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1 SESTAVA SKUPINE 
 
 

1.1 Osnovni podatki Skupine Sivent 
 
Konsolidirano letno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana je pripravljeno na podlagi 
konsolidacije poslovnih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana z družbama:  
- Sivent Beograd, d.o.o.: družba Sivent, d.d., Ljubljana je imetnica poslovnega deleža, ki 

znaša 100,00 % osnovnega kapitala te družbe, in  
- Cinemania Group, d.o.o.: družba Sivent, d.d., Ljubljana je na dan 31.12.2007 imetnica 

poslovnega deleža družbe Cinemania Group, d.o.o. v višini 60,00 % osnovnega kapitala 
te družbe. 

 
1.1.1 Osnovni podatki o matični družbi  

 
Firma:                                    SIVENT, družba tveganega kapitala, d.d.,Ljubljana 
Sedež:                                   Ljubljana, Dunajska cesta 270 
Šifra dejavnosti:  64.200 dejavnost holdingov 
Matična številka:  1754955 
Davčna številka:   44990235 
Osnovni kapital:   5.131.497,19 EUR 
Število navadnih  
imenskih kosovnih delnic: 1.229.712 
 
Največji delničarji družbe Sivent, d.d. na dan 31.12.2007 so bili naslednji: 
 
Pulsar Holding d.o.o. 41,47 %
Zveza bank 17,17 %
Fizične osebe 9,96 %
Ostali mali delničarji 31,41 %
 
Na podlagi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPid) je 
upravni odbor družbe izvedel potrebne ukrepe za izdajo vseh delnic družbe ter uvrstitev vseh 
delnic družbe na organizirani trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze. Za potrebe izdaje 
vseh delnic družbe v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD je upravni odbor 
oblikoval pravne skupnosti na delnicah družbe pri vseh imetnikih, ki so imeli v lasti delne 
pravice.  
 
Delnice družbe Sivent, d.d. so z dnem 27.2.2008 bile uvrščene na organizirani trg 
vrednostnih papirjev Ljubljanske borze – segment prosti trg.  
 

1.1.2 Osnovni podatki o odvisni družbi Cinemania Group, d.o.o., Ljubljana 
  
Firma: Cinemania Group d.o.o., družba za filmsko tehnologijo, d.o.o. 
Sedež družbe: Ljubljana, Rojčeva 1 
Matična številka:  1786687 
Št.vpisa v sodni register: 1/37139/00 
Organizacijska oblika:  Družba z omejeno odgovornostjo 
Osnovni kapital:  8.763,00 € 
Dejavnost:   Izvajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa 
                                               Razmnoževanje zvočnih zapisov 
                                               Razmnoževanje video zapisov 
                                               Distribucija filmov in video filmov 
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Organi družbe:  Skupščina, nadzorni svet in uprava 
Direktor:                                 Sreten Živojinović 
Nadzorni svet:   Roman Didovič, predsednik 
    Krunoslav Šegović, član 
    Bojan Merc, član 
 
Lastniki: 
    Sivent, d.d., Ljubljana              60 % 
    Sreten Živojinovič                 35 % 
     Krunoslav Šegovič                 5 % 
    SKUPAJ                100 % 
 
Dne 19.10.2007 je bil v sodni register vpisan prehod osnovnega kapitala in osnovnih vložkov 
na evro, sprememba družbene pogodbe in članov nadzornega sveta.  
 
 
      1.1.3.    Osnovni podatki o odvisni družbi Sivent, d.o.o., Beograd 
 
Firma:                                     Sivent, d.o.o., Beograd 
Sedež:    Beograd, Njegoševa 19 

 Srbija in Črna gora 
Dejavnost:    Finančno posredništvo 
Osnovni kapital:   30.000 EUR 
Predsednik uprave:  Nevenka Ateljević 
Prokurist:    Roman Didovič 
   
S 1.1.2008 je bil Roman Didovič imenovan za direktorja družbe.  
 
 

1.2  Organi matične družbe Sivent, d.d., Ljubljana 
 
Organi družbe so: 

- Skupščina 
- Upravni odbor 

 
Upravljanje družbe je enotirno. Družba ima tričlanski upravni odbor, eden izmed članov je 
izvršni direktor.  
 

1.2.1 Skupščina delničarjev družbe 
 
Skupščino družbe predstavljajo delničarji, ki so skladno z določili statuta družbe Sivent, d.d. 
in veljavnimi zakonskimi določili imetniki delnic družbe na dan zasedanja skupščine 
delničarjev. 
 
V letu 2007 se je skupščina delničarjev družbe Sivent, d.d. sestala trikrat:  
 
7. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana  dne 23.08.2007 
Na 7. seji skupščine delničarjev so se delničarji seznanili z letnim poročilom in konsolidiranim 
letnim poročilom za poslovno leto 2006, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega 
odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za 
poslovno leto 2006. Delničarji so za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih 
izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2007 imenovali družbo KPMG, 
podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. 
 

______________________________________________________________________________________
Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2007 

4



Poslovna skupina SIVENT 

8. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana dne 27.11.2007
Skupščina delničarjev je soglasno sprejela sklep, s katerim se je 
osnovni kapital družbe povečal s 503.087,96 EUR na 5.131.497,19 EUR. Povečanje 
osnovnega kapitala se je opravilo z izdajo skupno 1.109.152 kosovnih, navadnih, imenskih 
delnic družbe, ki skupaj z že izdanimi delnicami (z oznako SING) tvorijo isti razred.  
Skupna emisijska vrednost novih delnic je bila 4.628.409,23 EUR. 
  
Povečanje osnovnega kapitala se je izvedlo nominalno, iz sredstev družbe, v breme 
kapitalskih rezerv, po menjalnem razmerju 1:10,2 kar pomeni, da je vsak imetnik na presečni 
dan na vsako 1 obstoječo delnico SING prejel po 9,2  dodatnih delnic SING in ima po 
opravljeni operaciji skupaj 10,2  delnic SING.  
Celoten osnovni kapital družbe je po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe 
razdeljen na skupno 1.229.712  kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe, pri čemer 
pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak delež in enak pripadajoči 
znesek, ki znaša zaokroženih 4,17 EUR na delnico. 
 
9. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana dne 31.12.2007 
Upravni odbor je na podlagi obvestila delničarja družbe Pulsar Holding, d.o.o. umaknil točki 
2. in 3. dnevnega reda skupščine.  
 

1.2.2  Upravni odbor 
 
Družba ima tričlanski upravni odbor: 

- Jure Bizjak, predsednik 
- Roman Didovič, namestnik predsednika 
- Bojana Vinkovič, izvršna direktorica. 

 
Skupščina delničarjev je člane upravnega odbora imenovala dne 22.8.2006 s štiriletnim 
mandatom.  
 
Na navedene funkcije v okviru upravnega odbora so člani upravnega odbora bili izvoljeni dne 
29.9.2007 na podlagi sklepa upravnega odbora ter skladno z načelom rotacije.  
 

 
1.3 Kadri in organizacija 
 
1.3.1 Matična družba Sivent, d.d., Ljubljana 

 
Notranje okolje 

 
Notranje okolje družbe 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. 

 
Poslovne funkcije družbe na dan 31.12.2007 izvajata 2 redno zaposleni osebi. Izobrazbena 
struktura zaposlenih je naslednja: 
 
Izobrazba VII. stopnje 1 oseba 
Izobrazba V. stopnje 1 oseba 
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Povprečna starost zaposlenih v družbi je 31,5 let, kar priča o relativno mladem kolektivu, ki je 
sposoben hitrega prilagajanja trenutnim tržnim in poslovnim situacijam ter kreativnega 
pristopa k izpeljavi posameznih investicijskih projektov. 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. 
 

1.3.2 Odvisna družba Cinemania Group, d.o.o., Ljubljana 
 
Družba je razdeljena na naslednje organizacijske enote: 
- Vodstvo družbe 
- Sektor za marketing 
- Sektor za video distribucijo 
- Sektor za mednarodno distribucijo 
- Finančno računovodski sektor 
 
V družbi je bilo na dan 31.12.2007 zaposlenih 9 ljudi. Izobrazbena struktura zaposlenih je 
naslednja: 
 

V. stopnja 4 zaposleni 
VII. stopnja 5 zaposlenih 
Skupaj 9 zaposlenih  

 
Vsa delovna mesta so odgovorna direktorju družbe za posebej dodeljene naloge. Za 
vsakodnevno poslovanje družbe in naloge v okviru določenih del in nalog odgovarja 
direktorju družbe zaposleni posameznega sektorja. 
   
Za potrebe priprave posameznih segmentov dela in njihove učinkovite izpeljave družba 
sodeluje tudi z zunanjimi sodelavci. 
 

1.3.3 Odvisna družba Sivent, d.o.o., Beograd 
 
Poslovne funkcije družbe Sivent, d.o.o., Beograd je v letu 2007 izvajala 1 redno zaposlena 
oseba (od dne 1.1.2008 ima družba 2 redno zaposleni osebi), z visokošolsko izobrazbo.   
 
Funkcije družbe so naslednje: 
- analize podjetij in trgov 
- spremljanje in analiziranje borznih dogodkov 
- investicijsko odločanje 
- izvedba investicijskih projektov ter  
- upravljanje naložb v portfelju. 
 
Deloma so v letu 2007 bile funkcije izvajane zunaj družbe. Prav tako knjigovodstvo in 
računovodstvo poslovnih dogodkov družbe izvaja zunanji izvajalec.  
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2 POROČILO UPRAVE O POSLOVANJU  
 
2.1 Poročilo o poslovanju matične družbe Sivent, d.d., Ljubljana 

 
2.1.1 Dejavnost družbe 
 

Družba Sivent, d.d., Ljubljana je delniška družba, ki svoja sredstva investira skladno z načeli 
v tujini poznanega »venture kapitala« in »equity kapitala«, katerega 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. je prva družba, ustanovljena v Sloveniji, ki je 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. 
 

2.1.2 Organizacijska struktura 
 

Skupina Sivent 
  
Skupino Sivent sestavljajo matična družba Sivent, d.d., Ljubljana in dve odvisni družbi: 
Sivent, d.o.o., Beograd in Cinemania Group, d.o.o., Ljubljana. 
 
Dejavnost družbe Sivent, d.d. je investiranje sredstev družbe v druga podjetja, pri katerih ima 
družba Sivent, d.d. različne lastniške deleže. Skladno S Slovenskimi računovodskimi 
standardi je družba Sivent, d.d. pripravila konsolidirane izkaze za Skupino Sivent, d.d., ki 
upoštevajo računovodske izkaze odvisnih družb:  
 

- Sivent, d.o.o., Beograd, v kateri ima družbe Sivent, d.d. 100 % lastniški delež 
- Cinemania Group, d.o.o., Ljubljana, v katerih ima družba Sivent, d.d. 60 % 

lastniški delež 
 
Naložbo v družbo Zora plus, d.o.o., ki predstavlja 50% osnovnega kapitala te družbe, smo v 
računovodskih izkazih za leto 2007 upoštevali kot naložbe v pridružena podjetja. 
 
Sivent, d.o.o., Beograd 
 
Družba Sivent, d.d., Ljubljana je leta 2003 ustanovila družbo Sivent, d.o.o., Beograd z 
namenom investiranja in upravljanja naložb na področju Srbije in Črne Gore. Družba Sivent, 
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d.o.o., Beograd je v 100 % lasti matične družbe. V letu 2007 se družba ukvarja z naložbami 
na srbskem trgu kapitala. 
 
Cinemania Group, d.o.o. 
 
Družba Cinemania Group d.o.o. deluje na področju distribucije filmskih programov in je 
lastniško povezana z  družbo Cinears, d.o.o., Beograd, v kateri je 60% lastnik. Družba 
Cinemania Group d.o.o. je imetnica 24 % lastniškega deleža družbe EEAP v Berlinu, ki 
predstavlja vzhodno evropski bazen za nakupe filmov.  
 

Pridružena podjetja 
 
Zora plus, d.o.o. 
 
Zora plus, d.o.o., je podjetje za življenjsko asistenco, ki nudi storitve socialnega servisa in 
socialne oskrbe na domu.  

 
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 tako po pogodbi izvaja družba Aconto, d.o.o.. 
 

Podružnice 
 
Družba nima podružnic v Republiki Sloveniji niti v tujini. 
 

2.1.3 Naložbena politika 
 

Temelji naložbene politike družbe 
 
Družba Sivent, d.d., Ljubljana investira v naložbe, ki jih ocenjujemo kot zanimive 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 srednje do  visokem tveganju, prinašati stabilno 
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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. 
 
               Poslovanje družbe Sivent, d.d. v letu 2007 
 
V letu 2007 smo nadaljevali začrtano naložbeno politiko, kar se kaže predvsem v 
povečevanju naložb, ki smo jih ocenili kot perspektivne z vidika doseganja naložbenih ciljev 
in ob upoštevanju naložbenih kriterijev, opredeljenih z našo naložbeno politiko, prav tako pa 
se ta investicijska politika kaže v dejanjih, usmerjenih k prodaji naložb, za katere smo ocenili, 
da so dosegle stopnjo, pri kateri smo lahko realizirali ciljno prodajo oz. smo jih ocenili kot 
primerne za prodajo z vidika njihove nadaljnje možnosti za doseganje zahtevanih donosov 
ob upoštevanju ustreznega tveganja posamezne naložbe.  
 
Pomembnejše naložbene aktivnosti v letu 2007: 

- V začetku leta 2007 smo prodali 18.650 delnic družbe GPL d.d. in s tem  realizirali 
kapitalski dobiček v višini 2,8 mio €. 

- Skladno s skupščinskim sklepom delničarjev družbe Finira, d.d. o dokapitalizaciji le-te 
smo  vplačali 600.000 delnic te družbe. Ob prodaji delnic  smo realizirali kapitalski 
dobiček v višini 0,2 mio €. 

- V letu 2007 smo prodali del naložb, ki jih je družba Sivent, d.d. imela v Črni Gori. S 
prodajami je bil realiziran kapitalski dobiček v višini 0,3 mio €. 

- Z nakupom 20 % lastniškega deleža družbe Sivent d.o.o. Beograd smo postali imetniki 
100 % poslovnega deleža te družbe.  

- Z namenom doseganja pomembnejšega lastniškega deleža smo pridobili dodatne 
delnice družbe Sinfonika d.d., katerih celoten paket smo ob koncu leta 2007 prodali.  

- Investirali smo v delnice družbe Krona Senior d.d., ki so uvrščene na organizirani trg 
Ljubljanske borze.  

 
Spremembe v kapitalu družbe v letu 2007:  

- Dne 06.09.2007 je v veljavo stopil sklep Upravnega odbora družbe o povečanju 
osnovnega kapitala z vplačilom novih delnic (dokapitalizacija). Na osnovi določb poglavja 
6.4 člena statuta družbe v zvezi z določbami ZGD-1 o odobrenem kapitalu  se je osnovni 
kapital družbe Sivent, d.d., Ljubljana povečal z 294.441,66 EUR za 208.646,30  EUR na 
503.087,96  EUR  z izdajo skupno 50.000 novih kosovnih, navadnih, imenskih delnic 
družbe, ki skupaj z že izdanimi delnicami (z oznako SING) tvorijo isti razred. Povečanje 
osnovnega kapitala se je izvedlo z vplačilom (v denarju) emisijske vrednosti na eno 
delnico v znesku 40,00 EUR oziroma v skupni emisijski vrednosti 2.000.000,00 EUR. Vse 
novo-izdane delnice je vplačala družba Pulsar Holding, d.o.o., Ljubljana. 

- Dne 19.12.2007 je v sodni register na podlagi sklepa skupščine delničarjev bilo vpisano 
povečanje osnovnega kapitala družbe Sivent, d.d. s 503.087,96 EUR na 5.131.497,19 
EUR. Povečanje osnovnega kapitala se je opravilo z izdajo skupno 1.109.152 novih 
kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe, ki skupaj z že izdanimi delnicami (z oznako 
SING) tvorijo isti razred. Povečanje osnovnega kapitala se je izvedlo nominalno, iz 
sredstev družbe, v breme kapitalskih rezerv, po menjalnem razmerju 1:10,2 kar pomeni, 
da vsak imetnik na presečni dan na vsako 1 obstoječo delnico SING prejel po 9,2 
dodatnih delnic SING in je imel po opravljeni operaciji skupaj 10,2 delnic SING. 
Povečanje osnovnega kapitala se je tako opravilo v breme kapitalskih rezerv družbe in 
sorazmernega dela presežka iz prevrednotenja.                                                         

 
Analiza vrednosti portfelja družbe Sivent d.d.:  
 
Vrednost vseh naložb družbe Sivent, d.d. je na dan 31.12.2007 znašala 12.223.423 EUR. V 
letu 2007 se je vrednost portfelja, ki upošteva naložbe v delnice, poslovne deleže, 
nepremičnine in dana posojila, povečala za 36 %. 
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Slika 1: Vrednost portfelja družbe Sivent, d.d. na dan 31.12. 2007  v EUR 
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Sivent, d.d. svoja sredstva nalaga v različne oblike 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. 
 
V letu 2007 smo večje prihodke realizirali iz naslova prodaje finančnih naložb, kar se nanaša 
na realizirane dobičke pri prodaji vrednostnih papirjev. 
 
 
Slika 2: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na 31.12. glede na vrsto naložb 
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2007 
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Panožna usmeritev naložb: 

 
Družba Sivent, d.d. je kot panoge, v katere je prednostno investirala svoja sredstva, 
opredelila naslednje panoge: turizem, finančne storitve, osebne storitve, programska 
produkcija in distribucija,kemična industrija, industrija notranje opreme, filmska industrija,  
farmacija. 
 
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. nenehno spremlja obstoječe panoge in njihove značilnosti ter razvoj novih panog 
in opredeljuje potencialno zanimive panoge, v katere bi bilo smotrno investirati. 
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Slika 3: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12.2006 glede na panožno usmeritev 
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Slika 4: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12.2007 glede na panožno usmeritev 
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Geografska usmeritev naložb 
 
Naložbe družbe Sivent, d.d. so z vidika geografskega področja investiranja usmerjene v 
Slovenijo, Jugovzhodno Evropo in Evropsko unijo. 
 
Družba v navedena področja investira neposredno in sicer portfeljsko ali neportfeljsko ter tudi 
posredno preko svojih podjetij, ki je za ta namen ustanovila v tujini. 
 
Struktura naložb se je v letu 2007 glede na leto 2006 spremenila v korist naložb v Sloveniji, 
saj so naložbe v Sloveniji ob koncu leta 2006 znašale 92,80%, ob koncu leta 2007 pa je ta 
odstotek znašal 95,23 % vseh naložb družbe. Razlog je predvsem v tem, da vse naložbe na 
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srbski trg kapitala opravlja hčerinska družba Sivent d.o.o. Beograd in ne več Sivent, d.d., 
Ljubljana. 
 
Slika 5: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12. glede na geografsko usmeritev 
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Ekologija 
 
Družba se ne ukvarja z dejavnostjo, ki bi glede na okoljevarstveno zakonodajo, zahtevala 
dodatne odhodke za te namene. 
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2.2 Poročilo o poslovanju odvisne družbe Cinemania Group, 
d.o.o., Ljubljana  

  
2.2.1 Poročilo direktorja 

 
Osnovne aktivnosti družbe so bile v letu 2007 usmerjene v pridobivanje čim kvalitetnejšega 
programa  na področju distribucije filmov na slovenskem trgu kakor tudi pridobivanja deleža 
na trgih bivše Jugoslavije, v dokončanje dokapitalizacije v nemški družbi EEAP, v kateri ima 
družba 26% delež glasov in v uskladitev že izvršene dokapitalizacije v družbo NET TV, 
d.o.o., v kateri ima družba 20 % poslovni delež. 
 
Družbeniki družbe EEAP so v letu 2007 dokapitalizirali to družbo v sorazmerni višini 
dotedanjih poslovnih deležev. Namen dokapitalizacije je bil družbi omogočiti hitrejši dostop 
do kvalitetnejših programov in bolj učinkovito delo. Družba EEAP deluje kot bazen za nakupe 
licenc za filme za področje jugovzhodne Evrope.  
 
Družbeniki družbe NET TV d.o.o. so sprejeli nov sklep o dokapitalizaciji, s katerim so 
nadomestili sklep iz leta 2006. Skladno s sprejetim sklepom v letu 2007 je družba Cinemania 
Group d.o.o. pridobila 20% poslovni delež družbe NET TV d.o.o.  
 
Cinemania Group d.o.o. je v letu 2007 ustvarila 1.510.385 EUR prihodkov (od tega čisti 
prihodki od prodaje 1.334.902 EUR)  ter imela izkazanih za 1.461.229 EUR odhodkov (od 
tega poslovni odhodki 1.287.348 EUR). 
 
 Struktura čistih prihodkov od prodaje po nosilcih je naslednja: 

- prihodki od distribucije   239.728 EUR (17,96 %) 
- prihodki od prodaje TV hišam  345.574 EUR (25,89 %) 
- prihodki od prodaje DVD in VOD  354.064 EUR (26,52 %) 
- prihodki od prodaje licenc   293.165 EUR (21,96 %) 
- ostali prihodki – promocija in drugo  102.371 EUR (7,67 %) 

 
Davka od dobička pravnih oseb v letu 2007 znaša 33.152,64 EUR. 
Družba Cinemania Group d.o.o. je v letu 2007 izkazala čisti poslovni izid v višini 16.003 
EUR. 
   
Cinemania Group d.o.o. je še vedno zadolžena pri matičnem podjetju Sivent d.d. in NKBM 
d.d.. Vendar je njena razvojna strategija usmerjena v nadaljevanje obstoječega programa in 
razvijanje novih možnosti, kar bo sčasoma tudi znižalo zadolženost družbe. 
 

2.2.2 Podružnice družbe v tujini 
  
Cinemania Group d.o.o. nima podružnice v tujini, pač pa ima odvisno podjetje, ki ga v letu 
2003 ustanovila skupaj z srbskim podjetjem Yodi d.o.o. Beograd in sicer Podjetje za filmsko 
tehnologijo CINEARS d.o.o. Beograd, v katerem ima je 60 % poslovni delež. Podjetje je bilo 
registrirano 08.04.2003, ustanovni kapital znaša 4.413,67 EUR.  
 

2.2.3 Strategija družbe 
  
Strategija družbe v naslednjem letu bo aktivno razvojno usmerjena. V okviru navedenega bo 
potrebno izkoristiti vse možnosti na trgu, predvsem pa: 
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- aktivno sodelovati pri razvoju in izvajanju programov v okviru navedene televizijske 
družbe NET TV      

- v čimvečji meri izkoristiti sodelovanje s strateškim partnerjem EEAP, katerega lastnik je 
družba že sedaj in sicer s pridobivanjem kvalitetnega programa in ne nazadnje tudi z 
razovojem novih strateških možnosti, ki se s tem odpirajo 

- poglobiti sodelovanje s podjetjem Cinears, Beograd, ki za leto 2007 beleži nekaj slabše 
rezultate od leta 2006, a je navedeno žal posledica trenutnih težav, v katerih se je znašel 
srbski trg na področju distribucije filmov. Predvsem z razvojem infrastrukture se bo razvoj 
kino distribucije razvil tudi na tem teritoriju 

 
 

2.3 Poročilo o poslovanju odvisne družbe Sivent, d.o.o., 
Beograd 

 
Dejavnost družbe Sivent, d.o.o., Beograd je investiranje v vrednostne papirje, nepremičnine 
in druge perspektivne poslovne projekte na področju Srbije in Črne gore. 
 
Na področju trgovanja na borzi z vrednostnimi papirji je bilo v letu 2007 veliko aktivnosti. 
Družba Sivent, d.o.o., Beograd je v poslovnem letu 2007 glavnino prihodkov ustvarila iz 
naslova kapitalskih dobičkov, prodaje vrednostih papirjev, obresti za dane depozite bankam, 
kakor tudi iz naslova prejetih dividend.  
 
Vsi prihodki družbe v letu 2007 so znašali 1.225.703,05 EUR (preračunano po tečaju za 
srbski dinar na dan 31.12.2007), vsi storški skupaj pa 467.323,49 EUR. Družba je tako v letu 
2007 ustvarila celotni dobiček v višini 758.379,55 EUR in čisti dobiček v višini 682.686,39 
EUR. 
 
Kapital družbe na dan 31.12.2007 je znašal 1.580.446,09 EUR.  
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Izjava izvršne direktorice Sivent, d.d., Ljubljana 

 
 
Izvršna direktorica potrjuje računovodske izkaze poslovne skupine SIVENT za leto 2007, 
končano na dan 31.12.2007. 
 
Izvršna direktorica 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 izidov njenega poslovanja za leto 2006. 
 
Izvršna direktorica je odgovorna 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. 
 

 
Ljubljana, 10.5.2008 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 

 
Računovodski izkazi za poslovno leto 2007 vsebujejo izkaz poslovnega izida, bilanco 
stanja, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov z ustreznimi pojasnili. 
 
Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov  
 
Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS), ki jih je izdal Slovenski inštitut za 
revizijo. V skadu s točko 2-Uvod v SRS je posamezen SRS povezan z več 
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in direktivami Evropske Unije, 
posamezen mednarodni standard računovodskega poročanja ali posamezna 
direktiva Evropske unije  pa upoštevana v več SRS.  
 
Temeljni računovodski predpostavki sta upoštevanje nastanka poslovnih  dogodkov 
in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 
 
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov so: razumljivost, ustreznost, 
zanesljivost in primerljivost. 
 
Spremembe računovodskih ocen, spremembe računovodskih usmeritev in popravki 
napak 
Računovodske usmeritve so načela, temelji, dogovori, pravila in navade, ki jih 
podjetje upošteva pri sestavljanju računovodskih izkazov. Spremenijo se, če tako 
zahtevajo računovodski standardi in stališča oziroma pojasnila k njim. V takem 
primeru podjetje učinke spremembe računovodske usmeritve, ki izhaja iz začetne 
uporabe standarda, stališča oziroma pojasnila, obračuna v skladu s posebnimi 
prehodnimi določbami standarda, stališča oziroma pojasnila, če posebnih prehodnih 
določb ni, pa spremembo uporabi za nazaj.  
 
Navedene navedbe je podjetje upoštevalo tudi pri sestavitvi konsolidiranih 
računovodskih izkazov za poslovno leto 2007, za katerega veljajo novi SRS.  
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3.1 Bilanca stanja na dan 31.12.07 
Podatki so v € 

  31.12.07 31.12.06 
     
S Sredstva 16.132.010 11.902.109 
S.A Dolgoročna sredstva 1.605.704 1.625.292 
S.A.I   Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 40.213 57.958 
S.A.I.1    Neopredmetena sredstva 24.055 25.735 
S.A.I.2    Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 16.158 32.223 
S.A.II   Opredmetena osnovna sredstva 436.367 465.039 
S.A.II.1.A     Zemljišča 126.735 0 
S.A.II.1.B     Zgradbe 242.865 250.376 
S.A.II.3    Druge naprave in oprema 66.767 214.663 
S.A.III   Naložbene nepremičnine 367.733 367.731 
S.A.IV   Dolgoročne finančne naložbe 752.567 734.564 
S.A.IV.1    Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 680.567 662.565 
S.A.IV.1.A     Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0 
S.A.IV.1.A1 Delnice in deleži v pridruženih družbah  302.262 0 
S.A.IV.1.B     Druge dolgoročne finančne naložbe 378.305 662.565 
S.A.IV.2    Dolgoročna posojila 72.000 72.000 
S.A.IV.2.A     Dolgoročna posojila družbam v skupini 0 0 
S.A.IV.2.B     Druga dolgoročna posojila 72.000 72.000 
S.A.VI   Odložene terjatve za davek 8.825 0 
S.B  Kratkoročna sredstva 14.519.408 10.268.251 
S.B.II   Zaloge 1.142.117 869.445 
S.B.III   Kratkoročne finančne naložbe 12.250.094 8.169.046 
S.B.III.1    Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 6.899.746 7.007.733 
S.B.III.1.B     Druge kratkoročne finančne naložbe 6.899.746 7.007.733 
S.B.III.2    Kratkoročna posojila 5.350.348 1.161.313 
S.B.III.2.A     Kratkoročna posojila družbam v skupini 42.184 0 
S.B.III.2.B     Druga kratkoročna posojila 5.308.164 1.161.313 
S.B.IV    Kratkoročne poslovne terjatve 860.456 863.163 
S.B.IV.1     Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0 
S.B.IV.2     Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 860.456 863.163 
S.B.V   Denarna sredstva 266.741 366.597 
S.C  Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 6.898 8.566 
  Zabilančna sredstva 3.393.645 3.950.423 
    
O Obveznosti do virov sredstev 16.132.010 11.902.106 
O.A  Kapital 10.480.822 7.720.067 
O.A.I   Vpoklicani kapital 5.131.497 294.440 
O.A.I.1    Osnovni kapital 5.131.497 294.440 
O.A.II   Kapitalske rezerve 3.158.485 5.995.539 
O.A.IV   Presežek iz prevrednotenja -9.225 144.158 
O.A.V   Preneseni čisti poslovni izid 1.263.109 1.060.061 
O.A.VI   Čisti poslovni izid poslovnega leta 910.634 12.627 
O.A.VII Manjšinski kapital 42.827 213.242 
O.A.VIII Tečajne razlike - konsolidacija -16.505 0 
O.C  Dolgoročne obveznosti 50.970 65.319 
O.C.II   Dolgoročne poslovne obveznosti 14.077 22.258 
O.C.II.3    Druge dolgoročne poslovne obveznosti 14.077 22.258 
O.C.III   Odložene obveznosti za davek 36.893 43.060 
O.Č   Kratkoročne  obveznosti 5.585.957 4.071.540 
O.Č.II   Kratkoročne finančne obveznosti 4.505.636 3.101.561 
O.Č.II.2    Kratkoročne finančne obveznosti do bank 3.967.000 2.083.171 
O.Č.II.3    Druge kratkoročne finančne obveznosti 538.636 1.018.390 
O.Č.III   Kratkoročne poslovne obveznosti 1.080.321 969.979 
O.Č.III.1    Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 3.390 0 
O.Č.III.2    Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 799.327 794.764 
O.Č.III.3    Druge kratkoročne poslovne obveznosti 277.604 175.215 
O.Č  Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 14.260 45.180 
  Zabilančne obveznosti 3.393.645 3.950.423 
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3.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01. do 31.12.07 
 

Podatki so v € 
  2007 2006 
     
1 Čisti prihodki od prodaje 1.351.687 1.156.910 

2 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 0 0 

3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 
4 Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki) 78.964 132.307 
5 Stroški blaga, materiala in storitev 1.261.566 1.178.067 

5.A 
 Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala 775.883 751.479 

5.B  Stroški storitev 485.683 426.587 
6 Stroški dela 451.402 340.687 
6.A  Stroški plač 334.892 246.558 
6.B  Stroški socialnih zavarovanj 56.810 41.612 
6.C  Drugi stroški dela 59.699 52.517 
7 Odpisi vrednosti 111.686 40.366 
7.A  Amortizacija 40.238 40.078 

7.B  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih in neopr.sredstvih 55.661 0 
7.C  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 15.787 288 
8 Drugi poslovni odhodki 66.844 48.877 
9 Finančni prihodki iz deležev 3.987.419 1.584.823 
9.A  Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 0 
9.B  Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 0 
9.C  Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 20.326 25.597 
9.D  Finančni prihodki iz drugih naložb 3.967.093 1.559.226 
11 Finančni prihodki iz danih posojil 225.662 163.998 
10.A  Finančni prihodki iz posojil danih družbam v skupini 8.281 0 
10.B  Finančni prihodki iz posojil danih drugim 217.381 163.998 
11 Finančni prihodki poslovnih terjatev 78.706 38.405 
11.A  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0 
11.B  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 78.706 38.405 
12 Finančni odhodki za oslabitve in odpisov finančnih naložb 2.593.257 338.095 
13 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 275.181 224.396 
13.A  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini  0 0 
13.B  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  187.442 108.580 
13.C  Finančni odhodki iz izdanih obveznic  0 0 
13.D  Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 87.739 115.816 
14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  60.938 15.059 
14.A  Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0 
14.B  Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 
14.C  Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 60.938 15.059 
15 Drugi prihodki 746.981 25 
16 Drugi odhodki 355.667 33.915 
17 Davek iz dobička 341.796 174.929 
18 Odloženi davki 0 0 
    0 
19 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 951.084 682.077 
 Čisti poslovni izid manjšinskih lstnikov 6.401 5.051 
 Čisti poslovni izid skupine Sivent 944.682 677.026 
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3.3 Izkaz denarnih tokov 
 

Podatki so v € 
  leto 2007 leto 2006 
A. Denarni tokovi pri poslovanju     
a) Postavke izkaza poslovnega izida -751.894 -65.080 

a.1 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev 1.430.651 1.327.622 

a.2 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni 
odhodki iz poslovnih obveznosti 1.840.749 1.567.631 

a.3 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -341.796 174.929 

b) 

Sprem. čistih obratnih sredstev (in časovnih rezervacij ter 
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk 
bilance stanja -203.868 -1.152.237 

b.1 Začetne manj končne poslovne terjatve 2.707 -319.844 
b.2 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 1.668 -5.603 
b.3 Začetne manj končne odložene terjatve za davek -8.825 0 
b.5. Začetne manj končne zaloge -272.671 -51.685 
b.6 Končni manj začetni poslovni dolgovi 110.342 -846.946 
b.7 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -30.920 28.781 
b.8 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek -6.167 43.060 

c) 
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri 
poslovanju (a+b) -955.762 -1.217.318 

    0 
B. Denarni tokovi pri naložbenju   0 
a) Prejemki pri naložbenju 18.404.193 4.814.586 

a.1 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbenje 4.213.082 163.998 

a.5 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 -43.000 
a.6 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 14.191.111 4.693.588 

b) Izdatki pri naložbenju 
-

18.858.194 -4.350.681 
b.2 Izdatki za pridobitev opredmetenih  osnovnih sredstev -7.302 -33.588 
b.4 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -566.760 -706 
b.5. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -18.284.132 -4.316.387 

c) 
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri 
naložbenju (a+b) -454.001 463.905 

    0 
C. Denarni tokovi pri financiranju   0 
a) Prejemki pri financiranju 8.208.637 3.887.699 
a.2 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 22.258 
a.3 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 8.208.637 3.865.440 
b) Izdatki pri financiranju -6.898.730 -3.198.606 
b.1 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -275.181 -152.725 
b.3 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -8.183 -1.859.502 
b.4 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -6.615.366 -1.186.379 

c) 
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri 
financiranju (a+b) 1.309.907 689.093 

    0 
Č. Končno stanje denarnih sredstev 266.741 366.597 
  X) Denarni izid v obdobju (sešt. Prebitkov Ac, Bc, Cc) + -99.856 -64.320 
  Y) Začetno stanje denarnih sredstev 366.597 430.917 

 
 
 



3.4 Izkaz gibanja kapitala 
 
 

Izkaz gibanja kapitala za obdobje 
01.01. do 31.12.2007 

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Preneseni 
dobiček ali 

izguba 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta 

Presežek iz 
prevrednotenja 

finančnih 
naložb 

Manjšinski 
kapital 

Tečajne 
razlike - 

konsolidacija Skupaj 
         
Stanje 31.12.06 294.440 5.995.539 1.060.061 12.627 144.158 213.242   7.720.067 
         
Premiki v kapital 208.648 1.791.355 190.421 910.634 0 0 -16.505 3.084.553 
Konsolidacijski učinek   190.421 -40.450    149.971 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta    951.084    951.084 
Dokapitalizacija skupine z novimi 
denarnimi vložki 208.646 1.791.355      2.000.001 
Tečajne razlike konsolidacije       -16.505 -16.505 
Prehod na € 2       2 
         
Premiki v kapitalu 4.628.409 -4.628.409 12.627 -12.627 0 0 0 0 
Prenos čistega poslovnega izida   12.627 -12.627    0 
Povečanje osnovnega kapitala iz 
sredstev skupine 4.628.409 -4.628.409      0 
         
Premiki iz kapitala 0 0 0 0 -153.383 -170.415 0 -323.798 
Vrednotenje finančnih naložb     -153.383   -153.383 
Povečanje deleža      -170.415  -170.415 
         
         
Stanje 31.12.07 5.131.497 3.158.485 1.263.109 910.634 -9.225 42.827 -16.505 10.480.822 

 
 
 
 
 



3.5 Priloge k računovodskim izkazom 
 
Podatki in pojasnila v zvezi z 69. členom Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD) in 545. členu ZGD-1.: 
 
Podatki in pojasnila v zvezi z 69. členom zakona o gospodarskih družbah (ZGD): 
 
V nadaljevanju navedena pojasnila se nanašajo na matično družbo. 
 
− Opis metode, ki je bila uporabljena za vrednotenje posameznih postavk v letnih 

računovodskih  izkazih in metode, ki so bile uporabljene za izračun odpisov vrednosti. 
 

Pri vrednotenju posameznih postavk v letnih računovodskih izkazih so bile v celoti 
upoštevane rešitve, ki jih vsebujejo Slovenski računovodski standardi  in interne 
usmeritve družbe za vrednotenje posameznega sredstva navedene v točki 2.6 tega 
poročila. 

 
− Podatki o dolgoročnih finančnih naložbah v družbah, v katerih kapitalu je družba 

udeležena z najmanj 20 %. 
 

Družba SIVENT d.d. ima najmanj 20 % lastniški delež v naslednjih družbah, ki jih 
izkazuje med dolgoročnimi finančnimi naložbami: 
 

Kratk./Dolg. % lastništva Poslovni izid 
družbe leta 2007

Kapital družbe 
na dan 

31.12.2007

Sivent d.o.o., Beograd D 100,00% 682.687 1.580.447
Cinemania Group d.o.o. D 60,00% 16.003 107.068
GPL d.d. K 47,70% -309.625 7.625.227
Moneta A.D. Črna Gora K 35,34% 753.719 4.446.031
Zora Plus d.o.o. D 50,00% -40.832 -102.843
Meblo Top d.o.o., Nova Gorica K 45,86% -288.300 -624.209
TMG d.o.o., Maribor K 89,00% 4.612 423.430
Trgovalna TV d.o.o., Ljubljana K 27,00% -4.989 5.011
Net TV d.o.o., Ljubljana K 40,00% -856.959 -1.360.073

v evrih

 
 

− Podatki o družbah v katerih je Sivent, d.d. družbenik in neomejeno osebno odgovarja 
za obveznosti te družbe. 

 
Družba ni družbenik v nobeni družbi, kjer bi neomejeno osebno odgovarjala za 
obveznosti te družbe. 

 
− Podatki o višini odobrenega kapitala oziroma o pogojno povečanem osnovnem 

kapitalu. 
 

Statut družbe je v členu 6.4.1. predsednika uprave pooblastil, da v prvih petih 
poslovnih letih po vpisu družbe v sodni register poveča osnovni kapital za polovico 
zneska končnega osnovnega kapitala. 
 
Pogojno povečanje osnovnega kapitala družbe je opredeljeno v 6.5 členu statuta 
družbe. 
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− Podatki o pridobljenih lastnih delnicah. 
 

V letu 2007 družba ni trgovala z lastnimi delnicami. 
 
− Podatki o številu in razredu izdanih delnic družbe. 
 

Osnovni kapital družbe znaša 5.131.497,19 € in je razdeljen na 1.229.712 navadnih 
imenskih kosovnih delnic.  
 

− Razčlenitev kapitalskih rezerv v skladu s 1.odstavkom 64.člena ZGD-1. 
 
Kapitalske rezerve predstavljajo vplačani presežek kapitala ob ustanovitvi družbe. 

 
− Podatki o vrednostnih papirjih, ki jih je izdala družba . 
 

Družba doslej ni izdala nikakršnih dividendnih obveznic, zamenljivih obveznic, 
obveznic s prednostno pravico do nakupa delnic oziroma druge vrednostne papirje, ki 
dajejo imetniku določeno pravico. 

 
− Podatki o rezervacijah, ki  so izkazane pod postavko druge rezervacije. 
 

Družba ne izkazuje postavke druge rezervacije. 
 
− Podatki o višini vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim od 5 let. 

 
Družba na dan 31.12.2005 ne izkazuje obveznosti, ki bi imele rok dospelosti daljši od 
5 let. 

 
− Podatki o višini vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (zastavna 

pravica in podobno). 
 

Obveznosti, ki so zavarovane s stvarnimi jamstvi, so razkrite v točki 3.7.14 tega 
poročila. 

 
− Podatki o skupnem znesku finančnih obveznosti, ki niso izkazane v bilanci stanja, če 

so ti podatki pomembni za oceno finančnega položaja družbe (izplačila pokojnin in 
obveznosti do družb v skupini). 
 
Družba ima vse finančne obveznosti izkazane v bilanci stanja. 

 
− Podatki o čistih prihodkih od prodaje, ki so razčlenjeni po posameznih področjih 

poslovanja družbe oziroma po posameznih zemljepisnih trgih. 
 

Prihodki družbe so razkriti v točki 2.8 tega poročila. 
 
− Podatki o povprečnem številu zaposlenih v poslovnem letu, razčlenjeno po skupinah 

glede na izobrazbo. 
 

Podatki so razkriti v točki 1.3 tega poročila. 
 

_______________________________________________________________________________________
Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2007 

23



Poslovna skupina SIVENT 

− Podatki o znesku stroškov dela v poslovnem letu, če je bila uporabljena razčlenitev 
izkaza poslovnega izida po 3. odstavku 62. člena ZGD. 

 
Izkaz poslovnega izida je razčlenjen po 2. odstavku 62. člena ZGD. 

 
− Podatki o skupnem znesku vseh prejemkov, ki so jih prejemali člani uprave, drugi 

delavci družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del 
kolektivne pogodbe in člani nadzornega sveta.    

 
Podatki so v € 

 
  

SIVENT, d.d., 
Ljubljana

Sivent , 
Beograd

Cinemania 
Group, d.o.o. 

Ljubljana 

Skupaj

     
Prejemki štirih članov 
uprave 

143.318 17.397 28.743 189.458

Prejemki 3 članov 
nadzornih svetov 

0 0 1.742 1.742

Skupaj 143.318 17.397 30.485 191.200
 
 
− Podatki o predujmih in posojilih, ki jih je družba odobrila članom uprave, drugim 

delavcem družbe, zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del 
kolektivne pogodbe in članom nadzornega sveta. 

 
Družba v letu 2007 članom uprave, zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne 
velja tarifni del kolektivne pogodbe in članom nadzornega  sveta ni odobrila posojil ali 
izplačala predujmov. 
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− Podatki o firmi in sedežu obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo 
za najširši  krog družb v skupini in v razmerju do katere je družba odvisna družba ter 
navedbo mesta, kjer je mogoče dobiti to konsolidirano letno poročilo. 

 
Poročilo o odnosih med povezanimi osebami 
 
Na podlagi 545. člena Zakona o gospodarskih družbah podaja uprava družbe naslednje 
poročilo o odnosih do povezanih družb: 

- Med povezanimi podjetji so bile sklenjene kreditne pogodbe po tržnih obrestnih 
merah. 

 
Med obvladujočo in odvisnimi družbami v tem obdobju ni bilo nobenega, na osnovi 
obveznega navodila, sklenjenega pravnega posla.  
 
Uprava družbe tako skladno z določili 545. Zakona o gospodarskih družbah izjavlja, da 
obvladujoča družba ni uporabila svojega vpliva tako, da bi pripravila odvisno družbe do 
tega, da bi zase opravila škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storile v svojo škodo. 
 
 

 
Ljubljana, 10.05.2008 
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Druga razkritja po Slovenskih računovodskih standardih 
 
Tečaj in način preračuna v domačo valuto 
 
Za preračun tujih valut so se na dan 31.12.2007 uporabili naslednji srednji tečaji Banke 
Slovenije oziroma referenčni tečaji ECB: 

• 100 RSD (Srbski dinar) = 1,20665 € 
• 100 HRK (Hrvaška Kuna) = 13,64108 € 
• 100 MKD (Makedonski dinar) = 1,62422 € 
• 1 CHF (Švicarski frank) =  0,60226 € 
• 1 USD (Ameriški dolar) = 0,68064 € 

 
Spremembe računovodskih usmeritev in računovodskih ocen 
 
Temeljne računovodske usmeritve v primerjavi s preteklim letom so ostale 
nespremenjene. 
 
Popravek bistvene napake 
 
Popravka bistvene napake v letu 2007 ni bilo. 
 
Obrestno in valutno tveganje 
 
Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi 
spremembe deviznih tečajev. Družba je valutnim tveganjem izpostavljena v zanemarljivi 
višini, skladno z vrednostjo naložb na trgih nekdanje Jugoslavije. 
 
Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi 
spremembe tržnih obrestnih mer. Družba je izpostavljena obrestnim tveganjem v kolikor se 
spreminjajo razmere na trgu. 
 
 

3.6 Metode za vrednotenje 
 
Neopredmetena osnovna sredstva 
 
Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo dolgoročne stroške razvijanja, usredstvene 
stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, naložbe v pridobljene pravice do 
industrijske lastnine in druge pravice ter dobro ime. 
 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški. 
 
Dani predujmi za neopredmetena osnovna sredstva se knjigovodsko izkazujejo kot 
terjatve. 
 
Neopredmeteno sredstvo se prepozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, če je 
verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi povezane z njim in če je mogoče njegovo 
nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. 
 
Neopredmeteno osnovno sredstvo se prične amortizirati, ko je neopredmeteno osnovno 
sredstvo s končno dobo koristnosti na razpolago za uporabo. 
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Dobro ime in neopredmeteno osnovno sredstvo z nedoločeno dobo koristnosti se ne 
amortizirata, temveč slabita. Podjetje mora preverjati, ali je neopredmeteno osnovno 
sredstvo z nedoločeno dobo koristnosti ali dobro ime potrebno oslabiti. 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po sistemu nabavne vrednosti. 
 
Opredmetena osnovna sredstva zajemajo: 

- zemljišča, 
- zgradbe, 
- proizvajalno opremo, 
- druga oprema. 
 

Začetno računovodsko merjenje 
Opredmeteno dolgoročno sredstvo se ob začetnem prepoznanju ovrednoti po nabavni 
vrednosti. V nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve po 
odštetju popustov ter vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja sredstva za 
nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena stroškov razgradnje, 
odstranitve in obnovitve. Nabavno vrednost lahko sestavljajo tudi obresti do nastanka 
neopredmetenega sredstva. 
Če je nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva velika, se nabavna 
vrednost razdeli na posamezne dele z različno dobo koristnosti. 
Kasneje nastali stroški povečujejo nabavno vrednost, če povečujejo njihove prihodnje 
koristi, stroški povezani s podaljšanjem dobe koristnosti pa znižujejo že oblikovan 
popravek vrednosti. 
 
Amortizirljivi znesek se razporedi v ocenjeni dobi njegove koristnosti. 
 
Knjigovodska vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se mora zmanjšati, če 
presega njihovo nadomestljivo vrednost. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 
EUR, se lahko razporedi kot material. 
 
Za merjenje nepremičnine po pripoznaju mora podjetje izbrati model nabavne vrednosti 
ali model poštene vrednosti. Podjetje se je odločilo za sistem nabavne vrednosti. 
 
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjšuje z 
amortiziranjem. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca 
potem, ko se je začelo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno. 
 
Opredmeteno dolgoročno sredstvo se začne amortizirati, ko je na voljo za uporabo. 
 
Zmanjšanje vrednosti osnovnih sredstev zaradi oslabitve ni strošek amortizacije, temveč 
prevrednotovalni poslovni odhodek v zvezi z osnovnimi sredstvi. 
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Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev 
 
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega 
dolgoročnega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca 
potem, ko se je začelo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno. 
 
Neopredmeteno dolgoročno sredstvo se začne amortizirati, ko je na voljo za uporabo. 
 
Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo: 
 
- Oprema 12,5 – 33,33 % 
- Drobni inventar 50 % 
- Dolgoročne premoženjske pravice 33,33 – 20,00 % 
- Vlaganja v tuja osnovna sredstva 20 % 
 
Stroški amortizacije s finančnim najemom pridobljenih osnovnih sredstev se 
obračunavajo ločeno. 
 
Zmanjšanje vrednosti osnovnih sredstev zaradi oslabitve ni strošek amortizacije, temveč 
prevrednotovalni poslovni odhodek v zvezi z osnovnimi sredstvi. 
 
Finančne naložbe 
 
Finančne naložbe zajemajo: 

- naložbe v kapital drugih podjetij, 
- naložbe v posojila, 
- poslovne terjatve v posesti za trgovanje. 

 
Finančne naložbe v kapital podjetja se pri začetnem pripoznavanju razvrstijo v skupino: 
-za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, ki se vrednotijo po nabavni vrednosti. 
Finančne naložbe v kapital podjetij so vrednotene po pošteni vrednosti na dan nakupa in 
se prevrednotujejo zaradi njihove oslabitve ali odprave oslabitve. 
Finančne naložbe v kapital podjetij, katerih pošteno vrednost je mogoče določiti na trgu, 
se preračunajo na pošteno vrednost na dan bilance stanja. Dokazani dobiček ali 
dokazana izguba  pri finančnem sredstvu, razpoložljivem za prodajo, se pripozna 
neposredno v kapitalu. 
 
Ločeno se izkazuje finančne naložbe v odvisna podjetja, pridružena podjetja in skupaj 
obvladovana podjetja. 
 
Začetno računovodsko merjenje 
Nakupno vrednost naložbe povečujejo stroški posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali 
izdaje finančnega instrumenta. 
 
Oslabitve dolgoročnih finančnih naložb razpoložljivih za prodajo se pripoznajo prek 
poslovnega izida in jih ni mogoče odpraviti, v kolikor ne gre za vrednostne papirje, ki se 
jim lahko določi poštena vrednost 
 
Zaradi okrepitve se dolgoročnih finančnih naložb ne prevrednoti. 
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Ob odtujitvi finančne naložbe v kapital se pripozna finančni prihodek oziroma odhodek, 
če je čisti iztržek zanjo večji oziroma manjši od njene knjigovodske vrednosti. 
 
Preračuni finančnih sredstev izraženih v tuji valuti se pripoznajo v poslovnem izidu. 
 
Terjatve 
 
Terjatve zajemajo: 

- pravice zahtevati plačilo dolga, dobavo stvari ali opraviti storitev, 
- terjatve povezane s finančnimi prihodki, 
- terjatve, ki se nanašajo se na kupce, dobavitelje, zaposlene, državo ipd.. 
- prejeti vrednostni papirji ne predstavljajo terjatev. 
- terjatve za odloženi davek 

 
Glede na zapadlost v plačilo se delijo na kratkoročne (zapadejo v plačilo v letu dni) in 
dolgoročne. 
Terjatve se delijo na tiste, ki se nanašajo na stranke v državi in tujini. 
Ločeno se izkazuje terjatve v odvisna podjetja, pridružena podjetja in skupaj 
obvladovana podjetja. 
 
Začetno računovodsko merjenje 
Terjatve se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. Kasnejša povečanja 
terjatev (razen predujmov) povečujejo finančne prihodke, zmanjšanja pa odhodke. 
Terjatve izražene v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto, ta 
razlika predstavlja prihodke ali odhodke iz poslovanja. 
Del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu obračunskega obdobja, 
se v bilanci stanja izkažejo med kratkoročnimi terjatvami. 
 
Oslabitve terjatev 
Knjigovodsko vrednost terjatev je treba zmanjšati s preračunom na kontu popravka 
vrednosti. Dvomljive terjatve so tiste, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v 
rednem roku oziroma v celotnem znesku, sporne pa tiste, zaradi katerih se je že začel 
sodni postopek. Popravki dvomljivih in spornih terjatev se opravijo po posamični terjatvi 
in bremenijo prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi s terjatvami, njihova odprava 
pa prevrednotovalne poslovne prihodke. 
 
Ločeno je potrebno izkazovati terjatve do podjetij v skupini, do pridruženih podjetij in do 
drugih podjetij. 
 
Naložbene nepremičnine 
 
Naložbena nepremičnina prinaša najemnino ali povečuje vrednost dolgoročne naložbe. 
 
Naložbene nepremičnine zajemajo: 
-zemljišča posedovana za povečanje vrednosti, 
-zemljišča za katere podjetje ni določilo prihodnje uporabe, 
-zgradbe dane v poslovni najem. 
 
Za merjenje naložbene nepremičnine po pripoznaju mora podjetje izbrati model nabavne 
vrednosti ali model poštene vrednosti. Po sistemu nabavne vrednosti se meri kot 
opredmetena osnovna sredstva. 
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Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva zajemajo: 

- gotovino, 
- knjižni denar in 
- denar na poti. 

 
Ločeno se izkazuje denar v domači in tuji valuti. Zadolžitve na tekočih računih niso 
denarna sredstva. 
 
Na dan bilanciranja se denarna sredstva v tuji valuti prevrednotijo po srednjem tečaju 
Banke Slovenije. 
 
Kapital 
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, 
preneseni čisti poslovni izid (izguba), čisti poslovni izid poslovnega leta. 
 
Dolgoročni dolgovi 
 
Dolgovi so finančni in poslovni. 
Dolgoročni dolgovi se nanašajo na obveznosti, ki zapadejo v plačilo v roku daljšem od 
leta dni. 
Dolgovi se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, 
in ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. 
 
Dolgoročni dolgovi zajemajo: 

- dolgoročno dobljena posojila, 
- dolgoročne dolžniške vrednostne papirje, 
- vloge z rokom zapadlosti daljšim od leta dni, 
- dolgove do najemodajalcev v primeru finančnega najema, 
- dolgoročne dobaviteljeve kredite za kupljeno blago ali storitve, 
- obveznosti do kupcev iz varščin, 
- dolgoročne obveznosti za odloženi davek. 

 
Ločeno se izkazujejo dolgoročni dolgovi do uskupinjenih in drugih podjetij. 
Ločeno se izkazujejo obveznosti do bank, drugih pravnih in fizičnih oseb, ter ločeno 
obveznosti do domačih in tujih upnikov. 
 
Dolgovi, izraženi v tujih valutah, so preračunani v domačo valuto na dan nastanka po 
srednjem tečaju Banke Slovenije, konec obračunskega obdobja pa po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na zadnji dan obračunskega obdobja. 
 
Obresti se obračunavajo v skladu s pogodbami. 
 
Dolgoročni dolgovi izraženi v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo 
valuto. 
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Rezervacije in dolgoročne pasivne razmejitve 
 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih 
dogodkov. 
 
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki 
bodo v obdobju daljšem od leta dni pokrili predvidene odhodke. 
 
Podjetje ni evidentiralo dolgoročnuh rezervacij za odpravnine zaposlenim in jubilejne 
nagrade, ker ocena le tega ne presega pragu pomembnosti.  
 
Kratkoročni  dolgovi 
 
Kratkoročni dolgovi so finančni in poslovni. 
Kratkoročni  dolgovi se nanašajo na obveznosti, ki zapadejo v plačilo v roku krajšem od 
leta dni. 
Dolgovi se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, 
in ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. 
 
Kratkoročni dolgovi zajemajo: 

- kratkoročno dobljena posojila, 
- izdani kratkoročni vrednostni papirji razen čekov, 
- kratkoročni dobaviteljevi krediti za blago ali storitve, 
- obveznosti do zaposlencev, 
- obveznosti za obresti, 
- obveznosti do države, 
- obveznosti povezane z razdelitvijo poslovnega izida. 
- obveznosti za prejete predujme in varščine. 

 
Ločeno se izkazujejo kratkoročni dolgovi do uskupinjenih in drugih podjetij. 
Ločeno se izkazujejo obveznosti do bank, drugih pravnih in fizičnih oseb, ter ločeno 
obveznosti do domačih in tujih upnikov. 
 
Dolgovi, izraženi v tujih valutah, so preračunani v domačo valuto na dan nastanka po 
srednjem tečaju Banke Slovenije, konec obračunskega obdobja pa po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na zadnji dan obračunskega obdobja. 
 
Obresti se obračunavajo v skladu s pogodbami. 
 
Kratkoročni dolgovi izraženi v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo 
valuto. 
 
Kratkoročne časovne razmejitve 
 
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške in 
kratkoročno nezaračunane prihodke. 
 
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške in 
kratkoročno odložene prihodke. 
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Prihodki 
 
Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. 
Poslovni prihodki in finančni prihodki so redni prihodki. 
 
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki povezani s poslovnimi 
učinki. Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma 
trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev. Drugi poslovni prihodki so 
subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki. 
 
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo 
knjigovodsko vrednostjo. 
 
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Prevrednotovalni finančni prihodki se 
pojavljajo ob odtujitvi finančnih naložb. 
 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni 
izid. 
 
Odhodki 
 
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. 
Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. Poslovne odhodke predstavljajo 
proizvajalni stroški prodanih količin,  ter nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga, 
posredni stroški nabavljanja in prodajanja, posredni stroški skupnih služb in 
prevrednotovalni poslovni odhodki, ki niso stroški. 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če 
zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala iz njihove 
predhodne okrepitve. 
 
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. 
 
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi 
njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja 
kapitala. 
 
Druge odhodke predstavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo 
poslovni izid. 
 
Odloženi davki 
 
Računovodska obravnava terjatev in obveznosti za odloženi davek je rezultat 
obračunavanja sedanjih in prihodnjih davčnih posledic. 
Pomembne terjatve in obveznosti za odloženi davek povezanimi s poslovnimi dogodki v 
izkazu poslovnega izida se tudi pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot odhodek za 
davek oziroma kot prihodek od davka. Vse pomembne terjatve in obveznosti za odloženi 
davek povezanimi s posli, pripoznanimi neposredno v kapitalu, se tudi pripoznajo 
neposredno v kapitalu. 
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Konsolidirani računovodski izkazi 
 
V primeru obvladujočega podjetja in od njega odvisnih podjetij gre za popolno 
uskopinjevanje. Popolno uskopinjevanje je združevanje računovodskih izkazov 
obvladujočega podjetja in od njega odvisnih podjetij od postavke do postavke, tako da se 
seštevajo sorodne postavke sredstev, dolgov, kapitala, prihodkov in odhodkov. 
 
Kadar je obvladujoče podjetje ali od njega odvisno podjetje naložbenik v pridruženo 
podjetje, se v skupinskih računovodskih izkazih naložba v pridruženo podjetje obračuna 
z uporabo kapitalske metode. 
 
Kadar je obvladujoče podjetje ali od njega odvisno podjetje naložbenik v skupaj 
obvladovanih podjetjih, se v skupinskih računovodskih izkazih naložba v skupaj 
obvladovanih podjetjih obračuna na podlagi sorazmernega uskopinjevanja ali kapitalske 
metode. 
 
Izkaz denarnih tokov 
 
Izkaz denarnega izida je sestavljen po posredni metodi iz podatkov bilance stanja na dan 
31.12.2007 in bilance stanja na dan 31.12.2006 in iz podatkov izkaza poslovnega izida 
za leto 2007 ter iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejemkov in 
izdatkov in za ustrezno razčlenitev pomembnejših postavk. 
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3.7 Razkritja k bilanci stanja 
 

3.7.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva 
 
Preglednice stanj in sprememb neopredmetenih dolgoročni sredstev so prikazane v 
letnih poročilih posamezne družbe. 
 
Stanja po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju. Neopredmetena 
dolgoročna sredstva ne vključujejo stanj med povezanimi osebami. 
 

v evrih
31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 21.647 2.149
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 2.408 32.937
SIVENT d.o.o. Beograd 22.872

Skupaj 24.055 57.958
Izločitve/povečanje vrednosti 0
Konsolidirana vrednost 24.055 57.958  
 
Tabela gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih AČR za leto 2007. 

v evrih
Premoženjsk

e pravice
Vlaganja v 

tuja OS
Dolgoročno 

odloženi 
stroški

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2007 25.720 7.465 80.633 113.818
Pridobitve 2.000 79 2.079
Odtujitve -7.465 -7.465
Stanje 31.12.2007 27.720 80.712 108.432

Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2007 2.133 5.316 48.411 55.860
Amortizacija v letu 2007 1.678 1.488 16.142 19.308
Odtujitve -145 -6.804 -6.949
Stanje 31.12.2007 3.666 0 64.553 68.219

Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2007 23.587 2.149 32.222 57.958
Stanje 31.12.2007 24.054 0 16.159 40.213  
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3.7.2 Dolgoročne AČR 
 

Dolgoročne AČR v višini 16.158 evrov se v celoti nanašajo na dolgoročno odložene 
stroške poslovanja nastale pri odvisni družbi Cinemania Group d.o.o.. 
 

3.7.3 Opredmetena osnovna sredstva 
 
Preglednice stanj in sprememb opredmetenih osnovnih sredstev so prikazane v 
letnih poročilih posamezne družbe. 
 
Stanja po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju. Tabele opredmetenih 
osnovnih sredstev vključujejo stanja med povezanimi osebami. 
 

v evrih
31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 304.413 324.854
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 4.676 6.309
SIVENT d.o.o. Beograd 127.278 133.876

Skupaj 436.367 465.039
Izločitve/povečanje vrednosti 0 0
Konsolidirana vrednost 436.367 465.039  
 
Tabela gibanja osnovnih sredstev za leto 2007 

v evrih
Zgradbe, 
zemljišča

Opema Drobni 
inventar

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2007 377.111 151.412 1.739 530.262
Pridobitve 6.298 1.005 7.303
Odtujitve 0
Stanje 31.12.2007 377.111 157.710 2.744 537.565

Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2007 65.092 1.096 66.188
Amortizacija v letu 2007 7.511 26.809 690 35.010
Odtujitve 0
Stanje 31.12.2007 7.511 91.901 1.786 101.198

Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2007 377.111 86.320 643 464.074
Stanje 31.12.2007 369.600 65.809 958 436.367  
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3.7.4 Dolgoročne finančne naložbe 
 
Preglednice stanj in sprememb dolgoročnih finančnih naložb so prikazane v letnih 
poročilih posamezne družbe. 
 
Stanja po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju. Vključujejo stanja med 
povezanimi osebami. 
 

v evrih
31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 301.715 437.210
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 445.870 372.592
SIVENT d.o.o. Beograd 0

Skupaj 747.585 809.802
Izločitve/povečanje vrednosti 4.982 -75.238
Konsolidirana vrednost 752.567 734.564  
 
V konsolidiranih izkazih so izločene naložbe v odvisne družbe v skupni vrednosti 
305.472 evrov ter povečane za prenos dobrega imena na povečanje dolgoročne 
naložbe odvisne družbe Cinemania Group d.o.o. iz naslova pripojene družbe 
Creativa d.o.o. 
 
Druge dolgoročne naložbe v višini 378.305 evrov predstavljajo naložbe matične 
družbe v pridruženo podjetje Zora plus d.o.o. v višini 6.477 evrov in naložbe odvisne 
družbe Cinemania Group d.o.o. v delnice družbe Infond ID 1 v višini 111.400 evrov in 
v družbo EEAP v višini 223.150 evrov. 
 
Tabela gibanja dolgoročnih finančnih naložb za leto 2007 

2007 2006
Nabavna vrednost
Stanje na dan 01.01. 662.565 444.178
Povečanje - nakupi
Povečanje - prevrednotenje 233.918
Zmanjšanje - prevrednotenje -18.002
Zmanjšanje - prodaja 15.531
Končno stanje na dan 31.12. 680.567 662.565

Popravek vrednosti
Stanje na dan 01.01. 0 0
Povečanje - prevrednotenje
Zmanjšanje - prevrednotenje
Zmanjšanje - prodaja
Končno stanje na dan 31.12. 0 0  
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Posamezne dolgoročne naložbe skupine so razkrite v letnih poročilih družb v skupini. 
 

3.7.5 Zaloge 
 
Preglednice stanj in sprememb terjatev so prikazane v letnih poročilih posamezne 
družbe. 
 
Stanja po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju. Vključujejo stanja med 
povezanimi osebami. 
 

v evrih
31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 0 0
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 1.141.658 869.141
SIVENT d.o.o. Beograd 459 305

Skupaj 1.142.117 869.446
Izločitve/povečanje vrednosti
Konsolidirana vrednost 1.142.117 869.446  
 
Zaloge v skupini SIVENT se v večini nanašajo na zaloge, ki jih v svojih poslovnih 
knjigah izkazuje odvisna družba Cinemania Group, d.o.o. 
 
Zaloge se nanašajo na : 
 
 v tisočih tolarjev
  31.12.2007  31.12.2006
   
Licenčne pravice 1.088.041 718.422
Trgovsko blago 53616 18.691
Drugo 460 305
Predujmi za licence 0 132.008
   
Skupaj zaloge 1.142.117 869.446
 
Pri rednem letnem popisu družba Cinemania Group d.o.o. ni ugotovila pomembnejših 
odstopanj od knjigovodskega stanja. Družba ne izkazuje starih zalog. 
 

3.7.6 Poslovne terjatve 
 
Preglednice stanj in sprememb poslovnih terjatev so prikazane v letnih poročilih 
posamezne družbe. 
 
Stanja po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju. Vključujejo stanja med 
povezanimi osebami. 
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v evrih
31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 181.277 19.429
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 673.151 835.603
SIVENT d.o.o. Beograd 6.238 8.129

Skupaj 860.666 863.161
Izločitve/povečanje vrednosti -210 0
Konsolidirana vrednost 860.456 863.161  
 

3.7.7 Kratkoročne finančne naložbe 
 
Preglednice stanj in sprememb kratkoročnih finančnih naložb so prikazane v letnih 
poročilih posamezne družbe. 
 
Stanja po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju. 
 

v evrih
31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 11.561.486 8.541.984
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 100.000 5.425
SIVENT d.o.o. Beograd 1.844.595 688.424

Skupaj 13.506.081 9.235.833
Izločitve/povečanje vrednosti -1.255.987 -1.066.788
Konsolidirana vrednost 12.250.094 8.169.045  
 
Posamezne kratkoročne naložbe skupine so razkrite v letnih poročilih družb v 
skupini. 
 

3.7.8 Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 
 
Preglednice stanj in sprememb dobroimetij pri bankah, čeki in gotovina so prikazane 
v letnih poročilih posamezne družbe. 
 
Stanja po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju.  
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Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina v evrih
31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 220.080 265.395
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 14.624 7.828
SIVENT d.o.o. Beograd 32.037 93.374

Skupaj 266.741 366.597
Izločitve/povečanje vrednosti 0
Konsolidirana vrednost 266.741 366.597  
 

3.7.9 Kapital 
 
Stanja po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju.  
 
Kapital v evrih

31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 9.088.815 6.791.082
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 107.068 61.989
SIVENT d.o.o. Beograd 1.580.447 942.234

Skupaj 10.776.330 7.795.305
Izločitve/povečanje vrednosti -295.508 -75.238
Konsolidirana vrednost 10.480.822 7.720.067  
 
V konsolidiranih računovodskih izkazih je bil izločen kapital v vrednosti 295.508 
evrov. 
 

3.7.10 Rezervacije 
 
Skupina ne izkazuje rezervacij.  
 

3.7.11 Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 
 
Preglednice stanj in sprememb dolgoročnih finančnih in poslovnih obveznosti so 
prikazane v letnih poročilih posamezne družbe. 
 
Stanja po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju in ne vključujejo stanj med 
povezanimi osebami. 
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Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti v evrih
31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 34.863 56.935
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 16.107 8.383
SIVENT d.o.o. Beograd 0 0

Skupaj 50.970 65.319
Izločitve/povečanje vrednosti 0
Konsolidirana vrednost 50.970 65.319  
 
Dolgoročne obveznosti zapadejo v roku 5 let. 
 

3.7.12 Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 
 
Preglednice stanj in sprememb kratkoročnih finančnih in poslovnih obveznosti so 
prikazane v letnih poročilih posamezne družbe. 
 
Stanja po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju in ne vključujejo stanj med 
povezanimi osebami. 
 
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti v evrih

31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 3.644.000 2.759.794
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 1.731.495 2.372.446
SIVENT d.o.o. Beograd 386.128 6.092

Skupaj 5.761.623 5.138.332
Izločitve/povečanje vrednosti -1.255.987 -1.066.792
Konsolidirana vrednost 4.505.636 4.071.541  
 
V konsolidiranih računovodskih izkazih so bile izločene obveznosti iz financiranja v 
vrednosti 1.255.987 evrov. 
 

3.7.13 Odloženi davki 
 
Obveznosti za odložene davke v višini 36.893 evrov se nanašajo na obračunani 
davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prevrednotenja kratkoročnih in 
dolgoročnih naložb v delnice ki kotirajo na organiziranih trgih. 

v evrih 
Stanje 31.12.06 Povečanje Zmanjšanje Stanje 31.12.07 

43.060 28.510 34.677 36.893
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3.7.14 Zabilančna evidenca 

 
 
Za zavarovanje svojih obveznosti iz naslova prejetega posojila v višini 2.767.000 evrov pri 
banki Nova KBM d.d. ima skupina zastavljene naslednje vrednostne papirje: 
 
Vrednostni papir: Število delnic 
  
Plama d.d. 29.718 
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. 16.500 
Krka d.d. 71 
Telekom Slovenije d.d. 173 
Infond ID 1 d.d. 13.873 
 
Za zavarovanje svojih obveznosti iz naslova prejetega posojila v višini 750.000 evrov pri 
banki Factor banka d.d. ima družba zastavljene naslednje vrednostne papirje: 
 
Vrednostni papir: Število delnic 
  
Krona Senior d.d. 118.200 
 
Družba nastopa kot porok tretjim osebam iz naslova prejetih posojil v višini 88.178 evrov. 
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3.7.15 Izločitve v konsolidiranih računovodskih izkazih 

 
Dolgoročna finančna naložba matične družbe SIVENT, d.d., Ljubljana v odvisni 
družbi znaša 295.508 evrov, sorazmerni del kapitala pa 1.661.193 evrov, tako da 
skupna razlika med naložbo in kapitalom odvisnih družb znaša 1.365.685 evrov. 
Navedeni znesek je delno izkazan kot nerazporejen dobiček preteklih let, za del, ki 
se nanaša na nakup dodatnega deleža v družbi Sivent BG v višini 20% pa je izkazan 
kot čisti dobiček tekočega leta v višini 40.450 evrov. 
 
Ostale izločitve v konsolidirani bilanci stanja: 
 

V evrih
 
Dano posojilo družbe SIVENT, d.d., Ljubljana odvisni družbi Cinemania 
Group d.o.o. Ljubljana (prejeto posojilo odvisne družbe Cinemania Group 
d.o.o., Ljubljana) 

1.255.987

Skupaj ostale izločitve v bilanci stanja 1.255.987
 
 

3.8 Razkritja k izkazu poslovnega izida 
 

3.8.1 Poslovni prihodki 
 
Preglednice poslovnih prihodkov  so prikazane v letnih poročilih posamezne družbe. 
 
Poslovni prihodki po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju in ne vključujejo 
prometov med povezanimi osebami. 
 
V skupini je bilo skupaj ustvarjeno za 1.430.651 evrov poslovnih prihodkov. Prihodki 
se nanašajo na naslednje: 
 

v evrih
31.12.2007 31.12.2006

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.351.687 1.156.910
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0
Drugi poslovni prihodki 78.964 132.307
Usredstveni lastni proizvodi in storitve 0 0

Skupaj poslovni prihodki 1.430.651 1.289.217
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3.8.2 Finančni prihodki 

 
Preglednice finančnih prihodkov  so prikazane v letnih poročilih posamezne družbe. 
 
Finančni prihodki po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju. Tabele 
vključujejo promete med povezanimi osebami. 
 

v evrih
31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 3.774.108 1.533.762
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 96.519 56.385
SIVENT d.o.o. Beograd 508.356 270.260

Skupaj 4.378.983 1.860.406
Izločitve/povečanje vrednosti -87.195 -73.181
Konsolidirana vrednost 4.291.788 1.787.226  
 
Finančni prihodki skupine razčlenjeni po vrstah: 
 

9 Finančni prihodki iz deležev 3.987.419 1.584.823 
9.A  Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 0 
9.B  Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 0 
9.C  Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 20.326 25.597 
9.D  Finančni prihodki iz drugih naložb 3.967.093 1.559.226 
11 Finančni prihodki iz danih posojil 225.662 163.998 
10.A  Finančni prihodki iz posojil danih družbam v skupini 8.281 0 
10.B  Finančni prihodki iz posojil danih drugim 217.381 163.998 
11 Finančni prihodki poslovnih terjatev 78.706 38.405 
11.A  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0 
11.B  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 78.706 38.405 

 
3.8.3 Poslovni odhodki  

 
Preglednice poslovnih odhodkov so prikazane v letnih poročilih posamezne družbe. 
 
Poslovni odhodki po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju.  
 

v evrih
31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 529.575 365.820
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 1.287.349 1.167.623
SIVENT d.o.o. Beograd 77.251 74.553

Skupaj 1.894.175 1.607.997
Izločitve/povečanje vrednosti -2.678 0
Konsolidirana vrednost 1.891.497 1.607.997  
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Poslovni odhodki skupine razčlenjeni po vrstah: 
 

5.A 
 Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala 775.883 751.479 

5.B  Stroški storitev 485.683 426.587 
6 Stroški dela 451.402 340.687 
6.A  Stroški plač 334.892 246.558 
6.B  Stroški socialnih zavarovanj 56.810 41.612 
6.C  Drugi stroški dela 59.699 52.517 
7 Odpisi vrednosti 111.686 40.366 
7.A  Amortizacija 40.238 40.078 

7.B  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih in neopr.sredstvih 55.661 0 
7.C  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 15.787 288 
8 Drugi poslovni odhodki 66.844 48.877 

 
3.8.4 Finančni odhodki 

 
Preglednice finančnih odhodkov so prikazane v letnih poročilih posamezne družbe. 
 
Finančni odhodki po posamezni družbi so navedena v nadaljevanju.  
 

v evrih
31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 2.789.477 505.679
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 173.880 129.816
SIVENT d.o.o. Beograd 53.214 15.235

Skupaj 3.016.571 650.730
Izločitve/povečanje vrednosti -87.195 15.235
Konsolidirana vrednost 2.929.376 665.965  
 
Finančni odhodki skupine razčlenjeni po vrstah: 
 

12 Finančni odhodki za oslabitve in odpisov finančnih naložb 2.593.257 338.095 
13 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 275.181 224.396 
13.A  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini  19 0 
13.B  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  187.442 108.580 
13.C  Finančni odhodki iz izdanih obveznic  0 0 
13.D  Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 87.720 115.816 
14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  60.938 15.059 
14.A  Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0 
14.B  Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 
14.C  Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 60.938 15.059 

 
3.8.5 Drugi odhodki 

 
Preglednice drugih odhodkov so prikazane v letnih poročilih posamezne družbe. 
 
Drugi odhodki po posamezni družbi so navedeni v nadaljevanju.  
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Drugi odhodki v evrih

31.12.2007 31.12.2006

SIVENT, d.d., Ljubljana 56.931 46.069
Cinemania Group d.o.o., Ljubljana 2.374 2.808
SIVENT d.o.o. Beograd 7.539 0

Skupaj 66.844 48.877
Izločitve/povečanje vrednosti 0
Konsolidirana vrednost 66.844 48.877  
 

3.8.6 Izločitve v konsolidiranih računovodskih izkazih 
 
Pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov je bila iz naslova vrednotenja 
dolgoročne finančne naložbe matičnega podjetja v odvisna podjetja po kapitalski 
metodi znižana vrednost dolgoročne finančne naložbe za znesek 295.508 evrov. 
Razlika do sorazmernega dela kapitala odvisnih družb je ostala v kapitalu v postavki 
prenesenega poslovnega izida in nima vpliva na poslovni izid skupine v letu 2007. 
 
Ostale izločitve v konsolidiranem izkazu poslovnega izida: 
 

V evrih
 
Prihodki iz naslova storitve odvisne družbe Cinemania Group d.o.o., 
Ljubljana (stroški storitev matične družbe Sivent d.d., Ljubljana) 

2.678

Prihodki iz naslova obresti matične družbe SIVENT, d.d., Ljubljana (odhodki 
za obresti odvisne družbe Cinemania Group d.o.o., Ljubljana) 

87.195

Skupaj ostale izločitve v izkazu poslovnega izida 89.873
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4 KAZALNIKI 

 
Preglednice kazalnikov  so prikazane v letnih poročilih posamezne družbe. 
 
 

5 DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 
 
 
Ocenjujemo, da se po datumu izkaza niso pojavili dogodki, ki bi lahko vplivali na 
računovodske izkaze. 
 
  
Ljubljana, 10.05.2008 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________
Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2007 

46



Poslovna skupina SIVENT 

6 POROČILO O REVIDIRANJU 
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