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AG, družba za investicije d. d., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik
Subjekt nadzora je kršil določbe ZTFI-1 v zvezi z objavo
letnega poročila za leto 2018

Subjekt nadzora je kršil določbe ZTFI-1, ker revidiranega
letnega poročila za leto 2018 skupine AG in AG, družbe za
investicije d. d., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, objavljenega
dne 30. 4. 2019 na portalu SEOnet ni objavil v skladu z
desetim odstavkom 54. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13,
55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) v zvezi s prvim
odstavkom133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov
(Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.)
ugotovljenih 1. AG, družba za investicije d. d., Kajuhova pot 4, 1241
Kamnik, je dolžna v roku štirih mesecev po koncu
poslovnega leta 2019 odpraviti kršitev desetega odstavka 54.
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 –
ZPosS) v zvezi s prvim odstavkom 133. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 –
popr.), ki je bila ugotovljena pri nadzoru nad spoštovanjem
citiranih predpisov v objavi revidiranega letnega poročila za
leto 2018 skupine AG in AG, družbe za investicije d. d.,
Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, v spletnem portalu SEOnet
dne 30. 4. 2019, in sicer s tem da v revidiranem letnem
poročilu skupine AG in AG, družbe za investicije d. d.,
Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, za leto 2019, ki ga bo objavila
v roku iz te točke:
a) v zvezi z začetno uporabo novih standardov MSRP 9 in
MSRP 15 objavi razkritja v skladu s členom 28 MRS 8;
b) v zvezi z začetno uporabo novega standarda MSRP 9
objavi razkritja v skladu s členi 42.I, 42.K ter 42.L – 42.O
standarda MSRP 7;
c) v zvezi z začetno uporabo novega standarda MSRP 9
objavi razkritja v skladu s členom 7.2.15 standarda 9;
d) v zvezi z začetno uporabo novega standarda MSRP 15
objavi razkritja v skladu s členoma C.3 in C.4 standarda
MSRP 15;
e) v zvezi s točkami a) do d) te točke odredbe objavi razkritja
popravkov v računovodskih izkazih v skladu z zahtevami
standarda MRS 8, ki se nanašajo na popravek napak;
f) v skladu z zahtevami 8. člena MSRP 7 ustrezno razkrije
bodisi v izkazu finančnega položaja bodisi v pojasnilih
knjigovodske vrednosti vsake od kategorij, kakor so določene
v MSRP 9;
g) v skladu z zahtevami členov 117. in 118. MRS 1 v

razkritjih pomembnih računovodskih usmeritev ustrezno
razkrije uporabljene računovodske usmeritve vsake od
kategorij finančnih sredstev, kakor so določene v MSRP 9;
h) ustrezno popravi v računovodskih izkazih in razkritjih
uporabljane pojme, kot so veljali pred uveljavitvijo novega
MSRP 9 s pojmi, ki veljajo po uveljavitvi novega MSRP 9
(med drugim npr., finančna sredstva se po novem opredelijo
kot finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, finančna sredstva, merjena po odplačni
vrednosti, finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa);
i) razkrije v skladu z zahtevami 129. člena MSRP 15, ali se je
odločila za uporabo praktične rešitve iz 63. člena MSRP 15
(o obstoju pomembne sestavine financiranja) ali 94. člena
MSRP 15 (o dodatnih stroških za pridobitev pogodbe);
j) zagotovi obvezna razkritja zahtevana na podlagi 28., 30. in
31. člena MRS 8 v zvezi z:
a.) novimi standardi, spremembami in
dopolnitvami standardov ter pojasnili k
obstoječim standardom, ki so v veljavi in jih je
sprejela Evropska unija (kot se to npr. zahteva
glede razkritja v skladu s 28. členom MRS 8 v
zvezi z začetno uporabo novega standarda
MSRP 16),
b.) novimi standardi, spremembami in
dopolnitvami standardov ter pojasnili k
obstoječim standardom, ki so bili izdani,
vendar še niso začeli veljati, in jih je že
sprejela Evropska unija ter
c.) novimi standardi, spremembami in
dopolnitvami standardov ter pojasnili k
obstoječim standardom, ki jih Evropska unija
še ni sprejela;
k) v skladu s določbami MSRP 15 ustrezno prilagodi, razširi
in razkrije računovodske usmeritve glede merjenja in
pripoznanja prihodkov pri čemer se opozarja predvsem na
pojasnila glede 5–stopenjskega modela odločanja s navedbo
posameznih stopenj;
l) razkrije in opiše računovodsko politiko v zvezi z
pripoznanjem popravka vrednosti danih posojil na podlagi
pričakovanih kreditnih izgub v skladu s določili MSRP 9 ter
razkrije na kakšen način Skupina AG ocenjuje bistveno
povečanje kreditnega tveganja;
m) računovodske usmeritve Skupine AG v zvezi z
določanjem popravka vrednosti za dana posojila, dolgoročne
in kratkoročne poslovne terjatve in druge terjatve naj se
uskladijo z zahtevami MSRP 9 in se izračuna ter pripozna
popravke vrednosti oziroma slabitve na podlagi pričakovanih
kreditnih izgub kakor določa MSRP 9;

n) zagotovi v računovodskih izkazih ustrezna razkritja za
Skupino AG v skladu s specifičnimi zahtevami MSRP 7:
35F(c) člen, 35F(e) člen, 35K člen, B8 člen, 35M člen, 35N
člen.
2. AG, družba za investicije d. d., Kajuhova pot 4, 1241
Kamnik, je dolžna Agenciji za trg vrednostnih papirjev v roku
petih dni po objavi revidiranega letnega poročila skupine AG
in AG, družbe za investicije d. d., Kajuhova pot 4, 1241
Kamnik, za leto 2019 predložiti poročilo o odpravi kršitve iz 1.
točke izreka te odredbe, v katerem opiše ukrepe za odpravo
ugotovljenih kršitev ter poročilu priložiti dokazila iz katerih
izhaja, da so bile kršitve odpravljene, in sicer na način, da se
v zvezi z odpravo posamezne kršitve iz prejšnje točke te
odredbe navede kje (stran) v objavljenem revidiranem letnem
poročilu za leto 2019, ter s kakšno vsebino, so bila podana
zahtevana razkritja.
3. AG, družba za investicije d. d., Kajuhova pot 4, 1241
Kamnik, je dolžna v roku 8 dni po pravnomočnosti te odredbe
poravnati pavšalno nadomestilo stroškov postopka izdaje
odredbe v znesku 840 EUR na račun Agencije za trg
vrednostnih papirjev, št. 0100-6370164245, sklic na št. 00
110, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v primeru
zamude.
4. Ugovor zoper 1. točko in 2. točko te odredbe ne zadrži
izvršitve.
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