
 

 

    9 EUR  

Št. Datum hranjenja Št. 0442.824.497 PP. B. D. CONSO 1 

 
KONSOLIDIRANI LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN DRUGI DOKUMENTI, KI JIH JE TREBA 

HRANITI SKLADNO Z ZAKONOM O GOSPODARSKIH DRUŽBAH 
 
IDENTIFIKACIJA 
 
IME KONSOLIDIRANEGA PODJETJA ALI KONZORCIJA (1)(2): 
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP 
Pravna oblika: PLC 
Naslov: Holstraat         Št.: 59 
Poštna številka: 8790  Mesto: Waregem 
Država: Belgija 

Register pravnih oseb (RPO) – pisarna gospodarskega sodišča v kraju: Gent, območje Kortrijk  

Spletni naslov (3). 
 

Številka podjetja: 0442.824.497 

KONSOLIDIRANI LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI V TISOČIH EVROV (4) 

Predloženo Generalni skupščini dne 22. 5. 2018  
v zvezi s finančnim letom, ki zajema obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
Preteklo obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
Zneski preteklega finančnega leta so/niso 3 enaki tistim, ki so že bili objavljeni. 

 

Priloženo tem konsolidiranim računovodskim izkazom: KONSOLIDIRANO POROČILO O 
UPRAVLJANJU, REVIZIJSKO POROČILO O KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH, 
DODATNE INFORMACIJE  
 

V PRIMERU OBJAVE KONSOLIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TUJEGA 
PODJETJA S STRANI BELGIJSKE PODRUŽNICE  
 
Ime belgijske podružnice, ki je vložila konsolidirane računovodske izkaze (točka 4a 2. odstavka 113. 
člena Prava družb) 
 
Številka podjetja belgijske podružnice, ki je vložila konsolidirane računovodske izkaze 
            
Skupno število shranjenih strani: 57  
koristni:  

Deli standardne oblike, ki niso shranjeni, ker niso 
 
 

Podpis 
(ime in funkcija) 

IDEAL GROUP NV 
DIREKTOR 

Podpis  
(ime in funkcija) 

BELGOTEX INTERNATIONAL NV  
DIREKTOR 

 
 

 

                                            
1 Po potrebi izbrišite. 
2 Konzorcij izpolni poglavje CONSO 5.4. 
3 Poljubna izjava. 
4 Če je potrebno, spremenite enoto in valuto, v kateri so izraženi zneski. 1/57 
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SEZNAM DIREKTORJEV ALI VODIJ KONSOLIDIRANEGA PODJETJA IN REVIZORJEV, KI SO 
PREGLEDALI KONSOLIDIRANE LETNE RAČUNOVODSKE IZKAZE 

 
 
SEZNAM DIREKTORJEV, VODIJ IN REVIZORJEV 
 
POPOLN SEZNAM Z imenom, poklicem, naslovom prebivališča (naslov, številka, poštna številka, 
občina) in funkcijo v podjetju 
 
IDEAL GROUP NV  PLC  0463.737.796 
Lindestraat 4, 8710 Wielsbeke, Belgija  
Naziv: Direktor 
Mandat: 24. 5. 2011–23. 5. 2023 
Zastopnik: 

1. DE CLERCK FRANCIS 
Lindestraat 4, 8710 Ooigem, Belgija 

 
BELGOTEX INTERNATIONAL NV  PLC  0447.505.441 
Groene dreef 5, 9770 Kruishoutem, Belgija  
Naziv: Direktor 
Mandat: 24. 5. 2011–23. 5. 2023 
Zastopnik: 

1. COLLE STEPHAN 
Camp Orchard PO BOX 1794, 3652 Hillcrest, Južna Afrika 

 
BERRY FLOOR GROUP NV  PLC 0870.215.902 
Ingelmunstersteenweg 162, 8780 Oostrozebeke, Belgija  
Naziv: Direktor 
Mandat: 24. 5. 2011–23. 5. 2023 
Zastopnik: 

1. DE CLERCK LUC 
Op der Sterz 54 (App.0.2.ETT.0) 5823 Fentange, Luksemburg 

 
 
LAMBRECHT JFF  CALL  0821.948.997 
Loveldakker 20, 9070 Heusden (O.–VI.), Belgija  
Naziv: Direktor 
Mandat: 10. 7. 2014–23. 5. 2023 
Zastopnik: 

1. Lambrecht Johan 
Loveldakker 20, 9070 Heusden (O.–VI.), Belgija 

 
XPERIENTIS   PLLC 0885.338.695 
Vierbunderstraat 95, 9255 Buggenhout, Belgija 
Naziv: Direktor 
Mandat: 17. 5. 2017–23. 5. 2023 
Zastopnik: 
 1. Van Steenberge Leo 
 Vierbunderstraat 95, 9255 Buggenhout, Belgija 
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SEZNAM DIREKTORJEV, VODIJ IN REVIZORJEV (nadaljevanje prejšnje strani) 
 
 
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV o.v v.e.  CVBA 0429.053.863 
Luchthaven nationaal 1, box J, 1930 Zaventem, Belgija  
Naziv: Revizor, članska številka: 025 
Mandat: 28. 5. 2014–26. 5. 2020 
Zastopnik: 

1. DE CLERCQ FABIO, članska številka: 1556 
Luchthaven nationaal 1, box J, 1930 Zaventem, Belgija 
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KONSOLIDIRANI LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
 
KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA PO RAZPOREDITVI1 

 

 Opombe Kode Obdobje Preteklo 
obdobje 

SREDSTVA     

USTANOVITVENI STROŠKI  5.7 20 6 9 

OSNOVNA SREDSTVA   21/28 471.998 467.462 

Neopredmetena osnovna sredstva  5.8 21 20.936 22.467 

Pozitivne konsolidacijske razlike  5.12 9920 26.416 29.649 

Opredmetena osnovna sredstva  5.9 22/27 422.866 412.451 

Zemljišče in poslopja   22 131.666 145.620 

Obrat, stroji in oprema   23 223.388 195.325 

Pohištvo in vozila  24 20.508 16.303 

Finančni zakup in druge podobne pravice  25   

Druga opredmetena osnovna sredstva  26 743 654 

Sredstva v izgradnji in predplačila   27 46.561 54.549 

 5.1 -    

Finančna osnovna sredstva  5.4/5.10 28 1.780 2.895 

Podjetja, obračunana na podlagi kapitalske 
metode 

5.10 9921   

Udeležbe  99211   

Terjatve  99212   

Druga podjetja 5.10 284/8 1.780 2.895 

Udeležbe in delnice  284 1.176 2.353 

Terjatve  285/8 604 542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 124. člen Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb. 
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 Opombe Kode Obdobje Preteklo obdobje 

KRATKOROČNA SREDSTVA  29/58 792.180 671.181 

Terjatve po več kot enem letu   29 13.832 10.060 

Trgovski dolgovi  290   

Druge terjatve  291 13.832 10.060 

Odloženi davek   292   

Zaloge in pogodbe v teku  3 266.582 227.413 

Zaloge  30/36 266.582 227.413 

Pogodbe v teku  37   

Terjatve v obdobju enega leta  40/41 278.889 263.704 

Trgovski dolžniki  40 254.818 232.526 

Druge naložbe in pologi  41 24.071 31.178 

Kratkoročne naložbe  50/53   

Lastne delnice  50   

Druge naložbe in pologi  51/53   

Denarna sredstva na računih in v blagajni  54/58 215.318 153.692 

Aktivne časovne razmejitve  490/1 17.559 16.312 

SKUPAJ SREDSTVA   20/58 1.264.184 1.138.652 
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  Opombe Kode Obdobje Preteklo 
obdobje 

LASTNIŠKI KAPITAL IN OBVEZNOSTI      

LASTNIŠKI KAPITAL    10/15 783.144 717.141 

Kapital    10 227.000 227.000 

Izdani kapital    100 227.000 227.000 

Nevpoklicani kapital    101   

Vplačani presežek kapitala    11 2 2 

Presežki iz prevrednotenja    12   

Konsolidirane rezerve (+)/(-) 5.11 9910 576.645 477.008 

Negativne konsolidacijske razlike  5.12 9911 8.231 8.231 

Za zaračunanje pozitivnih 
konsolidacijskih razlik 

  99201   

Razlike pri prevedbi (+)/(-)  9912 -28.786 4.834 

Nepovratna sredstva za naložbe   15 52 66 

MANJŠINSKI DELEŽI      

Manjšinski deleži    9913 10.419 7.874 

REZERVACIJE, ODLOŽENI DAVKI IN 
PRIKRITE DAVČNE OBVEZNOSTI  

  
16 25.031 33.159 

Rezervacije za obveznosti in stroške   160/5 14.244 16.455 

Pokojnine in podobne obveznosti   160 552 585 

Obdavčitev    161 2.744 2.922 

Večja popravila in vzdrževanje   162   

Odgovornost do okolja   163 400 745 

Druga tveganja in stroški   164/5 10.548 12.203 

Odloženi davek in prikrite davčne 
obveznosti 

 5.6 168 10.787 16.704 
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 Opombe Kode Obdobje Preteklo 
obdobje 

ZNESKI ZA PLAČILO  17/49 445.590 380.478 

Zneski za plačilo po več kot enem letu  5.13 17 49.367 72.056 

Finančni dolgovi  170/4 49.333 63.902 

Podrejena posojila  170   

Nepodrejene zadolžnice  171   

Finančni zakup in druge podobne obveznosti  172   

Kreditne ustanove  173 48.828 63.235 

Druga posojila  174 505 667 

Trgovski dolgovi  175   

Dobavitelji  1750   

Menične obveznosti  1751   

Prejeta predplačila za pogodbe v teku  176 34 3 

Drugi zneski za plačilo  178/9  8.151 

Zneski za plačilo v obdobju enega leta 5.13 42/48 389.343 297.945 

Trenutni del zneskov za plačilo po več kot enem 
letu, ki zapadejo v enem letu 

 42 14.539 4.761 

Finančni dolgovi  43 99.209 35.492 

Kreditne ustanove  430/8 99.209 35.492 

Druga posojila  439   

Trgovski dolgovi  44 196.580 168.808 

Dobavitelji  440/4 196.580 168.808 

Menične obveznosti  441   

Prejeta predplačila za pogodbe v teku  46 740 663 

Davki, nadomestila in socialna varnost  45 75.612 87.396 

Davki   450/3 41.371 52.186 

Nadomestila in socialna varnost  454/9 34.241 35.210 

Drugi zneski za plačilo  47/48 2.663 825 

Pasivne časovne razmejitve  492/3 6.880 10.477 

SKUPAJ OBVEZNOSTI  10/49 1.264.184 1.138.652 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (analiza poslovnih rezultatov glede na vrsto)1

                                            
1 Rezultati podjetja se lahko razvrščajo tudi glede na njihovo destinacijo (2. odstavek 158. člena 
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Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb). 
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  Opombe Kode Obdobje Preteklo  
obdobje 

      

Poslovni prihodki    70/76A 1.881.064 1.653.062 

Prihodki od prodaje  5.14 70 1.824.609 1.624.248 

Zaloge končnih izdelkov, delo in 
pogodbe v teku: povečanje 
(zmanjšanje)              (+)/(-) 

  71 36.071 -2.683 

Lastna gradnja, kapitalizirana   72 5.296 6.301 

Drugi poslovni prihodki   74 14.331 21.296 

Enkratni poslovni prihodki  5.14 76A 757 3.900 

Stroški poslovanja    60/66A 1.698.824 1.414.404 

Surovine, potrošni material   60 1.136.901 878.990 

Nakupi   600/8 1.148.184 890.170 

Zaloge: zmanjšanje (povečanje) (+)/(-)  609 -11.283 -11.180 

Storitve in drugo blago   61 268.784 267.808 

Nadomestila, stroški socialnega 
zavarovanja in pokojnine 

(+)/(-) 5.14 62 211.037 199.226 

Amortizacija in odpisani zneski 
ustanovitvenih stroškov, 
neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev 

(+)/(-)  630 66.574 54.723 

Zneski odpisanih zalog, pogodb v 
teku in terjatev do kupcev – 
proračunska sredstva (ponovne 
vknjižbe) 

(+)/(-)  631/4 44 -744 

Povečanje, zmanjšanje zneskov 
odpisanih zalog, pogodb v teku in 
terjatev do kupcev: proračunska 
sredstva (ponovne vknjižbe) 

(+)/(-)  635/8 -74 1.069 

Drugi stroški poslovanja   640/8 11.829 8.646 

Stroški poslovanja, preneseni na 
sredstva kot stroški prestrukturiranja 

(-)  649   

Odpisani zneski pozitivnih 
konsolidacijskih razlik 

  9960   

Enkratni stroški poslovanja  5.14 66A 3.729 4.686 

Dobiček (izguba) iz poslovanja (+)/(-)  9901 182.240 238.658 

 
 
 
 
 

  Opombe Kode Obdobje Preteklo obdobje 

Finančni prihodki    75/76B 19.085 36.404 

Stalni finančni prihodki    75 19.085 24.017 

Prihodki iz finančnih osnovnih 
sredstev 

  750 55 100 

Prihodki iz kratkoročnih sredstev    751 2.805 1.151 

Drugi finančni prihodki    752/9 16.225 22.766 

Enkratni finančni prihodki   5.14 76B  12.387 

Finančni stroški    65/66B 48.721 40.613 
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Stalni finančni stroški   65 48.721 40.613 

Stroški dolga    650 5.638 5.131 

Odpisani zneski pozitivnih 
konsolidacijskih razlik  

  9961 3.840 3.523 

Odpisani zneski kratkoročnih 
sredstev razen zalog, pogodb v 
teku in terjatev do kupcev 

(+)/(-)  651   

Drugi finančni stroški    652/9 39.243 31.959 

Enkratni finančni stroški   5.14 66B   

Dobiček (izguba) za obdobje pred davki (+)/(-)  9903 152.604 234.449 

Prenos iz odloženih davkov in prikrite 
davčne obveznosti 

  780 4.571 2.133 

Prenos v odložene davke in prikrite 
davčne obveznosti  

  680   

Davek na dohodek  (+)/(-)  67/77 52.639 112.133 

Davek na dohodek   5.14 670/3 53.704 112.575 

Prilagoditev davka na dohodek in 
ponovna vknjižba davčnih rezervacij  

  77 1.065 442 

Dobiček (izguba) v obdobju  (+)/(-)  9904 104.536 124.449 

Udeležba pri dobičku (izgubi) podjetij, 
obračunanih na podlagi kapitalske 
metode 

(+)/(-)  9975   

Dobiček  (+)  99751   

Izguba   (-)  99752   

Konsolidirani dobiček (izguba) (+)/(-)  9976 104.536 124.449 

Delež tretjih oseb (+)/(-)  99761 4.875 5.419 

Delež skupine (+)/(-)  99762 99.661 119.031 
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POJASNJEVALNA RAZKRITJA GLEDE KONSOLIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
SEZNAM KONSOLIDIRANIH HČERINSKIH PODJETIJ IN VKLJUČENIH PODJETIJ NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE 

IME, polni naslov SEDEŽA PODJETJA in ŠTEVILKA 
PODJETJA za podjetje, ki ga ureja belgijska zakonodaja 

Uporabljena 
metoda 

(F/P/E1/E2/E3/E
4) (1)(2) 

Delež kapitala v 
lasti (3) (v %) 

Sprememba 
odstotka 

kapitala v lasti (v 
primerjavi s 
preteklim 

obdobjem) (4) 

Alloc A.S. 

Fiboveien 26  
4580 Lyngdal  
Norveška 

F 100,00 0,00 

B.I.G. Coordination Center NV 

Holstraat 59  
8790 Waregem  
Belgija  
0459.510.081 

F 100,00 0,00 

B.I.G. Floorcoverings France SAS 

Rue de l'Energie  
59560 Comines  
Francija 

F 100,00 0,00 

B.I.G. Floorcoverings GMBH 

Margaretendamm 34  
96052 Bamberg  
Nemčija 

F 100,00 0,00 

B.I.G. Floorcoverings NV 

Rijksweg 442  
8710 Wielsbeke  
Belgija  
0452.751.953 

F 100,00 0,00 

                                            
1 F. Polna konsolidacija 

P. Sorazmerna konsolidacija (v prvem stolpcu razkrijte podatke, ki dokazujejo skupni nadzor) 
E1 Povezano podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode (3. točka 1. alineje 134. člena 
Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb). 
E2 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, nad katerim ima podjetje 
dejanski nadzor in čigar vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze je nezdružljiva z 
načelom resnične in poštene slike (108. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega 
odloka). 
E3 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, ki je v postopku likvidacije, se je 
odločilo prenehati opravljati dejavnosti oziroma ne more več veljati, kot da nadaljuje s poslovanjem 
(109. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka). 
E4 Skupno hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, pri katerem dejavnosti 
podjetja ne morejo biti tesneje vključene v dejavnosti podjetja, ki ima skupni nadzor (druga alineja 
134. člena omenjenega Kraljevega odloka). 

 
2 Če sprememba v odstotkih deleža kapitala v lasti sproži spremembo računovodske metode za 

vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze, je nova metoda označena z zvezdico. 
 
3 Delež kapitala tistih podjetij, ki so v lasti podjetij, vključenih v konsolidirane letne računovodske 

izkaze, in oseb, ki delujejo v svojem imenu, a za račun teh podjetij. 
 
4  Če sestava konsolidiranega agregata doživi veliko spremembo tega odstotka v tem obdobju, so 

dodatne informacije na voljo v razdelku 5.5 (112. člen omenjenega Kraljevega odloka). 
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POJASNJEVALNA RAZKRITJA GLEDE KONSOLIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
SEZNAM KONSOLIDIRANIH HČERINSKIH PODJETIJ IN VKLJUČENIH PODJETIJ NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE 
 

IME, polni naslov SEDEŽA PODJETJA in ŠTEVILKA PODJETJA za 
podjetje, ki ga ureja belgijska zakonodaja 

Uporabljena 
metoda 

(F/P/E1/E2/E3
/E4) (1)(2) 

Delež 
kapitala 
v lasti (3) 
(v %) 

Sprememba 
odstotka 

kapitala v 
lasti (v 

primerjavi s 
preteklim 

obdobjem) 
(4) 

B.I.G. Floorcoverings UK Ltd. 

Macintyre Hudson LLp New Bridge street hous 30, box 34  
EC4V6BI London  
Združeno kraljestvo 

F 100,00 0,00 

Beaulieu Fabrics NV 

Groene Dreef 9  
9770 Kruishoutem  
Belgija 
0413.609.681 

F 100,00 0,00 

Beaulieu ICT NV 

Ingelmunstersteenweg 162  
8780 Oostrozebeke  
Belgija 
0469.588.678 

F 100,00 0,00 

BFS Europe NV 

Groene Dreef 15a  
9770 Kruishoutem  
Belgija 
0412.484.382 

F 100,00 0,00 

Beaulieu Services NV 

Holstraat 59  
8790 Waregem  
Belgija  
0452.321.292 

F 100,00 0,00 

 

                                            
1 F. Polna konsolidacija 

P. Sorazmerna konsolidacija (v prvem stolpcu razkrijte podatke, ki dokazujejo skupni nadzor) 
E1 Povezano podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode (3. točka 1. alineje 134. člena 
Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb) 
E2 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, nad katerim ima podjetje 
dejanski nadzor in čigar vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze je nezdružljiva z 
načelom resnične in poštene slike (108. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega 
odloka). 
E3 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, ki je v postopku likvidacije, se je 
odločilo prenehati opravljati dejavnosti oziroma ne more več veljati, kot da nadaljuje s poslovanjem 
(109. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka) 
E4 Skupno hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, pri katerem dejavnosti 
podjetja ne morejo biti tesneje vključene v dejavnosti podjetja, ki ima skupni nadzor (druga alineja 
134. člena omenjenega Kraljevega odloka). 

 
2 Če sprememba v odstotkih deleža kapitala v lasti sproži spremembo računovodske metode za 

vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze, je nova metoda označena z zvezdico. 
 
3 Delež kapitala tistih podjetij, ki so v lasti podjetij, vključenih v konsolidirane letne računovodske 

izkaze, in oseb, ki delujejo v svojem imenu, a za račun teh podjetij. 
 
4 Če sestava konsolidiranega agregata doživi veliko spremembo tega odstotka v tem obdobju, so 

dodatne informacije na voljo v razdelku 5.5 (112. člen omenjenega Kraljevega odloka). 
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POJASNJEVALNA RAZKRITJA GLEDE KONSOLIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
SEZNAM KONSOLIDIRANIH HČERINSKIH PODJETIJ IN VKLJUČENIH PODJETIJ NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE 
 

IME, polni naslov SEDEŽA PODJETJA in ŠTEVILKA 
PODJETJA za podjetje, ki ga ureja belgijska 

zakonodaja 

Uporabljena 
metoda 

(F/P/E1/E2/E3/E4) 
(1)(2) 

Delež 
kapitala v 

lasti (3) 
(v %) 

Sprememba 
odstotka kapitala 

v lasti (v 
primerjavi s 
preteklim 

obdobjem) (4) 

Beaulieu Technical Textiles NV 

Boulevard Industriel 3  
7780 Komen-Waasten  
Belgija 
0429.666.943 

F 100,00 0,00 

Bercolease NV 

Holstraat 59  
8790 Waregem  
Belgija 
0451.706.927 

F 100,00 0,00 

Berry Finance NV 

Ingelmunstersteenweg 162  
8780 Oostrozebeke  
Belgija 
0402.238.214 

F 100,00 0,00 

Beaulieu Finance France SA 

ZI Allee Du Clos Jacquet 2  
36000 Chateauroux  
Francija 

F 100,00 0,00 

BerryAlloc NV 

Industrielaan 100 
8930 Menen 
Belgija 
0463.120.461 

F 100,00 0,00 

                                            
1 F. Polna konsolidacija 

P. Sorazmerna konsolidacija (v prvem stolpcu razkrijte podatke, ki dokazujejo skupni nadzor) 
E1 Povezano podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode (3. točka 1. alineje 134. člena 
Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb) 
E2 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, nad katerim ima podjetje 
dejanski nadzor in čigar vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze je nezdružljiva z 
načelom resnične in poštene slike (108. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega 
odloka). 
E3 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, ki je v postopku likvidacije, se je 
odločilo prenehati opravljati dejavnosti oziroma ne more več veljati, kot da nadaljuje s poslovanjem 
(109. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka) 
E4 Skupno hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, pri katerem dejavnosti 
podjetja ne morejo biti tesneje vključene v dejavnosti podjetja, ki ima skupni nadzor (druga alineja 
134. člena omenjenega Kraljevega odloka). 

 
2 Če sprememba v odstotkih deleža kapitala v lasti sproži spremembo računovodske metode za 

vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze, je nova metoda označena z zvezdico. 
 
3 Delež kapitala tistih podjetij, ki so v lasti podjetij, vključenih v konsolidirane letne računovodske 

izkaze, in oseb, ki delujejo v svojem imenu, a za račun teh podjetij. 
 
4 Če sestava konsolidiranega agregata doživi veliko spremembo tega odstotka v tem obdobju, so 

dodatne informacije na voljo v razdelku 5.5 (112. člen omenjenega Kraljevega odloka). 
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POJASNJEVALNA RAZKRITJA GLEDE KONSOLIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
SEZNAM KONSOLIDIRANIH HČERINSKIH PODJETIJ IN VKLJUČENIH PODJETIJ NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE 
 

IME, polni naslov SEDEŽA PODJETJA in ŠTEVILKA 
PODJETJA za podjetje, ki ga ureja belgijska zakonodaja 

Uporabljena 
metoda 

(F/P/E1/E2/E3/E4
) (1)(2) 

Delež kapitala v 
lasti (3) 
(v %) 

Sprememba 
odstotka 

kapitala v lasti (v 
primerjavi s 

preteklim 
obdobjem) (4) 

Berry Iberica SA 

CTRA De Ajalvir KM 300 1037  
28806 Alcala De Henares  
Španija 

F 100,00 0,00 

Berry Tuft SAS 

Zone Industrielle 2  
36000 Chateauroux  
Francija 

F 100,00 0,00 

Berry Wood SAS 

Route National BP5 144  
3660 Meaulne  
Francija 

F 100,00 0,00 

Burchtdam NV 

Holstraat 59  
8790 Waregem  
Belgija 
0418.377.232 

F 100,00 0,00 

Beaulieu Maintenance Services NV 

Holstraat 59  
8790 Waregem  
Belgija 
0421.439.363 

F 100,00 0,00 

 

                                            
1 F. Polna konsolidacija 

P. Sorazmerna konsolidacija (v prvem stolpcu razkrijte podatke, ki dokazujejo skupni nadzor) 
E1 Povezano podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode (3. točka 1. alineje 134. člena 
Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb) 
E2 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, nad katerim ima podjetje 
dejanski nadzor in čigar vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze je nezdružljiva z 
načelom resnične in poštene slike (108. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega 
odloka). 
E3 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, ki je v postopku likvidacije, se je 
odločilo prenehati opravljati dejavnosti oziroma ne more več veljati, kot da nadaljuje s poslovanjem 
(109. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka) 
E4 Skupno hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, pri katerem dejavnosti 
podjetja ne morejo biti tesneje vključene v dejavnosti podjetja, ki ima skupni nadzor (druga alineja 
134. člena omenjenega Kraljevega odloka). 

 
2 Če sprememba v odstotkih deleža kapitala v lasti sproži spremembo računovodske metode za 

vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze, je nova metoda označena z zvezdico. 
 
3 Delež kapitala tistih podjetij, ki so v lasti podjetij, vključenih v konsolidirane letne računovodske 

izkaze, in oseb, ki delujejo v svojem imenu, a za račun teh podjetij. 
 
4 Če sestava konsolidiranega agregata doživi veliko spremembo tega odstotka v tem obdobju, so 

dodatne informacije na voljo v razdelku 5.5 (112. člen omenjenega Kraljevega odloka). 
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POJASNJEVALNA RAZKRITJA GLEDE KONSOLIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
SEZNAM KONSOLIDIRANIH HČERINSKIH PODJETIJ IN VKLJUČENIH PODJETIJ NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE 
 

IME, polni naslov SEDEŽA PODJETJA in ŠTEVILKA 
PODJETJA za podjetje, ki ga ureja belgijska zakonodaja 

Uporabljena metoda 
(F/P/E1/E2/E3/E4) 

(1)(2) 

Delež kapitala 
v lasti (3) 
(v %) 

Sprememba 
odstotka kapitala v 
lasti (v primerjavi s 

preteklim 
obdobjem) (4) 

Distriplast Flandre SAS 

ZI Du Noort Gracht Petite Synthe 
59640 Dunkerque 
Francija 

F 100,00 0,00 

Fiboveien 26 AS 

Fiboveien 26  
4580 Lyngdal  
Norveška 

F 100,00 0,00 

Goed Ter Lembeek NV  

Holstraat 59  
8790 Waregem  
Belgija  
0446.088.152 

F 100,00 0,00 

Ideal Fibres & Fabrics Comines SAS 

Rue de l'energie BP10085  
59560 Comines  
Francija 

F 100,00 0,00 

Ideal Fibres & Fabrics Dunkerque SAS 

Rue Vancauwenberghe 378  
59640 Dunkerque  
Francija 

F 100,00 0,00 

  

                                            
1 F. Polna konsolidacija 

P. Sorazmerna konsolidacija (v prvem stolpcu razkrijte podatke, ki dokazujejo skupni nadzor) 
E1 Povezano podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode (3. točka 1. alineje 134. člena 
Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb) 
E2 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, nad katerim ima podjetje 
dejanski nadzor in čigar vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze je nezdružljiva z 
načelom resnične in poštene slike (108. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega 
odloka). 
E3 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, ki je v postopku likvidacije, se je 
odločilo prenehati opravljati dejavnosti oziroma ne more več veljati, kot da nadaljuje s poslovanjem 
(109. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka) 
E4 Skupno hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, pri katerem dejavnosti 
podjetja ne morejo biti tesneje vključene v dejavnosti podjetja, ki ima skupni nadzor (druga alineja 
134. člena omenjenega Kraljevega odloka). 

 
2 Če sprememba v odstotkih deleža kapitala v lasti sproži spremembo računovodske metode za 

vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze, je nova metoda označena z zvezdico. 
 
3 Delež kapitala tistih podjetij, ki so v lasti podjetij, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze, in 

oseb, ki delujejo v svojem imenu, a za račun teh podjetij. 
 
4 Če sestava konsolidiranega agregata doživi veliko spremembo tega odstotka v tem obdobju, so 

dodatne informacije na voljo v razdelku 5.5 (112. člen omenjenega Kraljevega odloka). 
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POJASNJEVALNA RAZKRITJA GLEDE KONSOLIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
SEZNAM KONSOLIDIRANIH HČERINSKIH PODJETIJ IN VKLJUČENIH PODJETIJ NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE 
 

IME, polni naslov SEDEŽA PODJETJA in ŠTEVILKA 
PODJETJA za podjetje, ki ga ureja belgijska zakonodaja 

Uporabljena 
metoda 

(F/P/E1/E2/E3/E4) 
(1)(2) 

Delež 
kapitala v 

lasti (3) 
(v %) 

Sprememba 
odstotka kapitala 

v lasti (v 
primerjavi s 
preteklim 

obdobjem) (4) 

Ideal Fibres & Fabrics Wielsbeke NV 

Ooigemstraat 2b  
8710 Wielsbeke  
Belgija  
0417.351.309 

F 100,00 0,00 

Ideal Floorcoverings Wielsbeke NV 

Boffonstraat 3  
8710 Wielsbeke  
Belgija 
0415.327.571 

F 100,00 0,00 

Interdeko NV 

Holstraat 59  
8790 Waregem  
Belgija 
0416.043.094 

F 100,00 0,00 

Oostimmo NV 

Holstraat 59  
8790 Waregem  
Belgija 
0415.479.704 

F 100,00 0,00 

Pinnacle Polymers LLC 

One Pinnacle Avenue  
70051 Garryville LA  
Združene države Amerike 

F 96,67 0,00 

  

                                            
1 F. Polna konsolidacija 

P. Sorazmerna konsolidacija (v prvem stolpcu razkrijte podatke, ki dokazujejo skupni nadzor) 
E1 Povezano podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode (3. točka 1. alineje 134. člena 
Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb) 
E2 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, nad katerim ima podjetje dejanski 
nadzor in čigar vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze je nezdružljiva z načelom 
resnične in poštene slike (108. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka). 
E3 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, ki je v postopku likvidacije, se je 
odločilo prenehati opravljati dejavnosti oziroma ne more več veljati, kot da nadaljuje s poslovanjem 
(109. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka) 
E4 Skupno hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, pri katerem dejavnosti 
podjetja ne morejo biti tesneje vključene v dejavnosti podjetja, ki ima skupni nadzor (druga alineja 
134. člena omenjenega Kraljevega odloka). 
 

2 Če sprememba v odstotkih deleža kapitala v lasti sproži spremembo računovodske metode za 
vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze, je nova metoda označena z zvezdico. 

 
3 Delež kapitala tistih podjetij, ki so v lasti podjetij, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze, in 

oseb, ki delujejo v svojem imenu, a za račun teh podjetij. 
 
4 Če sestava konsolidiranega agregata doživi veliko spremembo tega odstotka v tem obdobju, so 

dodatne informacije na voljo v razdelku 5.5 (112. člen omenjenega Kraljevega odloka). 
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POJASNJEVALNA RAZKRITJA GLEDE KONSOLIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
SEZNAM KONSOLIDIRANIH HČERINSKIH PODJETIJ IN VKLJUČENIH PODJETIJ NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE 
 

IME, polni naslov SEDEŽA PODJETJA in ŠTEVILKA 
PODJETJA za podjetje, ki ga ureja belgijska zakonodaja 

Uporabljena 
metoda 

(F/P/E1/E2/
E3/E4) (1)(2) 

Delež kapitala 
v lasti (3) 
(v %) 

Sprememba 
odstotka kapitala v 
lasti (v primerjavi s 

preteklim 
obdobjem) (4) 

Polychim SAS 

Route d'Artois ZIP de Mardyk  
59279 Loon Plage  
Francija 

F 99,00 0,00 

Polychim Industrie SAS 

Route d'Artois ZIP de Mardyck 
59279 Loon Plage 
Francija 

F 100,00 0,00 

Polychim USA Inc. 

Bailey Avenue 31  
06877 Ridgefield, CT 
Združene države Amerike 

F 100,00 0,00 

Ter Lembeek International NV 

Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem  
Belgija 
0406.487.309 

E1 28,05 0,00 

Industrial Wood Flooring NV 
Holstraat 59  
8790 Waregem  
Belgija 
0819.800.250 

F 100,00 0,00 

                                            
1 F. Polna konsolidacija 

P. Sorazmerna konsolidacija (v prvem stolpcu razkrijte podatke, ki dokazujejo skupni nadzor) 
E1 Povezano podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode (3. točka 1. alineje 134. člena 
Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb) 
E2 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, nad katerim ima podjetje dejanski 
nadzor in čigar vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze je nezdružljiva z načelom 
resnične in poštene slike (108. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka). 
E3 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, ki je v postopku likvidacije, se je 
odločilo prenehati opravljati dejavnosti oziroma ne more več veljati, kot da nadaljuje s poslovanjem 
(109. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka) 
E4 Skupno hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, pri katerem dejavnosti 
podjetja ne morejo biti tesneje vključene v dejavnosti podjetja, ki ima skupni nadzor (druga alineja 134. 
člena omenjenega Kraljevega odloka). 
 
2 Če sprememba v odstotkih deleža kapitala v lasti sproži spremembo računovodske metode za 

vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze, je nova metoda označena z zvezdico. 
 
3 Delež kapitala tistih podjetij, ki so v lasti podjetij, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze, in 

oseb, ki delujejo v svojem imenu, a za račun teh podjetij. 
 
4 Če sestava konsolidiranega agregata doživi veliko spremembo tega odstotka v tem obdobju, so 
dodatne informacije na voljo v razdelku 5.5 (112. člen omenjenega Kraljevega odloka). 
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POJASNJEVALNA RAZKRITJA GLEDE KONSOLIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
SEZNAM KONSOLIDIRANIH HČERINSKIH PODJETIJ IN VKLJUČENIH PODJETIJ NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE 
 

IME, polni naslov SEDEŽA PODJETJA in ŠTEVILKA 
PODJETJA za podjetje, ki ga ureja belgijska 
zakonodaja 

Uporabljena 
metoda 

(F/P/E1/E2/E3/
E4) (1)(2) 

Delež kapitala 
v lasti (3) (v %) 

Sprememba 
odstotka kapitala v 
lasti (v primerjavi s 

preteklim 
obdobjem) (4) 

Beaulieu Russia LLC 
Dmitrovskoe shosse 60  
127474 Moskva  
Ruska federacija 

F 100,00 0,00 

Beaulieu Fibres International PLC 
Ooigemstraat 2b  
8710 Wielsbeke  
Belgija 
0823.773.488 

F 100,00 0,00 

Juteks d.o.o. Slovenija 
Ložnica 53a  
3310 Žalec  
Slovenija 

F 100,00 0,00 

OOO Juteks Russia 
Ul. Doroznaya 10 
601300 Kameshkovo – območje Vladimir 
Ruska federacija 

F 100,00 0,00 

Beaulieu Technical Textiles Weihai Ltd. Co 
Lingang Science and Technology Industrial Park 
2768800 Qiaotou Town – Weihai 
Kitajska 

F 100,00 0,00 

                                            
1 F. Polna konsolidacija 

P. Sorazmerna konsolidacija (v prvem stolpcu razkrijte podatke, ki dokazujejo skupni nadzor) 
E1 Povezano podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode (3. točka 1. alineje 134. člena 
Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb) 
E2 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, nad katerim ima podjetje dejanski 
nadzor in čigar vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze je nezdružljiva z načelom 
resnične in poštene slike (108. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka). 
E3 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, ki je v postopku likvidacije, se je 
odločilo prenehati opravljati dejavnosti oziroma ne more več veljati, kot da nadaljuje s poslovanjem 
(109. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka) 
E4 Skupno hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, pri katerem dejavnosti 
podjetja ne morejo biti tesneje vključene v dejavnosti podjetja, ki ima skupni nadzor (druga alineja 
134. člena omenjenega Kraljevega odloka). 

 
2 Če sprememba v odstotkih deleža kapitala v lasti sproži spremembo računovodske metode za 

vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze, je nova metoda označena z zvezdico. 
 
3 Delež kapitala tistih podjetij, ki so v lasti podjetij, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze, in 

oseb, ki delujejo v svojem imenu, a za račun teh podjetij. 
 
4 Če sestava konsolidiranega agregata doživi veliko spremembo tega odstotka v tem obdobju, so 

dodatne informacije na voljo v razdelku 5.5 (112. člen omenjenega Kraljevega odloka). 
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POJASNJEVALNA RAZKRITJA GLEDE KONSOLIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
SEZNAM KONSOLIDIRANIH HČERINSKIH PODJETIJ IN VKLJUČENIH PODJETIJ NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE 
 

IME, polni naslov SEDEŽA PODJETJA in ŠTEVILKA 
PODJETJA za podjetje, ki ga ureja belgijska 
zakonodaja 

Uporabljena 
metoda 

(F/P/E1/E2/E3/ 
E4) (1)(2) 

Delež 
kapitala v 
lasti (3) 
(v %) 

Sprememba 
odstotka 

kapitala v lasti 
(v primerjavi s 

preteklim 
obdobjem) (4) 

Beaulieu Fibres & Yarns Weihai Co 
Lingang Science and Technology Industrial Park 
2768800 Qiaotou Town – Weihai 
Kitajska 

F 100,00 0,00 

Beaulieu Management Consulting (Shanghai) Co 
RM 1205-1206 Imago Plaza No 99, Wunning RD 
200063 Šanghaj 
Kitajska 

F 100,00 0,00 

Beaulieu Fibres International Terni SRL 
Piazzale Donegani 4  
05100 Terni  
Italija 

F 100,00 0,00 

Beaulieu Immobiliare Italia SRL 
Via Monte Rosa 91  
20149 Milano 
Italija 

F 100,00 0,00 

Tessutica NV 
Groene dreef 9  
9770 Kruishoutem  
Belgija 
0538.983.963 

F 100,00 0,00 

                                            
1 F. Polna konsolidacija 

P. Sorazmerna konsolidacija (v prvem stolpcu razkrijte podatke, ki dokazujejo skupni nadzor) 
E1 Povezano podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode (3. točka 1. alineje 134. člena 
Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb) 
E2 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, nad katerim ima podjetje dejanski 
nadzor in čigar vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze je nezdružljiva z načelom 
resnične in poštene slike (108. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka). 
E3 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, ki je v postopku likvidacije, se je 
odločilo prenehati opravljati dejavnosti oziroma ne more več veljati, kot da nadaljuje s poslovanjem 
(109. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka) 
E4 Skupno hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, pri katerem dejavnosti 
podjetja ne morejo biti tesneje vključene v dejavnosti podjetja, ki ima skupni nadzor (druga alineja 
134. člena omenjenega Kraljevega odloka). 

 
2 Če sprememba v odstotkih deleža kapitala v lasti sproži spremembo računovodske metode za 

vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze, je nova metoda označena z zvezdico. 
 
3 Delež kapitala tistih podjetij, ki so v lasti podjetij, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze, in 

oseb, ki delujejo v svojem imenu, a za račun teh podjetij. 
 
4 Če sestava konsolidiranega agregata doživi veliko spremembo tega odstotka v tem obdobju, so 

dodatne informacije na voljo v razdelku 5.5 (112. člen omenjenega Kraljevega odloka). 
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POJASNJEVALNA RAZKRITJA GLEDE KONSOLIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
SEZNAM KONSOLIDIRANIH HČERINSKIH PODJETIJ IN VKLJUČENIH PODJETIJ NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE 
 

IME, polni naslov SEDEŽA PODJETJA in 
ŠTEVILKA PODJETJA za podjetje, ki ga ureja 
belgijska zakonodaja 

Uporabljena 
metoda 

(F/P/E1/E2/E3/ 
E4) (1)(2) 

Delež 
kapitala v 
lasti (3) 
(v %) 

Sprememba 
odstotka kapitala v 
lasti (v primerjavi s 

preteklim obdobjem) 
(4) 

BEAUFLOR USA LLC 
One Beauflor Way  
GA30184 White, Georgia  
Združene države Amerike 

F 100,00 0,00 

BIG USA Inc 
One Beauflor Way White GA 30184  
GA 3018 White, Georgia  
Združene države Amerike 

F 100,00 0,00 

BIG USA Real Estate LLC 
One Beauflor Way GA30184 White, Georgia 
Združene države Amerike 

F 100,00 0,00 

Tessutica Romania 
Ploiesti west park bruxelles street 8  
107025 Ariciestii Rahtivani  
Romunija  
RO32531400 

F 100,00 0,00 

Opus TD OOO 
Varshavskii Proezd 1L D 1A Stroenie 1  
115201 Moskva  
Ruska federacija 

F 100,00 25,00 

                                            
1 F. Polna konsolidacija 

P. Sorazmerna konsolidacija (v prvem stolpcu razkrijte podatke, ki dokazujejo skupni nadzor) 
E1 Povezano podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode (3. točka 1. alineje 134. člena 
Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb) 
E2 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, nad katerim ima podjetje dejanski 
nadzor in čigar vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze je nezdružljiva z načelom 
resnične in poštene slike (108. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka). 
E3 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, ki je v postopku likvidacije, se je 
odločilo prenehati opravljati dejavnosti oziroma ne more več veljati, kot da nadaljuje s poslovanjem 
(109. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka) 
E4 Skupno hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, pri katerem dejavnosti 
podjetja ne morejo biti tesneje vključene v dejavnosti podjetja, ki ima skupni nadzor (druga alineja 
134. člena omenjenega Kraljevega odloka). 

 
2 Če sprememba v odstotkih deleža kapitala v lasti sproži spremembo računovodske metode za 

vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze, je nova metoda označena z zvezdico. 
 
3 Delež kapitala tistih podjetij, ki so v lasti podjetij, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze, in 

oseb, ki delujejo v svojem imenu, a za račun teh podjetij. 
 
4 Če sestava konsolidiranega agregata doživi veliko spremembo tega odstotka v tem obdobju, so 

dodatne informacije na voljo v razdelku 5.5 (112. člen omenjenega Kraljevega odloka). 
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POJASNJEVALNA RAZKRITJA GLEDE KONSOLIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
SEZNAM KONSOLIDIRANIH HČERINSKIH PODJETIJ IN VKLJUČENIH PODJETIJ NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE 
 

IME, polni naslov SEDEŽA PODJETJA in ŠTEVILKA 
PODJETJA za podjetje, ki ga ureja belgijska 
zakonodaja 

Uporabljena 
metoda 

(F/P/E1/E2/E3/E
4) (1)(2) 

Delež kapitala 
v lasti (3) 
(v %) 

Sprememba 
odstotka 

kapitala v 
lasti (v 

primerjavi s 
preteklim 

obdobjem) 
(4) 

Domenech Hermanos 
Calle san salvador 38, Industrial Areal EL PI 
03830 Muro De Alcoy Alicante 
Španija 

F 100,00 0,00 

Beaulieu Rihzao Floorcoverings Ltd 
Weifang road 189  
276800 Rihzao  
Kitajska 

F 100,00 0,00 

Beaulieu Chili 
Casa Matriz los piantanos 2559 
Macul Santiago 
Čile 

F 100,00 0,00 

Beaulieu Polska 
PLAC PILSUDSKIEGO 1 
PL 00-78 VARŠAVA 
Poljska 

F 100,00 100,00 

                                            
1 F. Polna konsolidacija 

P. Sorazmerna konsolidacija (v prvem stolpcu razkrijte podatke, ki dokazujejo skupni nadzor) 
E1 Povezano podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode (3. točka 1. alineje 134. člena 
Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb) 
E2 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, nad katerim ima podjetje dejanski 
nadzor in čigar vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze je nezdružljiva z načelom 
resnične in poštene slike (108. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka). 
E3 Hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, ki je v postopku likvidacije, se je 
odločilo prenehati opravljati dejavnosti oziroma ne more več veljati, kot da nadaljuje s poslovanjem 
(109. člen v povezavi s 110. členom omenjenega Kraljevega odloka) 
E4 Skupno hčerinsko podjetje, obračunano na podlagi kapitalske metode, pri katerem dejavnosti 
podjetja ne morejo biti tesneje vključene v dejavnosti podjetja, ki ima skupni nadzor (druga alineja 
134. člena omenjenega Kraljevega odloka). 

 
2 Če sprememba v odstotkih deleža kapitala v lasti sproži spremembo računovodske metode za 

vključitev v konsolidirane letne računovodske izkaze, je nova metoda označena z zvezdico. 
 
3 Delež kapitala tistih podjetij, ki so v lasti podjetij, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze, in 

oseb, ki delujejo v svojem imenu, a za račun teh podjetij. 
 
4 Če sestava konsolidiranega agregata doživi veliko spremembo tega odstotka v tem obdobju, so 

dodatne informacije na voljo v razdelku 5.5 (112. člen omenjenega Kraljevega odloka). 
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SEZNAM HČERINSKIH PODJETIJ POD IZKLJUČNIM ALI SKUPNIM NADZOROM, KI NISO 
VKLJUČENA 
(v skladu s 107. členom Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju Prava družb), IN 
POVEZANIH PODJETIJ, OBRAČUNANIH NA PODLAGI KAPITALSKE METODE 
(pri izvajanju 157. člena omenjenega Kraljevega odloka). 
 

IME, polni naslov SEDEŽA PODJETJA, in za podjetje, 
ki ga ureja belgijska zakonodaja, ŠTEVILKA 
PODJETJA 

Razlog za 
izključitev 
(A, B, C, D 

ali E)(1) 

Delež v 
kapitalu 
(2) 
(v %) 

Sprememba 
odstotka 
kapitala v lasti 
(v primerjavi s 
preteklim 
obdobjem) (3) 

Beaulieu Turkey Flooring Trading 
Arnavutkoy mah. Bebek yolu cad. Marti apt. N23 
Daire, box 1 
Istanbul 
Turčija 

A 100,00 0,00 

Tex Pro LLC 
Lakeland Road SE 2600 
30721 GA Dalton 
Združene države Amerike 
15103601 

A 100,00 0,00 

                                            
1 Razlog za izključitev: 

A. Manj pomembno hčerinsko podjetje 
B. Resne dolgoročne omejitve, ki bistveno ovirajo učinkovito izvajanje nadzora nad hčerinskim 
podjetjem ali uporabo njegovih sredstev s strani podjetja 
C. Podatkov, potrebnih za vključitev v konsolidirane računovodske izkaze, ni mogoče pridobiti brez 
nesorazmernih stroškov ali nepotrebnega odlašanja 
D. Deleži v hčerinskem podjetju so v lasti izključno z namenom nadaljnje prodaje 
E. Povezano podjetje, čigar vključitev kapitalske metode ni bistvena za zagotavljanje resnične in 
poštene slike 
V primeru obvezne ali neobvezne izključitve v obsegu konsolidacije so podrobne informacije 
podane v poglavju 5.5. 

 
2 Delež kapitala tistih podjetij, ki so v lasti obeh podjetij, vključenih v konsolidirane računovodske 

izkaze, in oseb, ki delujejo v svojem imenu, a za račun teh podjetij. 
 
3 Če sestava konsolidiranega agregata doživi veliko spremembo tega odstotka v tem obdobju, so 

dodatne informacije na voljo v razdelku 5.5 (112. člen omenjenega Kraljevega odloka). 
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PRAVILA VREDNOTENJA 
 
Razkritje meril za vrednotenje posameznih postavk v konsolidiranih letnih računovodskih 
izkazih, zlasti: 
 
Uporaba in prilagoditve amortizacije, odpisanih zneskov in rezervacij za obveznosti in stroške ter 
prevrednotenja (v skladu s točko VI.a. 165. člena Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri 
izvajanju Prava družb) 
 
Podlage za prevedbo, ki se uporabljajo za izražanje postavk v konsolidiranih računovodskih izkazih, ki 
so ali so prvotno bile izražene v drugi valuti, kot je valuta, v kateri se izkazujejo konsolidirani 
računovodski izkazi, in prevedba v konsolidiranih izkazih računovodskih izkazih hčerinskih podjetij in 
povezanih podjetij, ki jih ureja tuje pravo (v skladu s točko VI.b. 165. člena omenjenega Kraljevega 
odloka) 
 

PRAVILA VREDNOTENJA SKUPINE 
A.  SREDSTVA 
1.  NEOPREDMETENA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  
Opredelitev: kategorija 20/27. 
Načelo: pretekli strošek 
a)  Ustanovitveni stroški: se takoj evidentirajo v izkazih poslovnega izida. 
b)  Neopredmetena osnovna sredstva: se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega 
amortiziranja v višini 20 % letno. Razen licence, patenti, blagovne znamke itd., ki se amortizirajo 
enakomerno v celotnem obdobju njihove koristnosti. Stroški raziskav se amortizirajo v obdobju 
enega leta. 
c)  Pozitivne konsolidacijske razlike: skupina upošteva konsolidacijsko razliko glede svojih 
udeležb za pozitivno razliko med pridobitveno vrednostjo in deležem skupine v kapitalu 
konsolidiranega podjetja po dodelitvi razlike zadevnim sredstvom, če obstajajo. Konsolidacijska 
razlika se amortizira v obdobju 10 let, ki je pričakovana odplačilna doba pozitivne konsolidacijske 
razlike (dobro ime). 
d)  V poslovnem letu 2017 so se spremenila pravila amortizacije naših osnovnih sredstev, tako da 
odražajo bolj ekonomski vidik glede življenjske dobe naših strojev in opreme. 
 
V skladu z novimi pravili amortizacije se bodo stroji in oprema amortizirali po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja med 10 % (10 let) in 5 % (20 let) ali v redkih primerih po 
hitrejši amortizacijski stopnji, če bi bila ekonomska življenjska doba krajša (podrobnosti novih 
stopenj za razrede sredstev so prikazane v aneksih h konsolidiranim letnim izkazom). Nova 
pravila amortizacije veljajo le za vse stroje in opremo, pridobljene od 1. januarja 2017, ter za 
postavke, ki so bile pridobljene pred 1. januarjem 2017, vendar so se začele uporabljati v 
poslovnem letu 2017 (tj. sredstva v izgradnji). Za vsa sredstva, ki so bila pridobljena in so se 
začela uporabljati pred 1. januarjem 2017, še naprej veljajo prejšnja pravila amortizacije. 
 
Zaradi spremenjenih pravil vrednotenja za amortizacije naših osnovnih sredstev v letu 2017 
konsolidirani rezultat ni v celoti primerljiv s konsolidiranim rezultatom iz leta 2016. Če bi v 
konsolidiranem rezultatu za leto 2017 obdržali stara pravila vrednotenja, bi bil konsolidirani 
dobiček 2,2 milijona EUR nižji. 
 
Podrobnosti: 
Stopnje amortizacije    Povečanja do 31. decembra 2016     Povečanja od 1. januarja 2017 
Zgradbe     5 %    5 % 
Inštalacije in izboljšave v zgradbah 10 %    10 % 
Stroji in oprema   15 %    5 %-10 % 
Železniški vagoni    4 %    4 % 
Pohištvo    10 %    10 % 
Vozila in pisarniška oprema  20 %    20 %  
Strojna in programska oprema 15 %    15 % 
Sredstva v izgradnji   0 %     0 % 
 
Za vse nakupe za obračunsko leto 2003 je bila uporabljena metoda pro-rata temporis oz. načelo 
časovne porazdelitve. 
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2.  FINANČNA OSNOVNA SREDSTVA 
Opredelitev: kategorija 28. 
Načelo: 
- udeležbe in delnice: 
° pretekli stroški in, če je ustrezno, vrednost v skladu s kapitalsko metodo; 
° odpisi se knjižijo po potrebi zaradi finančnega položaja podjetja, donosnosti ali pričakovanj 
glede prihodnjih let; 
- terjatve: nominalna vrednost. 
3.  ZALOGE IN POGODBE V TEKU  
Opredelitev: kategorija 30/37. 
Načelo: pretekli stroški ali tržna cena, če je ta nižja. 
a)  Surovine in potrošni material: nabavna cena (FIFO) ali tržna cena, če je ta nižja ob datumu 
zaključka. 
b)  Nedokončana proizvodnja: stroški celotne proizvodnje ali tržna cena, če je ta nižja ob datumu 
zaključka. 
c)  Končni izdelki: stroški celotne proizvodnje ali tržna cena, če je ta nižja ob datumu zaključka. 
d)  Blago, kupljeno za nadaljnjo prodajo: nabavna cena (FIFO) ali tržna cena, če je ta nižja ob 
datumu zaključka. 
4.  TERJATVE PO ENEM LETU, TERJATVE V OBDOBJU ENEGA LETA  
Opredelitev: kategoriji 29 in 40/41. 
Načelo: nominalna vrednost. 
Odpisi so knjiženi od trenutka, ko terjatev postane dvomljiva. 
5.  NALOŽBE IN DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH IN V BLAGAJNI 
Opredelitev: kategorija 50/58. 
Načelo: nominalna vrednost in pretekli stroški. 
6.  AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
Opredelitev: kategoriji 490/1 (A) in 492/3 (P). 
Načelo: nominalna vrednost. 
 
B.  OBVEZNOSTI 
1.  LASTNIŠKI KAPITAL 
Opredelitev: kategorija 10/15. 
Razlike pri prevedbi, ki so posledica vključitve računovodskih izkazov v tujih valutah v 
konsolidacijo, se knjižijo pod postavko »9912. Razlike pri prevedbi«. 
Načelo: nominalna vrednost. 
2.  MANJŠINSKI DELEŽI  
Opredelitev: kategorija 9913.  
Načelo: nominalna vrednost. 
3.  REZERVACIJE, ODLOŽENI DAVKI IN PRIKRITE DAVČNE OBVEZNOSTI  
Opredelitev: kategorija 16. 
a) Pokojnine in podobne obveznosti: prihodnje obveznosti se knjižijo in prilagajajo letno na 
osnovi zadnjih aktuarskih izračunov, če so na voljo. 
b) Davki: samo v primeru, ko končni zahtevek ni bil prejet ali v primeru, ko zahtevka še ni 
mogoče izračunati, se knjiži rezervacija. 
c) Večja popravila in vzdrževanje: rezervacije se predvidijo za tiste zneske, ki so znani ob 
datumu zaključka in ki so bistveni v primerjavi z rezultati podjetja. 
d)  Druge obveznosti in stroški: vse obveznosti se vrednotijo po najboljšem vedenju vodstva 
podjetja. 
e)  Odloženi davki in prikrite davčne obveznosti: 
- vsi zneski v bilanci stanja, ki imajo za posledico obdavčitev, so knjiženi v skladu z lokalnimi 
davčnimi predpisi. 
- Spremembe v rezultatih zaradi razlik v pravilih ocenjevanja skupine so obdavčene ali oproščene 
davka v skladu z lokalnimi davčnimi predpisi. 
4.  ZNESKI ZA PLAČILO PO VEČ KOT ENEM LETU 
Opredelitev: kategorija 17.  
Načelo: nominalna vrednost 
5.  ZNESKI ZA PLAČILO V OBDOBJU ENEGA LETA 
Opredelitev: kategorija 42/48.  
Načelo: 
- nominalna vrednost 
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- obračunavanje znanih obveznosti 
 
C.  PREVEDBA BILANC STANJA IN IZKAZOV POSLOVNEGA IZIDA V TUJE VALUTE 
1.  BILANCA STANJA 
Načelo: menjalni tečaj na datum zaključka (trenutni tečaj končnega tečaja) 
- sredstva in obveznosti se preračunajo v skladu z menjalnim tečajem na datum zaključka; 
- lastniški kapital, z izjemo zadržanega dobička, se preračuna po menjalnem tečaju v trenutku 
prve konsolidacije; 
- zadržani dobiček se ponovno preračuna glede na povprečni tečaj v letu, v katerem je bil 
realiziran 
2.  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
Načelo: povprečni menjalni tečaj v letu. 
 
D.  ODLOŽENI DAVKI 
Terjatve za odloženi davek so obračunane glede na odložene obveznosti za davek. 
Odložene obveznosti za davek (glejte zgoraj) se knjižijo pod postavko »168. Odloženi davek« v 
skladu z zgoraj navedenimi pravili vrednotenja (znesek na dan 31. 12. 2017 je 10.787.000 EUR) 
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METODE IZRAČUNA ODLOŽENIH DAVKOV 
 
Podrobno pojasnilo o uporabljenih metodah pri določanju odloženih davkov 
 
Za vse spremembe, ki so posledica različnih lokalnih pravil vrednotenja, se odloženi davki izračunajo 
in knjižijo z uporabo naslednjih davčnih stopenj: 
Belgija: 29,58 % za 2018 in 2019 in 25 % od leta 2020 
Francija: 31 % od leta 2018 in 25 % od leta 2022 
Italija: 24 % 
ZDA: 21 % 
Slovenija: 19 % 
Kitajska: 25 %  
Španija: 30 % 
Rusija: 20 % 
Norveška: 23 % 
Poljska: 19 % 
 
 
Terjatve za odloženi davek so obračunane glede na odložene obveznosti za davek. 
 
Prihodnje obdavčitve in odloženi davki 
 
Analiza poglavja 168 o obveznostih 
 
Prihodnje obdavčitve (v skladu s 76. členom Kraljevega odloka z dne 30. januarja 2001 pri izvajanju 
Prava družb) 
 
Odloženi davki (v skladu s 129. členom omenjenega Kraljevega odloka) 
 
 

Kode Obdobje 

168 10.787 

1681 1.345 

1682 9.442 
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IZKAZ O USTANOVITVENIH STROŠKIH 
 

  Kode Obdobje Preteklo  
obdobje 

Neto knjigovodska vrednost na koncu 
obdobja 

 20P xxxxxxxxxxxxxxx 9 

Premiki v obdobju:     

Novo nastali stroški  8002   

Amortizacija  8003 3  

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 9980   

Drugo (+)/(-) 8004   

Neto knjigovodska vrednost na koncu 
obdobja 

 (20) 6  

Od katere:     

Ustanovitveni stroški ali stroški povečanja 
kapitala, stroški izdajanja kreditov in drugi 
ustanovitveni stroški 200/2 

  

Stroški prestrukturiranja  204   
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IZKAZ O NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH 
 

  Kode Obdobje Preteklo  
obdobje 

RAZVOJNI STROŠKI 
Pridobitvena vrednost na koncu obdobja 

 8051P xxxxxxxxxxxxxxx 13.241 

Premiki v obdobju: 
 

    

Pridobitve, vključno s proizvedenimi 
osnovnimi sredstvi 

 8021 912  

Prodaja in odprodaja   8031   

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8041   

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 99811   

Drugi premiki (+)/(-) 99821   

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja  8051 14.153  

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8121P xxxxxxxxxxxxxxx 10.883 

Premiki v obdobju: 
Knjiženo 

  
8071 

 
1.081 

 

Ponovno vknjiženo  8081   

Pridobitve od tretjih oseb  8091   

Preklicano  8101   

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8111   

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 99831   

Drugi premiki (+)/(-) 99841   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 
 

 8121 11.964  

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA  

 81311 2.189  
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Kode 

 
Obdobje 

 
Preteklo obdobje 

STROŠKI RAZISKAV, KI SO NASTALI MED 
POSLOVNIM LETOM PRED 
1. JANUARJEM 2016 

    

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja  8055P 
 

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx 

 
 

 
Premiki v obdobju: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pridobitve, vključno s proizvedenimi osnovnimi 
sredstvi 

 8025  
 

 

Prodaja in odprodaja  8035   

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8045   

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja  8055 
 

  
 

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 
 

8125P 
 

xxxxxxxxxxxx
xxxxx 

 
 

Premiki v obdobju     

Knjiženo  8075   

Ponovno vknjiženo  8085   

Pridobitve od tretjih oseb  8095   

Preklicano zaradi prodaje in odprodaje  8105   

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8115   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 
 

8125  
 

 
 

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA 

 
 

81312  
 

 
 

   Kode Obdobje 

STROŠKI RAZISKAV, KI SO NASTALI MED 
POSLOVNIM LETOM PO 
31. DECEMBRU 2015 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja   8056 897 

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 
 

 
 

 
8126 

 
897 

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA 

 
 

 
 

81313 
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KONCESIJE, PATENTI, LICENCE, ZNANJE IN 
IZKUŠNJE, BLAGOVNE ZNAMKE IN PODOBNE 
PRAVICE 

Kode  Obdobje  Preteklo 
obdobje 

Pridobitvena vrednost na koncu 
obdobja  

 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 66.216 

 
Premiki v obdobju:  

    

 
Pridobitve, vključno s proizvedenimi 
osnovnimi sredstvi  

 8022 5.362  

Prodaja in odprodaja   8032 6  

Prenosi med postavkami  (+)/(-) 8042 312  

      Razlike pri prevedbi  (+)/(-) 99812 -3.215  

      Drugi premiki  (+)/(-) 99822   

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja   8052 68.669  

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 46.565 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo 
 

 8072 6.713  

Ponovno vknjiženo  8082   

Pridobitve od tretjih oseb  8092   

Preklicano  8102   

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8112   

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 99832 -2.664  

Drugi premiki (+)/(-) 99842   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8122 50.614  

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA  

 211 18.055  
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DOBRO IME     

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja  8053P xxxxxxxxxxxxxxx 1.418 

Premiki v obdobju:     

Pridobitve, vključno s proizvedenimi 
osnovnimi sredstvi 

 8023   

Prodaja in odprodaja  8033   

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8043   

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 99813   

Drugi premiki (+)/(-) 99823   

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja  8053 1.418  

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8123P xxxxxxxxxxxxxxx 960 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8073 100  

Ponovno vknjiženo  8083   

Pridobitve od tretjih oseb  8093   

Preklicano  8103   

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8113   

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 99833 -334  

Drugi premiki (+)/(-) 99843   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8123 726  

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA 

 212 692  
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IZKAZ O OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH 
 

  Kode Obdobje Preteklo 
obdobje 

ZEMLJIŠČE IN POSLOPJA     

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja  8191P xxxxxxxxxxxxxxx 312.128 

Premiki v obdobju:     

Pridobitve, vključno s proizvedenimi 
osnovnimi sredstvi 

 8161 3.160  

Prodaja in odprodaja  8171 126  

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8181 1.931  

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 99851 -10.540  

Drugi premiki (+)/(-) 99861   

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja   8191 306.553  

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja   8251P xxxxxxxxxxxxxxx  

Premiki v obdobju:     

 ..... Knjiženo   8211   

Pridobitve od tretjih oseb  8221   

Preklicano  8231   

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8241   

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 99871   

Drugi premiki (+)/(-) 99881   

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja  8251   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 166.509 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8271 9.880  

Ponovno vknjiženo  8281   

Pridobitve od tretjih oseb  8291   

Preklicano  8301 21  

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8311 -43  

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 99891 -1.437  

Drugi premiki (+)/(-) 99901   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8321 174.888  

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA 

 (22) 131.665  
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  Kode Obdobje Preteklo 
obdobje 

OBRAT, STROJI IN OPREMA     

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja  8192P xxxxxxxxxxxxx
xx 

1.016.069 

Premiki v obdobju:     

Pridobitve, vključno s proizvedenimi 
osnovnimi sredstvi 

 8162 27.189  

Prodaja in odprodaja  8172 11.073  

Prenosi med postavkami (-)/(+) 8182 55.529  

Razlike pri prevedbi  (-)/(+) 99852 -31.555  

Drugi premiki  (-)/(+) 99862   

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja   8192 1.056.159  

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja  8252P xxxxxxxxxxxxx
xx 

 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8212   

Pridobitve od tretjih oseb  8222   

Preklicano  8232   

Prenosi med postavkami (-)/(+) 8242   

Razlike pri prevedbi (-)/(+) 99872   

Drugi premiki (-)/(+) 99882   

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja  8252   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8322P xxxxxxxxxxxxx
xx 

820.744 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8272 43.844  

Ponovno vknjiženo  8282   

Pridobitve od tretjih oseb  8292   

Preklicano  8302 10.996  

Prenosi med postavkami (-)/(+) 8312   

Razlike pri prevedbi (-)/(+) 99892 -20.821  

Drugi premiki (-)/(+) 99902   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8322 832.771  

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA 

 (23) 223.388  
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  Kode Obdobje Preteklo 
obdobje 

POHIŠTVO IN VOZILA     

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja  8193P xxxxxxxxxxxxx
xx 

53.036 

Premiki v obdobju:     

Pridobitve, vključno s proizvedenimi 
osnovnimi sredstvi 

 8163 3.821  

Prodaja in odprodaja  8173 887  

Prenosi med postavkami (-)/(+) 8183 6.259  

Razlike pri prevedbi  (-)/(+) 99853 -2.552  

Drugi premiki  (-)/(+) 99863   

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja   8193 59.677  

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja  8253P xxxxxxxxxxxxx
xx 

 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8213   

Pridobitve od tretjih oseb  8223   

Preklicano  8233   

Prenosi med postavkami (-)/(+) 8243   

Razlike pri prevedbi (-)/(+) 99873   

Drugi premiki (-)/(+) 99883   

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja  8253   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8323P xxxxxxxxxxxxx
xx 

36.734 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8273 4.157  

Ponovno vknjiženo  8283   

Pridobitve od tretjih oseb  8293   

Preklicano  8303 785  

Prenosi med postavkami (-)/(+) 8313   

Razlike pri prevedbi (-)/(+) 99893 -937  

Drugi premiki (-)/(+) 99903   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8323 39.169  

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA KONCU 
OBDOBJA 

 (24) 20.508  
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  Kode Obdobje Preteklo 
obdobje 

FINANČNI ZAKUP IN PODOBNE PRAVICE     

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja  8194P xxxxxxxxxxxxx
xx 

101 

Premiki v obdobju:     

Pridobitve, vključno s proizvedenimi 
osnovnimi sredstvi 

 8164   

Prodaja in odprodaja  8174   

Prenosi med postavkami (-)/(+) 8184   

Razlike pri prevedbi  (-)/(+) 99854   

Drugi premiki  (-)/(+) 99864   

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja   8194 101  

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja  8254P xxxxxxxxxxxxx
xx 

 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8214   

Pridobitve od tretjih oseb  8224   

Preklicano  8234   

Prenosi med postavkami (-)/(+) 8244   

Razlike pri prevedbi (-)/(+) 99874   

Drugi premiki (-)/(+) 99884   

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja  8254   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8324P xxxxxxxxxxxxx
xx 

101 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8274   

Ponovno vknjiženo  8284   

Pridobitve od tretjih oseb  8294   

Preklicano  8304   

Prenosi med postavkami (-)/(+) 8314   

Razlike pri prevedbi (-)/(+) 99894   

Drugi premiki (-)/(+) 99904   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8324 101  

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA KONCU 
OBDOBJA 

 (25)   

OD KATERE:     

Zemljišče in poslopja  250   

Obrat, stroji in oprema  251   

Pohištvo in vozila  252   
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  Kode Obdobje Preteklo 
obdobje 

DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

    

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja  8195P xxxxxxxxxxxxx
xx 

2.509 

Premiki v obdobju:     

Pridobitve, vključno s proizvedenimi 
osnovnimi sredstvi 

 8165 158  

Prodaja in odprodaja  8175   

Prenosi med postavkami (-)/(+) 8185   

Razlike pri prevedbi  (-)/(+) 99855 -2  

Drugi premiki  (-)/(+) 99865   

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja   8195 2.665  

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja  8255P xxxxxxxxxxxxx
xx 

 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8215   

Pridobitve od tretjih oseb  8225   

Preklicano  8235   

Prenosi med postavkami (-)/(+) 8245   

Razlike pri prevedbi (-)/(+) 99875   

Drugi premiki (-)/(+) 99885   

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja  8255   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8325P xxxxxxxxxxxxx
xx 

1.855 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8275 68  

Ponovno vknjiženo  8285   

Pridobitve od tretjih oseb  8295   

Preklicano  8305   

Prenosi med postavkami (-)/(+) 8315   

Razlike pri prevedbi (-)/(+) 99895 -1  

Drugi premiki (-)/(+) 99905   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8325 1.922  

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA KONCU 
OBDOBJA 

 (26) 743  
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  Kode Obdobje Preteklo  
obdobje 

SREDSTVA V IZGRADNJI IN PREDPLAČILA    

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja  8196P xxxxxxxxxxxxxx
x 

54.552 

Premiki v obdobju:     

Pridobitve, vključno s proizvedenimi 
osnovnimi sredstvi 

 8166 56.799  

Prodaja in odprodaja  8176 12  

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8186 -64.073  

Razlike pri prevedbi  (+)/(-) 99856 -703  

Drugi premiki  (+)/(-) 99866   

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja   8196 46.563  

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja  8256P xxxxxxxxxxxxxx
x 

 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8216   

Pridobitve od tretjih oseb  8226   

Preklicano  8236   

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8246   

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 99876   

Drugi premiki (+)/(-) 99886   

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja  8256   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8326P xxxxxxxxxxxxxx
x 

2 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8276   

Ponovno vknjiženo  8286   

Pridobitve od tretjih oseb  8296   

Preklicano  8306   

Prenosi med postavkami (+)/(-) 8316   

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 99896   

Drugi premiki (+)/(-) 99906   

Amortizacija in odpisani zneski na koncu 
obdobja 

 8326 2  

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA 

 (27) 46.561  
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IZKAZ O FINANČNIH OSNOVNIH SREDSTVIH 

 

PODJETJA, OBRAČUNANA NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE – UDELEŽBE 

Kode Obdobje Preteklo  
obdobje 

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 5.781 

Premiki v obdobju:    

Pridobitve 8361   

Prodaja in odprodaja 8371   

Prenosi med postavkami              (+)/(-) 8381   

Razlike pri prevedbi               (+)/(-) 99911   

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja  8391 5.781  

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja 8451P xxxxxxxxxxxxxxx  

Premiki v obdobju:    

Knjiženo 8411   

Pridobitve od tretjih oseb 8421   

Preklicano 8431   

Razlike pri prevedbi                 (+)/(-) 99921   

Prenosi med postavkami             (+)/(-) 8441   

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja 8451   

Odpisani zneski na koncu obdobja 8521P xxxxxxxxxxxxxxx 3.887 

Premiki v obdobju:    

Knjiženo 8471   

Ponovno vknjiženo 8481   

Pridobitve od tretjih oseb 8491   

Preklicano 8501   

Razlike pri prevedbi                (+)/(-) 99931   

Prenosi med postavkami            (+)/(-) 8511   

Odpisani zneski na koncu obdobja 8521 3.887  

Nevpoklicani zneski na koncu obdobja 8551P  xxxxxxxxxxxxxxx  

Premiki v obdobju                (+)/(-) 8541   

Nevpoklicani zneski na koncu obdobja  8551   

Premiki kapitala in rezerv podjetij, 
obračunanih na podlagi kapitalske metode 
(+)/(-)  

9994P xxxxxxxxxxxxxxx -1.894 

Premiki kapitala in rezerv podjetij, 
obračunanih na podlagi kapitalske metode 
(+)/(-) 

99941   

Delež pri rezultatu za poslovno obdobje   999411   

Odprava dividend v zvezi z deleži v kapitalu 999421   

Drugi premiki kapitala in rezerv 999431   

Premiki kapitala in rezerv podjetij, 
obračunanih na podlagi kapitalske metode 
(+)/(-) 

9994 -1.894  

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA 

(99211)   

PODJETJA, OBRAČUNANA NA PODLAGI 
KAPITALSKE METODE – TERJATVE  
NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA 

99212P xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Premiki v obdobju:    
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Dodatki 8581   

Odplačila 8591   

Odpisani zneski 8601   

Ponovno vknjiženi zneski 8611   

Razlike pri prevedbi                 (+)/(-) 99951   

Drugo                             (+)/(-) 8631   

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA 

(99212)   

SKUPNI ODPISANI ZNESEK TERJATEV NA 
KONCU OBDOBJA 

8651   
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  Kode Obdobje Preteklo 
obdobje 

DRUGA PODJETJA – UDELEŽBE     

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja   8392P xxxxxxxxxxxxxx
x 

3.671 

Premiki v obdobju:     

Pridobitve   8362 178  

Prodaja in odprodaja   8372 1.354  

Prenosi med postavkami  (+)/(-) 8382   

Razlike pri prevedbi  (+)/(-) 99912   

Pridobitvena vrednost na koncu obdobja   8392 2.495  

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja   8452P xxxxxxxxxxxxxx
x 

 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo  8412   

Pridobitve od tretjih oseb   8422   

Preklicano   8432   

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 99922   

Prenosi med postavkami  (+)/(-) 8442   

Prevrednotovalni presežki na koncu obdobja   8452   

Odpisani zneski na koncu obdobja   8522P xxxxxxxxxxxxxx
x 

1.319 

Premiki v obdobju:     

Knjiženo   8472   

Ponovno vknjiženo    8482   

Pridobitve od tretjih oseb   8492   

Preklicano   8502   

Razlike pri prevedbi  (+)/(-) 99932   

Prenosi med postavkami   (+)/(-) 8512   

Odpisani zneski na koncu obdobja   8522 1.319  

Nevpoklicani zneski na koncu obdobja   8552P xxxxxxxxxxxxxx
x 

 

Premiki v obdobju   (+)/(-) 8542   

Nevpoklicani zneski na koncu obdobja   8552   

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA  

 (284) 1.176  

DRUGA PODJETJA – TERJATVE   
 

  

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA  

 285/8P xxxxxxxxxxxxxx
x 

542 

Premiki v obdobju:     

Dodatki   8582 139  

Odplačila   8592 77  

Odpisani zneski   8602   

Ponovno vknjiženi zneski   8612   

Razlike pri prevedbi (+)/(-) 99952   

Drugo (+)/(-) 8632   

NETO KNJIGOVODSKA VREDNOST NA 
KONCU OBDOBJA 

 (285/8) 604  

ODPISANI SKUPNI ZNESEK TERJATEV 
NA KONCU OBDOBJA 

8652   
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IZKAZ O KONSOLIDIRANIH REZERVAH     

  Kode Obdobje Preteklo 
obdobje 

Konsolidirane rezerve na koncu obdobja  (+)/(-) 9910P xxxxxxxxxxx
xxxx 

477.008 

Premiki v obdobju:     

Deleži skupine v konsolidiranih prihodkih (+)/(-) 99002 99.661  

Drugi premiki  (+)/(-) 99003 -24  

Drugi premiki     

(razčlenitev pomembnih zneskov, ki niso 
razdeljeni na delež skupine v konsolidiranem 
rezultatu) 

    

Konsolidirane rezerve na koncu obdobja  (+)/(-) (9910) 576.645  
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IZKAZ KONSOLIDACIJSKIH RAZLIK IN RAZLIK, KI SO POSLEDICA 
UPORABE KAPITALSKE METODE 
 

 Kode Obdobje Preteklo 
obdobje 

POZITIVNE KONSOLIDACIJSKE RAZLIKE    

Neto knjigovodska vrednost na koncu obdobja 99201P xxxxxxxxxxx
xxxx 

29.649 

Premiki v obdobju:    

Zaradi povečanja deleža  99021 607  

Zaradi zmanjšanja deleža 99031   

Odpisi 99041 -3.840  

Prenos razlik v izkaze poslovnega izida 99051   

Drugi premiki 99061   

Neto knjigovodska vrednost na koncu obdobja 99201 26.416  

NEGATIVNE KONSOLIDACIJSKE RAZLIKE    

Neto knjigovodska vrednost na koncu obdobja 99111P xxxxxxxxxx
xxxxx 

8.231 

Premiki v obdobju:    

Zaradi povečanja deleža  99022   

Zaradi zmanjšanja deleža 99032   

Odpisi 99042   

Prenos razlik v izkaze poslovnega izida 99052   

      Drugi premiki 99062   

Neto knjigovodska vrednost na koncu obdobja 99111 8.231  

POZITIVNE RAZLIKE PO UPORABI KAPITALSKE 
METODE 

   

Neto knjigovodska vrednost na koncu obdobja  99202P xxxxxxxxxxx
xxxx 

 

Premiki v obdobju:    

Zaradi povečanja deleža  99023   

Zaradi zmanjšanja deleža  99033   

Odpisi  99043   

Prenos razlik v izkaze poslovnega izida  99053   

      Drugi premiki  99063   

Neto knjigovodska vrednost na koncu obdobja  99202   

NEGATIVNE RAZLIKE PO UPORABI KAPITALSKE 
METODE 

   

Neto knjigovodska vrednost na koncu obdobja  99112P xxxxxxxxxxx
xxxx 

 

Premiki v obdobju:    

Zaradi povečanja deleža  99024   

Zaradi zmanjšanja deleža  99034   

Odpisi  99044   

Prenos razlik v izkaze poslovnega izida  99054   

     Drugi premiki 99064   

Neto knjigovodska vrednost na koncu obdobja  99112   
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IZKAZ O ZNESKIH ZA PLAČILO 
 

 Kode Obdobje 

ANALIZA ZNESKOV ZA PLAČILO PO ENEM LETU, GLEDE NA 
PREOSTALO OBDOBJE VELJAVNOSTI 

  

Zneski za plačilo po več kot enem letu, ki zapadejo v enem letu   

Finančni dolgovi 8801 7.149 

Podrejena posojila 8811  

Nepodrejene zadolžnice 8821  

Finančni zakup in drugi podobni dolgovi 8831  

Kreditne ustanove 8841 7.149 

Druga posojila 8851  

Trgovski dolgovi 8861  

Dobavitelji 8871  

Menične obveznosti 8881  

Prejeta predplačila za pogodbe v teku 8891  

Drugi zneski za plačilo 8901 7.389 

Skupni zneski za plačilo po več kot enem letu, ki zapadejo v enem 
letu 

(42) 14.538 

Zneski za plačilo po več kot enem letu, med enim in petimi leti   

Finančni dolgovi 8802 36.532 

Podrejena posojila 8812  

Nepodrejene zadolžnice 8822  

Finančni zakup in drugi podobni dolgovi 8832  

Kreditne ustanove 8842 36.073 

Druga posojila 8852 459 

Trgovski dolgovi 8862  

Dobavitelji 8872  

Menične obveznosti 8882  

Prejeta predplačila za pogodbe v teku 8892 34 

Drugi zneski za plačilo 8902  

Skupni zneski za plačilo po več kot enem letu, med enim in petimi 
leti 

8912 36.566 

Zneski za plačilo po več kot enem letu, nad petimi leti   

Finančni dolgovi 8803 12.801 

Podrejena posojila 8813  

Nepodrejene zadolžnice 8823  

Finančni zakup in drugi podobni dolgovi 8833  

Kreditne ustanove 8843 12.755 

Druga posojila 8853 46 

Trgovski dolgovi 8863  

Dobavitelji 8873  

Menične obveznosti 8883  

Prejeta predplačila za pogodbe v teku 8893  

Drugi zneski za plačilo 8903  

Skupni zneski za plačilo po več kot enem letu, nad petimi leti 8913 12.801 
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 Kode Obdobje 

ZNESKI ZA PLAČILO ALI NJIHOVI DELI, KI JIH ZAGOTAVLJA 
DEJANSKO JAMSTVO, PODANO ALI NEPREKLICNO OBLJUBLJENO 
NA PODLAGI SREDSTEV PODJETIJ, VKLJUČENIH V KONSOLIDACIJO 

  

Finančni dolgovi 8922 162.609 

Podrejena posojila 8932  

Nepodrejene zadolžnice 8942  

Finančni zakup in drugi podobni dolgovi 8952  

Kreditne ustanove 8962 162.609 

Druga posojila 8972  

Trgovski dolgovi 8982 555 

Dobavitelji 8992 555 

Menične obveznosti 9002  

Prejeta predplačila za pogodbe v teku 9012  

Davki, nadomestila in socialna varnost za plačilo 9022  

Davki  9032  

Nadomestila in socialna varnost 9042  

Drugi zneski za plačilo 9052  

Skupni zneski za plačilo, ki jih zagotavlja dejansko jamstvo, podano ali 
nepreklicno obljubljeno na podlagi sredstev podjetij, vključenih v 
konsolidacijo  

9062 163.164 
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REZULTATI 
 

 Kode Obdobje Preteklo obdobje 

NETO DOBIČEK    

Razdeljeno glede na kategorije dejavnosti    

Razporeditev v geografske trge    

Skupni promet skupine v Belgiji 99083   

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH (V ENOTAH) 
IN STROŠKI OSEBJA 

   

Konsolidirana podjetja in v celoti konsolidirana 
podjetja 

   

Povprečno število zaposlenih  90901 4.384 4.175 

Delavci  90911 2.866 2.710 

Zaposleni  90921 1.518 1.465 

Vodstvo  90931   

Druge osebe  90941   

Stroški osebja     

Nadomestila, stroški socialnega zavarovanja  99621 211.037 199.216 

Pokojnine 99622   

Povprečno število zaposlenih v Belgiji s strani zadevnih 
podjetij  99081 2.038 2.008 

Sorazmerno konsolidirana podjetja    

Povprečno število zaposlenih  90902   

Delavci  90912   

Zaposleni  90922   

Vodstvo  90932   

Druge osebe  90942   

Stroški osebja    

Nadomestila, stroški socialnega zavarovanja 99623   

Pokojnine  99624   

Povprečno število zaposlenih v Belgiji s strani zadevnih 
podjetij  

99082 
  

    

 Kode Obdobje Preteklo obdobje 

ENKRATNI PRIHODKI  76 757 16.287 

Enkratni poslovni prihodki  76A 757 3.900 

Ponovna vknjižba amortizacije in zneskov odpisanih 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 760 

  

Ponovna vknjižba zneskov odpisanih 
konsolidacijskih razlik 

9970   

Ponovna vknjižba rezervacij za izredne poslovne 
obveznosti in stroške  7620 

  

Kapitalski dobički pri odprodaji neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev  

7630 45 1.804 

Drugi enkratni poslovni prihodki 764/8 712 2.096 

Od katerih     
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REZULTATI 
 

Drugi izredni prihodki  712 2.013 

Enkratni finančni prihodki  76B  12.387 

Ponovna vknjižba zneskov odpisanih finančnih 
osnovnih sredstev  

761   

Ponovna vknjižba rezervacij za izredne finančne 
obveznosti in stroške  

762
1 

  

Kapitalski dobički pri odprodaji finančnih osnovnih 
sredstev 

763
1 

  

Drugi enkratni finančni prihodki 769  12.387 

Od katerih     

 
 

  Kode Obdobje Preteklo obdobje 

ENKRATNI STROŠKI   66 3.729 4.686 

Enkratni stroški poslovanja   66A 3.729 4.686 

Enkratna amortizacija in odpisani zneski 
ustanovitvenih stroškov, neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev  

 660 46 721 

Odpisani zneski pozitivnih konsolidacijskih 
razlik  

 9962   

Rezervacije za izredne poslovne obveznosti 
in stroške: 

 

   

Proračunska sredstva (uporaba)   (+)/(-) 6620 -1.375 -2.904 

Kapitalske izgube pri odprodaji 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev 

 6630 20 20 

Drugi enkratni stroški poslovanja  664/7 5.038 6.849 

Od katerih      

Stroški prestrukturiranja   4.621 4.683 

Drugi izredni stroški   417 2.117 

Enkratni stroški poslovanja, preneseni na 
sredstva kot stroški prestrukturiranja  

 
(-) 

6690 
 
 

  

Enkratni finančni stroški   66B   

Odpisani zneski finančnih osnovnih sredstev   661   

Rezervacije za izredne finančne obveznosti 
in stroške –  

 6621 
 
 

  

Proračunska sredstva (uporaba)   (+)/(-) 

Kapitalske izgube pri odprodaji finančnih 
osnovnih sredstev  

 6631   

Drugi enkratni finančni stroški   668   

Od katerih      

Enkratni finančni stroški, preneseni na 
sredstva kot stroški 

 6691   

prestrukturiranja  (-) 

Negativne konsolidacijske razlike, prenesene 
na rezultate  

 
(-) 

9963   

 
 



CONSO 5.14 
Št. 0442.824.497 

47 

 

 Kode Obdobje Preteklo obdobje 

DAVEK NA DOHODEK    

Razlika med vračunanimi davki in davki, ki so 
plačani glede na konsolidirani izkaz poslovnega 
izida za obdobje in za preteklo obdobje, pod 
pogojem da je razlika bistvena za namen plačila 
prihodnjih davkov 

 
 
 
 
99084 

  

Vpliv enkratnih rezultatov na davek na dohodek za 
obdobje 

99085   
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PRAVICE IN OBVEZNOSTI, KI JIH NE ODRAŽA BILANCA STANJA   

 Kode Obdobje 

Osebna jamstva, ki jih podjetje zagotavlja ali nepreklicno obljubi kot 
zavarovanje glede dolgov ali obveznosti tretjih oseb  

9149 
 

Količina dejanskih jamstev, ki jih podjetja podajo ali nepreklicno 
obljubijo, in so vključena v konsolidacijo lastnih osnovnih sredstev 
kot jamstvo za dolgove in obveznosti: 

  

podjetij, vključenih v konsolidacijo 99086 290.974 

tretjih strank 99087  

   

Količina dejanskih jamstev, ki jih podjetja podajo ali nepreklicno 
obljubijo in so vključena v konsolidacijo lastnih osnovnih sredstev 
kot jamstvo za dolgove in obveznosti: 9217 

 

Obsežne obveznosti za pridobitev osnovnih sredstev  9218 19.350 

Obsežne obveznosti za prodajo osnovnih sredstev  9219  

Pravice iz transakcij:   

do obrestnih mer  99088  

do menjalnega tečaja  99089  

do cen surovin ali blaga, kupljenega za nadaljnjo prodajo 99090  

do drugih podobnih transakcij 99091  

Obveznosti iz transakcij:   

do obrestnih mer  99092  

do menjalnega tečaja 99093 49.855 

do cen surovin ali blaga, kupljenega za nadaljnjo prodajo  99094  

do drugih podobnih transakcij  99095  

 
Obdobje 

 
OBVEZNOSTI GLEDE TEHNIČNIH JAMSTEV V ZVEZI S PRODAJO ALI STORITVAMI 
 
 

Obdobje 
 
KOLIČINA, VRSTA IN OBLIKA PRAVNEGA SPORA IN DRUGIH POMEMBNIH OBVEZNOSTI 
 
 
 
DODATEK K POKOJNINI ALI POKOJNINSKI NAČRT ZA PREŽIVELE DRUŽINSKE ČLANE V 
KORIST OSEBJA ALI IZVRŠNIH DELAVCEV PODJETJA 
 
Nekatera podjetja imajo sklenjene starostne in družinske pokojnine z zunanjo zavarovalniško družbo v 
korist svojih zaposlenih. Plačila zavarovalnici so delno izvedena s strani delodajalca in delno s strani 
zaposlenega. 

Obdobje 
VRSTA IN FINANČNI VPLIV POMEMBNIH DOGODKOV PO DATUMU ZAKLJUČKA NISTA 
VKLJUČENA V BILANCI STANJA ALI IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
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PRAVICE IN OBVEZNOSTI, KI JIH NE ODRAŽA BILANCA STANJA 
 

Obdobje 
 
 
VRSTA IN POSLOVNI CILJ TRANSAKCIJ, KI SE NE ODRAŽATA V BILANCI STANJA 
 
Če so tveganja ali prednosti, ki izhajajo iz teh transakcij, bistvenega pomena in če je razkritje 
tveganj ali prednosti nujno za razumevanje finančnega položaja podjetja 
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ODNOSI S POVEZANIMI PODJETJI IN PODJETJI, KI SO POVEZANA Z DELEŽEM V KAPITALU, A 
NISO VKLJUČENA V KONSOLIDACIJO 
 

 Kode Obdobje Preteklo 
obdobje 

POVEZANA PODJETJA    

Finančna osnovna sredstva    

Udeležbe in delnice 9261 626 1.824 

Terjatve 9291 1.632 988 

Po enem letu 9301   

V obdobju enega leta 9311 1.632 988 

Trenutne naložbe 9321   

Deleži 9331   

Terjatve 9341   

Zneski za plačilo 9351 697 305 

Po enem letu 9361   

V obdobju enega leta  9371 697 305 

Osebna jamstva, ki jih podjetje zagotavlja ali nepreklicno 
obljubi kot zavarovanje glede dolgov ali obveznosti 
povezanih podjetij  9381 

  

Druge pomembne finančne obveznosti 9401   

Finančni rezultati    

Prihodki iz finančnih osnovnih sredstev  9421   

Prihodki iz kratkoročnih sredstev 9431   

Drugi finančni prihodki 9441   

Stroški dolga 9461   

Drugi finančni stroški 9471   

PODJETJA, POVEZANA Z DELEŽEM V KAPITALU    

Finančna osnovna sredstva    

Udeležbe in delnice 9262   

Terjatve 9292 10  

Po enem letu 9302   

V obdobju enega leta 9312 10  

Zneski za plačilo 9352 267  

Po enem letu 9362   

V obdobju enega leta 9372 267  

 
 

Obdobje 
 

TRANSAKCIJE S POVEZANIMI STRANKAMI ZUNAJ OBIČAJNIH TRŽNIH POGOJEV 
Omemba tovrstnih dejavnosti, z izjemo transakcij znotraj skupine, če so bistvene za navedbo 
zneska teh transakcij, narave odnosa s povezano stranko in drugih podatkov o transakcijah, ki 
so potrebni za razumevanje finančnega položaja podjetij, vključenih v konsolidacijo kot celota: 
 
Nič 
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FINANČNI ODNOSI Z 
 

 Kode Obdobje 

DIREKTORJI ALI UPRAVITELJI KONSOLIDACIJSKEGA 
PODJETJA 

  

Skupni znesek odobrenega nadomestila v zvezi z njihovo 
odgovornostjo v konsolidacijskem podjetju, hčerinskih podjetjih 
in povezanih podjetjih, vključno z zneski starostnih pokojnin, 
odobrenih nekdanjim direktorjem ali menedžerjem  99097 4.452 

Skupni znesek predplačil in posojil, ki jih je odobrilo 
konsolidirano podjetje, hčerinsko podjetje ali pridruženo 
podjetje  

99098 10.258 

 
 

 Kode Obdobje 

REVIZORJI ALI OSEBE, S KATERIMI SO POVEZANI   

Pristojbine revizorja glede na mandat na ravni skupine, ki jo vodi 
podjetje, ki objavi informacijo  9507 411 

Pristojbine za izredne storitve ali posebne naloge, ki jih v tej 
skupini izvaja revizor 

  

Druge naloge potrjevanja  95071 44 

Davčno svetovanje  95072  

Druge naloge poleg revizije  95073  

Pristojbine za osebe, s katerimi so revizorji povezani glede na 
mandat na ravni skupine, ki jo vodi podjetje, ki objavi informacijo  9509 400 

Pristojbine za izredne storitve ali posebne naloge, ki jih v tej 
skupini izvajajo povezane osebe 

  

Druge naloge potrjevanja  95091             138 

Davčno svetovanje  95092 132 

Druge naloge poleg revizije  95093  

 
Omembe, povezane s 6. odstavkom 133. člena Zakona o gospodarskih družbah 
 
Drugo nadzorovanje, ki ni povezano z mandatom komisarja, ne sme povzročiti ogrozitve neodvisnosti 
zakonitega revizorja. 
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DRUGE DOKUMENTE JE TREBA HRANITI SKLADNO Z ZAKONOM O GOSPODARSKIH 
DRUŽBAH 

 
KONSOLIDIRANO POROČILO O UPRAVLJANJU 
 
 
 
BTW BE 0442 824 497 
 

BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP  
Public Limited Company  

Holstraat 59  
8790 WAREGEM  

RPR 0442.824.497 Kortrijk 
 
Letno poročilo upravnega odbora o konsolidiranih letnih računovodskih izkazih za leto, končano 
31. decembra 2017, na letni skupščini delničarjev 22. maja 2018 
 
 
Spoštovani, 
 
to letno skupščino smo sklicali v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah z namenom poročanja o 
dejavnostih konsolidiranih podjetij v poslovnem letu, ki se je končalo 31. decembra 2017. 
 
Predstavljamo konsolidirane letne računovodske izkaze za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, v 
skladu z zakoni in drugimi predpisi ter splošno sprejetimi računovodskimi načeli. 
 
Pregled konsolidiranih letnih računovodskih izkazov 
 
1. Konsolidirani izkaz poslovnega izida 
 
Konsolidirani prihodki od prodaje za leto 2017 znašajo 1.824.609.000 EUR v primerjavi s prihodki od 
prodaje v višini 1.624.248.000 EUR za poslovno leto 2016, kar predstavlja povečanje za 12,3 %. 
Povečanje je predvsem posledica organske rasti na vseh naših področjih in pozitivnega učinka 
oblikovanja cen surovin. 
 
Za leto 2017 je značilen razvoj na številnih področjih, kjer so imeli pomemben vpliv na rezultate 
predvsem naslednji elementi: 
 
■ Pri naših aktivnostih na področju »PP polimerov« se je zmanjšal dobiček iz poslovanja zaradi 

visoke primerjalne osnove iz preteklega leta, ki so ga zaznamovale izjemno visoke marže in ugodne 
tržne razmere na severnoameriškem in evropskem trgu polipropilena v letu 2016. Ta učinek je bil 
delno izravnan z večjim obsegom prodaje v primerjavi z lanskim letom, ki ga je povzročila obvezna 
zaustavitev zaradi vzdrževanja našega obrata PP v Severni Ameriki in Evropi leta 2016. 

■ Pri dejavnostih s področja »tehničnih izdelkov« smo se soočili s konkurenčnim trgom in neugodnim 
gibanjem menjalnih tečajev (zlasti EUR/USD) v poslovnem letu 2017. Obseg prodaje na Kitajskem 
se je povečal v primerjavi s preteklim poslovnim letom, medtem ko je naš obseg prodaje v Evropi 
ostal stabilen. 

■ Naše dejavnosti za »rešitve urejanja tal« je zaznamovala nadaljnja organska rast obsega prodaje 
v Evropi, ZDA in Rusiji. V letu 2017 so bile prodajne marže pod pritiskom, zlasti zaradi vse višjih 
cen surovin in neugodnega gibanja menjalnih tečajev EUR/USD in EUR/GBP. 

 
V poslovnem letu 2017 so se spremenila pravila amortiziranja naših osnovnih sredstev, tako da 
odražajo bolj ekonomski vidik glede življenjske dobe naših strojev in opreme. V skladu z novimi pravili 
amortiziranja se bodo stroji in oprema amortizirali po metodi enakomernega časovnega amortiziranja 
med 10 % (10 let) in 5 % (20 let). V izjemnih primerih bo dovoljena višja amortizacijska stopnja, če bi 
bila ekonomska življenjska doba krajša. Nova pravila amortiziranja veljajo le za vse stroje in opremo, 
pridobljene od 1. januarja 2017, ter za postavke, ki so bile pridobljene pred 1. januarjem 2017, vendar 
so se začele uporabljati v poslovnem letu 2017 (tj. sredstva v izgradnji). Za vsa sredstva, ki so bila 
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pridobljena in so se začela uporabljati pred 1. januarjem 2017, še naprej veljajo prejšnja pravila 
amortizacije. 

 
Zaradi spremenjenih pravil vrednotenja za amortizacije naših osnovnih sredstev v letu 2017 
konsolidirani rezultat ni v celoti primerljiv s konsolidiranim rezultatom iz leta 2016. Če bi v 
konsolidiranem rezultatu za leto 2017 obdržali stara pravila vrednotenja, bi bil konsolidirani dobiček 
2,2 milijona EUR nižji. 
  
 
Stalni dobiček iz poslovanja skupine se je leta 2017 znižal na 185.212.000 EUR v primerjavi z 
239.444.000 EUR leta 2016. 
 
Poslovni izid, vključno z enkratnimi rezultati, za leto 2017 znaša 182.240.000 EUR dobička v primerjavi 
z letom 2016, ko je bil dobiček 238.658.000 EUR. 
 
Enkratni poslovni rezultat v letu 2017 prikazuje neto izgubo v višini 2.972.000 EUR v primerjavi z neto 
izgubo v višini 786.000 EUR leta 2016. Neto izredna izguba je predvsem posledica stroškov 
prestrukturiranja. 
 
Stalni finančni rezultat za leto 2017 prikazuje neto finančne stroške v višini 29.636.000 EUR v primerjavi 
s 16.596.000 EUR leta 2016, kar predstavlja povišanje za 13.040.000 EUR. To povišanje je predvsem 
posledica negativnega rezultata tujih valut. 
 
Skupina nima enkratnih finančnih rezultatov za leto 2017. Enkratni finančni rezultat za leto 2016 kaže 
dobiček v višini 12.387.000 EUR. Neto finančni dobiček v glavnem pojasnjuje učinek prevedbe valute, 
ki je bila upoštevana v izkazu poslovnega izida zaradi repatriacije dividende iz ZDA v Evropo. 
 
Davek na dohodek leta 2017 prikazuje stroške v višini 52.639.000 EUR v primerjavi z letom 2016, ko so 
stroški znašali 112.133.000 EUR.  
 
Zaradi formalnih nadaljnjih korakov v zvezi s končnim sporazumom s posebnim davčnim organom STI 
(Special Tax Inspection) (sklicujemo se na razkritja letnih računovodskih izkazov in letnega poročila za 
poslovno leto 2016) so bili vsi davčni računi prejeti in pripoznani v poslovnem letu 2017. Plačila so že 
bila izvedena na začetku leta 2018. Trenutno se povezani deleži še vedno pregledujejo. Morebitna 
odstopanja od teh deležev, ki bi bila ugotovljena med pregledom, bodo pripoznana v evidencah ob 
dosegu končnega sporazuma. 
 
Konsolidirani letni računovodski izkazi za leto 2017 se torej zaključijo z dobičkom v višini 
104.536.000 EUR v primerjavi z letom 2016, ko je dobiček znašal 124.449.000 EUR. 
 
2. Konsolidirana bilanca stanja 
 
Bilančna vsota je 31. decembra 2017 znašala 1.264.184 EUR v primerjavi s koncem leta 2016, ko je 
znašala 1.138.652.000 EUR. 
 
Opredmetena osnovna sredstva so ob koncu leta 2017 znašala 422.866.000 EUR v primerjavi s koncem 
leta 2016, ko so znašala 412.451.000 EUR. Vsa podjetja v skupini so leta 2017 v (ne)opredmetena 
osnovna sredstva skupaj vložila 98.298.000 EUR. Nove naložbe so bile povezane predvsem z 
naložbami v zamenjave in povečanja kapacitet (npr. klobučevina, umetna trava in luksuzne vinilne 
dekorativne talne obloge). 
 
Sestavni deli obratnega kapitala (zaloge, poslovne terjatve in poslovne obveznosti) so se v poslovnem 
letu 2017 povišali v primerjavi s prejšnjim poslovnim letom, kar je posledica nizke stopnje obratnega 
kapitala ob koncu prejšnjega leta, in sicer zaradi obvezne zaustavitve zaradi vzdrževanja našega obrata 
PP v Severni Ameriki in Evropi leta 2016 in višjih cen surovin. 
 
Lastniški kapital je 31. decembra 2017 znašal 783.144.000 EUR v primerjavi z letom 2016, ko je znašal 
717.141.000 EUR. To povečanje je predvsem posledica neto izida v letu in negativnega vpliva prevedbe 
tujih valut. 
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Neto finančni dolg (tj. kratkoročni in dolgoročni finančni dolgovi ter dolgoročno drugi zneski za plačilo 
brez denarnih sredstev in njihovih ustreznikov) Skupine dne 31. decembra 2017 znaša 52.237.000 EUR 
v primerjavi z neto finančnimi denarnimi sredstvi z dne 31. decembra 2016, ki so znašala 
41.386.000 EUR. 
 
 
 
Pomembni dogodki po bilanci stanja 
 
Po bilanci stanja po zaključku leta dne 31. decembra 2017 ni bilo nobenih dogodkov, ki bi imeli znaten 
vpliv na rezultate in finančni položaj Skupine. 
 
Okoliščine, ki imajo lahko precejšen vpliv na razvoj Skupine 
 
Na nadaljnji razvoj rezultatov Skupine bodo med drugim vplivali naslednji dejavniki: 
 
■ Negotova geopolitika in globalni gospodarski razvoj. 
■ Tržni pogoji v nekaterih naših ključnih segmentih, zlasti razmere na trgu polipropilena. 
■ Razvoj in nihanja cen surovin (propilen, lateks, PVC ...). 
■ Gibanje evra predvsem v primerjavi z britanskim funtom, ameriškim dolarjem in ruskim rubljem. 
 
Nekatere regije in segmenti, kjer deluje naša Skupina, gredo skozi težko obdobje, ki je posledica 
gospodarskega razvoja, konkurence iz držav z nižjimi stroški itd. To pomeni, da bodo rezultati Skupine 
za leto 2018 v veliki meri odvisni od razvoja teh zunanjih dejavnikov. Vendarle pa je Skupina prepričana, 
da je z vsemi svojimi preteklimi odločitvami, svojo globalno prisotnostjo, izrazito osredotočenostjo na 
inovacije izdelkov, močnim finančnim stanjem in naložbenimi načrti za prihodnost v močnem položaju 
za soočanje s trenutnimi izzivi na trgu. 
 
Waregem, 19. aprila 2018 
 
BERRY FLOOR GROUP NV 
ki ga s pooblastilom podjetja Ideal Group NV zastopa stalni predstavnik g. Francis De Clerck 
 
 
 
IDEAL GROUP NV  
ki ga zastopa stalni predstavnik g. Francis De Clerck 
 
 
 
BELGOTEX INTERNATIONAL NV 
ki ga zastopa stalni predstavnik g. Stefaan Colle 
 
 
LAMBRECHT JFF COM.V. 
ki ga zastopa stalni predstavnik g. Johan Lambrecht  
 
XPERIENTIS BVBA 
ki ga zastopa stalni predstavnik g. Leo Van Steenberge 
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REVIZIJSKO POROČILO O KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 
 

Deloitte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaulieu International Group NV 
Z zakonom predpisano revizijsko poročilo za skupščino delničarjev o konsolidiranih računovodskih 
izkazih za leto, zaključeno 31. decembra 2017 
Izvirnik tega poročila je v nizozemščini 
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REVIZIJSKO POROČILO O KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 
 
Beaulieu International Group NV  31. december 2017 

 
 

Z zakonom predpisano revizijsko poročilo za skupščino delničarjev podjetja Beaulieu 
International Group NV o konsolidiranih računovodskih izkazih za leto, zaključeno 
31. decembra 2017 
(Konsolidirani računovodski izkazi) 
 
V okviru zakonsko določene revizije konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja Beaulieu 
International Group NV (»podjetje«) in njegovih podružnic (skupaj »Skupina«) vam posredujemo naše 
zakonsko določeno revizijsko poročilo. To poročilo vključuje naše poročilo o konsolidiranih 
računovodskih izkazih skupaj z našim poročilom o drugih zakonskih, regulatornih in strokovnih 
zahtevah. Ta poročila skupaj predstavljajo neločljivo celoto.  
 
Skupščina delničarjev nas je dne 23. maja 2017 določila za zakonitega revizorja v skladu s predlogom 
upravnega odbora. Naš mandat bo potekel na datum, ko bo skupščina delničarjev razpravljala o 
računovodskih izkazih za leto, ki se konča 31. decembra 2019. Zakonsko revizijo konsolidiranih 
računovodskih izkazov podjetja Beaulieu International Group NV smo opravili že v 13 zaporednih 
obdobjih.   
 
 
Poročilo o reviziji konsolidiranih računovodskih izkazov 
Mnenje brez pridržka 
 
Revidirali smo konsolidirane računovodske izkaze Skupine, ki vključujejo konsolidirano bilanco stanja 
z dne 31. decembra 2017, konsolidiran izkaz poslovnega izida za leto, končano 31. decembra 2017, in 
povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. Konsolidirana bilanca 
stanja prikazuje celotna sredstva v višini 1.264.184.000 EUR in konsolidirani izkaz poslovnega izida 
prikazuje konsolidirani neto dobiček za tedaj končano leto v višini 104.536.000 EUR. 
 
Verjamemo, da konsolidirani računovodski izkazi podjetja Beaulieu International Group NV 
predstavljajo pošten in pravičen prikaz neto lastniškega kapitala in finančnega položaja Skupine z dne 
31. decembra 2017 in njenih konsolidiranih rezultatov za tedaj končano leto v skladu z veljavnim 
okvirom finančnega poročanja v Belgiji. 
 
Osnova za mnenje brez pridržka 
Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSA). Naše obveznosti v skladu 
s temi standardi so podrobneje opisane pod naslovom »Odgovornosti zakonitega revizorja za revizijo 
konsolidiranih računovodskih izkazov« v našem poročilu. Upoštevali smo vse etične zahteve, ki se 
nanašajo na zakonsko revizijo konsolidiranih računovodskih izkazov v Belgiji, vključno z zahtevami 
glede neodvisnosti. 
 
Od upravnega odbora in uradnikov podjetja smo prejeli pojasnila in podatke, ki jih potrebujemo za 
revizijo. 
 
Verjamemo, da so računovodski dokazi zadostna in ustrezna zasnova za pripravo našega mnenja.  
 
Odgovornost upravnega odbora za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov 
Upravni odbor je odgovoren za pripravo in pošteno predstavitev konsolidiranih računovodskih izkazov 
v skladu z okvirjem poročanja o finančnem položaju, ki se uporablja v Belgiji, in za takšen notranji 
nadzor, kot upravni odbor določi, da je potreben za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov, ki 
ne vsebujejo pomembnih napačnih navedb, naj bo to zaradi goljufije ali napake. 
 
Pri pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov je upravni odbor odgovoren za oceno sposobnosti 
Skupine, da še naprej posluje kot delujoče podjetje, in da po potrebi razkrije zadeve, ki jih je treba 
upoštevati za zagotovitev delujočega podjetja ter uporabi računovodsko načelo časovne neomejenosti 
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poslovanja, razen če upravni odbor namerava likvidirati Skupino ali prenehati delovati ali pa če nima 
druge realistične alternative. 
 
Odgovornost zakonitega revizorja za revizijo konsolidiranih računovodskih izkazov 
Naš cilj je pridobiti razumno zagotovilo o tem, da računovodski izkazi kot celota ne vsebujejo napačnih 
navedb zaradi prevare ali napake, in da izdamo revizorjevo poročilo, ki vsebuje naše mnenje. 
Razumno zagotovilo predstavlja visoko stopnjo zagotovila, vendar ne predstavlja garancije, da bo 
revizija, izvedena v skladu z MSR, vedno zaznala pomembno napačno navedbo, kadar ta obstaja. 
Napačne navedbe lahko nastanejo zaradi prevare ali napake in se obravnavajo kot pomembne, če bi 
lahko bilo pričakovati, da bodo posamezno ali skupno vplivale na ekonomske odločitve, ki jih 
uporabniki sprejmejo na podlagi teh računovodskih izkazov. 
 
Kot del revizije v skladu z MSR izvajamo strokovno presojo in ohranjamo strokovni dvom ves čas 
revizije. Poleg tega tudi: 
 

- prepoznavamo in ocenjujemo tveganja nastanka pomembnih napačnih navedb v 
konsolidiranih računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake, snujemo in izvajamo postopke 
revizije, ki ustrezajo takšnim tveganjem, ter pridobivamo revizijske dokaze, ki so zadostni in 
ustrezni kot podlaga za naše mnenje. Tveganje, da se pomembna napačna navedba zaradi 
prevare ne prepozna, je večje kot tveganje zaradi napake, saj lahko prevara vključuje tajno 
dogovarjanje, ponarejanje, namerne opustitve, zavajanja ali neupoštevanje notranjega 
nadzora; 

- pridobivamo razumevanje notranjega nadzora, ki je bistven za revizijo, z namenom snovanja 
revizijskih postopkov, ki so ustrezni v danih okoliščinah, a ne za namen izražanja mnenja o 
učinkovitosti notranjega nadzora v Skupini; 

- ocenjujemo ustreznost uporabljenih računovodskih politik in smiselnost računovodskih ocen in 
povezanih razkritij s strani upravnega odbora; 

- presojamo o ustreznosti uporabe načela časovne neomejenosti poslovanja s strani 
poslovodstva in na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o tem, ali obstaja pomembna 
negotovost glede dogodkov ali pogojev, ki bi lahko pomembno postavili pod vprašaj 
sposobnost Skupine za nadaljevanje poslovanja kot neodvisno podjetje. Če zaključimo, da 
obstaja pomembna negotovost, moramo v našem revizijskem poročilu izpostaviti povezana 
razkritja v konsolidiranih računovodskih izkazih ali pa, če so takšna razkritja neustrezna, 
moramo spremeniti svoje mnenje. Naši zaključki temeljijo na revizijskih dokazih, ki jih 
pridobimo do datuma našega revizijskega poročila. Vseeno pa lahko prihodnji dogodki ali 
pogoji povzročijo, da bo Skupina prenehala poslovati kot delujoče podjetje; 

- ocenjujemo splošno predstavitev, strukturo in vsebino konsolidiranih računovodskih izkazov in 
to, ali konsolidirani računovodski izkazi predstavljajo transakcije in dogodke, povezane z 
izkazi, na način, da se doseže poštena predstavitev; 

- pridobivamo zadostne ustrezne revizijske dokaze glede finančnih podatkov subjektov in 
poslovnih dejavnosti znotraj Skupine, da lahko pripravimo mnenje o konsolidiranih 
računovodskih izkazih. Odgovorni smo za vodenje, nadziranje in izvajanje revizije Skupine. 
Smo edini odgovorni za revizijsko mnenje. 

 
Z odgovornimi za upravljanje se med drugim dogovarjamo glede načrtovanega cilja in časovne 
razporeditve revizije ter pomembnih ugotovitev revizije, vključno z vsemi pomembnimi 
pomanjkljivostmi v notranjem nadzoru, ki jih odkrijemo med revidiranjem.  

 
 
 
Poročilo o drugih zakonskih, regulatornih in strokovnih zahtevah 
 
Odgovornost upravnega odbora 
Upravni odbor je odgovoren za pripravo in vsebino poročil direktorjev o konsolidiranih računovodskih 
izkazih. 
 
Odgovornost zakonitega revizorja 
Kot del našega mandata in v skladu z belgijskim standardom (revidiranim leta 2018), ki dopolnjuje 
mednarodne standarde revidiranja (MSR), je naša odgovornost v vseh pogledih preveriti poročilo 
direktorja glede konsolidiranih računovodskih izkazov ter o tem poročati.  
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Stališča glede direktorjevega poročila o konsolidiranih računovodskih izkazih 
Po izvedbi določenih postopkov v zvezi z direktorjevim poročilom o konsolidiranih računovodskih 
izkazih verjamemo, da je to poročilo skladno s konsolidiranimi računovodskimi izkazi za obdobje, 
končano 31. decembra 2017, in z zahtevami 119. člena Zakona o gospodarskih družbah. 
 
V okviru naše zakonske revizije konsolidiranih računovodskih izkazov smo odgovorni tudi, da zlasti na 
podlagi informacij, ki jih pridobimo med revidiranjem, ugotovimo, ali poročilo direktorjev o 
konsolidiranih računovodskih izkazih ne vsebuje pomembnih napačnih navedb, in sicer zaradi 
napačno navedenih informacij ali informacij, ki bi bile kakor koli zavajajoče. V okviru izvedenih 
postopkov nismo seznanjeni s takšnimi pomembnimi napačnimi navedbami. Ne podajamo 
nikakršnega zagotovila v zvezi s poročilom direktorjev o konsolidiranih računovodskih izkazih.  
 
Izjava o neodvisnosti 

- Naše revizijsko podjetje ni opravilo nikakršnih prepovedanih storitev in je delovalo neodvisno 
od podjetja v času opravljanja svojega mandata. 

- Stroški za dodatne nerevizijske storitve, ki so združljivi z zakonsko revizijo konsolidiranih 
računovodskih izkazov, kot je opredeljeno v 134. členu Zakona o gospodarskih družbah, so 
ustrezno razkriti in razvrščeni v opombah h konsolidiranim računovodskim izkazom. 

 
Zaventem, 23. aprila 2018 
 
Zakoniti revizor 
 
 
 
 
 
DELOITTE Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'Entreprises 
BV o.v.v.e. CVBA / SC s.f.d. SCRL  
ki ga zastopa Fabio De Clercq 
 
 
 
 
 
Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'Entreprises 
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / 
Society civile sous forme d'une societe cooperative a responsabilite limitee 
Registrirani sedež: Gateway building, Luchthaven Natlonaal 1 J, B-1930 Zaventem 
VAT BE 0429.053.863 – RPR Brussel/RPM Bruxelles – IBAN BE 17 2300 0465 6121 – BIC GEBABEBB 
 
Član skupine Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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DODATNE INFORMACIJE 
 
Ref. št. CONSO 5.15: 
Poleg zneskov, o katerih se poroča pod oznako 99086, je podjetje dalo pooblastilo za ustanovitev 
hipoteke v višini 80 milijonov evrov in pooblastilo za zastavo v višini 80 milijonov evrov; zastavljenih je 
tudi 59 % delnic podjetja Polychim SAS.  
 
Davčne terjatve 
Zaradi formalnih nadaljnjih korakov v zvezi s končnim sporazumom s posebnim davčnim organom STI 
(Special Tax Inspection) (sklicujemo se na razkritja letnih računovodskih izkazov in letnega poročila za 
poslovno leto 2016) so bili vsi davčni računi prejeti in pripoznani v poslovnem letu 2017. Plačila so že 
bila izvedena na začetku leta 2018. Trenutno se povezani deleži še vedno pregledujejo. Morebitna 
odstopanja od teh deležev, ki bi bila ugotovljena med pregledom, bodo pripoznana v evidencah ob 
dosegu končnega sporazuma. 
 
Pomembne obveznosti: 
Podjetje Pinnacle Polymers ima pogodbo za letni nakup najmanj 397.000 ton propilena do konca leta 
2029. 
Podjetje Polychim Industrie ima pogodbo za letni nakup najmanj 160.000 ton propilena do konca leta 
2019.  
 
Ref. št. CONSO 4.16: 
Zaradi pomanjkanja pravnih meril, ki bi omogočila navedbo vseh transakcij s povezanimi strankami 
(razen tistih s podjetji, ki so (skoraj) v celoti v lasti Skupine, ki ji pripadamo), ki niso na razpolago, ni 
mogoče zagotoviti informacij. 


