in prevzeto družbo. Določitev prevzemnika pa je bila le »na papirju«, 
saj vzporedni dogodki dokazujejo, da je bil dejanski prevzemnik družbe, ki je poslovala od 
maja naprej, Istrabenz. 
 
Po informacijah iz podjetja Droga Kolinska naj bi se o tem, katera od vpletenih podjetij se 
določi za prevzemnika, odločili na podlagi velikosti družb. Za prevzemnika je bila tako 
določena Kolinska, d.d., za prevzeto podjetje pa Droga, d.d.  
 
Kolinska je imela na dan 30. september 2004 vrednost vseh sredstev 26,3 mrd SIT (Povzetek 
devetmesečnega poročila Kolinske za leto 2004, str. 5), medtem ko je bila vrednost vseh 
sredstev Droge na ta dan 21,4 mrd SIT (devetmesečno poročilo Droge za leto 2004, str. 33). 
Tržna kapitalizacija Droge, upoštevajoč menjalno razmerje, je bila 26,2 mrd SIT, medtem ko 
je bila za Kolinsko 20,6 mrd SIT. Čisti prihodki od prodaje Kolinske so v obdobju od začetka 
januarja do konca septembra leta 2004 znašali 13,6 mrd SIT (Povzetek devetmesečnega 
poročila Kolinske za leto 2004, str. 6), medtem ko so bili v istem obdobju v Drogi 13,1 mrd 
SIT (devetmesečno poročilo Droge za leto 2004, str. 42). Iz tega lahko sklepamo, da gre za 

                                                
5 MSRP sta začeli uporabljati s 1.1.2005. 
6 V letnem poročilu Droge Kolinske za leto 2005 je enkrat napisano da je prevzemnik Kolinska, spet drugič, da 
je prevzemnik Droga Kolinska. 
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dve po velikosti in obsegu prodaje zelo enakovredni podjetji in da je na tej podlagi nemogoče 
realno določiti prevzemnika.  
 
Prav tako je eden od kriterijev za določitev prevzemnika izbira poslovodstva novega podjetja.  
Na svoji prvi konstitutivni seji je nadzorni svet Droge Kolinske za predsednika uprave 
imenoval Roberta Ferka, ki je bil predsednik uprave Droge. Novoizvoljeni predsednik 
nazornega sveta Droge Kolinske Igor Bavčar je odločitev o izbiri komentiral takole: 
»Nadzorni svet je imenoval Roberta Ferka za predsednika združenega podjetja, ker kot 
strokovnjak in manager uživa zaupanje članov nadzornega sveta. Že doslej se je izkazal kot 
dober poznavalec prehrambene industrije. Verjamemo, da bo znal s svojimi 16-letnimi 
delovnimi izkušnjami uspešno zasledovati vizijo Droge Kolinske kot vodilnega regionalnega 
prehrambnega podjetja.« (Kolinska, seja nadzornega sveta Droge Kolinske, 7. april 2005). 
Robert Ferko je kasneje tudi predstavil izbrane izvršne direktorje za posamezna področja, med 
katerimi so bili tako predstavniki Kolinske, kot tudi Droge (Droga, seja nadzornga sveta 
Droge Kolinske, 21. april 2005). Med njimi ni bilo Iztoka Bricla, predsednika uprave 
Kolinske. Če bi upoštevali ta kriterij pri izbiri prevzemnika, bi lahko sklepali, da je 
prevzemnik Droga in ne Kolinska. 
 

3.3.2 Določitev menjalnega razmerja oziroma nabavne vrednosti 
 
Za določitev menjalnega razmerja je bilo s strani zunanjih ocenjevalcev narejeno vrednotenje 
podjetja. Pri vrednotenju naj bi uporabili več metod, kot končno pa naj bi po informacijah iz 
podjetja Droga Kolinska upoštevali vrednotenje po metodi diskontiranih denarnih tokov. 
 
Tako je bilo razmerje med Kolinsko in novo nastalim podjetjem 1:2, kar pomeni, da so 
delničarji Kolinske dobili za 1 delnico Kolinske 2 delnici Droga Kolinske. Razmerje med 
Drogo in novim podjetjem je bilo 1:28,5. To pomeni, da so delničarji Droge dobili za 1 
delnico Droge 28,5 delnic Droga Kolinske. Če dobro pogledamo ta razmerja, je menjalno 
razmerje med Drogo in Kolinsko res znašalo 1:14,25.  
 
Na dan 30. september 2004 je bil uradni enotni tečaj za delnico Kolinske 26,41 EUR, medtem 
ko je bil uradni enotni tečaj za delnico Droge na isti dan 375,28 EUR (Arhiv tečajnic 
Ljubljanske borze, 30. september 2004). Tako znaša razmerje med tržno vrednostjo delnice 
Kolinske in tržno vrednostjo delnice Droge na dan obračuna združitve 1:14,21, kar pomeni da 
je bilo dogovorjeno menjalno razmerje zelo blizu tržnemu razmerju obravnavanih delnic. 
 
Vsakemu delničarju Droge, ki ni imel takšnega števila delnic te družbe, da bi pri določenem 
menjalnem razmerju lahko zamenjal celotno število delnic za delnice prevzemne družbe, je 
bilo za preostanek delnic prevzete družbe Droga Kolinska zagotovljeno izplačilo v denarju, in 
sicer 92.625,00 SIT za eno delnico Droge. Denarnih doplačil zaradi menjalnega razmerja za 
delničarje Kolinske ni bilo, saj je menjalno razmerje določeno na celo število (Letno poročilo 
Droge Kolinske za leto 2005, str. 78). 
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Nabavna vrednost Droge je po podatkih iz letnega poročila Droge Kolinske za leto 2005 
znašala 26.950.110.000 SIT oziroma 112.460.816 EUR. Če vrednost delnice Droge, kot jo 
določa menjalno razmerje, pomnožimo s številom delnic Droge, ki je 282.768 delnic, dobimo 
vrednost 26.191.386.000 SIT oziroma 109.294.717 EUR, kar pa je nižje kot navedena 
nabavna vrednost. Razliko v višini 3.166.099 EUR lahko pripišemo stroškom združitve. 
 

3.3.3 Ocena poštenih vrednosti in izračun dobrega imena 
 
Kot je bilo že omenjeno, naj bi bil obračun združitve narejen na dan 30. september 2004. Po 
MSRP 3 je potrebno nabavne vrednosti pridobljenih sredstev, prevzetih obveznosti in 
pogojnih obveznosti razdeliti po njihovi pošteni vrednosti. Spodnja tabela prikazuje razdelitev 
nabavne vrednosti Droge na dan 30. september 2004.  

 
Tabela 3: Razporeditev nabavne vrednosti Droge na dan 30.9.2004 

  Poštena vrednost v tisočih 
  v SIT v EUR 
Gibljiva sredstva 10.588.674,00 44.185,75 
Dolgoročne finančne naložbe 1.098.453,00 4.583,76 
Blagovne znamke 10.143.000,00 42.325,99 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 320.153,00 1.335,97 
Opredmetena osnovna sredstva 9.368.013,00 39.092,03 

Aktivne časovne razmejitve 46.387,00 193,57 

SREDSTVA SKUPAJ 31.564.680,00 131.717,08 

      
Rezervacije -87.253,00 -364,10 
Dolgoročne obveznosti -914.835,00 -3.817,54 
Kratkoročne obveznosti -3.791.821,00 -15.822,99 

Pasivne časovne razmejitve -2.581,00 -10,77 

OBVEZNOSTI SKUPAJ -4.796.490,00 -20.015,40 

      
Razlika med sredstvi in obveznostmi 26.768.190,00 111.701,68 

Nabavna vrednost poslovne združitve 26.950.110,00 112.460,82 

DOBRO IME 181.920,00 759,14 
Vir: Letno poročilo Droge Kolinske za leto 2005, str. 287 

 
Poštene vrednosti, ki so navedene v zgornji tabeli so zelo podobne knjigovodskim vrednostim 
podjetja Droga na dan 30. september 20047, pri nekaterih postavkah pa celo enake. Kot je 
razvidno iz tabele, je skupna čista poštena vrednost sredstev Droge na ta dan znašala 
26.950.110.000 SIT. Razlika med nabavno vrednostjo in čisto pošteno vrednostjo sredstev, v 
višini 181.920.000 SIT, je dobro ime. Dobro ime se je še po starih SRS amortiziralo, medtem 
ko se je z uporabo MSRP na koncu leta preverilo za oslabitev. 

 

                                                
7 Glej prilogo 1. 

Izbrisano: Prelom strani
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3.3.3.1 Otvoritvena bilanca stanja podjetja Droga Kolinska 
 
Čeprav družba Droga Kolinska dne 1.1.2005 pravno še ni obstajala (v sodni register je bila 
vpisana 3.5.2005), pa so v letnem poročilu za leto 2005 zaradi primerljivih podatkov vseeno 
izdelali otvoritveno bilanco stanja na ta dan. Spodnja bilanca prikazuje vrednosti združenega 
podjetja na dan 1.1.2005 tako po SRS, kot tudi po MSRP, hkrati pa prikazuje posamezne 
učinke prehoda na nove standarde. 
 

Tabela 4: Otvoritvena Bilanca stanja družbe Droga Kolinska na dan 1.1.2005 po SRS in MSRP 

 

V tisoč SIT 
1.1.2005 po 

SRS 
Učinek prehoda na 

MSRP 1.12005 po MSRP 

A Dolgoročna sredstva 40.743.895 -5.620.948 35.122.947 

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 11.065.061 289.607 11.354.668 

II. Opredmetena osnovna sredstva 20.362.045 -251.209 20.110.836 

III. Naložbene nepremičnine 0 277.366 277.366 

IV. Naložbe v odvisne družbe 2.302.946 -576.000 1.726.946 

V. Ostala dolgoročna sredstva 7.013.844 -5.602.814 1.411.030 

VI. Odloženi davki 0 242.102 242.102 

B Kratkoro čna sredstva 16.536.568 6.164.714 22.701.282 

I. Zaloge 4.661.567 0 4.661.567 

II. Poslovne terjatve 9.663.131 0 9.663.131 

III. Kratkoročne finančne naložbe 2.041.238 -868.665 1.172.573 

IV. Denar in denarni ustrezniki 170.632 868.665 1.039.297 

V. Sredstva v posesti za prodajo 0 6.164.714 6.164.714 

 SREDSTVA 57.280.463 543.766 57.824.229 

A Kapital 44.329.614 -424.642 43.904.972 

A.1. Lastni kapital 44.329.614 -424.642 43.904.972 

I. Vpoklicani kapital 14.382.915 0 14.382.915 

II. Kapitalske rezerve 20.135.660 0 20.135.660 

III. Zakonske in statutarne rezerve 2.852.168 0 2.852.168 

IV. Zadržani dobički 6.691.257 -410.541 6.280.716 

V. Rezerva za pošteno vrednost 267.613 0 267.613 

VI. Lastni deleži 0 -14.100 -14.100 

B. Obveznosti do tujih virov sredstev 12.950.850 968.407 13.919.257 

B.1. Dolgoročne obveznosti 5.284.611 968.408 6.253.018 

I. Dolgoročno prejeta posojila 521.169 0 521.169 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 12.898 0 12.898 

III. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 0 968.408 968.408 

IV. Razmejene dotacije države 2.023 0 2.023 

V. Druge rezervacije 59.520 0 59.520 

B.2. Kratkoročne obveznosti 766.239 0 766.239 

I. Kratkoročno prejeta posojila 1.387.841 0 1.387.841 

II. Poslovne in druge obveznosti 5.973.860 0 5.973.860 

III. Obveznosti do države za davek od dobička 304.538 0 304.538 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 57.280.464 543.766 57.824.230 
Vir: Letno poročilo Droge Kolinske za leto 2005, str. 270-271 

 

Izbrisano: ¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
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Pri pripravi računovodskih izkazov v skladu z določili MSRP, je Droga Kolinska spoštovala 
določila MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja tako, da 
izkazuje vrednosti nekaterih postavk v računovodskih izkazih po MSRP različno, kot se jih je 
izkazovalo po določilih SRS. Zaradi združitve družb Droge in Kolinske je prehod pojasnjen 
na dan 1.1.2005. Po MSRP je sicer otvoritvena bilanca novo nastalega podjetja sestavljena na 
dan obračuna spojitve, ki je bil dne 30.9.20048 (Letno poročilo Droge Kolinske za leto 2005, 
str. 270). 
 
Če dobro pogledamo vrednost kapitala novo nastale družbe na dan 1.1.2005, bi lahko 
predpostavljali, da predstavlja seštevek tržnih vrednosti Droge in Kolinske, kar pa ne bi bilo v 
skladu z nakupno metodo. Ob upoštevanju tržne vrednosti delnice Droge na dan 30.12.20049, 
ki je bila 88.578 SIT, in vrednosti delnice Kolinske na isti dan, ki je bila 6.439 SIT (Arhiv 
tečajnic Ljubljanske borze, 30. december 2004), je tržna kapitalizacija Droge 25 mrd SIT, 
Kolinske pa 20,4 mrd. Seštevek je 45.4 mrd, kar je zelo podobno vrednosti kapitala v skupni 
bilanci na dan 1.1.2005. Spodnja tabela prikazuje bilanci stanja Droge in Kolinske na dan 
31.12.2004 in bo pripomogla k lažji predstavi o tem, kako naj bi se združitev z 
računovodskega vidika obravnavala. 
 

Tabela 5: Bilanca stanja Droge in Kolinske na dan 31.12.2004 

  Droga Kolinska 

v tisoč SIT 31.12.2004 

SREDSTVA 21.771.243 25.399.799 

A. STALNA SREDSTVA 10.309.377 18.857.905 
I. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 283.380 585.822 

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 9.161.096 11.043.595 

III. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 864.901 7.228.488 

B. GIBLJIVA SREDSTVA 11.445.535 6.492.347 
I. ZALOGE 2.798.435 1.863.132 

II. POSLOVNE TERJATVE 5.417.782 4.390.011 

a. Dolgoročne poslovne terjatve 8.855 28.041 

b. Kratkoročne poslovne terjatve 5.408.927 4.361.970 

III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 3.215.631 82.259 

IV. DOBROIMETJE PRI BANKAH, ČEKI, GOTOVINA 13.687 156.945 

C AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 16.332 49.547 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 21.771.243 25.399.799 

A. KAPITAL 16.601.413 17.392.262 
I. VPOKLICANI KAPITAL 2.827.680 3.169.525 

II. KAPITALSKE REZERVE 578.080 9.261 

III. REZERVE IZ DOBIČKA 7.052.513 2.852.168 

IV. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZZID 1.525.303 5.551.261 

V. ČISTI POSLOVNI IZZID POSLOVNEGA LETA 588.342 950.980 

VI.PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI KAPITALA 4.029.495 4.859.067 

»se nadaljuje« 

                                                
8 Bilanca združenih podjetij na ta dan ni bila nikjer objavljena. 
9 Ker 31.12.2004 ni bil trgovalni dan, sem upošteval vrednost delnic na dan 30.12.2004. 

Oblikovano: Pisava: Times
New Roman, 12 pt

Oblikovano: Desno

Izbrisano: ¶
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»nadaljevanje« 

 
  Droga Kolinska 

v tisoč SIT 31.12.2004 

B. REZERVACIJE 61.543   

C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 5.094.836 7.995.405 
a. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 751.563 4.471.504 

b. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 4.343.273 3.523.901 

Č PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 13.450 12.132 
Vir: Letno poročilo Droge za leto 2004 str. 91-94 in Letno poročilo Kolinske za leto 2004, str. 79-80 

 
Za lažjo ponazoritev vzemimo, da je Kolinska kupila Drogo. Če bi vodili ločene izkaze, bi se 
morala nabavna vrednost Droge v bilanci Kolinske voditi pod postavko dolgoročne finančne 
naložbe. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb Kolinske bi se v tem primeru povečala za 
nabavno vrednost Droge, ki je bila 26,9 mrd SIT. Ker je bil nakup financiran z izdajo delnic 
Kolinske, ki so bile ponujene lastnikom Droge po dogovorjenem menjalnem razmerju, se 
mora tudi kapital Kolinske povečati, in sicer za vrednost Droge, kot je bila vrednotena po 
dogovorjenem menjalnem razmerju. Kot je bilo omenjeno pod točko 3.3.2, je ta vrednost 26,2 
mrd SIT in za to vrednost bi se moral povečati kapital Kolinske.  
 
Za lažjo ponazoritev predpostavljajmo, da je Kolinska izdala nove delnice, ki so bile ponujene 
v menjavo lastnikom Droge (v resnici so lastniki Droge in Kolinske dobili delnice novega 
podjetja) po dogovorjenem menjalnem razmerju 1 delnica Droge za 14,25 delnic Kolinske. To 
pomeni, da bi morala Kolinska izdati 4.029.444 delnic. Osnovni kapital bi se povečal v 
vrednosti zmnožka nominalne vrednosti delnice Kolinske in številom novoizdanih delnic, in 
sicer: 

1.000 SIT/delnico * 4.029.444 delnic = 4.029.444.000 SIT 
 
Presežek v višini 22,2 mrd bi se zabeležil pod postavko kapitalske rezerve. Kot sem že omenil 
pod točko 3.3.2, se nabavna vrednost združitve razlikuje od vrednosti Droge po menjalnem 
razmerju. To razliko v višini 0,76 mrd SIT gre pripisati stroškom združitve, kar pa se v bilanci 
Kolinske lahko pripozna kot zmanjšanje denarnih sredstev. 
 
Pri konsolidirani bilanci se poštene vrednosti sredstev, obveznosti in pogojnih obveznosti 
Droge prištejejo k enakim postavkam v bilanci Kolinske. Dolgoročne finančne naložbe 
Kolinske se zmanjšajo v znesku nabavne vrednosti, hkrati pa se odšteje tudi vrednost kapitala 
Droge. Pri neopredmetenih sredstvih se upošteva tudi dobro ime. Ob upoštevanju vsega tega 
bi bila vrednost kapitala novega podjetja 43.584.648.000 SIT, kar se nekako ujema z 
vrednostjo kapitala v tabeli 4. 
 

Oblikovano: Levo

Oblikovano: Pisava: Times
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Zanimivo je, da je v otvoritveni bilanci stanja podjetja Droga Kolinska na dan 3.5.200510, ko 
je bila družba registrirana, vrednost dobrega imena bila le 176.614.000 SIT, pri čemer ni 
pojasnjeno, na kakšen način so prišli do te vrednosti. Glede na to, da je bilo dobro ime na dan 
30.9.2004 181.920.000 SIT, je po vsej verjetnosti prišlo do oslabitve. Možno pa je tudi, da so 
dobro ime v prvih treh mesecih (od 30.9.2004 do 1.1.2005) amortizirali, kar je takrat dopuščal 
SRS 2. V otvoritveni bilanci stanja na dan 3.5.2005 so knjigovodske vrednosti posameznih 
postavk Droge in Kolinske seštete, nato pa je dodatno prišteta še razlika obračuna združitve 
pri določenih postavkah. Iz tega se da sklepati, da v stolpcu Obračun združitve vrednosti 
predstavljajo razliko med pošteno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo teh postavk. Pri 
katerih postavkah je razlika, pa je ugotovljeno že v prejšnji točki 4.3.3, kjer sem primerjal 
poštene vrednosti in knjigovodske vrednosti Droge na dan 30.9.2004. 
 
 

3.4 Droga Kolinska po združitvi 
 
Že tekom procesa združitve, sta upravi Droge in Kolinske z vodilnim srbskim proizvajalcem 
pražene kave Grand Prom, AD. sklenili dogovor o strateškem partnerstvu, ki je bilo v interesu 
vseh treh partnerjev. Skupaj so tako postali največji igralec v prehrambeni industriji v državah 
nekdanje Jugoslavije, v proizvodnji in distribuciji pražene kave pa največji na Balkanu (Letno 
poročilo Droge Kolinske za leto 2005, str. 9). 
 
Po združitvi so bile delnice Droge in Kolinske izključene iz Ljubljanske borze, delnice nove 
družbe pa so na borzi začele kotirati 19. oktobra 2005. V borzno kotacijo je bilo sprejetih  
14.382.915 delnic v skupni nominalni vrednosti 14.382.915.000 SIT. Proces post združitvene 
integracije in realizacije sinergijskih potencialov je vključeval zahtevane aktivnosti na 
področju reorganizacije in konsolidacije poslovanja, predvsem na področju kadrov, nabave, 
trženja, prodaje in proizvodnje. Cilj teh je bil doseganje sinergij in prihrankov v poslovanju 
združene družbe Droga Kolinska. Na področju kadrov je družba v okviru integracijskih 
procesov vzpostavila novo sistematizacijo delovnih mest. Iz nje je sledila izvedba programa 
razreševanja presežkov, ki so izvirali iz poslovnih razlogov. (Letno poročilo Droge Kolinske 
za leto 2005, str. 19). Število zaposlenih se je tako že v prvem letu po združitvi zmanjšalo za 
146 zaposlenih, kar naj bi bilo po besedah predsednika uprave pričakovano (STA, 24. 
november 2005). 
 
Takoj po združitvi je Droga Kolinska začela z oblikovanjem blagovnih znamk, ki jo je 
sestavljalo 6 nosilnih stebrov podjetja. Ti so vsebovali tiste blagovne znamke, ki so 
predstavljali največji tržni potencial podjetja. Prav zaradi tega je poslovodstvo okrepilo nabor 
izdelkov s prepoznavnimi izdelki srbskih podjetij Grand Prom in Štark, ki sta septembra 2005 
postala del Skupine Droga Kolinska (Letno poročilo Droge Kolinske 2005, str. 9). 

                                                
10 Glej prilogo 2. 
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Istrabenz je z namenom utrjevanja kontrole v podjetju Droga Kolinska marca 2006 objavil 
namero o ponudbi za prevzem, v kateri je za delnico Droge Kolinske ponudil 2.450 SIT. 
Predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar je ob tem povedal: »Po uspešno zaključenem 
prevzemu Kolinske ter združitvi Droge in Kolinske je prevzem združene družbe logičen 
naslednji korak v post-združitveni integraciji. Izraža naše prepričanje, da so bile dosedanje 
strateške poteze Droge Kolinske pravilne, in hkrati zavezo, da prevzamemo dodatno 
odgovornost za doseganje velikega cilja Droge Kolinske, ta pa je postati regionalni vodja na 
področju prehrane. Da bi lahko resnično aktivno prispevali k temu cilju, želimo povečati 
kontrolo nad družbo, ki nam bo omogočala boljše nadzorovanje vseh ključnih vzvodov 
upravljanja družbe. Končni namen vseh teh aktivnosti pa je povečevanje vrednosti družbe, ki 
je v interesu vseh deležnikov.« (Istrabenz, objava na Seonetu, 15. marec 2006) 
 
Med delničarji Droge Kolinske pa je prevladovalo prepričanje, da je ponujena cena prenizka. 
Mateja Gubanec iz Abančne DZU je tako povedala: »Ponujena cena se nam zdi nizka, 
izjemno nizka. Ponudbo bomo še proučili« (Ručna & Sovdat, 16. marec 2006). Igor Bavčar je 
na očitke o nizki ceni odgovoril: »Tudi na borzi se ne da prodati za več. Gre za povprečno 
februarsko ceno delnice na borzi,« zraven pa dodal: »Lahko rečem le, da naj, kdor nam 
verjame, da bomo iz Droga Kolinske naredili uspešno konkurenčno družbo, ostane z nami« 
(Sovdat, 16.3.2006). Istrabenz je prevzemno ponudbo objavil po napovedani ceni, s katero je 
po preteku pridobil 4.61% delnic Droge Kolinske in tako povišal svoj delež na 60,24%. 
(Istrabenz, objava na Seonetu, 16. maj 2006). Februarja 2007 je Istrabenz zopet dal ponudbo 
za prevzem Droge Kolinske, v kateri je za delnico podjetja ponudil 16 EUR11  Ta prevzemna 
ponudba je bila bolj uspešna, Istrabenz pa je tako pridobil še dodatni 30,62% delež in tako 
postal lastnik 90,91% deleža podjetja (Istrabenz, objava na Seonetu, 30. marec 2007). 
 

3.4.1 Poslovna uspešnost po združitvi 
 
Zaključek leta 2005 ni bil za Drogo Kolinsko nič kaj spodbuden. Leto je namreč zaključila z 
41.500 EUR izgube, kar naj bi po besedah takratnega predsednika uprave Roberta Ferka 
(Letno poročilo Droge Kolinske za leto 2005, str. 17) bila posledica velikih stroškov, 
povezanih z združitvenimi procesi, pa tudi t.i. plačilo za ne najbolj optimalne odločitve, ki naj 
bi se sprejemale v enem ali drugem prej samostojnem podjetju pred združitvijo. V spodnji 
tabeli so prikazani nekateri kazalniki Droge Kolinske. 
 

 

 

 

 

 

                                                
11 Enotni tečaj na dan 16.2.2007 je sicer znašal 17,53 EUR za delnico. 
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Tabela 6: Kazalniki poslovanja Droge Kolinske 

  2006 2007 

Poslovni prihodki 193.440.000 192.859.000 

EBITDA 31.331 18.903 

Čisti poslovni izdid 10.559.248 849.769 

Št. Zaposlenih 939 865 

ROE v % 6,0 0,5 

ROA v % 3,3 0,2 
Vir: Letno poročilo Droge Kolinske za leto 2006, str. 85-86 in Letno poročilo Droge Kolinske za leto 2007, str. 83-84 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, so se poslovni prihodki v letu 2007 zmanjšali, prav tako pa 
se je zmanjšal čisti dobiček, ki je v letu 2007 znašal le 849.769 EUR, kar je precej manj, kot 
preteklo leto. Prav zaradi tega, sta se zmanjšala tudi kazalca ROE in ROA. Prvi, ki predstavlja 
čisto donosnost kapitala in pojasnjuje, kako uspešno upravlja poslovodstvo s premoženjem 
lastnikov, je v letu 2007 znašal le 0,5%. ROA, ki predstavlja čisto donosnost sredstev in kaže 
koliko čistega dobička oziroma izgube je gospodarska družba ugotovila na vsakih 100 evrov 
njenih sredstev, ne glede na vir financiranja, se je iz 3,3% v letu 2006 znižal na 0,2% v letu 
2007. Za primerjavo, ROA v dejavnosti predelave kave in čaja je bil v letu 2007 1.76%. 
 
Kljub slabšim predstavam v preteklem letu, pa v Drogi Kolinski napovedujejo povečanje 
prihodkov v prihodnjih letih in konkuriranje še dvema velikima živilskima podjetjema v regiji 
Agrokorju in Podravki. Droga Kolinska je v letu 2008 začela s postopno prodajo nekaterih po 
njihovem manj pomembnih in manjših blagovnih znamk. Tako se lahko v bližnji prihodnosti 
pričakuje prodajo namazov Viki, čajev 1001 cvet, Zlato polje, Čokolešnik in drugih, medtem 
ko so žvečilne gumije Čunga lunga in kise Salatina že lani prodali. Razlog za prodajo teh 
blagovnih znamk naj bi bil osredotočenje na ključne programe, kot so kava Barcaffe in Grand, 
Soko štark in Smoki, Donat, Cockta in Argeta (Sovdat, Finance, 3. april 2008). 
 
 

Sklep 
 

Združitev podjetij Droge in Kolinske velja za največjo tovrstno združitev v Sloveniji. S svojo 
kompleksnostjo tako zaradi velikosti obeh vpletenih podjetij, kot tudi zaradi prehoda na 
mednarodne računovodske standarde, je predstavljala pravi izziv poslovodstvu obeh podjetij, 
številnim svetovalcem, revizorjem, lastnikom in tudi širši strokovni javnosti. 
 
Iz računovodskega vidika je bila zanimiva predvsem zaradi proučevanja izbire metode 
obračuna združitve. MSRP 3 namreč predpisuje združitev po nakupni metodi, kjer je potrebno 
prepoznati prevzemnika, medtem ko ZGD dovoljuje tako pripojitve kot tudi spojitve. Po 
MSRP 3 mora prevzemnik na datum menjave določiti nabavno vrednost združitve, na datum 
prevzema pa je potrebno nabavne vrednosti pridobljenih sredstev, obveznosti in pogojnih 
obveznosti razporediti po njihovi pošteni vrednosti. Razlika, ki nastane je dobro ime, ki se 
mora po MSRP 3 na koncu leta preveriti za oslabitev. Kljub temu pa obstajajo izjeme, ki niso 
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predmet poslovnih združitev po MSRP 3. Ena takih izjem je združitev pod skupnim 
upravljanjem. V tem primeru je izbira metode obračuna združitve poljubna.  
 
Odgovor na vprašanje ali je šlo pri obravnavani združitvi za primer združitve pod skupnim 
upravljanjem pa ni tako očiten, saj je podjetje Istrabenz, ki je bilo po združitvi Droge in 
Kolinske večinski lastnik novo nastalega podjetja, imelo lastniške deleže tudi v prej ločenih 
podjetjih. Vprašanje se pojavi predvsem pri lastništvu Droge, kjer je Istrabenz zaradi 
izmikanja prevzemni premiji imel 24,99% delež, po združitvi pa 55%.   
 
Glede na lastniško strukturo pred in po združitvi menim, da so morali za združitev Droge in 
Kolinske po MSRP 3 uporabiti nakupno metodo, čeprav je ta na podlagi bilanc, objavljenih v 
letnih poročilih, le delno razvidna. Obračun združitve je bil narejen na dan 30.9.2004 in na ta 
dan je bila nabavna vrednost Droge razporejena po pošteni vrednosti. Na ta dan naj bi bila 
narejena tudi skupna bilanca navidezno združenega podjetja, ki pa je nisem nikjer zasledil. 
Nabavna vrednost združitve je bila določena na podlagi menjalnega razmerja, ki naj bi 
odseval razmerje tečajev delnic Droge in Kolinske v preteklih letih. 
 
V letnih poročilih Droge, Kolinske in Droge Kolinske je združitev z računovodskega vidika 
prikazana zelo nejasno, tako da je težko pojasniti vrednosti posameznih postavk v 
računovodskih izkazih, prav zaradi tega pa je težko prikazati metodo obračuna združitve, kot 
jo določa MSRP 3. Velik problem je v tem, da se je združitev dogajala ravno v obdobju 
prehoda na MSRP, kar je že tako kompleksni združitvi predstavljalo še dodatne težave. 
Težava je bila tudi v tem, da bilance in določeni izračuni niso bili narejeni na enak datum, da 
bi lahko naredili natančne izračune in tako lažje ugotovili uporabljeno metodo. Medtem ko je 
bil obračun združitve narejen na dan 30. september 2004 in so bile izračunane poštene 
vrednosti Droginih sredstev in obveznosti, je bila prva skupna bilanca narejena šele na dan 
1.januar 2005. Časovna razlika med posameznimi bilancami tako zmanjša natančnost 
posameznih izračunov in s tem možnost prikaza metode obračuna združitve.  

 
Droga Kolinska se je tudi po združitvi spopadala s številnimi težavami post-združitvenega 
procesa. Pričakovanja o hitrem prodoru na tuje trge in večanju prodaje se zdijo vsako leto 
manj realna. V zadnjem letu so začeli prodajati nekatere manjše blagovne znamke z razlogom, 
da se želijo bolj osredotočiti na tiste največje, vendar pa se pojavlja občutek, da je vse to 
posledica slabših rezultatov, ki jih je Droga Kolinska zabeležila v zadnjem letu. Hkrati pa se 
zdi, da je v ozadju vseh teh odločitev resnični prevzemnik Istrabenz, katerega namen je 
verjetno bil dobro prodati združeno podjetje, vendar pa bo očitno kmalu to prisiljen narediti in 
to ne po taki ceni, kot bi si želel.  
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Priloga 1: Bilanca stanja Droge d.d. na dan 30.9.2004 

 
DROGA d. 

d. 

v tisočih SIT 30.9.2004 

  SREDSTVA 21.440.003 

A. STALNA SREDSTVA 10.804.942 
I. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 320.153 

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 160.363 

2. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja 149.195 

4. Dolgoročne premoženjske pravice 8.534 

6. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva 2.062 

II.  OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 9.368.013 

1. Zemljišča in  zgradbe 5.330.789 

a. Zemljišča  1.153.918 

b. Zgradbe 4.176.871 

2+3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 3.905.153 

2. Proizvajalne naprave in stroji 2.540.605 

3. Druge naprave in oprema 1.364.548 

4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 132.071 

a. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 114.790 

b. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oz.izdelavi 17.281 

III.  DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.116.776 

1. Deleži v podjetjih v skupini 1.083.049 

5. Drugi dolgoročni deleži 15.385 

6. Druge dolgoročne finančne terjatve 18 

7. Lastni deleži 18.323 

B. GIBLJIVA SREDSTVA  10.588.674 
I. ZALOGE 2.575.578 

1. Material 1.043.952 

2. Nedokončana proizvodnja 243.330 

3. Proizvodi in trgovsko blago 1.288.043 

4. Predujmi za zaloge 253 

II.  POSLOVNE TERJATVE 4.194.519 

a. Dolgoročne poslovne terjatve 9.212 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev (razen IIa2 in IIa3) 0 

2. Dolgoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 0 

4. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 9.212 

b. Kratkoročne poslovne terjatve 4.185.307 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (razen IIb2 in IIb3) 1.524.247 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 2.526.350 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 86 

4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 134.623 

III.  KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 3.698.049 

1. Kratkoročni deleži v podjetjih v skupini 849.329 

4. Kratkoročne finančne naložbe do drugih 2.848.719 

IV. DOBROIMETJE PRI BANKAH, ČEKI IN GOTOVINA 120.528 

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  46.387 

  Zunajbilančna sredstva 2.845.065 

»se nadaljuje« 

Oblikovana tabela

Oblikovana tabela

Oblikovano: Desno

Oblikovano

Izbrisano: v tisočih SIT

Izbrisano: 1

... [1]

... [2]
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Oblikovano: Pisava: Times
New Roman, 12 pt

Oblikovano: Tabulatorji:  8
cm, Na sredini +  11,87 cm,
Levo + Ne pri  8 cm +  16 cm

»nadaljevanje« 
 

DROGA 
d. d. 

v tisočih SIT 30.9.2004 
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  21.440.003 

A. KAPITAL  16.643.514 

I. VPOKLICANI KAPITAL  2.827.680 

1. Osnovni kapital 2.827.680 

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 

II.  KAPITALSKE REZERVE 577.755 

III.  REZERVE IZ DOBIČKA 7.052.862 

1. Zakonske rezerve 282.768 

2. Rezerve za lastne deleže 18.323 

4. Druge rezerve iz dobička 6.751.771 

IV. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 1.524.954 

V. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 428.319 

VI.  PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI KAPITALA 4.231.944 

1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 3.761.882 

2. Posebni prevrednotovalni popravki kapitala 470.062 

B. REZERVACIJE  87.253 

3. Druge rezervacije 87.253 

C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI  4.706.655 

a. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti  914.835 

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank      (razenCa6, Ca7) 908.411 

8. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 6.424 

b. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 3.791.821 

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank              (razen Cb6, Cb7) 967.961 

3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 477 

4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (razen Cb6, Cb7) 1.197.031 

6. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti (tudi obveznice) do podjetij v skupini 1.271.530 

7. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do pridruženih podjetij 0 

8. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 354.822 

Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  2.581 

  Zunajbilančne obveznosti 2.845.065 

Vir: Devetmesečno poročilo Droge januar - september 2004, str. 33 

Oblikovano: Pisava: 12 pt, Ne
Ležeče

Oblikovano: Na sredini

Oblikovano: Levo

Oblikovano: Na sredini

Oblikovano: Pisava: 8 pt,
Ležeče

Oblikovana tabela

Izbrisano: ¶

Izbrisano: 1



Priloga 2: Otvoritvena bilanca stanja Droge Kolinske na dan 3. maj 2005 
 

Kolinska 
d.d. 

Učinki Kolinska 
d.d. 

Droga 
d.d. 

Učinki 
Droga d.d. 

Seštevek 
postavk 

Obraćun 
združitve 

Droga Kolinska 
d.d. 

v tisočih SIT 2.5.2002   3.5.2005       3.5.2005 

SKUPAJ SREDSTVA 23.055.595 -107.188 22.223.891 210.639 45.382.937 10.023.776 55.406.713 

1. STALNA SREDSTVA 13.006.288 -237.887 9.825.255 210.076 22.803.732 10.023.776 32.827.508 

1. neopredmetena dolgoročna sredstva 578.759 0 262.287 0 841.046 10.023.776 10.864.822 

A) neopredmetena dolgoročna sredstva 0 0 154.509 0 154.509 0 154.509 

B) dolgoročno odloženi stroški poslovanja 0 0 98.348 0 98.348 0 98.348 

C) dolgoročne premoženjske pravice 572.309 0 7.200 0 579.509 9.847.163 10.426.672 

D) dobro ime 0 0 0 0 0 176.614 176.614 
E) predujmi za neopredmetena dolgoročna 
sredstva 6.450 0 229 0 8.679 0 8.679 

2. opredmetena osnovna sredstva 10.789.487 0 8.859.716 213.999 19.863.202 0 19.863.202 
A) zemljišča in zgradbe 6.615.697 0 5.166.074 0 11.781.771 0 11.781.771 
B) oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva 4.108.782 0 3.495.849 213.999 7.818.629 0 7.818.629 

C) osnovna sredstva ki se pridobivajo 65.009 0 197.793 0 262.802 0 262.802 

3. dolgoročne finančne naložbe 1.638.042 -237.887 703.252 3.923 2.099.484 0 2.099.484 

A) deleži v podjetjih v skupini 1.471.539 -237.887 293.211 -3.923 1.522.941 0 1.522.941 

B) dolgoročne finančne terjatve do podjetij v 
skupini razen do pridruženih podjetij 141.024 0 0 0 141.024 0 141.024 

Deleži v pridruženih podjetjih 0 0 0 0 0 0 0 

C) drugi dolgoročni deleži 25.479 0 14.586 0 40.065 0 40.065 

D) druge dolgoročne finančne terjatve 0 0 395.455 0 395.455 0 395.455 

E) Lastni deleži 0 0 0 0 0 0 0 

2. GIBLJIVA SREDSTVA  9.989.555 130.700 12.255.682 563 22.376.499 0 22.376.499 

1. ZALOGE 1.756.210 139.508 2.899.564 -16.135 4.779.147 0 4.779.147 

A) material 882.935 0 1.269.104 -16.135 2.135.904 0 2.135.904 

B) nedokončana proizvodnja 128.791 0 201.595 0 330.386 0 330.386 

»se nadaljuje« 
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Oblikovano: Pisava: Times
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Oblikovano: Tabulatorji:  8
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»nadaljevanje« 

 
Kolinska 

d.d. 
Učinki Kolinska 

d.d. 
Droga 
d.d. 

Učinki 
Droga d.d. 

Seštevek 
postavk 

Obraćun 
združitve 

Droga Kolinska 
d.d. 

v tisočih SIT 2.5.2002   3.5.2005       3.5.2005 

C) proizvodi in trgovsko blago 739.693 139.508 1.304.537 0 2.183.738 0 2.183.738 

D) predujmi za zaloge 4.791 0 124.327 0 129.118 0 129.118 

2. POSLOVNE TERJATVE             10.706.432 

A) dolgoročne poslovne terjatve 48.475 0 9.861 0 58.336 0 58.336 

B) kratkoročne poslovne terjatve 5.036.562 -8.808 5.603.646 16.697 10.648.096 0 10.648.096 

a) kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.182.804 -8.808 2.178.120 16.697 4.368.813 0 4.368.813 

b) kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v 
skupini             5.847.266 

c) kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih 
podjetij 575 0 0 0 575 0 575 

d) kratkoročne poslovne terjatve do drugih 279.262 0 152.180 0 431.442 0 431.442 
3. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.941.824 0 3.549.373 0 6.491.198 0 6.491.198 

A) Kratkoročni deleži v podjetjih v skupini             981.028 

B) kratkoročne finančne naložbe do drugih             5.510.170 

4. DOBROIMETJE PRI BANKAH, ČEKI IN 
GOTOVINA 206.483 0 193.239 0 399.722 0 399.722 

5. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 59.752 0 142.955 0 202.706 0 202.706 

Zunajbilančna sredstva             7.570.470 

SKUPAJ PASIVA 23.055.595 -107.188 22.223.891 210.639 45.382.937 10.023.776 55.406.713 

1. KAPITAL  17.781.832 -114.376 16.839.835 186 34.693.424 10.023.776 44.717.200 

1. VPOKLICANI KAPITAL 3.169.525 0 2.827.680 0 5.997.196 8.385.719 14.382.915 

A) osnovni kapital 3.169.525 0 2.827.680 0 5.997.196 8.385.719 14.382.915 

B) nevpoklicani kapital (odbitna postavka) 0 0 0 0 0 0 0 

2. KAPITALSKE REZERVE 33.216 0 578.637 0 611.853 10.324.920 10.936.773 

3. REZERVE IZ DOBIČKA 2.852.168 0 7.034.539 -17.274 9.869.433 0 9.869.433 

A) Zakonske rezerve 316.953 0 282.768 0 599.721 0 599.721 

»se nadaljuje« 

4 
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Oblikovano: Pisava: Times
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»nadaljevanje« 

 
Kolinska 

d.d. 
Učinki Kolinska 

d.d. 
Droga 
d.d. 

Učinki 
Droga d.d. 

Seštevek 
postavk 

Obraćun 
združitve 

Droga Kolinska 
d.d. 

v tisočih SIT 2.5.2002   3.5.2005       3.5.2005 

B) Rezerve za lastne deleže 0 0 0 0 0 0 0 

C) Statutarne rezerve 2.535.216 0 0 0 2.535.216 0 2.535.216 

D) Druge rezerve iz dobička 0 0 6.754.771 -17.274 6.734.497 0 6.734.497 

4. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 6.502.242 251.238 2.134.331 469.285 9.357.095 -301.143 9.055.952 

5. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA 
LETA 365.614 -365.614 265.877 -265.877 0 0 0 

6. PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI 
KAPITALA  4.859.066 0 3.998.771 0 8.857.847 -8.385.719 472.128 

A) Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 4.859.066 0 3.761.882 0 8.620.957 -8.385.719 235.238 

B) Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 0 0 236.889 0 236.889 0 236.889 

2. REZERVACIJE  0 0 57.483 0 57.483 0 57.483 
1. REZERVACIJE ZA POKOJNINE IN 
PODOBNE OBVEZNOSTI 0 0 0 0 0 0 0 
2. REZERVACIJE ZA DAVČNE 
OBVEZNOSTI 0 0 0 0 0 0 0 

3. DRUGE REZERVACIJE 0 0 57.483 0 57.483 0 57.483 
3. FINANČNE IN POSLOVNE 
OBVEZNOSTI  5.244.928 -9.725 5.293.346 24.506 10.553.054 0 10.553.054 

1.DOLGOROČNE FINANČNE IN 
POSLOVNE OBVEZNOSTI 2.120.808 0 1.116.588 0 3.237.396 0 3.237.397 

A) Dolgoročne finančne obveznosti do bank 2.115.664 0 1.107.557 0 3.223.221 0 3.223.221 

B)dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 
do drugih 5.144 0 9.031 0 14.175 0 14.175 

1. KRATKOROČNE FINANČNE IN 
POSLOVNE OBVEZNOSTI 3.124.119 -9.725 4.176.757 24.506 7.315.658 0 7.315.658 

A) Kratkoročne finančne obveznosti do bank 326.965 0 940.909 0 1.267.874 0 1.267.874 

B) Kratkoročne poslovne obveznosti na 
podlagi predujmov 3.216 0 739 0 3.954 0 3.954 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

 
Kolinska 

d.d. 
Učinki Kolinska 

d.d. 
Droga 
d.d. 

Učinki 
Droga d.d. 

Seštevek 
postavk 

Obraćun 
združitve 

Droga Kolinska 
d.d. 

v tisočih SIT 2.5.2002   3.5.2005       3.5.2005 

C) Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 2.326.311 0 1.419.006 0 3.745.317 0 3.745.317 
D) Kratkoročne finančne in poslovne 
obveznosti (tudi obveznice) do podjetij v 
skupni 80.775 0 1.431.098 21.438 1.533.311 0 1.533.311 

E) Kratkoročne finančne in poslovne 
obveznosti do pridruženih podjetij 9.725 -725 0 0 0 0 0 

F) Kratkoročne finančne in poslovne 
obveznosti do drugih 377.127 0 385.006 3.068 765.201 0 765.201 

4. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  28.835 16.913 33.228 0 78.976 0 78.976 

Vir: Letno poročilo Droge Kolinske za leto 2005, str. 280-285 6 
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Stran 1: [1] Izbrisano Dean 24.9.2008 10:36:00 

DROGA d. 
d. 

v tisočih SIT 30.9.2004 

  SREDSTVA 21.440.003 

A. STALNA SREDSTVA 10.804.942 

I. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 320.153 

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 160.363 

2. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja 149.195 

4. Dolgoročne premoženjske pravice 8.534 

6. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva 2.062 

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 9.368.013 

1. Zemljišča in  zgradbe 5.330.789 

a. Zemljišča  1.153.918 

b. Zgradbe 4.176.871 

2+3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 3.905.153 

2. Proizvajalne naprave in stroji 2.540.605 

3. Druge naprave in oprema 1.364.548 

4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 132.071 

a. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 114.790 

b. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oz.izdelavi 17.281 

III.  DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.116.776 

1. Deleži v podjetjih v skupini 1.083.049 

5. Drugi dolgoročni deleži 15.385 

6. Druge dolgoročne finančne terjatve 18 

7. Lastni deleži 18.323 

B. GIBLJIVA SREDSTVA 10.588.674 

I. ZALOGE 2.575.578 

1. Material 1.043.952 

2. Nedokončana proizvodnja 243.330 

3. Proizvodi in trgovsko blago 1.288.043 

4. Predujmi za zaloge 253 

II. POSLOVNE TERJATVE 4.194.519 

a. Dolgoročne poslovne terjatve 9.212 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev (razen IIa2 in IIa3) 0 

2. Dolgoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 0 

4. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 9.212 

b. Kratkoročne poslovne terjatve 4.185.307 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (razen IIb2 in IIb3) 1.524.247 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 2.526.350 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 86 

4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 134.623 

III.  KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 3.698.049 

1. Kratkoročni deleži v podjetjih v skupini 849.329 

4. Kratkoročne finančne naložbe do drugih 2.848.719 

IV. DOBROIMETJE PRI BANKAH, ČEKI IN GOTOVINA 120.528 

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 46.387 

  Zunajbilančna sredstva 2.845.065 
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 21.440.003 

A. KAPITAL 16.643.514 

I. VPOKLICANI KAPITAL 2.827.680 

1. Osnovni kapital 2.827.680 



DROGA d. 
d. 

v tisočih SIT 30.9.2004 

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 

II. KAPITALSKE REZERVE 577.755 

III.  REZERVE IZ DOBIČKA 7.052.862 

1. Zakonske rezerve 282.768 

2. Rezerve za lastne deleže 18.323 

4. Druge rezerve iz dobička 6.751.771 

IV. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 1.524.954 

V. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 428.319 

VI. PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI KAPITALA 4.231.944 

1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 3.761.882 

2. Posebni prevrednotovalni popravki kapitala 470.062 

B. REZERVACIJE 87.253 
3. Druge rezervacije 87.253 

C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 4.706.655 
a. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti  914.835 

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank      (razenCa6, Ca7) 908.411 

8. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 6.424 

b. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 3.791.821 

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank              (razen Cb6, Cb7) 967.961 

3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 477 

4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (razen Cb6, Cb7) 1.197.031 

6. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti (tudi obveznice) do podjetij v skupini 1.271.530 

7. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do pridruženih podjetij 0 

8. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 354.822 

Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.581 

  Zunajbilančne obveznosti 2.845.065 
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Kolinska 
d.d. 

Učinki Kolinska 
d.d. 

Droga 
d.d. 

Uč
Droga d.d.

v tisočih SIT 2.5.2002   3.5.2005 

SKUPAJ SREDSTVA 23.055.595 -107.188 22.223.891 210.639

1. STALNA SREDSTVA 13.006.288 -237.887 9.825.255 210.076

1. neopredmetena dolgoročna sredstva 578.759 0 262.287 

A) neopredmetena dolgoročna sredstva 0 0 154.509 

B) dolgoročno odloženi stroški poslovanja 0 0 98.348 

C) dolgoročne premoženjske pravice 572.309 0 7.200 

D) dobro ime 0 0 0 

E) predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva 6.450 0 229 

2. opredmetena osnovna sredstva 10.789.487 0 8.859.716 213.999

A) zemljišča in zgradbe 6.615.697 0 5.166.074 

B) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 4.108.782 0 3.495.849 213.999

C) osnovna sredstva ki se pridobivajo 65.009 0 197.793 

3. dolgoročne finančne naložbe 1.638.042 -237.887 703.252 3.923

A) deleži v podjetjih v skupini 1.471.539 -237.887 293.211 -3.923

B) dolgoročne finančne terjatve do podjetij v skupini razen do pridruženih podjetij 141.024 0 0 

Deleži v pridruženih podjetjih 0 0 0 

C) drugi dolgoročni deleži 25.479 0 14.586 

D) druge dolgoročne finančne terjatve 0 0 395.455 



E) Lastni deleži 0 0 0 

2. GIBLJIVA SREDSTVA 9.989.555 130.700 12.255.682 563

1. ZALOGE 1.756.210 139.508 2.899.564 -16.135

A) material 882.935 0 1.269.104 -16.135

B) nedokončana proizvodnja 128.791 0 201.595 

C) proizvodi in trgovsko blago 739.693 139.508 1.304.537 

D) predujmi za zaloge 4.791 0 124.327 
Kolinska 

d.d. 
Učinki Kolinska 

d.d. 
Droga 
d.d. 

Uč
Droga d.d.

v tisočih SIT 2.5.2002   3.5.2005 

2. POSLOVNE TERJATVE       

A) dolgoročne poslovne terjatve 48.475 0 9.861 

B) kratkoročne poslovne terjatve 5.036.562 -8.808 5.603.646 16.697

a) kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.182.804 -8.808 2.178.120 16.697

b) kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini       

c) kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 575 0 0 

d) kratkoročne poslovne terjatve do drugih 279.262 0 152.180 

3. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.941.824 0 3.549.373 

A) Kratkoročni deleži v podjetjih v skupini       

B) kratkoročne finančne naložbe do drugih       

4. DOBROIMETJE PRI BANKAH, ČEKI IN GOTOVINA 206.483 0 193.239 

5. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 59.752 0 142.955 

Zunajbilančna sredstva       

SKUPAJ PASIVA 23.055.595 -107.188 22.223.891 210.639

1. KAPITAL 17.781.832 -114.376 16.839.835 186

1. VPOKLICANI KAPITAL 3.169.525 0 2.827.680 

A) osnovni kapital 3.169.525 0 2.827.680 

B) nevpoklicani kapital (odbitna postavka) 0 0 0 

2. KAPITALSKE REZERVE 33.216 0 578.637 

3. REZERVE IZ DOBIČKA 2.852.168 0 7.034.539 -17.274

A) Zakonske rezerve 316.953 0 282.768 

B) Rezerve za lastne deleže 0 0 0 

C) Statutarne rezerve 2.535.216 0 0 

D) Druge rezerve iz dobička 0 0 6.754.771 -17.274

4. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 6.502.242 251.238 2.134.331 469.285

5. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 365.614 -365.614 265.877 -265.877

6. PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI KAPITALA 4.859.066 0 3.998.771 

A) Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 4.859.066 0 3.761.882 

B) Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 0 0 236.889 

2. REZERVACIJE 0 0 57.483 
Kolinska 

d.d. 
Učinki Kolinska 

d.d. 
Droga 
d.d. 

Uč
Droga d.d.

v tisočih SIT 2.5.2002   3.5.2005 

1. REZERVACIJE ZA POKOJNINE IN PODOBNE OBVEZNOSTI 0 0 0 

2. REZERVACIJE ZA DAVČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 

3. DRUGE REZERVACIJE 0 0 57.483 

3. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 5.244.928 -9.725 5.293.346 24.506

1.DOLGOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 2.120.808 0 1.116.588 

A) Dolgoročne finančne obveznosti do bank 2.115.664 0 1.107.557 

B)dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 5.144 0 9.031 

1. KRATKOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 3.124.119 -9.725 4.176.757 24.506

A) Kratkoročne finančne obveznosti do bank 326.965 0 940.909 



B) Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 3.216 0 739 

C) Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 2.326.311 0 1.419.006 

D) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti (tudi obveznice) do podjetij v skupni 80.775 0 1.431.098 21.438

E) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do pridruženih podjetij 9.725 -725 0 

F) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 377.127 0 385.006 3.068

4. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 28.835 16.913 33.228 

 

 


