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1. POSLOVNO POROČILO 
 

1.1. UVOD 
 
Polletno poročilo se nanaša na prvih šest mesecev leta 2014, torej na obdobje 01.01. – 30.06.2014. Pripravljeno 
je z namenom predstavitve poslovanja družbe Sivent, d.d., Ljubljana in Skupine Sivent v prvih šestih mesecih leta 
2014 in stanja ob koncu obravnavanega obdobja, t.j. na 30.06.2014, namenjeno je pa lastnikom, zunanjim 
institucijam, institucijam, ki kreditirajo poslovanje družbe, in drugim poslovnim partnerjem.  
 

1.2. SPLOŠNO O MATIČNI DRUŽBI SIVENT, D.D., LJUBLJANA 

 
Osnovni podatki o družbi 

Firma: SIVENT, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d.,Ljubljana 
Skrajšana firma: SIVENT, d.d., Ljubljana 
Sedež: Dunajska cesta 270, 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 

Največjih 10 delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 30.06.2014:   

Delničar Št. delnic Odstotek 

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

I.M.2000 d.o.o. Koper 6.719 0,55% 

Štern Blaž 5.450 0,44% 

Fortunat Miloš 4.336 0,35% 

Gracar Gordana 3.783 0,31% 

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

Opuščeni VP 669 0,05% 

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

Cvetko Stanislav 425 0,03% 

Iskra Anton 425 0,03% 

Ostali 258.319 21,01% 

Skupaj 1.229.712 100,00% 

 
Na podlagi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPid) so delnice družbe uvrščene 
na organizirani trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze – vstopna kotacija.  
Upravni odbor družbe je na podlagi sklepa skupščine z dne 18.7.2013 pooblaščen povečati osnovni kapital 
družbe v petih letih za največ 2.565.748,59 EUR. 

 
Organi družbe 

Organi družbe so: 
Skupščina 
Upravni odbor 

Upravljanje družbe je enotirno. Družba ima tričlanski upravni odbor, eden izmed članov je izvršni direktor.  
 
Skupščina delničarjev družbe 
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.  
V prvih šestih mesecih leta 2014 se skupščina delničarjev družbe ni sestala. 
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Upravni odbor 
Družba ima tričlanski upravni odbor: 

Tomaž Lahajner, predsednik 
Majna Šilih, namestnica predsednika 
Bojana Vinkovič, izvršna direktorica. 

 
Dejavnost družbe in temelji naložbene politike družbe Sivent, d.d., Ljubljana 
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. 
 
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 
srednje do visokem tveganju, prinašati stabilno rast vrednosti naložbe. Vrste tveganj, ki jim je družba 
izpostavljena so: deželno tveganje, panožno tveganje, projektno tveganje, managersko tveganje, tveganje 
obrestnih mer in valutno tveganje. 

 
1.3. SPLOŠNO O SKUPINI SIVENT 

 
Skupino Sivent sestavljata matična družba Sivent, d.d., Ljubljana in odvisna družba GP Ljubljana, d.d.  
 
Skladno z računovodskimi standardi je družba Sivent, d.d., Ljubljana pripravila konsolidirane izkaze za Skupino 
Sivent, d.d., Ljubljana, ki upoštevajo računovodske izkaze odvisno družbo GP Ljubljana, d.d., v kateri je družba 
Sivent, d.d., Ljubljana imetnica 98,48% vseh izdanih delnic te družbe.   
 
Dejavnost družbe Sivent, d.d., Ljubljana je investiranje sredstev družbe v druga podjetja, pri katerih ima družba 
Sivent, d.d., Ljubljana različne lastniške deleže, upravljanje z naložbami v portfelju družbe ter sodelovanje pri 
upravljanju v posameznih družbah znotraj portfelja družbe.  
 
Dejavnost družbe GP Ljubljana d.d. je izvajanje storitev na področju turizma (hotel in kamp Ljubljana Resort, 
letno kopališče Laguna), gostinstva (Gostilna Štern, gostinstvo na Laguni) ter oddajanje lastnih nepremičnin v 
najem. 

 
ODVISNA DRUŽBA: GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA D.D. 
 
Firma: GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA, d.d. 
Skrajšana firma: GP Ljubljana, d.d.,  
Sedež: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Datum vpisa subjekta v SRG: 21.6.1989 
Glavna dejavnost: dejavnost restavracij in gostiln 
Organizacijska oblika: delniška družba 
Matična številka: 5006287000 
Davčna številka:  SI50029126 
Osnovni kapital:  182.010,52 EUR 
Št. navadnih imenskih kosovnih delnic: 43.617 
Zastopnik družbe: Tomaž Lahajner – izvršni direktor 
 
Družba Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. ima v svoji lasti nepremičnine v Ljubljani in sicer na lokaciji 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 za fitnes – Fitnes Sokol). Poslovanje družbe Gostinsko 
podjetje Ljubljana d.d. je sezonskega značaja.  
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Organizacijska struktura Skupine Sivent 

Izobrazba 
Sivent, d.d., Ljubljana Skupina Sivent 

30.6.2014 31.12.2013 30.6.2014 31.12.2013 

Visoka 1 1 2 2 

Višja   
 

    

Srednja   1 2 3 

Poklicna   
 

4 3 

Osnovna   
 

2 1 

Skupaj 1 2 10 9 

 
Podružnice 
Družbe v Skupini Sivent nimajo podružnic v Republiki Sloveniji niti v tujini. 
 
Drugi podatki 
Polletno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana in Konsolidirano polletno poročilo Skupine Sivent za obdobje 
01.01. – 30.06.2014 nista revidirani. 
Družba Sivent, d.d., Ljubljana je pripravila konsolidirane izkaze za Skupino Sivent za obdobje 01.01. – 
30.06.2014, v katere sta vključeni obvladujoča družba Sivent, d.d., Ljubljana in hčerinska družba Gostinsko 
podjetje Ljubljana d.d. 
Družba v prvih šestih mesecih 2014 ni izplačala dividend. 
Računovodske usmeritve in metode za vrednotenje se v prvem polletju 2014 niso spreminjale. 
Med povezanimi podjetji se pogodbe in drugi posli sklepajo pod običajnimi tržnimi pogoji. V obravnavanem 
obdobju ni bilo nobenih poslov s povezanimi osebami. 

 
1.4. POSLOVANJE DRUŽBE SIVENT, D.D., LJUBLJANA V PRVIH ŠESTIH MESECIH 2014  

 
Stroški poslovanja družbe Sivent, d.d., Ljubljana so v prvih šestih mesecih 2014 znašali 56.380, kar predstavlja 
37 % stroškov poslovanja v letu 2013 oziroma 86 % stroškov poslovanja v enakem obdobju leta 2013. Družba je 
iz poslovanja ustvarila izgubo v višini -56.380 EUR. Finančni prihodki družbe v obravnavanem obdobju so znašali 
117.828 EUR. Na drugi strani je družba knjižila 68.697 EUR odhodkov za obresti, ki jih ima pri bankah ali drugih 
kreditorjih. Izguba družbe Sivent, d.d., Ljubljana v prvih šestih mesecih 2014 znaša -7.650 EUR. 
 
Sredstva družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 30.06.2014 znašajo 7.285.488 EUR in so se zmanjšala glede na 
leto 2013 za 1,1 %. Dolgoročna sredstva predstavljajo 83,6 % vseh sredstev, kratkoročna sredstva pa 16,4 %. 
Vse naložbe družbe v pravne subjekte so izkazane med dolgoročnimi sredstvi. Kapital družbe Sivent, d.d., 
Ljubljana na dan 30.06.2014 znaša 4.640.235 EUR in je nižji v primerjavi s koncem leta 2013 za 1 %.  
Kratkoročne finančne obveznosti so se v obravnavanem obdobju povečale za 1,5 %, kratkoročne poslovne 
obveznosti pa zmanjšale za 66,3 %. Knjigovodska vrednost delnice na dan 30.06.2014 znaša 3,77 EUR.  
 
Povzetek iz računovodskih postavk: 
  1-6 2014 2013 Indeks 

  
Čisti prihodki od prodaje 0 262 0,0 

  
Kosmati donos 0 262 0,0 

  
Poslovni odhodki 56.380 150.513 37,5 

  
stroški blaga, materiala, storitev 16.133 60.880 26,5 

  
stroški dela 37.872 81.237 46,6 

  
odpisi vrednosti 2.121 6.226 34,1 

  
drugi poslovni odhodki 254 2.170 11,7 

  
Rezultat iz poslovanja -56.380 -150.251 37,5 

  
Finančni prihodki 117.828 715.049 16,5 

  
Finančni odhodki 68.796 630.506 10,9 

  
Rezultat iz rednega delovanja -7.348 -65.708 11,2 

  
Drugi prihodki 0 57   

  
Drugi odhodki 302 1.701 17,8 

  
Rezultat poslovnega leta -7.650 -67.352 11,4 
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  30.6.2014 31.12.2013 Indeks 
Struktura 
1-6 2014 

Struktura 
2013 

Sredstva 7.285.488 7.364.830 98,9 100% 100% 

Dolgoročna sredstva 6.089.561 6.159.282 98,9 84% 84% 

od tega:       
 

  

opredmetena osnovna sredstva 1.906 3.846 49,6 0% 0% 

dolgoročne finančne naložbe 6.087.148 6.154.748 98,9 84% 84% 

Kratkoročna sredstva 1.193.627 1.205.264 99,0 16% 16% 

od tega:       
 

  

kratkoročne finančne naložbe 0 0   0% 0% 

kratkoročne poslovne terjatve 1.193.429 1.205.205 99,0 16% 16% 

denarna sredstva 198 59 335,6 0% 0% 

Obveznosti do virov sredstev 7.285.488 7.364.830 98,9 100% 100% 

Kapital 4.640.235 4.686.255 99,0 64% 64% 

knjigovodska vrednost delnice 3,77 3,81 99,0 
 

  

Dolgoročne obveznosti 1.144.821 1.152.680 99,3 16% 16% 

Kratkoročne obveznosti 1.500.432 1.525.895 98,3 21% 21% 

kratkoročne finančne obveznosti 1.476.232 1.454.036 101,5 20% 20% 

kratkoročne poslovne obveznosti 24.200 71.859 33,7 0% 1% 

 
1.5. POSLOVANJE SKUPINE SIVENT V PRVIH ŠESTIH MESECIH 2014 

 
Povzetek iz računovodskih postavk: 
  1-6 2014 2013 Indeks 

  
Prihodki od prodaje 306.309 1.455.206 21,0 

  
Stroški blaga, materiala, storitev 240.026 801.498 29,9 

  
Stroški dela 79.403 187.196 42,4 

  
Amortizacija 230.772 460.419 50,1 

  
Rezultat iz poslovanja -268.056 -119.269 224,7 

  
Finančni prihodki 139.337 1.472.725 9,5 

  
Finančni odhodki 179.290 467.186 38,4 

  
Čisti poslovni izid obdobja -308.106 70.582 -436,5 

  

      

  30.6.2014 31.12.2013 Indeks 
Struktura 1-

6 2014 
Struktura 

2013 

Sredstva 12.390.832 12.749.216 97,2 100% 100% 

Dolgoročna sredstva 10.077.122 10.369.705 97,2 81% 81% 

od tega:       
 

  

opredmetena osnovna sredstva 9.034.928 9.259.565 97,6 73% 73% 

naložbe razpoložljive za prodajo 1.037.348 1.105.045 93,9 8% 9% 

Kratkoročna sredstva 2.313.710 2.379.511 97,2 19% 19% 

od tega:       
 

  

kratkoročne finančne naložbe in naložbe 
razpoložljive za prodajo 

781.255 741.861 105,3 6% 6% 

kratkoročne poslovne terjatve 1.303.980 1.304.769 99,9 11% 10% 

denarna sredstva 221.537 325.829 68,0 2% 3% 

Obveznosti do virov sredstev 12.390.832 12.749.216 97,2 100% 100% 

Kapital 4.515.831 4.862.305 92,9 36% 38% 

Dolgoročne obveznosti 3.526.122 3.533.981 99,8 28% 28% 

Kratkoročne obveznosti 4.348.879 4.352.930 99,9 35% 34% 

kratkoročne finančne obveznosti 4.092.759 4.179.884 97,9 33% 33% 

kratkoročne poslovne obveznosti 244.869 171.171 143,1 2% 1% 
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1.6. IZPOSTAVLJENOST IN OBVLADOVANJE TVEGANJ 
 
Na področju obvladovanja finančnih tveganj smo v letu 2014 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 
• zmanjšanje vplivov finančne krize 
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. 

 
Skupina je izpostavljena naslednjim tveganjem: 
 kreditno tveganje 
 likvidnostno tveganje 
 tržno tveganje 
 poslovno tveganje. 
Ta točka obravnava družbo in njeno izpostavljenost posameznim zgoraj omenjenim tveganjem, njene cilje, 
usmeritve in postopke za merjenje in obvladovanje tveganj, ter njeno ravnanje s kapitalom.  
 

Usmeritve upravljanja s tveganji  
Poslovodstvo je v celoti odgovorno za vzpostavitev okvira za upravljanje matične družbe in Skupine s tveganji. 
Usmeritve za upravljanje s tveganji so oblikovane z namenom opredeliti in analizirati tveganja, s katerimi se 
matična družba in Skupina  soočata, 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 matične družbe oziroma Skupine. Tako z 
izobraževanjem kot tudi s standardi in postopki upravljanja s tveganji se razvija  disciplinirano in konstruktivno 
okolje, v katerem se vsi zaposleni zavedajo svoje vloge in svojih obveznosti.  

 
Kreditno tveganje 
Kreditno tveganje je tveganje, da bo Skupina utrpela finančno izgubo, če stranka ali pogodbenica, vključena v 
pogodbo o finančnem inštrumentu ne izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno tveganje nastane predvsem iz 
naslova terjatev Skupine do strank in naložbenih vrednostnic. 
 
Izpostavljenost Skupine kreditnemu tveganju je odvisna zlasti od značilnosti posameznih pogodbenih partnerjev 
kot tudi plačilne nesposobnosti pogodbenih partnerjev z vidika panoge in države, v kateri stranka posluje, ter z 
vidika uspešnosti njenega poslovanja, saj lahko ti dejavniki vplivajo na kreditno tveganje, še zlasti v trenutnih 
neugodnih gospodarskih razmerah. Kreditna politika sledi načelu, da se za vsakega pogodbenega partnerja 
izvede analiza njegove kreditne sposobnosti, preden mu družbe v Skupini ponudijo standardne pogoje, ter se 
nato spremlja poravnavanje njegovih obveznosti do posamezne družbe v Skupini, njegovo poslovanje ter oceni 
njegovo plačilno sposobnost v prihodnjih obdobjih. Pregled zajema zunanje ocene, če obstajajo, v nekaterih 
primerih pa tudi reference banke.  
 
Analiza kreditnega tveganja pogodbenega partnerja vključuje tako njegovo finančno situacijo kot tudi pretekle 
izkušnje. Pri spremljanju kreditnega tveganja se za oceno pogodbenega partnerja gleda med drugim tudi 
geografski položaj, panogo, starostno strukturo terjatev, dospelost, ter obstoj predhodnih finančnih težav. 
Pogodbeni partnerji, pri katerih je tveganje ocenjeno kot “visoko”, se vnesejo v seznam partnerjev, s katerimi je 
poslovanje omejeno. Kot posledica slabšanja gospodarskih razmer v letih 2008 in 2009 je bilo potrebno na novo 
opredeliti nekatere omejitve sodelovanja s partnerji. 
 
Skupina oblikuje popravek vrednosti terjatev za oslabitve, ki predstavljajo višino ocenjenih izgub iz naslova 
poslovnih in drugih terjatev ter naložb.  
 
Maksimalno izpostavljenost kreditnemu tveganju finančnih inštrumentov predstavlja knjigovodska vrednost 
posameznih finančnih inštrumentov. Podjetje ni vstopilo v garancijske ali druge podobne obveznosti, ki bi 
izpostavljenost kreditnemu tveganju povečale nad knjigovodsko vrednost. 
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Terjatve Skupine do kupcev so razpršene, kot posledica dejavnosti družb v skupini, zato kreditno tveganje 
ocenjujemo kot obvladljivo. 
 
Likvidnostno tveganje 
Tveganja plačilne sposobnosti zajemajo tveganja povezana s primanjkljajem razpoložljivih finančnih virov in 
posledično z nesposobnostjo družb v Skupini, da v dogovorjenih rokih poravnajo svoje obveznosti. 

 
Tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti posamezne družbe v Skupini je odvisno od učinkovitega upravljanja z 
denarnimi sredstvi, ustreznih razpoložljivih kreditnih linij za kratkoročno uravnavanje denarnih tokov in je 
ocenjeno kot srednje veliko.  
 
Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti je odvisno od uspešnega, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi 
poslovanja, trajne sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov iz poslovanja in kreditne sposobnosti ter je ocenjeno 
kot srednje veliko.  
 
Družba obvladuje likvidnostno tveganje z aktivno politiko upravljanja likvidnosti, da ne prihaja do neusklajenih 
denarnih pritokov in odtokov, kar zajema planiranje prihodkov in odhodkov, spremljanje zapadlih terjatev do 
partnerjev, uporabo kreditnih linij pri bankah, razpršenost pri različnih bankah in razpršenost dospelih obveznosti. 
Matična družba likvidna sredstva za tekoče poslovanje zagotavlja tudi z dezinvestiranjem in zadolževanjem, saj 
zaradi dejavnosti nima stalnih likvidnih prilivov.  
 
Tržno tveganje 
Tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v tržnih cenah, kot so devizni tečaji, obrestne mere in lastniški 
inštrumenti, vplivale na prihodke družbe ali na vrednost finančnih inštrumentov. Cilj obvladovanja tržnega 
tveganja je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo tržnim tveganjem v razumnih mejah ob hkratni 
optimizaciji poslovnega izida. Morebitna sprememba cene naložb v lastniške papirje, ki so uvrščeni med naložbe, 
razpoložljive za prodajo, bi vplivala na presežek iz prevrednotenja. Največjo izpostavljenost tržnemu tveganju 
predstavlja naložba v družbo Moneta a.d., Podgorica. 
 

Valutno tveganje 
Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe deviznih tečajev. 
Skupina Sivent ni izpostavljena valutnim tveganjem, saj se vsa prodaja in nabava vrši v valuti evro. Vsa dana in 
prejeta posojila so nominirana v valuti evro. Ker podjetje ocenjuje valutno tveganje kot majhno, ne uporablja 
posebnih inštrumentov za zavarovanje pred tem tveganjem. 
 
Obrestno tveganje 
Obrestno tveganje je tveganje negativnega vpliva spremembe tržnih obrestnih mer na poslovanje posamezne 
družbe. Tveganje obrestne mere tako vključuje spremembe višine prihodnjih denarnih plačil za obresti zaradi 
spremembe obrestne mere kot tudi tveganje spremembe vrednosti finančnega inštrumenta zaradi spremembe 
vrednosti tržne obrestne mere. Dosežene obrestne mere so skladno z internimi akti podjetij v Skupini označene 
kot poslovna skrivnost in jih Skupina ne razkriva. 

 
Skupina Sivent v večini najema posojila pri bankah, zato je obrestno tveganje vezano  izključno na tržne razmere.  
 
Poslovno tveganje 
Poslovno tveganje je tveganje neposredne ali posredne izgube, do katere bi prišlo zaradi širokega spektra 
razlogov, povezanih s procesi, ki potekajo v družbi, osebjem, tehnologijo in infrastrukturo, pa tudi kot posledica 
zunanjih dejavnikov, ki niso povezani s kreditnim, tržnim in likvidnostnim tveganjem, kot so med drugim tveganja, 
ki izhajajo iz pravnih in regulatornih zahtev ter splošno sprejetih korporacijskih standardov. Poslovna tveganja 
izhajajo iz celotnega poslovanja družbe. Cilj družbe je upravljanje poslovnih tveganj na način, da se vzpostavi 
ravnotežje med izogibanjem finančnim izgubam in škodo, ki bi bila povzročena ugledu družbe in med celotno 
stroškovno učinkovitostjo, prav tako pa tudi izogibanje takšnim kontrolnim postopkom, ki zavirajo oziroma 
omejujejo samoiniciativnost in ustvarjalnost. Ključno odgovornost za razvoj in vpeljavo kontrol za nadzor 
poslovnega tveganja nosi poslovodstvo.  
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Poslovodstvo ocenjuje, da poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih obveznosti bistveno ne odstopajo od 
knjigovodskih. V nadaljevanju je naveden način ocenitve poštene vrednosti za posamezne vrste finančnih 
inštrumentov. 
Prejeta in dana posojila ter obveznosti za finančni najem: 
Prejeta dolgoročna posojila ter obveznosti za finančni najem so obrestovana po variabilni obrestni meri, zato se 
knjigovodska vrednost ne razlikuje od ocenjene poštene vrednosti. Kratkoročna prejeta in dana posojila so 
obrestovana po vsakokratni trenutni tržni obrestni meri.  
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo: 
Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo so izpostavljena tveganju spremembe cene. Družba redno spremlja 
tržne razmere  ter pripravlja ocene bodočih tržnih možnosti, z namenom identificiranja ustreznega trenutka za 
prodajo. 
Terjatve in obveznosti: 
Kratkoročne terjatve in obveznosti so izkazane po odplačni vrednosti. 
 

1.7. PRIČAKOVANI RAZVOJ SKUPINE 
 
Matična družba Sivent, d.d., Ljubljana bo tudi v prihodnje nadaljevala s svojo primarno dejavnostjo, t.j. bo 
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 zmanjševanja finančne izpostavljenosti ter 
morebitnega nadaljnjega investiranja po sprejetih naložbenih kriterijih.  
 
Odvisna družba GP Ljubljana d.d.  bo v prihodnjih obdobjih nadaljevala z dejavnostjo turizma, kopališča, 
gostinske dejavnosti in rekreativnih ter športnih aktivnosti ter tem podpornih aktivnosti na lokaciji Ljubljana 
Resorta. Razvoj družbe predstavlja predvsem vsakokratno prilagajanje ponudbe potrebam naših gostov ter 
identificiranje poslovnih priložnosti na področju obstoječe lokacije in dejavnosti. Intenzivnejše aktivnosti na 
področju razvoja dejavnosti bo družba izvajala predvsem v povezavi z umestitvijo Ljubljana Resorta v 
najučinkovitejše trženjske poti ter v prepoznavnost Ljubljana Resorta in Lagune tako v tujini kot tudi na domačem 
tržišču. Družba bo tako v prihodnjih obdobjih investirala predvsem v prodajne poti ter v tekoče vzdrževanje 
obstoječih objektov z namenom maksimirati prihodek ob najnižjih vložkih. 
 

1.8. AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA 
 
Sama dejavnost družbe Sivent, d.d., Ljubljana usmerja aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja v 
raziskovanje tehnik upravljanja družb in premoženja ter investiranja sredstev družbe.  
 
Odvisna družba GP Ljubljana d.d. izvaja predvsem aktivnosti na področju razvoja turističnih in gostinskih storitev 
v svojih enotah. 
 

1.9. EKOLOGIJA 
 
Družbe v Skupini Sivent se ne ukvarjajo z dejavnostjo, ki bi glede na okoljevarstveno zakonodajo, zahtevala 
dodatne ukrepe ali odhodke za te namene. 
 

1.10. DRUŽBENA ODGOVORNOST 
 

Družbe v Skupini Sivent si prizadevajo za motivirano in zadovoljno delovno okolje, ki se odraža tako v 
zadovoljstvu zaposlenih, kot tudi pri naših pogodbenih partnerjih.  
Družbe namenjajo določen del svojih sredstev za razvoj športa pri otrocih in mladostnikih ter s tem pripomorejo h 
kvalitetnejšemu in zadovoljnejšemu razvoju populacije v Republiki Sloveniji.  

 
1.11. DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 

 
Ocenjujemo, da se po datumu bilance stanja niso pojavili dogodki, ki bi lahko bistveno vplivali na računovodske 
izkaze družbe Sivent, d.d., Ljubljana in Skupine Sivent na dan 30.06.2014. 
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1.12. IZJAVA POSLOVODSTVA 

 
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze družbe Sivent,d.d., Ljubljana in Skupine Sivent za prvo polletje leta 
2014, končano na dan 30. junija 2014. 
Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske 
usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno 
poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in Skupine in izidov njunega 
poslovanja za prvo polletje 2014. 
Poslovodstvo odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje 
premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani v skladu z veljavno 
zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. 
Poslovodstvo družbe izjavlja, da je po njegovem najboljšem vedenju:  

-  računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje 
resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe in 
morebitnih drugih družb, vključenih v konsolidacijo kot celote, in 

-  v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega 
položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim družba in morebitne druge družbe, vključene 
v konsolidacijo, kot celota izpostavljene. 

 
 
 
Ljubljana, 28.8.2014       
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2. KAZALNIKI ZA DRUŽBO SIVENT, D.D., LJUBLJANA 
 

 
1-6 2014 Leto 2013 1-6 2013 

Temeljni kazalniki stanja financiranja       

Stopnja lastniškosti financiranja: 63,69% 63,63% 59,62% 

Kapital / Obveznosti do virov sredstev       

Stopnja dolgoročnosti financiranja: 79,41% 79,28% 60,46% 

Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi 
rezervacijami) / Obveznosti do virov sredstev 

      

Stopnja osnovnosti investiranja: 0,03% 0,05% 0,07% 

Osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) / Sredstva       

Stopnja dolgoročnosti investiranja: 83,58% 83,62% 84,16% 

Vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolgoročnih 
finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev / Sredstva 

      

    
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja       

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev: 1.923,30 1.033,58 702,10 

Kapital / Osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)       

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri 
koeficient): 

0,00 0,00 0,00 

Likvidnostna sredstva / Kratkoročne obveznosti       

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,80 0,79 0,40 

(pospešeni koeficient): 
   

Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / Kratkoročne 
obveznosti 

      

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,80 0,79 0,40 

(kratkoročni koeficient): 
   

Kratkoročna sredstva / Kratkoročne obveznosti       

    
Temeljni kazalniki gospodarnosti       

Koeficient gospodarnosti poslovanja: 0,94 2,03 3,93 

Poslovni prihodki / Poslovni odhodki       

    
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti       

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala: 0,00 -0,01 0,20 

Čisti dobiček v poslovnem letu / Povprečni kapital (brez čistega 
poslovnega izida proučevanega leta) 

      

Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala:  /  /  / 

Vsota dividend za poslovno leto / Povprečni osnovni kapital       

 
Za izračun koeficienta gospodarnosti poslovanja je družba v skladu s svojo dejavnostjo poleg poslovnih prihodkov 
in odhodkov upoštevala tudi prihodke in odhodke iz financiranja in naložbenja. 
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA DRUŽBO SIVENT, D.D., LJUBLJANA 
 

3.1. BILANCA STANJA NA DAN 30.6.2014 

 

podatki so v EUR 30.6.2014 31.12.2013 

SREDSTVA 7.285.488 7.364.830 

DOLGOROČNA SREDSTVA 6.089.561 6.159.282 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 507 688 

Opredmetena osnovna sredstva 1.906 3.846 

Dolgoročne finančne naložbe 6.087.148 6.154.748 

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 6.087.148 6.154.748 

Delnice in deleži v družbah v skupini 5.077.243 5.077.243 

Druge delnice in deleži 1.006.400 1.074.000 

Druge dolgoročne finančne naložbe 3.505 3.505 

Dolgoročna posojila 0 0 

Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 

Odložene terjatve za davek 0 0 

KRATKOROČNA SREDSTVA 1.193.627 1.205.264 

Kratkoročne finančne naložbe 0 0 

Kratkoročne poslovne terjatve 1.193.429 1.205.205 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.193.429 1.205.205 

Denarna sredstva 198 59 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 2.300 284 

   
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 7.285.488 7.364.830 

Kapital 4.640.235 4.686.255 

Vpoklicani kapital 5.131.497 5.131.497 

Osnovni kapital 5.131.497 5.131.497 

Kapitalske rezerve 0 0 

Rezerve iz dobička 0 0 

Presežek iz prevrednotenja 707.067 745.437 

Preneseni čisti dobiček 0 0 

Prenesena čista izguba -1.190.679 -1.123.327 

Čisti dobiček poslovnega leta 0 0 

Čista izguba poslovnega leta -7.650 -67.352 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 

Dolgoročne obveznosti 1.144.821 1.152.680 

Dolgoročne finančne obveznosti 1.000.000 1.000.000 

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 

Odložene obveznosti za davek 144.821 152.680 

Kratkoročne obveznosti 1.500.432 1.525.895 

Kratkoročne finančne obveznosti 1.476.232 1.454.036 

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 407.135 500.000 

Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.069.097 954.036 

Kratkoročne poslovne obveznosti 24.200 71.859 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 13.830 14.733 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 10.370 57.126 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 
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3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE 01.01. DO 30.6.2014 

 

podatki so v EUR Pojasnilo 1-6 2014 2013 1-6 2013 

Čisti prihodki od prodaje 4.8.1. 0 262 262 

Čisti prihodki od prodaje do družb v skupini   0 262 262 

Drugi poslovni prihodki   0 0 0 

Kosmati donos od poslovanja 4.8.1. 0 262 262 

Poslovni odhodki 4.8.3. 56.380 150.513 65.568 

Stroški blaga, materiala, storitev   16.132 60.880 21.305 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala   0 0 0 

Stroški porabljenega materiala   1.115 2.755 1.453 

Stroški storitev   15.017 58.125 19.852 

Stroški dela   37.872 81.237 39.872 

Stroški plač   28.536 62.978 31.492 

Stroški pokojninskih zavarovanj   0 0 0 

Stroški drugih socialnih zavarovanj   4.887 10.724 5.362 

Drugi stroški dela   4.450 7.535 3.017 

Odpisi vrednosti   2.121 6.226 3.985 

Amortizacija   2.121 6.226 3.985 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   0 0 0 

Drugi poslovni odhodki   254 2.170 406 

Rezultat iz poslovanja   -56.380 -150.251 -65.306 

Finančni prihodki 4.8.2. 117.828 715.049 14.963 

Finančni prihodki iz deležev   117.828 715.049 0 

Finančni prihodki iz danih posojil   0 0 14.963 

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini   0 0 0 

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim   0 0 14.963 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev   0 0 0 

Finančni odhodki 4.8.4. 68.796 630.506 149.534 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančih naložb   0 429.846 38.769 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti   68.697 200.364 110.600 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank   44.380 155.962 87.379 

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti   24.316 44.402 23.221 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti   100 296 165 

Drugi prihodki   0 57 680.057 

Drugi odhodki   302 1.701 829 

Celotni dobiček / izguba   -7.650 -67.352 479.352 

Davek iz dobička   0 0 0 

Odloženi davki   0 0 0 

Čisti dobiček / izguba obračunskega obdobja   -7.650 -67.352 479.352 

 
3.3. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 01.01. DO 30.6.2014 

 
podatki so v EUR 1-6 2014 2013 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja   -7.650 -67.352 

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev   

0 0 

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo  
 

-38.370 476.591 

Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (vplivov 
sprememb deviznih tečajev)  

0 0 

Druge sestavine vseobsegajočega donosa  
 

0 0 

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja   -46.021 409.239 
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3.4. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE 01.01. DO 30.6.2014 

 

podatki so v EUR 1-6 2014 leto 2013 

A. Finančni tokovi pri poslovanju     

a) Pritoki pri poslovanju 9.760 -263.246 

 

Poslovni prihodki  0 262 

 

Drugi prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 0 57 

 

Začetne manj končne poslovne terjatve 11.776 -263.780 

 

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -2.016 215 

b) Odtoki pri poslovanju -102.220 -366.218 

 

Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij -54.005 -144.287 

 

Drugi odhodki, ki se nanašajo na poslovanje -556 -1.701 

 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 0 0 

 

Končne manj začetne zaloge 0 0 

 

Končni manj začetni poslovni dolgovi -47.659 -220.230 

 

Končne manj začetne pasivne kratkoročne časovne razmejitve 0 0 

c) Prebitek pritokov pri poslovanju ali odtokov pri poslovanju (a+b) -92.460 -629.464 

B. Finančni tokovi pri naložbenju     

a) Pritoki pri naložbenju 139.200 1.743.938 

 

Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotovalnih) 117.828 715.049 

 

Drugi prihodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0 

 

Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 21.372 1.024.077 

 

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 4.812 

b) Odtoki pri naložbenju 0 -391.077 

 

Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotovalnih) 0 -391.077 

 

Drugi odhodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0 

 

Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0 

c) Prebitek pritokov pri naložbenju ali odtokov pri naložbenju (a+b) 139.200 1.352.861 

C. Finančni tokovi pri financiranju     

a) Pritoki pri financiranju 22.196 0 

 

Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen prevrednotovalnih) 0 0 

 

Drugi prihodki, ki se nanašajo na financiranje 0 0 

 

Povečanje kapitala (brez čistega dobička) 0 0 

 

Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 22.196 0 

b) Odtoki pri financiranju -68.797 -723.819 

 

Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) -68.697 -200.661 

 

Drugi odhodki, ki se nanašajo na financiranje -100 0 

 

Zmanjšanje kapitala (brez izgube poslovnega leta) 0 0 

 

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 -523.158 

 

Zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobička (izplačila dividend in drugih 
deležev) 

0 0 

c) Prebitek pritokov pri financiranju ali odtokov pri financiranju (a+b) -46.601 -723.819 

Č. Končno stanje denarnih sredstev 198 59 

 

X) Finančni izid v obdobju (sešt. prebitkov Ac, Bc, Cc) 139 -422 

  Y) Začetno stanje denarnih sredstev 59 481 
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3.5. IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE 01.01. DO 30.6.2014 

 
podatki so v EUR Osnovni kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Presežek iz 
prev.fin.nal. 

Preneseni čisti 
izid 

Čisti izid 
posl.leta 

Kapital 

A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja (31.12.2013) 5.131.497 0 745.437 -1.190.678 0 4.686.256 

B.1. Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 -38.370 0 -7.650 -46.020 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja   
   

-7.650 -7.650 

b) Vnos presežka iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb   
 

-38.370 
  

-38.370 

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 

a) 
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala 

0 0 0 0 0 0 

b) 
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepih organov vodenja in nadzora 

0 0 0 0 0 0 

c) 
Razporeditev kapitalskih rezerv na druge sestavine kapitala po sklepih 
organov vodenje in nadzora 

0 0 0 0 0 0 

C. Končno stanje poročevalskega obdobja (30.6.2014) 5.131.497 0 707.067 -1.190.678 -7.650 4.640.236 

          Bilančni dobiček / izguba 30.6.2014       -1.190.678 -7.650 -1.198.328 

Izkaz gibanja kapitala za obdobje 01.01.2013 do 31.12.2013: 

 
podatki so v EUR Osnovni kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Presežek iz 
prev.fin.nal. 

Preneseni čisti 
izid 

Čisti izid 
posl.leta 

Kapital 

A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja (31.12.2012) 5.131.497 0 268.845 -1.123.326 0 4.277.016 

B.1. Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 476.591 0 -67.352 409.239 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja   
   

-67.352 -67.352 

b) Vnos presežka iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb   
 

476.591 
  

476.591 

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 

a) 
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala 

0 0 0 0 0 0 

b) 
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepih organov vodenja in nadzora 

0 0 0 0 0 0 

c) 
Razporeditev kapitalskih rezerv na druge sestavine kapitala po sklepih 
organov vodenje in nadzora 

0 0 0 0 0 0 

C. Končno stanje poročevalskega obdobja (31.12.2013) 5.131.497 0 745.437 -1.123.326 -67.352 4.686.256 

          Bilančni dobiček / izguba 31.12.2013       -1.123.326 -67.352 -1.190.678 
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Na dan 30.6.2014 družba izkazuje bilančno izgubo v višini -1.198.328 evrov. 
podatki so v EUR 1-6 2014 2013 1-6 2013 

Čisti dobiček poslovnega leta   0 0 479.352 

Čista izguba poslovnega leta 
 

-7.650 -67.352 0 

Preneseni čisti dobiček 
 

0 0 0 

Prenesena čista izguba 
 

-1.190.679 -1.123.327 0 

Zmanjšanje kapitalskih rezerv 
 

0 0 0 

Zmanjšanje rezerv iz dobička 
 

0 0 0 

Povečanje rezerv iz dobička 
 

0 0 0 

Bilančni dobiček 
 

0 0 0 

Bilančna izguba   -1.198.329 -1.190.679 479.352 

 
3.6. POJASNILA K BILANCI STANJA  

 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Tabela gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev: 

   
v evrih 

  
Dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Druga 
neopredmetena 

sredstva 
Skupaj 

Nabavna vrednost:       

Stanje 1.1.2014 1.323 1.817 3.139 

Pridobitve 
  

0 

Odtujitve 
  

0 

Stanje 30.6.2014 1.323 1.817 3.139 

        

Nabrani popravek vrednosti: 
  

  

Stanje 1.1.2014 1.323 1.128 2.451 

Amortizacija v letu 2014 
 

181 181 

Odtujitve 
  

0 

Stanje 30.6.2014 1.323 1.309 2.632 

        

Neodpisana vrednost: 
  

  

Stanje 1.1.2014 0 689 689 

Stanje 30.6.2014 0 507 507 

 
Opredmetena osnovna sredstva 
Preglednica stanja in sprememb opredmetenih osnovnih sredstev: 

   
v evrih 

  Oprema 
Drobni 

inventar 
Skupaj 

Nabavna vrednost:       

Stanje 1.1.2014 68.684 2.744 71.428 

Pridobitve 
  

0 

Odtujitve 
  

0 

Stanje 30.6.2014 68.684 2.744 71.428 

        

Nabrani popravek vrednosti: 
  

  

Stanje 1.1.2014 64.838 2.744 67.582 

Amortizacija v letu 2014 1.940 
 

1.940 

Odtujitve 
  

0 

Stanje 30.6.2014 66.778 2.744 69.522 

        

Neodpisana vrednost: 
  

  

Stanje 1.1.2014 3.846 0 3.846 

Stanje 30.6.2014 1.906 0 1.906 
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Dolgoročne finančne naložbe in naložbene nepremičnine 
  30.6.2014 Struktura  31.12.2013 Indeks  

Dolgoročne finančne naložbe v kapital družb 6.083.643 99,94% 6.151.243 99 

Druge dolgoročne finančne naložbe 3.505 0,06% 3.505 100 

Skupaj dolgoročne finančne naložbe  6.087.148 100,00% 6.154.748 99 

 
Tabela gibanja dolgoročnih naložb: 

     
v evrih 

  31.12.2013 Povečanje Zmanjšanje 
Okrepitev/   
Oslabitev 

30.6.2014 

Dolgoročne naložbe v kapital drugih družb 6.151.243 0 -67.600 0 6.083.643 

Druge dolgoročne finančne naložbe 3.505 0 0 0 3.505 

Dolgoročno dana posojila 
    

0 

Skupaj dolgoročne finančne naložbe 6.154.748 0 -67.600 0 6.087.148 

 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 v evrih    

  30.6.2014 Struktura   31.12.2013 Indeks  

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 28.914 2,42% 28.914 100 

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 631 0,05% 631 100 

Popravek kratkoročnih terjatev do kupcev -29.283 -2,45% -29.283 100 

Dani predujmi in varščine v državi 0 0,00% 0   

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti 0 0,00% 0   

Terjatve do državnih institucij 0 0,00% 0   

Terjatve iz naslova prodaje vrednostnih papirjev 1.141.890 95,68% 1.150.890 99 

Ostale kratkoročne terjave 51.277 4,30% 54.052 95 

Skupaj kratkoročne terjatve iz poslovanja 1.193.429 100,00% 1.205.204 99 

 
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 
    v evrih 

  30.6.2014 Struktura  31.12.2013 Indeks  

Evrska sredstva na računih 198 100,00% 59 334 

Evrski depoziti pri poslovnih bankah 0 0,00% 0   

Devizna sredstva na računih 0 0,00% 0   

Skupaj dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 198 100,00% 59 334 

 
Aktivne časovne razmejitve 

    
v evrih 

  30.6.2014 Struktura  31.12.2013 Indeks  

Kratkoročno odloženi stroški poslovanja 2.300 100,00% 284 811 

Skupaj kratkoročne aktivne časovne razmejitve 2.300 100,00% 284 811 

 
Kapital 
V prvih šestih mesecih 2014 znaša čisti poslovni izid -7.650 evrov. Kapital družbe na 30.6.2014 znaša 4.640.235 
evrov, knjigovodska vrednost delnice družbe na ta dan znaša 3,77 evrov. Presežek iz prevrednotenja predstavlja 
prevrednotenje naložbe v delnice DZU Moneta na tržno vrednost na 30.6.2014. 
Podrobno so postavke kapitala ter spremembe prikazane v točki 3.5. Izkaz gibanja kapitala.  
 
Dolgoročne obveznosti  
       v evrih 

  30.6.2014 Struktura   31.12.2013 Indeks  

Dolgoročne finančne obveznosti 1.000.000 87,35% 1.000.000 100 

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0,00% 0   

Odložene obveznosti za davek 144.821 12,65% 152.680 95 

Skupaj dolgoročne obveznosti 1.144.821 100,00% 1.152.680 99 



SIVENT, d.d., Ljubljana in Skupina Sivent 

___________________________________________________________________________________________

Nerevidirano polletno poročilo za obdobje 1.1. – 30.6.2014 
18 

Kratkoročne  finančne in poslovne obveznosti 
       v evrih 

  30.6.2014 Struktura  31.12.2013 Indeks  

Kratkoročne finančne obveznosti 1.476.233 98,39% 1.503.404 98 

Kratkoročna posojila pridobljena pri podjetjih v državi 1.002.922 66,84% 954.036 105 

Kratkoročna posojila pridobljena pri bankah v državi 400.000 26,66% 500.000 80 

Kratkoročna posojila pridobljena pri bankah v tujini 0 0,00% 0   

Kratkoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema 0 0,00% 0   

Kratkoročne obveznosti za obresti 73.312 4,89% 49.369 148 

Kratkoročne poslovne obveznosti 24.200 1,61% 22.491 108 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi 13.830 0,92% 14.733 94 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini 0 0,00% 0   

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 4.223 0,28% 5.797 73 

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 3.926 0,26% 285 1.378 

Kratkoročne obveznosti za obresti 0 0,00% 0   

Kratkoročno prejeti predujmi 0 0,00% 0   

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2.221 0,15% 1.676 133 

Skupaj kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 1.500.433 100,00% 1.525.895 98 

 
3.7. RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

 
Poslovni prihodki 

 
      v evrih 

  1-6 2014   Leto 2013 Indeks  

Prihodki od prodaje drugih storitev 0 
 

262 0 

Drugi prihodki iz poslovanja 0 
 

0   

Skupaj poslovni prihodki 0   262 0 

 
Finančni prihodki 

    
v evrih 

  1-6 2014 Struktura  Leto 2013 Indeks  

Prihodki od obresti iz naslova danih posojil 0 0,00% 0   

Prihodki iz naslova prodaje finančnih naložb 117.828 100,00% 715.049 16 

Skupaj finančni prihodki 117.828 100,00% 715.049 16 

 
Poslovni odhodki 
Pregled stroškov po naravnih vrstah je prikazan v naslednji tabeli: 

    
v evrih 

  1-6 2014 Struktura  Leto 2013 Indeks  

Stroški materiala 1.115 1,98% 2.755 40 

Stroški storitev 15.017 26,64% 58.125 26 

Stroški amortizacije 2.121 3,76% 6.226 34 

Stroški dela 37.872 67,17% 81.236 47 

Drugi stroški 254 0,45% 2.170 12 

Skupaj stroški 56.379 100,00% 150.513 37 

Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev in 
dolgoročnih sredstvih 

0 
 

0   

Skupaj poslovni odhodki 56.379   150.513 37 

 
Stroški po funkcionalnih vrstah  

    
v evrih 

  1-6 2014 Struktura  Leto 2013 Indeks  

Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0,00% 0   

Stroški uprave 56.379 100,00% 150.513 37 

Stroški prodaje 0 0,00% 0   

Skupaj stroški 56.379 100,0% 150.513 37 
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Finančni odhodki 

 
      v evrih 

  1-6 2014 Struktura  Leto 2013 Indeks  

Odhodki za obresti iz naslova prejetih posojil 68.696 99,85% 200.365 34 

Odhodki od prevrednotenja terjatev in dolgov izraženih v tuji 
valuti 

0 0,00% 0   

Odhodki od prodaje finančnih naložb 0 0,00% 429.846 0 

Prevrednotovalni finan.odhodki zaradi oslabitve 0 0,00% 0   

Drugi finančni odhodki 100 0,15% 296 34 

Skupaj finančni odhodki 68.796 100,00% 630.507 11 

 
 

4. RAČUNOVODSKI PODATKI ZA SKUPINO SIVENT 
 
4.1. IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE SIVENT 
 
(v EUR) 30.6.2014 31.12.2013 

   

SREDSTVA 12.390.832 12.749.216 

   

DOLGOROČNA SREDSTVA 10.077.122 10.369.705 

Neopredmetena sredstva 507 898 

Opredmetena osnovna sredstva 9.034.928 9.259.565 

Naložbe razpoložljive za prodajo 1.037.348 1.105.045 

Dolgoročna posojila 0 0 

Dolgoročne poslovne terjatve 4.339 4.197 

Odložene terjatve za davek 0 0 

   

KRATKOROČNA  SREDSTVA 2.313.710 2.379.511 

Sredstva za prodajo 228.075 228.075 

Zaloge 6.938 7.052 

Poslovne terjatve in druge terjatve 1.303.980 1.304.769 

Kratkoročna posojila 553.180 513.786 

Naložbe razpoložljive za prodajo 0 0 

Denarna sredstva 221.537 325.829 

   OBVEZNOSTI  IN  KAPITAL 12.390.832 12.749.216 

   

KAPITAL 4.515.831 4.862.305 

Osnovni kapital 5.131.497 5.131.497 

Kapitalske rezerve 0 0 

Presežek iz prevrednotenja 707.067 745.437 

Zadržani čisti poslovni izid -1.094.060 -1.094.060 

Ćisti poslovni izid poslovnega leta -303.956 0 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 4.440.548 4.782.874 

Neobvladujoči deleži kapitala 75.283 79.431 

   

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 3.526.122 3.533.981 

Rezervacije 0 0 

Dolgoročna posojila  1.891.982 1.891.982 

Obveznosti za finančni najem 1.489.319 1.489.319 

Odložene obveznosti za davek 144.821 152.680 

   

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 4.348.879 4.352.930 

Kratkoročna posojila 4.092.759 4.179.884 

Kratkoročne poslovne obveznosti 244.869 171.171 

Druge kratkoročne obveznosti 11.251 1.875 
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4.2. IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE SIVENT 

(v EUR) 1-6 2014 2013 1-6 2013 

    
Prihodki od prodaje 306.309 1.455.206 476.040 

Sprememba vrednosti zalog 0 0 0 

Drugi poslovni prihodki 6.928 67.996 13.117 

Stroški blaga, materiala in storitev -240.026 -801.498 -313.639 

Stroški dela -79.403 -187.196 -84.316 

Amortizacija -230.772 -460.419 -229.127 

Drugi poslovni odhodki -31.092 -193.358 -114.969 

Poslovni izid iz poslovanja (1+2+3-4-5-6-7) -268.056 -119.269 -252.894 

    
Finančni prihodki 139.337 1.472.725 696.692 

Finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti -179.290 -467.186 -235.215 

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov -97 -815.688 -38.769 

Rezultat pred davkom (1+2+3-4-5-6-7+8-9) -308.106 70.582 169.814 

    
Davek iz dobička / Odložena terjatev za davek 0 0 0 

Čista poslovni izid obdobja (1+2+3-4-5-6-7+8-9-10) -308.106 70.582 169.814 

 
Drugi vseobsegajoči donos 

(v EUR) 1-6 2014 leto 2013 1-6 2013 

    
Čisti poslovni izid  obdobja -308.106 70.582 169.814 

Prevrednotenje nepremičnin, naprav in opreme 
 

0 0 

Prenos presežka iz prevrednotenja v finančne prihodke 
 

0 0 

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih naložb 62.900 476.591 0 

Oblikovanje odloženih obveznosti za davek 10.693 0 0 

Celotni vseobsegajoči donos za obdobje -234.513 547.173 169.814 
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4.3. IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE SIVENT 
 
Izkaz gibanja kapitala za obdobje 1.1.2014 – 30.6.2014: 

(V EUR) 
Vpoklicani 

kapital 
Kapitalske 

rezerve 
Presežek iz 

prevrednotenja 
Preneseni čisti 
dobiček/izguba 

Tekoči 
poslovni izid 

Kapital 
lastnikov 

obvladujoče 
družbe 

Neobvladujoči 
deleži kapitala 

Skupaj 
kapital 

Stanje 31.12.2013 5.131.497 0 745.437 -1.094.060 0 4.782.873 79.431 4.862.304 

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta   
   

-303.956 -299.808 -4.148 -303.956 

Vnos presežka iz prevrednotenja finančnih naložb   
 

-38.370 
  

-38.370 
 

-38.370 

Druge spremembe kapitala   
    

-4.148 
 

0 

Prenos poslovnega izida na pretekli poslovni izid   
      

0 

Kritje pretekle izgube   
      

0 

Končno stanje 30.6.2014 5.131.497 0 707.067 -1.094.060 -303.956 4.440.547 75.283 4.515.831 

 
Izkaz gibanja kapitala za obdobje 1.1.2013 – 31.12.2013: 

(V EUR) 
Vpoklicani 

kapital 
Kapitalske 

rezerve 
Presežek iz 

prevrednotenja 
Preneseni čisti 
dobiček/izguba 

Tekoči 
poslovni izid 

Kapital 
lastnikov 

obvladujoče 
družbe 

Neobvladujoči 
deleži kapitala 

Skupaj 
kapital 

Stanje 31.12.2012 5.131.497 0 268.845 3.793 -1.125.964 4.278.171 77.331 4.355.502 

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta   
   

68.482 68.482 2.100 70.582 

Vnos presežka iz prevrednotenja finančnih naložb   
 

476.591 
  

476.591 
 

476.591 

Druge spremembe kapitala   
  

-40.371 
 

-40.371 
 

-40.371 

Prenos poslovnega izida na pretekli poslovni izid   
  

-1.125.964 1.125.964 
  

0 

Kritje pretekle izgube   
  

68.482 -68.482 
  

0 

Končno stanje 31.12.2013 5.131.497 0 745.437 -1.094.060 0 4.782.873 79.431 4.862.304 
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4.4. IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE SIVENT 

 

podatki so v EUR 1-6 2014 leto 2013 

A. Finančni tokovi pri poslovanju     

a) Pritoki pri poslovanju 313.884 1.668.955 

 

Poslovni prihodki  306.309 1.524.287 

 

Drugi prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 6.928 0 

 

Začetne manj končne poslovne terjatve 21.537 144.571 

 

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -20.890 97 

b) Odtoki pri poslovanju -322.441 -1.221.926 

 

Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij -351.034 -1.320.537 

 

Drugi odhodki, ki se nanašajo na poslovanje -5.227 0 

 

Začetne manj končne zaloge 114 -1.116 

 

Začetna manj končna sredstva za prodajo 0 923.000 

 

Končni manj začetni poslovni dolgovi 24.330 -818.875 

 

Končne manj začetne pasivne kratkoročne časovne razmejitve 9.376 -4.398 

    c) Prebitek pritokov pri poslovanju ali odtokov pri poslovanju (a+b) -8.557 447.029 

    B. Finančni tokovi pri naložbenju     

a) Pritoki pri naložbenju 139.200 2.547.402 

 

Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotovalnih) 117.828 1.510.409 

 

Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 21.372 1.032.181 

 

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 4.812 

b) Odtoki pri naložbenju -39.394 -1.223.119 

 

Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotovalnih) 0 -391.077 

 

Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 -357.575 

 

Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) -39.394 -474.467 

    c) Prebitek pritokov pri naložbenju ali odtokov pri naložbenju (a+b) 99.806 1.324.283 

    C. Finančni tokovi pri financiranju     

a) Pritoki pri financiranju 43.705 0 

 

Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen prevrednotovalnih) 21.397 0 

 

Drugi prihodki, ki se nanašajo na financiranje 111 0 

 

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0 

 

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 22.196 0 

b) Odtoki pri financiranju -239.245 -1.477.402 

 

Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) -179.165 -446.521 

 

Drugi odhodki, ki se nanašajo na financiranje -125 0 

 

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 -372.004 

 

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) -59.955 -658.877 

 

Zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobička (izplačila dividend in drugih 
deležev) 

0 0 

    c) Prebitek pritokov pri financiranju ali odtokov pri financiranju (a+b) -195.540 -1.477.402 

    Č. Končno stanje denarnih sredstev 221.537 325.829 

 

X) Finančni izid v obdobju (sešt. prebitkov Ac, Bc, Cc) -104.292 293.910 

  Y) Začetno stanje denarnih sredstev 325.829 31.919 
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4.5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE SIVENT 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Tabela gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev: 

v evrih 
Dolgoročne premoženjske 

pravice 
Druga neopredm. 

Sredstva 
Skupaj 

Nabavna vrednost       

Stanje 1.1.2014 118.057 1.817 119.874 

Povečanje 0 0 0 

Zmanjšanje 0 0 0 

Stanje 30.6.2014 118.057 1.817 119.874 

    
 

  

Popravek vrednosti   
 

  

Stanje 1.1.2014 117.848 1.128 118.976 

Amortizacija 2014 209 182 391 

Zmanjšanje 0 0 0 

Stanje 30.6.2014 118.057 1.310 119.367 

    
 

  

Neodpisana vrednost   
 

  

Stanje 1.1.2014 209 689 898 

Stanje 30.6.2014 0 507 507 

 
Opredmetena osnovna sredstva 
Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev: 

v evrih Zemljišča Zgradbe Oprema in DI 
Oprema v 

pridobivanju 
Skupaj 

Nabavna vrednost           

Stanje 1.1.2014 3.520.117 7.198.194 4.251.820 0 14.970.131 

Povečanje 0 0 0 0 0 

Zmanjšanje 0 0 0 0 0 

Stanje 30.6.2014 3.520.117 7.198.194 4.251.820 0 14.970.131 

    
   

  

Popravek vrednosti   
   

  

Stanje 1.1.2014 0 -2.267.651 -3.442.914 0 -5.710.565 

Amortizacija 2014 0 -86.409 -138.228 0 -224.637 

Povečanje 0 
   

0 

Zmanjšanje 0 
   

0 

Stanje 30.6.2014 0 -2.354.060 -3.581.142 0 -5.935.202 

    
   

  

Neodpisana vrednost   
   

  

Stanje 1.1.2014 3.520.117 4.930.543 808.906 0 9.259.566 

Stanje 30.6.2014 3.520.117 4.844.134 670.678 0 9.034.929 

 
Naložbe razpoložljive za prodajo – dolgoročne 

v evrih 30.6.2014 31.12.2013 

Naložbene nepremičnine 0 0 

Dolgoročne naložbe - razpoložljive za prodajo: 1.006.400 1.074.000 

Druge naložbe  30.948 31.045 

Skupaj dolgoročne finančne naložbe 1.037.348 1.105.045 

 
Tabela gibanja naložb: 

 
v evrih 

Stanje na začetku poslovnega leta - 1.1.2014 1.105.045 

Povečanja 0 

Zmanjšanja -67.697 

Stanje ob koncu obdobja – 30.6.2014 1.037.348 
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Dolgoročne poslovne terjatve 
v evrih 30.6.2014 31.12.2013 

Dolgoročne terjatve iz naslova prodaje vrednostnih papirjev 0 0 

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 4.339 4.197 

Skupaj dolgoročne terjatve iz poslovanja 4.339 4.197 

 
Sredstva za prodajo 

v evrih 30.6.2014 31.12.2013 

Sredstva za prodajo 228.075 228.075 

Skupaj dolgoročne terjatve iz poslovanja 228.075 228.075 

 
Zaloge 

v evrih  30.06.2014 31.12.2013 

Material in surovine 2.618 2.618 

Trgovsko blago 4.320 4.434 

Zaloge skupaj 6.938 7.052 

 
Kratkoročno dana posojila 

v evrih  30.06.2014 31.12.2013 

Kratkoročna posojila, dana družbam v skupini 0 0 

Kratkoročna posojila, dana drugim 516.686 513.786 

Za prodajo kupljeni vrednostni papirji 0 0 

Skupaj kratkoročna dana posojila 516.686 513.786 

 
Kratkoročne poslovne terjatve 

v evrih 30.6.2014 31.12.2013 

Kratkoročne terjatve do kupcev 51.883 46.366 

Kratkoročne terjatve za dane predujme 13.567 14.764 

Kratkoročne terjatve za obresti 36.494 19.882 

Terjatve iz naslova prodaje vrednostnih papirjev 1.141.890 1.150.890 

Druge kratkoročne terjatve  74.570 71.684 

Skupaj kratkoročne terjatve 1.318.404 1.303.586 

 
Denarna sredstva 

v evrih 30.6.2014 31.12.2013 

Denarna sredstva v blagajni 4.625 1.300 

Denarna sredstva na računih 216.912 324.529 

Skupaj denarna sredstva 221.537 325.829 

 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

v evrih 30.6.2014 31.12.2013 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 22.071 1.181 

Skupaj aktivne časovne razmejitve 22.071 1.181 

 
Kapital 

v evrih 30.6.2014 31.12.2013 

Osnovni kapital 5.131.497 5.131.497 

Kapitalske rezerve 0 0 

Presežek iz prevrednotenja 707.067 745.437 

Zadržani čisti poslovni izid -1.094.060 -1.165.061 

Čisti poslovni izid poslovnega leta -303.956 70.582 

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 4.440.548 4.782.455 

Neobvladujoči deleži kapitala 75.283 79.850 

Skupaj kapital 4.515.831 4.862.305 
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Dolgoročne finančne obveznosti 
v evrih 30.6.2014 31.12.2013 

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0 

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.891.982 1.891.982 

Dolgoročne finančne obveznosti (finančni lizing) 1.489.319 1.489.319 

Dolgoročne finančne obveznosti skupaj 3.381.301 3.381.301 

 
Odložene obveznosti za davek 

v evrih 31.12.2013 Zmanjšanje Povečanje 30.6.2014 

Odložene obveznosti za davek 152.680 -20.031 12.172 144.821 

 
Kratkoročne finančne obveznosti 

v evrih 30.06.2014 31.12.2013 

Kratkoročna posojila, dobljena pri družbah v skupini 0 0 

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah 610.938 815.815 

Kratkroočna posojila, dobljena pri drugih 3.243.032 3.209.009 

Kratkoročne obveznosti za obresti 238.789 155.060 

Skupaj kratkoročne finančne obveznosti 4.092.759 4.179.884 

 
Kratkoročne poslovne obveznosti 

v evrih 30.06.2014 31.12.2013 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 164.372 103.605 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 14.972 14.907 

Kratkoročne obveznosti do države 35.028 29.178 

Kratkoročne obveznosti za predujme in varščine 648 711 

Druge kratkoročne obveznosti 29.849 22.770 

Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 244.869 171.171 

 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

v evrih 30.6.2014 31.12.2013 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 11.251 1.875 

Skupaj aktivne časovne razmejitve 11.251 1.875 

 
Poslovni prihodki 

  
v evrih 

Vrsta prihodka 1-6 2014 Leto 2013 

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu 263.281 1.284.943 

Prihodki od najemnin na domačem trgu 43.028 170.263 

Čisti prihodki iz prodaje 306.309 1.455.206 

Drugi poslovni prihodki 0 0 

Skupaj kosmati donos iz poslovanja 306.309 1.455.206 

 
Poslovni odhodki 

  
v evrih 

Vrsta stroška 1-6 2014 Leto 2013 

Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0 

Stroški materiala 77.567 276.076 

Stroški storitev 162.459 525.423 

Stroški amortizacije 230.772 460.419 

Stroški dela 79.403 187.196 

Drugi stroški 26.118 66.741 

Skupaj stroški 576.319 1.515.855 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 424.611 

Skupaj poslovni odhodki 576.319 1.940.466 
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Finančni prihodki 

  
v evrih 

  1-6 2014 Leto 2013 

Finančni prihodki iz deležev 117.829 1.418.232 

Finančni prihodki iz posojil v skupini 0 0 

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 21.397 53.408 

Drugi finančni prihodki 111 1.086 

Skupaj finančni prihodki 139.337 1.472.726 

 
Finančni odhodki 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti: 

  
v evrih 

  1-6 2014 Leto 2013 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 61.056 200.754 

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 118.109 245.291 

Skupaj finančni odhodki iz finančnih obveznosti 179.165 446.045 

 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti: 

  
v evrih 

  1-6 2014 Leto 2013 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0 

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 125 21.141 

Skupaj finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 125 21.141 

 
Drugi prihodki 

  
v evrih 

  1-6 2014 Leto 2013 

Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 0 53.687 

Prejete odškodnine 4.359 12.318 

Subvencije, ki niso povezane s poslovnimi učinki 0 1.990 

Ostali prihodki 2.569 0 

Skupaj drugi prihodki 6.928 67.995 

 
Drugi odhodki 

  
v evrih 

  1-6 2014 Leto 2013 

Denarne kazni 0 4.400 

Plačane odškodnine 0 0 

Drugi odhodki 4.974 122.217 

Skupaj drugi odhodki 4.974 126.617 

 
 

5.  DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 
 
Po datumu bilance stanja se niso pojavili dogodki, ki bi lahko bistveno vplivali na računovodske izkaze družbe 
Sivent, d.d., Ljubljana in Skupine Sivent na dan 30.6.2014. 
 
Ljubljana, 28.8.2014        

 


