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1. OSNOVNE INFORMACIJE 
 
1.1.  Osnovni podatki o družbi 
 

Firma: SIVENT, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d.,Ljubljana 
Skrajšana firma: SIVENT, d.d., Ljubljana 
Sedež: Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Datum ustanovitve: 19.09.2002 
Šifra dejavnosti: 64.200 dejavnost holdingov 
Organizacijska oblika: delniška družba 
Matična številka: 1754955 
Davčna številka:  SI44990235 
Osnovni kapital:  5.131.497,19 EUR 
Št. navadnih imenskih kosovnih delnic: 1.229.712 
Zastopnik družbe: Bojana Vinkovič, univ. dipl. ekon. – izvršna direktorica 
Upravni odbor:  Tomaž Lahajner, predsednik 
 Majna Šilih, namestnica predsednika 

 Bojana Vinkovič, izvršna direktorica 

 

Ostali pomembnejši podatki o delnicah družbe: 
- Delnice družbe Sivent, d.d., Ljubljana so uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi 

d.d. – trg delnic, vstopna kotacija.  
- Upravni odbor družbe je na podlagi sklepa skupščine z dne 26.08.2008 pooblaščen povečati osnovni kapital 

družbe v petih letih za največ 2.565.748,59 EUR. 
 
1.2. Organi družbe Sivent, d.d., Ljubljana 
 
Organi družbe so: 

- Skupščina 
- Upravni odbor 

Skupščina delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana 

Skupščino družbe predstavljajo delničarji, ki so skladno z določili statuta družbe Sivent, d.d., Ljubljana in 
veljavnimi zakonskimi določili imetniki delnic družbe na presečni dan skupščine.   
V obravnavanem obdobju skupščina delničarjev družbe ni zasedala. 
 
Največjih 10 delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 30.3.2013: 

Delničar Št. delnic Odstotek 

Eerste Niedering Fonds B.V. 947.322 77,04% 

I.M.2000 d.o.o. Koper 5.957 0,48% 

Štern Blaž 5.450 0,44% 

Fortunat Miloš 4.186 0,34% 

Gracar Gordana 3.783 0,31% 

Argonos - BPH d.o.o. 1.722 0,14% 

Erste Group Bank AG - client account 542 0,04% 

Iskra Anton 425 0,03% 

Cvetko Stanislav 425 0,03% 

Kuretič Zvonko 400 0,03% 

Ostali 259.500 21,10% 

Skupaj 1.229.712 100,00% 
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Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana 
Upravljanje družbe je enotirno. Družba ima tričlanski upravni odbor: 
- Tomaž Lahajner, predsednik 
- Majna Šilih, namestnica predsednika 
- Bojana Vinkovič, izvršna direktorica. 
 
Člane Upravnega odbora imenuje skupščina delničarjev družbe. V Upravnem odboru družbe v prvih treh mesecih 
leta 2013 ni bilo sprememb. 
 
1.3.  Druge informacije 
 
- Četrtletno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana za obdobje 01.01.2013 – 31.03.2013 ni bilo revidirano. 

Družba za obdobje 01.01.2013 – 31.03.2013 ni izdelala konsolidiranih računovodskih izkazov.  
- Družba v obravnavanem obdobju ni izplačala dividend. 
- Družba v obravnavanem obdobju ni spreminjala obstoječih računovodskih usmeritev. 
 
 
2. POSLOVNO POROČILO ZA OBDOBJE 01.01.2013 – 31.03.2013 
 
2.1.  Dejavnost družbe Sivent, d.d., Ljubljana 
 
Dejavnost družbe se v obravnavanem obdobju ni spremenila. Družba Sivent, d.d., Ljubljana je delniška družba, ki 
svoja sredstva investira skladno z načeli sprejete investicijske politike, katere glavni namen je udeležba v kapitalu 
drugih družb in upravljanje s takšnimi naložbami ter tako združevanje tveganega kapitala z novimi poslovnimi 
idejami in tehnološkimi znanji. 
 
Delovanje družbe je specializirano na področju načinov investiranja in upravljanja s tveganim kapitalom v regiji 
Jugovzhodne Evrope, v okviru katerega izvaja: upravljanje, prestrukturiranje, reorganizacije, postavljanje (start 
up) in povezovanje družb. Aktivnosti družbe predstavljajo iskanje in prepoznavanje novih investicijskih priložnosti 
ter posledično investiranje sredstev družbe v nove družbe in nove investicijske projekte na podlagi kriterijev, ki jih 
opredeljuje investicijska politika družbe. 
 
Sivent, d.d., Ljubljana je prva družba, ustanovljena v Sloveniji, ki je ob svoji ustanovitvi kot svojo poslovno 
usmeritev prepoznala v dejavnosti v tujini poznanih družb »venture kapitala«. Skladno s tem smo oblikovali in 
sprejeli pravila investiranja in upravljanja z naložbami, ki predstavljajo osnovne usmeritve in pogoje pri 
investiranju v družbe in investicijske projekte ter pri upravljanju takih naložb.  
 
Naše aktivnosti so usmerjene v poslovno investicijske rešitve in ustvarjanje sinergij med kapitalom, 
managementom, podjetništvom, poslovnimi subjekti in poslovnimi projekti z uporabo najkakovostnejših informacij 
in najnovejših metodologij analiziranja in upravljanja s sredstvi. 
 

2.1.1. Temelji naložbene politike družbe Sivent, d.d., Ljubljana 
 
Družba Sivent, d.d., Ljubljana ima sredstva v naložbah, ki smo ocenili po kriterijih donosnosti in tveganja ter 
perspektivnosti posamezne naložbe, njene panoge in doseganja sinergij v portfelju družbe. Načela, ki jih pri tem 
upoštevamo, so predvsem: načelo donosnosti, načelo varnosti (pravno formalna varnost in ekonomska varnost) 
in načelo likvidnosti. 

 
Z naložbeno politiko smo opredelili tako dejavnost družbe, njeno vizijo, poslanstvo, strategije in cilje kot tudi 
načela investiranja, tveganja, ki jim je družba izpostavljena, naložbene strategije, načela, panožno in geografsko 
usmeritev naložb ter kriterije investiranja glede na udeležbo v lastništvu. Naložbena politika družbe pa opredeljuje 
tudi pogoje, ki jih morajo posamezne naložbe oziroma družbe, v katere vstopimo, izpolnjevati.  
 
Temeljni in strateški cilj delovanja družbe je povečanje vrednosti premoženja družbe z doslednim izvajanjem 
strategije delovanja, investiranja in upravljanja ter stabilno poslovno politiko. Družba si prizadeva lastnikom, ob 
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srednje do visokem tveganju, prinašati stabilnost naložbe. Vrste tveganj, ki jim je družba izpostavljena so 
likvidnostno tveganje, deželno tveganje, panožno tveganje, projektno tveganje, managersko tveganje, tveganje 
obrestnih mer in valutno tveganje. 
 
2.1.2. Pomembnejši dogodki in aktivnosti družbe Sivent, d.d., Ljubljana v obdobju 01.01. – 31.03.2013 

 
V prvih treh mesecih leta 2013 je družba izvajala aktivnosti na področju upravljanja z naložbami ter prilagoditvami 
strukture sredstev in obveznosti glede na splošno gospodarsko situacijo s poudarkom na obvladovanju vseh 
tveganj, povezanih s poslovanjem družbe ter vodenju aktivnosti za zmanjšanje finančne izpostavljenosti. V 
obravnavanem obdobju smo ustanovili družbo Mestni pristan d.o.o. v 100 % lasti z izročitvijo nepremičnine kot 
stvarni vložek v to družbo. Družba v obravnavanem obdobju ni odprodala ali pridobila drugih naložb. 
 
Analiza vrednosti portfelja družbe Sivent, d.d., Ljubljana  
 
Vrednost vseh naložb družbe Sivent, d.d., ki predstavljajo kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe, 
nepremičnine, dana posojila, terjatve za poslovne deleže, depozite in denarna sredstva na računu, je na dan 
31.03.2013 znašala 7.497.180 EUR. V prvih treh mesecih 2013 se je vrednost portfelja, ki upošteva naložbe v 
delnice, poslovne deleže, nepremičnine, dana posojila, terjatve za poslovne deleže ter denarna sredstva, glede 
na leto 2012 zmanjšala za 0,79 %.   
 
Slika 1: Vrednost portfelja družbe Sivent, d.d. na dan 31.3.2013  v EUR 
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Struktura naložb na 31.3.2013 
 
Sivent, d.d., Ljubljana ima svoja sredstva investirana v različnih oblikah naložb, ki so lahko domači ali tuji tržni 
vrednostni papirji, domači ali tuji netržni vrednostni papirji, poslovni deleži v posameznih družbah, nepremičnine 
in posojila posameznim družbam, v katerih je družba tudi kapitalsko udeležena. 
 
Slika 2: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12.2012 glede na vrsto naložb 
 

 
 
 
Slika 3: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.3.2013 glede na vrsto naložb 

 

 
 
 

Največji delež v naložbah predstavljajo netržni vrednostni papirji, katerih pretežni del predstavlja naložba v 
družbo GPL d.d. Poslovni deleži vključujejo naložbe v družbo Net TV d.o.o. in Mestni pristan d.o.o., tržne naložbe 
v tujini pa predstavljajo delnice družbe DZU Moneta AD iz Podgorice. Terjatve za kupnine vključujejo terjatve do 
kupca za poslovni delež Net TV d.o.o., ki dokončno zapadejo v decembru 2014.  
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Panožna usmeritev naložb 
 
Panožno usmeritev opredeljujemo kontinuirano in na osnovi kriterijev za ocenjevanje posameznih panog z vidika 
njihove perspektivnosti in zmožnosti doseganja ciljnih donosov ob upoštevanju njihovega tveganja, skladno z 
načeli naložbene politike družbe. Družba Sivent, d.d., Ljubljana nenehno spremlja obstoječe panoge in njihove 
značilnosti ter razvoj novih panog in opredeljuje potencialno zanimive panoge, v katere bi bilo smotrno investirati. 
Prikazani deleži upoštevajo le naložbe v posamezna podjetja, brez upoštevanja danih posojil, terjatev iz tega 
naslova, terjatev za kupnine in denarnih sredstev. 
 
Slika 4: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12.2012 glede na panožno usmeritev 

 

 
 
 

Slika 5: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.03.2013 glede na panožno usmeritev 

 

 
 

 
V prvem kvartalu leta 2013 se je spremenila struktura naložb v korist turistične panoge, saj je osnovna dejavnost 
nove družbe Mestni pristan d.o.o. turizem (hoteli in restavracije). Iz tega naslova družba prav tako nima več 
naložb v nepremičnine (stvarni vložek v novo družbo).  
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Geografska usmeritev naložb  
 
Naložbe družbe Sivent, d.d. so z vidika geografskega področja investiranja usmerjene v področje Slovenije in 
Jugovzhodne Evrope. Struktura naložb iz vidika geografske opredelitve naložb se v prvih treh mesecih 2013 
glede na leto 2012 ni bistveno spremenila.  
 
Slika 6: Struktura vseh naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12.2012 glede na geografsko usmeritev 

 

 
 

 
Slika 7: Struktura vseh naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.03.2013 glede na geografsko usmeritev 
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2.2. Notranje okolje družbe Sivent, d.d., Ljubljana 
 
Notranje okolje družbe Sivent, d.d., Ljubljana opredeljujejo funkcije poslovnega procesa družbe, ki so: 

- vodenje splošnih poslov družbe; 
- spremljanje dogodkov, podjetij, panog, trgov,  ekonomskih dejavnikov; 
- analize dogodkov, podjetij, panog, trgov, ekonomskih dejavnikov; 
- ocenjevanje dogodkov, podjetij, panog, trgov, ekonomskih dejavnikov; 
- investicijsko odločanje; 
- izvedba investicijskih projektov; 
- upravljanje in spremljanje naložb v portfelju. 

 
Panoga, v kateri družba deluje, zahteva hitro oz. pravočasno reagiranje na posamezne mikroekonomske in 
makroekonomske pogoje in dogodke ter učinkovit pristop k izvedbi poslovnih dogodkov. Mlad in motiviran kolektiv 
strokovnjakov je za našo družbo prednost in dober temelj za uspešnost poslovanja družbe. 
 
Tim zaposlenih in zunanjih sodelavcev družbe odlikujejo strokovnost kadrov na področju investiranja v mnoge 
različne panoge, trge in dežele, ter njihova večletna izkušenost in uveljavljenost na področjih investiranja, 
spremljanja, analiziranja in ocenjevanja dogodkov, dejavnikov, podjetij, projektov, panog in trgov. 
 
2.2.1. Zaposleni 
 
Poslovne funkcije družbe sta na dan 31.3.2013 izvajali 2 redno zaposleni osebi. Izobrazbena struktura zaposlenih 
je naslednja: 
 

 na dan 31.3.2013 na dan 31.12.2012 

Izobrazba 
Število 

zaposlenih 
Struktura 

Število 
zaposlenih 

Struktura 

Visoka 1 50,00% 1 50,00% 

Srednja 1 50,00% 1 50,00% 

Skupaj 2 100,00% 2 100,00% 

 
Povprečna starost zaposlenih v družbi na dan 31.3.2013 je 36 let.  Na področju kadrov v prvih treh mesecih 2013 
ni bilo sprememb. 
 
2.3.  Zunanje okolje 
 
Družba sodeluje z zunanjimi sodelavci na podlagi njihove specializiranosti in strokovnosti ter z namenom čimbolj 
učinkovite izpeljave posameznih poslov družbe. Zunanje okolje družbe tako predstavljajo naši poslovni partnerji, 
ki nas spremljajo pri naših poslovnih aktivnostih ter nam nudijo strokovno podporo pri izvedbi le teh. 
 
Glede na naravo poslovanja družbe, ki se kaže predvsem v nestalnem številu poslovnih dogodkov, ki je odvisno 
od vsakokratnih razmer na trgu vrednostnih papirjev in stalno se spreminjajočih pogojev investiranja, ter majhnem 
številu zaposlenih, smo se odločili, da je smotrneje računovodenje dati v izvajanje strokovnemu računovodskemu 
podjetju izven družbe. Računovodsko obdelavo poslovnih dogodkov in pripravo poslovnih bilanc in izkazov 
družbe po pogodbi izvaja družba Dufin, d.o.o.. 
 
2.4.  Podružnice 
 
Družba nima podružnic v Republiki Sloveniji niti v tujini. 
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2.5. Poslovanje družbe Sivent, d.d., Ljubljana v obdobju 01.01. – 31.3.2013 
 
V prvih treh mesecih leta 2013 je družba izvajala aktivnosti na področju upravljanja z naložbami ter prilagoditvami 
strukture sredstev in obveznosti glede na splošno gospodarsko situacijo s poudarkom na obvladovanju vseh 
tveganj, povezanih s poslovanjem družbe. Z navedenimi aktivnostmi si je družba prizadevala ohranjati likvidnost 
in stabilnost svojega poslovanja. Družba je nadaljevala tudi z aktivnostmi skladno s sklepom Upravnega odbora, 
ki ga je le-ta sprejel v letu 2008 kot odziv na globalno gospodarsko krizo in ki se kaže predvsem v prodajnih 
aktivnostih v zvezi s posameznimi naložbami, predvsem iz vidika zavarovanja strateških naložb družbe in 
zmanjšanja izpostavljenosti do finančnih institucij. Poslovanje družbe ni odvisno od sezonskih vplivov. Družba je v 
obravnavanem obdobju poslovala skladno s planom, ob aktivnostih za zmanjševanje finančne izpostavljenosti ter 
vzdrževanju minimalnih stroškov poslovanja.  
 
2.5.1. Izkaz poslovnega izida  

 

podatki so v EUR 
01.01.-

31.03.2013 
01.01.-

31.12.2012 
01.01.-

31.03.2012 

Čisti prihodki od prodaje 252 913 0 

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 252 913 0 

Drugi poslovni prihodki 0 70 0 

Kosmati donos od poslovanja 252 983 0 

Poslovni odhodki 29.985 170.906 42.000 

Stroški blaga, materiala, storitev 7.100 66.680 14.364 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0 0 0 

Stroški porabljenega materiala 666 2.929 376 

Stroški storitev 6.434 63.751 13.988 

Stroški dela 19.933 88.821 25.644 

Stroški plač 15.746 69.387 20.650 

Stroški socialnih zavarovanj 2.681 11.756 1.828 

Drugi stroški dela 1.506 7.678 3.166 

Odpisi vrednosti 2.841 12.549 1.317 

Amortizacija 2.841 12.549 1.317 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 0 0 

Drugi poslovni odhodki 111 2.857 675 

        

Rezultat iz poslovanja -29.733 -169.923 -42.000 

        

Finančni prihodki 52 21.202 7.395 

Finančni prihodki iz deležev 0 25 0 

Finančni prihodki iz danih posojil 52 21.177 7.395 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 0 0 

Finančni odhodki 96.468 2.555.899 40.857 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančih naložb 38.769 2.335.084 0 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 57.561 220.442 40.857 

finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 45.755 175.855 40.814 

finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 11.807 44.586 43 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 138 374 0 

        

Rezultat iz rednega delovanja -126.149 -2.704.620 -75.462 

        

Drugi prihodki 0 5.199 0 

Drugi odhodki 0 267 0 

        

Čista poslovni izid obračunskega obdobja -126.149 -2.699.688 -75.462 
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Družba je v prvih treh mesecih leta 2013 ustvarila prihodke v skupni vrednosti 304 EUR. Dejavnost družbe je 
upravljanje z naložbami v portfelju, zato družba ustvarja prihodke v povezavi z ustvarjenimi dobički iz naslova 
eventualnih prodaj posameznih naložb ter obresti iz naslova posojil.  
 
Kosmati donos iz poslovanja je v prvih treh mesecih 2013 znašal 252 EUR. Poslovni odhodki družbe Sivent, d.d., 
Ljubljana so v prvih treh mesecih 2013 znašali 29.985 EUR in so za 28,61 % nižji kot v enakem trimesečnem 
obdobju leta 2012 ter so na ravni 17,54 % vseh poslovnih odhodkov leta 2012. Poslovni odhodki v prvih treh 
mesecih 2013 predstavljajo 23,7 % vseh odhodkov v obravnavanem obdobju. Med poslovnimi odhodki največji 
delež predstavljajo stroški dela in sicer 66,5 %, stroški storitev predstavljajo 21,5 %, amortizacija 9,5 %, stroški 
materiala 2,2 % in drugi poslovni odhodki 0,4 %. Odhodki poslovanja so se znižali za 28,61 % glede na enako 
obdobje lani in sicer kot posledica nadaljnje racionalizacije stroškov poslovanja družbe. Družba je iz poslovanja 
ustvarila izgubo v višini -29.733 EUR.   
 
V prvih treh mesecih 2013 je družba ustvarila prihodke iz naslova obresti na dana posojila le še v višini 52 EUR, 
saj so poslovni partnerji do izteka obravnavanega obdobja odplačali praktično vsa posojila. Finančni odhodki iz 
naslova obresti so v prvih treh mesecih 2013 znašali 57.561 EUR in predstavljajo 45,5 % vseh odhodkov v 
obravnavanem obdobju. Pri izročitvi stvarnega vložka (nepremičnine) v novoustanovljeno družbo smo poknjižili 
38.769 EUR negativnega učinka kot razlika med ocenjeno vrednostjo stvarnega vložka, zmanjšano za vrednost 
hipoteke banke, ter knjigovodsko vrednostjo nepremičnine. Celotna izguba družbe v prvem tromesečju 2013 tako 
znaša -126.149 EUR. 
 
 
2.5.2. Bilanca stanja  
 

podatki so v EUR 31.3.2013 31.12.2012 31.3.2012 

SREDSTVA 7.554.145 7.613.510 11.049.995 

Dolgoročna sredstva 7.035.814 7.077.424 10.546.336 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 961 1.052 1.187 

Opredmetena osnovna sredstva 6.958 8.100 11.842 

proizvajalne naprave in stroji 6.958 8.100   

druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena 
osnovna sredstva 

0 0 11.842 

Naložbene nepremičnine 0 360.378 367.733 

Dolgoročne finančne naložbe 6.616.765 6.296.765 10.165.574 

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 6.616.765 6.296.765 10.165.574 

delnice in deleži v družbah v skupini 5.077.243 5.077.243 6.998.092 

druge delnice in deleži 1.536.017 1.216.017 3.163.977 

druge dolgoročne finančne naložbe 3.505 3.505 3.505 

Dolgoročna posojila 0 0 0 

Dolgoročne poslovne terjatve 411.130 411.130 0 

Odložene terjatve za davek 0 0 0 

Kratkoročna sredstva 516.586 535.587 499.721 

Sredstva za prodajo 0 0 0 

Zaloge 0 0 0 

Kratkoročne finančne naložbe 1.665 4.812 397.526 

Kratkoročne poslovne terjatve 514.546 530.294 101.773 

kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 252 0 0 

kratkoročne poslovne terjatve do drugih 514.294 530.294 101.773 

Denarna sredstva 376 481 422 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.745 499 3.938 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 7.554.145 7.613.510 11.049.995 

Kapital 4.150.867 4.277.016 7.637.288 

Vpoklicani kapital 5.131.497 5.131.497 5.131.497 

Kapitalske rezerve 0 0 3.158.484 

Rezerve iz dobička 0 0 0 

Presežek iz prevrednotenja 268.845 268.845 1.004.893 

Preneseni čisti dobiček 0 0 0 

Prenesena čista izguba -1.123.327 0 -1.582.124 

Čisti dobiček poslovnega leta 0 0 0 

Čista izguba poslovnega leta -126.149 -1.123.327 -75.462 

Dolgoročne obveznosti 67.211 67.211 251.223 

Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 0 

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 

Odložene obveznosti za davek 67.211 67.211 251.223 

Kratkoročne obveznosti 3.336.066 3.269.283 3.161.484 

Kratkoročne finančne obveznosti 2.829.520 2.977.194 2.824.604 

kratkoročne finančne obveznosti do bank 2.222.900 2.222.900 2.222.905 

druge kratkoročne finančne obveznosti 606.620 754.294 601.699 

Kratkoročne poslovne obveznosti 506.547 292.089 336.880 

kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 14.268 24.724 15.727 

druge kratkoročne poslovne obveznosti 492.279 267.365 321.153 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 0 

 
Družba je od jeseni 2008 soočena s svetovno krizo na finančnem trgu, zaradi česar so padli tečaji delnic na 
organiziranem trgu. Upravni odbor družbe je že v mesecu oktobru 2008 zaradi nestabilnosti finančnih in 
kapitalskih trgov, padca tečajev tržnih vrednostnih papirjev ter posledično zaostrenih finančnih razmer in slabših 
pogojev, ki jih banke nudijo svojim strankam, sprejel sklep, s katerim je opredelil ukrepe za zavarovanje 
poslovanja in likvidnosti družbe in sicer da bo družba Sivent, d.d., Ljubljana intenzivno začela izvajati postopke za 
znižanje svoje finančne izpostavljenosti do finančnih institucij in do posameznih naložb, čemur smo sledili  tudi v 
prvih treh mesecih leta  2013. 
 
Sredstva 
Sredstva družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 31.3.2013 znašajo 7.554.145 EUR in so se glede na leto 2012 
znižala za 0,8 %. Dolgoročna sredstva predstavljajo 93,1 % vseh sredstev in so se v obravnavanem obdobju 
znižala glede na leto 2012 za 0,6 % kot posledica negativnega učinka izročitve stvarnega vložka v 
novoustanovljeno družbo. Zaradi novoustanovljene družbe so se zmanjšale naložbene nepremičnine ter povečale  
naložbe v delnice in deleže.  
Kratkoročna sredstva predstavljajo 6,8 % vseh sredstev družbe, v obravnavanem obdobju se je njihov delež 
glede na 31.12.2012 zmanjšal za 3,55  %.  Kratkoročne poslovne terjatve so se zmanjšale za 3,0 %, zmanjšanje  
pa predstavlja plačila delov kupnine za prodani del poslovnega deleža. 
Vse naložbe družbe v delnice in poslovne deleže pravnih subjektov ter dolgoročne terjatve iz naslova kupnin so 
knjižene med dolgoročnimi sredstvi. Med kratkoročnimi sredstvi vodimo predvsem kratkoročne terjatve iz naslova 
kupnin. 
 
Obveznosti do virov sredstev 
Kapital družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 31.3.2013 znaša 4.150.867 EUR in  predstavlja 54,95 % vseh 
obveznosti do virov sredstev. Kapital je nižji v primerjavi s koncem leta 2012 za 2,95 %, na znižanje je vplivala 
izguba v obravnavanem obdobju. Knjigovodska vrednost delnice na 31.3.2013 znaša 3,38 EUR.  
Dolgoročne obveznosti družbe predstavljajo odložene obveznosti za davke iz naslova prevrednotenja naložbe v 
delnice Moneta AD Podgorica na njihovo tržno vrednost, ki je bila opravljena na 31.12.2012. Dolgoročne 
obveznosti predstavljajo 0,89 % vseh obveznosti družbe in se v obravnavanem obdobju niso spremenile. 
Kratkoročne obveznosti vključujejo obveznosti iz naslova prejetih posojil in obveznosti do dobaviteljev, 
predstavljajo pa 44,16 % vseh obveznosti. V obravnavanem obdobju so se povečale za 2,04 %. Kratkoročne 
poslovne obveznosti so se v obravnavanem obdobju povečale za 73,4 %, kratkoročne finančne obveznosti pa so 
se zmanjšale za 4,96 %. 
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3. FINANČNI POLOŽAJ DRUŽBE 

 
Družba redno mesečno objavlja strukturo svojih sredstev ter največje naložbe v portfelju družbe na spletni strani 
Seonet in svoji spletni strani.  
 
Celotna sredstva družbe na dan 31.3.2013 znašajo 7.554.145 EUR, od tega je 80,77 % naložb v netržne 
vrednostne papirje in poslovne deleže, med katerimi je največja naložba v družbo GP Ljubljana d.d. Naložbe v 
tržne vrednostne papirje na ta dan predstavljajo 6,78 % vseh sredstev, terjatve do kupcev pa 11,67 %.. Druga 
sredstva v deležu 0,78 % obsegajo osnovna sredstva, dana posojila in druge terjatve do kupcev.  
 
V obravnavanem obdobju je družba ustvarila 304 EUR prihodkov in 126.454 EUR odhodkov, čisti poslovni izid 
izid obračunskega obdobja je –126.149 EUR. Podrobneje so rezultati poslovanja ter struktura sredstev in 
obveznosti družbe predstavljeni v točkah 2.5.1. in 2.5.2. tega poročila. 
 

3.1. Opis bistvenih vrst tveganj 
 
Na področju obvladovanja finančnih tveganj smo v prvih treh mesecih leta 2013 sledili notranjim finančnim 
politikam, ki vključujejo izhodišča za učinkovito in sistematično upravljanje s finančnimi tveganji. Cilji procesa 
upravljanja s finančnimi tveganji so: 
• doseganje stabilnosti poslovanja in zmanjšanje izpostavljenosti posameznih tveganj do sprejemljive ravni 
• izničenje oziroma zmanjšanje učinka izjemnih škodnih dogodkov. 
 
Izpostavljenost posameznim vrstam finančnih tveganj, ter ukrepe za varovanje pred njimi izvajamo in presojamo 
na podlagi učinkov na denarne tokove. Za varovanje pred finančnimi tveganji v okviru redne dejavnosti izvajamo 
ustrezne aktivnosti varovanja na poslovnem, naložbenem in finančnem področju.  
 
Ob uporabi finančnih instrumentov je družba izpostavljena naslednjim tveganjem: 
 kreditno tveganje (ocenjujemo kot srednje) 
 likvidnostno tveganje (visoko) 
 tržno tveganje (srednje do visoko) 
 poslovno tveganje (srednje). 

 
Usmeritve upravljanja s tveganji  
Usmeritve za upravljanje s tveganji so oblikovane z namenom opredeliti in analizirati tveganja, s katerimi se 
družba sooča, na podlagi česar se nato določijo ustrezne omejitve in kontrole ter spremljajo tveganja in 
upoštevanje omejitev. Usmeritve in sistemi upravljanja s tveganji se redno preverjajo in tako sproti posredujejo 
informacije o spremenjenih tržnih razmerah ter dejavnostih družbe. Tako z izobraževanjem kot tudi s standardi in 
postopki upravljanja s tveganji se razvija  disciplinirano in konstruktivno okolje, v katerem se zaposleni zavedajo 
svoje vloge in svojih obveznosti.  
 
Upravljanje s tveganji se v obravnavanem obdobju ni spremenilo in je podrobneje predstavljeno v letnih poročilih 
družbe. 

 
Upravljanje s kapitalom 
Uprava ohranja in upravlja s kapitalskim obsegom glede na gospodarsko in finančno situacijo, ki naj bi družbi 
zagotavljal obstoj in razvoj.  
 
Seznam transakcij s povezanimi osebami v obravnavanem obdobju: 
 

Družba Opis transakcij Vrednost v EUR 

Net TV d.o.o. dana posojila - povečanje (pripis obresti) 52,00 

Net TV d.o.o. dana posojila - zmanjšanje -3.200,00 

Neto učinek  zmanjšanje danih posojil -3.148,00 
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4. SPLOŠEN OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA ODVISNE DRUŽBE V OBRAVNAVANEM 
OBDOBJU 

 
Odvisna družba družbe Sivent, d.d., Ljubljana je družba GP Ljubljana d.d., v kateri ima družba Sivent, d.d., 
Ljubljana 98,48% lastniški delež in delež glasovalnih pravic.  

 
GP Ljubljana, d.d., Ljubljana 

 
Družba Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. ima v svoji lasti nepremičnine v Ljubljani in sicer na dveh lokacijah: 
 Lokacija Ljubljana – Ježica, Dunajska cesta 270, kjer se nahaja turistični kompleks Ljubljana Resort in 

mestna plaža Laguna v skupni površini zemljišč 52.846 m2 in skupni površini objektov 5.318,34 m2.  
Ljubljana Resort združuje turistično, rekreativno in gostinsko dejavnost (hotel in kamp Ljubljana Resort, 
Laguna mestna plaža, Gostilna Štern in večnamenska športna dvorana, ki je oddana v najem  - fitnes 
Sokol Laguna). Družba ima tudi lastno kogeneracijsko elektrarno za lastne potrebe in prodajo viškov 
električne energije na trgu. 
 

 Lokacija Ljubljana – Center, Cankarjevo nabrežje 5-7, kjer se nahaja Gostilna Zlata ribica v skupni 
površini 197,03 m2. Objekt je oddan v najem.  

 
Poslovanje družbe GP Ljubljana je izrazito sezonskega značaja. Kompleks Ljubljana Resort združuje Hotel in 
Camping, katerih storitve koristijo predvsem gosti iz tujine in sicer v turistično najbolj zanimivem obdobju, to je od 
aprila do oktobra ter v mesecu decembru, v ostalih mesecih sta hotel in kamp zaprta. Camping Ljubljana Resort 
prav tako predstavlja edini camping v mestu Ljubljana. Hotel in camping hkrati predstavljata največji delež 
prihodkov družbe GP Ljubljana d.d. 
Laguna mestna plaža je bazensko kopališče, katerega sezonski značaj je še bolj izrazit, saj je tovrstna dejavnost 
v našem okolju možna le v poletnem času, torej v obdobju junij – avgust. Uporabniki pa so v največji meri domači 
gosti, delno pa tudi turisti iz hotela in campinga Ljubljana Resort.  
Večnamenska športna dvorana vključuje fitnes in savno in je namenjena predvsem domačim uporabnikom. 
Sezonski značaj tukaj ni izražen, razen v manjši meri v poletnih dveh počitniških mesecih.  
Gostilni Štern in Zlata ribica sta glede na svojo panogo prav tako delno podvrženi sezonskemu značaju zaradi 
nagnjenosti uporabnikov k večji uporabi tovrstnih storitev v toplejših in ugodnejših letnih obdobjih ob uporabi 
zunanjih vrtov ter v prazničnem decembrskem času. Gostilna Štern obratuje pretežno v obdobju, ko sta odprta 
tudi hotel in kamp.  
 
 
5. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE 

 
Družba bo v prihodnje investirala svoja sredstva skladno z naložbeno strategijo ter ob upoštevanju investicijskih 
priložnosti. Prav tako bo družba v prihodnje iz določenih naložb, kjer ocenjuje, da je opravila načrtovani 
investicijski cikel, izstopila ter tako sproščala denarna sredstva, vezana v teh naložbah z namenom nadaljnjega 
investiranja po sprejetih naložbenih kriterijih ter zmanjševanja finančne izpostavljenosti družbe.  
 
Pričakovanja v prihodnosti, načrti 
Družba v naslednjem četrtletju pričakuje pozitiven rezultat kot posledica prodaje poslovnega deleža. Pridobljena 
sredstva bo družba namenila predvsem za zmanjševanje finančne izpostavljenosti do bank.  
 
Negotovosti v poslovanju družbe 
Družba je finančno izpostavljena bančnemu kreditu, katerega obresti je družba dolžna servisirati mesečno. Kredit 
se obnavlja polletno oz. nekajmesečno.    
  
 
6. AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA 

 
Sama dejavnost družbe usmerja aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja v raziskovanje tehnik 
upravljanja družb in premoženja ter investiranja sredstev družbe.  
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7. EKOLOGIJA 

 
Družba se ne ukvarja z dejavnostjo, ki bi glede na okoljevarstveno zakonodajo zahtevala dodatne ukrepe ali 
odhodke za te namene. 

 
 
8. DRUŽBENA ODGOVORNOST 

 
Družba si prizadeva za motivirano in zadovoljno delovno okolje, ki se odraža tako v zadovoljstvu zaposlenih, kot 
tudi pri naših pogodbenih partnerjih.  
 
Družba skladno s svojimi likvidnostnimi zmožnostmi namenja tudi določen del svojih sredstev za razvoj športa pri 
otrocih in mladostnikih ter s tem prispeva svoj delež h kvalitetnejšemu, zadovoljnejšemu in bolj zdravemu razvoju 
mladostnikov in populacije v Republiki Sloveniji.  
 
 
9. OPIS MOREBITNIH NEOBIČAJNIH POSLOVNIH DOGODKOV 
 
V obravnavanem obdobju v družbi ali njeni odvisni družbi ni bilo posebnih ali neobičajnih dogodkov, ki bi bistveno 
vplivali na poslovanje teh družb oziroma bi predstavljali izredne poslovne dogodke, ki bi pomenili bistveno 
odstopanje od rednega poslovanja teh družb. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 


