Živilska industrija d.d.
Tovarniška 14, Ajdovščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana
in veljavne zakonodaje objavljamo

INFORMACIJO O POSLOVANJU
v obdobju januar - marec 2015

za družbo MLINOTEST Živilska industrija d.d.,
Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina
ter njene odvisne družbe :
Mlinotest Kruh Koper d.o.o.
Mlinotest Trgovina d.o.o. Umag
Žitoproizvod d.d. Karlovac
Finholding d.o.o.
Mlinotest S d.o.o.

Informacija o poslovanju v obdobju januar - marec 2015 bo od 09. 05. 2015 dalje za obdobje najmanj
petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.
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Informacija o poslovanju v obdobju januar-marec 2015

a) Uvodno pojasnilo
Podatki in pojasnila za družbo Mlinotest d.d. so pripravljeni na podlagi nerevidiranih
računovodskih izkazov za prve tri mesece leta 2015, ki so pripravljeni skladno s Slovenskimi
računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah.
Računovodski izkazi skupine Mlinotest so pripravljeni na podlagi nerevidiranih konsolidiranih
računovodskih izkazov za prve tri mesece leta 2015, ki so pripravljeni skladno z
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

b) Poslovanje v prvih treh mesecih
Družba Mlinotest d.d. je v prvih treh mesecih leta 2015 po nerevidiranih podatkih ustvarila
11,2 milijona čistih prihodkov iz prodaje, kar je 2 odstotka več kot v enakem obdobju
predhodnega leta. Doseženi čisti prihodki so 4 odstotke nižji od načrtovanih prihodkov za to
obdobje.
Ustvarjeni čisti dobiček znaša 126 tisoč EUR in je za 54 odstotkov nižji v primerjavi z
ustvarjenim čistim dobičkom v prvih treh mesecih leta 2014.
Ustvarjen je bil 1,6 odstotni donos na kapital.
Donos na kapital je izračunan kot razmerje med števcem, ki ga predstavlja čisti dobiček
obdobja, preračunan na letni nivo in imenovalcem, ki ga predstavlja povprečni kapital, brez
čistega poslovnega izida obdobja.
Izbrani finančni podatki za družbo Mlinotest
Čisti prihodki od prodaje ( v EUR )
Poslovni izid iz poslovanja (v EUR)
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja ( v EUR )
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja ( v EUR )
Čista dobičkonosnost kapitala ( v % ) ( letna raven )

1- 3 / 2015
11.233.279
194.086
91.082
125.665
1,58

1- 3 / 2014
11.042.774
348.664
227.158
272.237
3,48

Indeks
15 / 14
102
56
40
46
45

Skupino Mlinotest poleg matične družbe Mlinotest d.d. sestavljajo še odvisne družbe:
- Mlinotest Kruh Koper d.o.o.;
- Mlinotest Trgovina d.o.o. Umag;
- Žitoproizvod d.d. Karlovac;
- Mlinotest S d.o.o. Ruma;
- Skupina Finholding, ki jo sestavljajo družbe Finholding d.o.o, Pecivo d.d. Nova Gorica in
Fino d.d..
Skupina Mlinotest je v obdobju januar - marec 2015 ustvarila 13,6 milijonov EUR čistih
konsolidiranih prihodkov od prodaje, kar je za odstotek več kot v enakem obdobju
predhodnega leta. Ustvarjeni čisti dobiček Skupine znaša 106 tisoč EUR.
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Izbrani finančni podatki za Skupino Mlinotest
Čisti prihodki od prodaje ( v EUR )
Poslovni izid iz poslovanja (v EUR)
Poslovni izid iz financiranja ( v EUR )
Celotni poslovni izid (v EUR)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja ( v EUR )

1- 3 / 2015
13.631.827
196.918
-76.154
120.764
106.322

1- 3 / 2014
13.509.473
410.326
-110.448
299.877
225.611

Indeks
15 / 14
101
48
69
40
47

c) Delnice
Delnice družbe Mlinotest d.d. kotirajo v Standardni kotaciji delnic na Ljubljanski borzi
vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana pod oznako MAJG.
1- 3 / 2015
Čisti dobiček na delnico (v EUR) (letna raven)

0,15

1- 3 / 2014
0,32

Indeks
15 / 14
46

Čisti dobiček na delnico je izračunan tako, da je upoštevan čisti dobiček obdobja, preračunan
na letni nivo, deljen s številom delnic.
1- 3 / 2015
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

9,24

1- 3 / 2014
9,14

Indeks
15 / 14
101

Knjigovodska vrednost delnice je izračunana tako, da je upoštevan celotni kapital konec
obdobja, deljen s številom delnic.
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d) Spremembe v lastniški strukturi

Delež v
%

Št. delnic
31. 12. 14

Delež v
%

Sprem. št.
delnic v
obdobju

Delničar

Št. delnic
31. 03. 15

1.

Vipa holding d.d. Nova Gorica – v likvidaciji

1.655.354

48,01

1.655.354

48,01

0

2.

Vipa Nepremičnine d.o.o. (prej GO! d.o.o.)*

1.008.723

29,26

1.008.723

29,26

0

3.

Fin Vita d.o.o.

650.148

18,86

650.148

18,86

0

4.

NLB Skladi – Slovenija mešani

14.081

0,41

396

0,01

13.685

5.

Mlinotest d.d.

6.132

0,18

6.132

0,18

0

Skupaj prvih pet delničarjev (pravne osebe) na dan
31. 03. 2015 in na dan 31. 12. 2014

3.334.438

96,71

3.320.753

96,31

13.685

Skupno število delnic

3.447.901

100,00

3.447.901

100,00

0

* V zvezi s spremembami v seznamu največjih delničarjev družbe pojasnjujemo, da je bil
dosedanji delničar - družba GO! Svetovalna d.o.o., s sklepom Okrožnega sodišča v Novi
Gorici dne 21.11.2014 pripojena k družbi Vipa nepremičnine d.o.o.. Iz tega razloga se na
seznamu največjih delničarjev sedaj pojavlja prevzemna družba Vipa nepremičnine d.o.o..
Drugih večjih sprememb v strukturi delničarjev družbe Mlinotest d.d. v obdobju od 31. 12.
2014 do 31. 03. 2015 ni bilo.
Število vseh delničarjev se je iz 662 na dan 31. 12. 2014 zmanjšalo za 3 delničarje - družba
Mlinotest je imela na dan 31. 03. 2015 659 delničarjev.

e) Spremembe v nadzornem svetu in upravi družbe
V obdobju od 01. 01. do 31. 03. 2015 ni bilo sprememb v nadzornem svetu in upravi družbe
Mlinotest ter njenih odvisnih družb.

f) Pomembni dogodki v času obračunskega obdobja in po njem
Po obračunskem obdobju do objave tega poročila ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi
bistveno vplivali na poslovanje družbe Mlinotest d.d. ter njenih odvisnih družb.

Uprava družbe
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