
 

 
LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov,d.d. 
Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si 

Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, 
št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR,  mat. št. 5504813, davčna št. 58984771. 
Predsednik upravnega odbora: Vojko Rovere. 
 

  

 
_________________________________________________________ 
 
Popravki gradiva za 27. skupščino družbe Livar, d.d. 
 
 
Delničarje družbe Livar, d.d., obveščamo, da so bili po sklicu 27. skupščine družbe Livar, d.d., in  
objavi Letnega poročila družbe Livar, d.d., za poslovno leto 2017 opravljeni naslednji popravki 
Letnega poročila družbe Livar, d.d., za poslovno leto 2017 (vsi se nanašajo na primerljivo leto 
2016): 
 
 Na strani 54 v »Pojasnilu 9 Kapital« v tabeli na dan 31.12.2016 vrstica »Skupaj« je bil 

znesek 3.672.676 EUR popravljen na 3.672.675 EUR. 
 Na strani 62 v »Pojasnilu 16 Čisti prihodki od prodaje« v drugi tabeli na dan 31.12.2016, v 

vrstici »Prihodki od prodaje blaga in materiala« je bil znesek 49.005 EUR popravljen na 
49.006 EUR. 

 Na strani 66 v »Pojasnilu 22 Odpisi vrednosti« v tabeli »Amortizacija« na dan 31.12.2016, 
v vrstici »Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev« je bil znesek 255.817 EUR 
popravljen na 255.818 EUR.  

 Na strani 69 v »Pojasnilu 32 Davek od dohodka pravnih oseb« v tabeli na dan 31.12.2016, 
v vrstici »Tekoči davek« je bil znesek 0 EUR popravljen na 188.371 EUR, v vrstici »Odloženi 
davek« je bil znesek 38.484 EUR popravljen na -209.007 EUR, tako da je bil v vrstici 
»Skupaj« znesek 38.484 EUR popravljen na -20.636 EUR in v vrstici »Davčne olajšave«, je 
bil znesek -471.514 EUR popravljen na -471.513 EUR. 

 Na strani 13 v tabeli »Dobičkonosnost poslovanja družbe v letu 2017« in na strani 51 v 
»Pojasnilu 4 Zaloge« smo drugače oblikovali tabelo. 

 
Popravki so posledica napak, ki jih je pri oblikovanju letnega poročila za leto 2017 povzročil 
zunanji izvajalec. 
    
Popravki Letnega poročila družbe Livar, d.d., za poslovno leto 2017, v obliki čistopisa Letnega 
poročila družbe Livar, d.d., za poslovno leto 2017, so delničarjem na vpogled v tajništvu 
izvršnega direktorja na sedežu družbe vsak delavnik od 9.00 do 15.00 ure od objave tega 
obvestila do vključno 21. 6. 2018 in na spletni strani www.livar.si.    
 
Hvala za razumevanje. 
 
S spoštovanjem, 

 
 

Upravni odbor 
 
 
Ivančna Gorica, 6. 6. 2018 

http://www.livar.si/

