
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZVLEČEK PROSPEKTA  
 

ZA UVRSTITEV DELNIC DRUŽBE SIVENT, družba tveganega 
kapitala, d.d., Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana  V 

TRGOVANJE NA ORGANIZIRANEM TRGU  
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I. IZVLEČEK PROSPEKTA ZA UVRSTITEV DELNIC V TRGOVANJE NA ORGANIZIRANEM TRGU NA PODLAGI 
DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV, ŠT.11/369/AG-07-(389), Z DNE 14.11.2007 
 
 
 
1. IZDAJATELJ DELNIC 
 
Izdajatelj delnic je družba SIVENT, družba tveganega kapitala, d.d., Štefanova ulica 13a, Ljubljana.  
Osnovni kapital družbe, vpisan v sodni register na dan 18.09.2007, znaša 503.087,96 EUR 
 
 
2. VRSTA DELNICE 
 
Navadne, imenske, prosto prenosljive kosovne delnice, t.j. delnice, ki nimajo svoje nominalne vrednosti. Izdane so v 
nematerializirani obliki pri KDD – Central ni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, z oznako SING in ISIN kodo 
SI0021111396. 
 
 
3. SKUPNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE 
 
Delnice so izdane kot kosovne delnice. Skupna vrednost izdanih delnic, na katero se nanaša ta prospekt, je 503.087,96 
EUR. 
 
 
4. ŠTEVILO DELNIC 
 
Število delnic je 120.560 od tega je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 114.774 
delnic, preostali znesek 5.786 delnic pa še ni vpisan, ker se za ta znesek delnic, v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, vodijo delne pravice. V organizirano trgovanje bodo uvrščene samo tiste 
delnice, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (114.774  delnic), le-te so navadne, 
imenske, prosto prenosljive kosovne delnice, t.j. delnice, ki nimajo svoje nominalne vrednosti in so izdane v 
nematerializirani obliki.  
 
 
5. PRAVICE IZ DELNIC 
 
Navadna delnica daje njihovim imetnikom pravico do: 
- enega glasu pri glasovanju na skupščini, 
- sorazmernega dela dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend, 
- sorazmernega dela premoženja po poplačilu vseh obveznosti v primeru likvidacije ali stečaja družbe. 
 
 
6. DELNICE SE UVRSTIJO NA PROSTI TRG LJUBLJANSKE BORZE 
 
 
7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI Z IZDAJATELJEM 
 
Družba Sivent, d.d., Ljubljana je bila ustanovljena dne 19.09.2002 kot posledica razdelitve premoženja in obveznosti 
družbe Mercata Holding, d.d., Ljubljana. 
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Družba Sivent d.d., ima v skladu s 1. alineo prvega odstavka 2. člena ZPNPID, status družbe, ki je pravna naslednica 
pooblaščene investicijske družbe.  
 
Ker na dan uveljavitve ZPNPID družba Sivent d.d. ni bila javna družba, je na podlagi 3. člena ZPNPID dolžna uvrstiti 
delnice, ki so predmet tega prospekta, v organizirano trgovanje. 
 
 
8. TVEGANJA, POVEZANA Z IZDAJATELJEM IN DELNICAMI 
 
8.1. TVEGANJA, POVEZANA Z IZDAJATELJEM 
 
SIVENT d.d. je pri svojem poslovanju  izpostavljen različnim poslovnim in finančnim tveganjem, s katerimi sistematično 
upravlja z namenom doseganja poslovne stabilnosti.  
 
Tipična vrsta tveganja v poslovanju družbe Sivent d.d. je finančno tveganje. Glede na vrsto posla in globalno usmeritev 
naših investicij bi izpostavili predvsem tveganje glede spremembe cen vrednostnih papirjev, valutno tveganje in 
tveganje spremembe obrestnih mer. 
 
Tveganje sprememb cen vrednostnih papirjev je povezano predvsem s portfeljskimi ali tržnimi naložbami, kjer je cena 
odraz večjih dejavnikov (stanje ponudbe in povpraševanja, makroekonomski kazalci itd.) na tržišču, ne pa izključni 
odraz ekonomskega stanja družbe, v kateri imamo večinski ali kontrolni lastniški delež. Takšna tveganja omejujemo s 
stalnim nadzorom in spremljanjem tržišč, kjer imamo takšne naložbe ter glede na analize in informacije, s katerimi 
razpolagamo, primerno reagiramo. 
 
Na manj razvitih tržiščih vrednostnih papirjev, kjer je obseg dnevnega trgovanja manjši, obstaja verjetnost, da v 
določenem trenutku ni možnosti za prodajo večjih količin delnic, s čimer obstaja tveganje neizvršitve prodajnega naloga 
po določeni ceni. Tovrstna tveganja zmanjšujemo z večjo razpršenostjo naložb v več posameznih vrednostnih papirjev 
na določenem tržišču. 
 
Za izdajatelja pomembno je tudi obrestno tveganje, saj se vsa najeta posojila obrestujejo po pogojih spremenljive 
obrestne mere (EURIBOR in LIBOR) in fiksnega pribitka. Pred navedenimi tveganji nismo zavarovani. 
 
 
8.2. TVEGANJA, POVEZANA Z DELNICAMI 
 
Likvidnost delnic: po pridobitvi dovoljenja za organizirano trgovanje bodo delnice družbe SIVENT d.d. uvrščene na 
organiziran trg vrednostnih papirjev, in sicer na prosti trg Ljubljanske borze. Gibanje cene delnice bo podvrženo tržnim 
zakonitostim  ponudbe in povpraševanje. Če ne bo aktivnega trgovanja z delnicami izdajatelja, to lahko negativno vpliva 
na njihovo tržno ceno in likvidnost. 
 
Tržno tveganje: dejavniki tveganja vključujejo t.i. sistematično oziroma tržno tveganje, ki pomeni nevarnost nenadnega 
in dlje časa trajajočega splošnega padca tečaja na delniških trgih, zaradi splošnih tržnih in gospodarskih razmer. Poleg 
tega pa obstaja tudi t.i. nesistematično tveganje oziroma tveganje izdajatelja, ki je povezano direktno z izdajateljem.  
 
 
9. BORZNO POSREDNIŠKE DRUŽBE, KI SODELUJEJO PRI UVRSTITVI DELNIC NA ORGANIZIRANI TRG 
 
Za uvrstitev delnic na organizirani trg izdajatelj ni povabil k sodelovanju borzno-posredniške družbe. Vsa dejanja, 
potrebna za uvrstitev delnic na organizirani trg, je opravil sam. 
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10. PROSPEKT 
 
Izvleček prospekta vključuje le osnovne informacije o delnicah in izdajatelju, zato ga je potrebno brati kot uvod k 
prospektu. Pred vsako odločitvijo o vlaganju v delnice naj investitorji preučijo celoten prospekt, ki vsebuje podrobne 
podatke o pravnem položaju izdajatelja, njegovem finančnem položaju, poslovnih možnostih in pravicah, ki izhajajo iz 
delnic. Vlagatelj bo moral, če bo kot tožnik oz. tožnica začel sodni postopek v zvezi z informacijami, vsebovanimi v 
prospektu, na lastne stroške zagotoviti prevod prospekta v uradni jezik sodišča pred začetkom takega postopka. 
Osebe, ki so pripravile prospekt in zahtevale njegovo notifikacijo, odškodninsko odgovarjajo, vendar samo, če je 
povzetek zavajajoč, netočen ali notranje neskladen, če se ga presoja skupaj z drugimi deli prospekta. Prospekt je na 
razpolago na sedežu izdajatelja in v prostorih upravljavca organiziranega trga, na katerega bodo uvrščeni v trgovanje 
vrednostni papirji. Odgovornost izdajatelja za informacije, prikazane v prospektu, velja tudi za podatke in informacije v 
tem izvlečku. 
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II. PROSPEKT ZA UVRSTITEV DELNIC DRUŽBE SIVENT, družba tveganega kapitala, 
d.d., Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana  Z OZNAKO SING V TRGOVANJE NA 
ORGANIZIRANEM TRGU  
 

KAZALO STRANI 
 
1. ODGOVORNE OSEBE  12 
  
2.  DEJAVNIKI TVEGANJA  13 
2.1 TVEGANJA, POVEZANA Z IZDAJATELJEM  13 
2.2. TVEGANJA, POVEZANA Z DELNICAMI 13 
2.2.1. Likvidnost delnic  13 
2.2.2.  Tržno tveganje  13 
  
3. KLJUČNE INFORMACIJE 13 
3.1 IZJAVA O GIBLJIVIH  SREDSTVIH 13 
3.2 KAPITALIZACIJA IN ZADOLŽENOST  14 
  
4. INFORMACIJE O DELNICAH, KI BODO SPREJETE V TRGOVANJE  14 
4.1. OPIS VREDNOSTNEGA PAPIRJA 14 
4.2. ZAKONODAJA, NA PODLAGI KATERE SO BILI VREDNOSTNI PAPIRJI IZDANI 15 
4.3. OBLIKA VREDNOSTNIH PAPIRJEV 15 
4.4. VALUTA, V KATERI SO IZDANI VREDNOSTNI PAPIRJI 15 
4.5. OPIS PRAVIC, POVEZANIH Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI 15 
4.6. PRENOSLJIVOST DELNIC 15 
4.7. PREDPISI GLEDE PONUDB ZA PREVZEM, ODKUP IN PRODAJE DELNIC 15 
4.8. JAVNE PONUDBE ZA PREVZEM LASTNIŠKEGA KAPITALA IZDAJATELJA 16 
4.9. OBDAVČITEV – INFORMACIJE O DAVKIH 16 
4.9.1. Obdavčitev prometa 16 
4.9.2. Obdavčitev donosov – pravne osebe 16 
4.9.3. Obdavčitev donosov – fizične osebe 17 
  
5. SPREJEM V TRGOVANJE  17 
5.1. MESTO TRGOVANJA 17 
5.2. BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE, KI SODELUJEJO PRI UVRSTITVI DELNIC NA  
       ORGANIZIRAN  TRG  

 
18 

  
6. PRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV S STRANI IMETNIKOV  18 
  
7. STROŠKI UVRSTITVE DELNIC NA ORGANIZIRAN TRG 18 
  
8. ZAKONITI REVIZORJI 18 
  
9. IZBRANE FINANČNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU 19 
9.1. POMEMBNI KAZALNIKI POSLOVANJA 19 
9.2. ČISTI DOBIČEK/IZGUBA NA DELNICO 20 
9.3. IZPLAČANE DIVIDENDE 20 
  
10. PODATKI O IZDAJATELJU  20 
10.1. POSLOVNA PRETEKLOST IN RAZVOJ IZDAJATELJA   20 
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10.1.1. Pravno in poslovno ime izdajatelja  21 
10.1.2. Kraj registracije izdajatelja in številka registracije  21 
10.1.3. Datum vpisa v register  21 
10.1.4. Sedež in pravna oblika izdajatelja  21 
10.1.5. Pomembni dogodki v razvoju dejavnosti izdajatelja  22 
10.2. NALOŽBE  22 
10.2.1. Opis izdajateljevih glavnih naložb v zadnjih treh poslovnih letih  22 
10.2.1.1 Vlaganje v realno premoženje iz vidika geografske porazdelitve 22 
10.2.2. Naložbena dejavnost v letu 2004 23 
10.2.3. Naložbena dejavnost v letu 2005 24 
10.2.4. Naložbena dejavnost v letu 2006 25 
10.2.5. Naložbena dejavnost v obdobju od zadnjih objavljenih računovodskih izkazov 26 
10.2.6. Viri financiranja 26 
10.3. OPIS POGLAVITNIH INVESTICIJ IZDAJATELJA, KI SO NAČRTOVANE OZIROMA ŠE POTEKAJO 26 
10.3.1. Vir financiranja 26 
10.4. OPIS IZDAJATELJEVIH INVESTICIJ V PRIHODNOSTI 26 
10.4.1 Vir financiranja 27 
   
11. PREGLED POSLOVANJA   27 
11.1. IZDAJATELJEVE OSNOVNE DEJAVNOSTI  27 
11.2. OSNOVNI TRGI  28 
11.3.  KONKURENČNI POLOŽAJ NA TRGU 28 
  
12. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA  28 
  
13. PREMOŽENJE, OBRATI IN OPREMA  29 
13.1. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 29 
  
14. KAPITALSKA SREDSTVA  32 
14.1. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 32 
14.2. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE  34 
  
15. RAZISKAVE IN RAZVOJ, PATENTI IN LICENCE 37 
  
16. INFORMACIJE O TRENDIH  38 
  
17. INFORMACIJE O ORGANIH UPRAVLJANJA IZDAJATELJA  38 
17.1. ORGANI UPRAVLJANJA  38 
17.1.1. Uprava  38 
17.1.2. Nadzorni svet  38 
17.1.3. Upravni odbor 38 
17.1.4. Drugi vodstveni delavci  39 
17.2. NASPROTJE INTERESOV ORGANOV UPRAVLJANJA  39 
17.3. PLAČILA IN DAJATVE  39 
17.3.1. Uprava  40 
17.3.2. Nadzorni svet 40 
17.3.3. Upravni odbor  40 
17.3.4. Prejeta izplačila drugim vodstvenim delavcem po individualnih pogodbah  40 
17.3.5. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja  40 
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18. ORGANIZACIJSKA PRAKSA  41 
  
18.1. ZAČETEK IN POTEK MANDATA ČLANOV  UPRAVNEGA ODBORA 41 
18.2  INFORMACIJE O POGODBAH ZA STORITVE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA 41 
18.3. SKLADNOST Z REŽIMOM UPRAVLJANJA PODJETIJ 41 
18.4. REVIZIJSKA KOMISIJA 41 
  
19. ZAPOSLENI  42 
19.1. ŠTEVILO ZAPOSLENIH  42 
19.2. LASTNIŠTVO DELNIC V KAPITALU IZDAJATELJA  42 
19.2.1. Lastniški deleži uprave, nadzornega sveta in upravnega odbora 42 
19.2.2. Lastniški deleži zaposlenih  42 
19.2.3. Ureditev udeležbe zaposlenih v kapitalu izdajatelja 42 
  
20. VEČJI DELNIČARJI  42 
20.1. GLASOVALNE PRAVICE 43 
20.2. NEPOSREDNI IN POSREDNI NADZOR 43 
  
21. TRANSAKCIJE POVEZANIH STRANK  43 
  
22. FINANČNE INFORMACIJE O IZDAJATELJEVIH SREDSTVIH IN OBVEZNOSTIH, FINANČNEM 
POLOŽAJU IN POSLOVNIH IZIDIH  

44 

22.1. PRETEKLE FINANČNE INFORMACIJE  44 
22.2. NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI IZDAJATELJA 44 
22.2.1. Nekonsolidirane bilance stanja za poslovna leta 2004,2005,2006 44 
22.2.2. Nekonsolidirani izkazi poslovnega izida za poslovna leta 2004,2005,2006 47 
22.2.3. Nekonsolidirani izkazi finančnega izida za poslovna leta 2004,2005,2006 49 
22.2.4. Nekonsolidirani izkazi gibanja kapitala za poslovna leta 2004,2005,2006 51 
22.3. KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI 52 
22.3.1. Družbe, ki so vključene v konsolidacijo 52 
22.3.2. Konsolidirane bilance stanja za poslovna leta 2004,2005,2006 54 
22.3.3. Konsolidirani izkazi poslovnega izida za poslovna leta 2004,2005,2006 56 
22.3.4. Konsolidirani izkazi finančnega izida za poslovna leta 2004,2005,2006 58 
22.3.5. Konsolidirani izkazi gibanja kapitala za poslovna leta 2004,2005,2006 60 
22.4.    ZADNJI RAČUNOVODSKI IZKAZI NA DAN 30.6.2007 62 
22.5.    POROČILI REVIZORJA 66 
22.5.1. Poročilo revizorja za Sivent d.d. za poslovna leta 2004,2005,2006 66 
22.5.2. Poročilo revizorja za Poslovno skupino Sivent za poslovna leta 2004,2005,2006 69 
  
23. POLITIKA DIVIDEND 72 
  
24. PRAVNI IN ARBITRAŽNI POSTOPKI IZDAJATELJA 72 
  
25. ZNATNA SPREMEMBA IZDAJATELJEVEGA FINANČNEGA POLOŽAJA ALI NJEGOVEGA 
POLOŽAJA NA TRGU  

72 

  
26. DODATNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU  72 
26.1. DELNIŠKI KAPITAL  72 
26.1.1. Osnovni kapital  72 
26.1.2. Izdane delnice  72 
26.1.3. Omejitve pravic iz delnic  73 
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26.1.4. Odobreni kapital  73 
26.1.5. Pogojno povečanje osnovnega kapitala  73 
26.1.6. Sprememba višine in sestave osnovnega kapitala  73 
26.1.7. Lastne delnice  73 
26.2. KNJIGOVODSKE VREDNOSTI IN TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI IZDAJATELJA 73 
26.2.1. Knjigovodska vrednost delnice  73 
26.2.2. Trgovanje z delnicami  73 
26.2.3. Trgovanje z drugimi vrednostnimi papirji  73 
26.3. STATUT IZDAJATELJA  74 
26.4. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI  74 
  
27. POMEMBNE POGODBE  75 
  
28. DOKUMENTI NA VPOGLED  75 
  
29. INFORMACIJE O DELEŽIH 75 
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KAZALO OKRAJŠAV 
 
Izdajatelj -  SIVENT, družba tveganega kapitala, d.d., Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana 
Prospekt - Prospekt za uvrstitev delnic  družbe SIVENT, družba tveganega kapitala, d.d.,  
                   Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana  v trgovanje na organiziranem trgu  
Statut - čistopis statuta izdajatelja, z dne  04.09. 2007  
ATVP - Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana 
KDD - KDD Centralna klirinško depotna družba d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana 
Ljubljanska borza - Ljubljanska borza d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana 
ZGD-1 -  Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list Republike Slovenije št. 42/06 s spremembami) 
ZPre - Zakon o prevzemih (Uradni list Republike Slovenije št. 47/97 s spremembami) 
ZPre-1 - Zakon o prevzemih (Uradni list Republike Slovenije št. 79/06 s spremembami) 
ZPNPID- Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb ( Uradni list Republike Slovenije št. 68/07) 
ZTVP-1 - Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list Republike Slovenije št. 51/06 – ZTVP-1-UPB2) 
ZTFI -  Zakon o trgu finančnih inštrumentov (Uradni list Republike Slovenije št. 67/07) 
ZNVP - Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list Republike Slovenije št. 23/99 s spremembami) 
ZDDV-1 – Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) 
ZDDPO-2 - Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list Republike Slovenije št. 117/06) 
ZDoh-2 - Zakonu o dohodnini-2 (Uradni list Republike Slovenije, št. 117/06) 
SIT - slovenski tolar 
EUR - Euro 
SRS - Slovenski računovodski standardi 
MSRP - Mednarodni standardi računovodskega poročanja 
 
 

KAZALO SKLICEVANJ 
 
Nekateri dokumenti, navedeni v nadaljevanju so dostopni na spletnih straneh: 
 
1. LETNA POROČILA DRUŽBE Sivent d.d. 
 
LETNO POROČILO 2004:  

http://www.sivent.si/vsebine/pdf/letno-porocilo-2004.pdf 

 

LETNO POROČILO 2005: 

http://www.sivent.si/vsebine/pdf/letno-porocilo-2005.pdf 

 

LETNO POROČILO 2006: 

http://www.sivent.si/vsebine/pdf/letno-porocilo-2006.pdf 

 

 

2. KONSOLIDIRANA LETNA POROČILA DRUŽBE Sivent d.d. 
 
KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2004: 

http://www.sivent.si/vsebine/pdf/konsolidirano-letno-porocilo-2004.pdf 

 

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2005: 

http://www.sivent.si/vsebine/pdf/konsolidirano-letno-porocilo-2005.pdf 

 

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2006: 

http://www.sivent.si/vsebine/pdf/konsolidirano-letno-porocilo-2006.pdf 
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3. Prospekt za organizirano trgovanje družbe SIVENT d.d.: 
  
http://www.sivent.si/vsebine/pdf/prospekt-Sivent.pdf 
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1. ODGOVORNE OSEBE 
 
Družba SIVENT d.d. sprejema odgovornost za podatke in informacije, prikazane v tem prospektu. Izdajatelj z vso 
skrbnostjo zagotavlja, da so po njegovem najboljšem vedenju v skladu z dejstvi in ni nikakršnih opustitev, ki bi lahko 
vplivale na vsebino prospekta. Poleg informacij in podatkov, kot jih je navedel v tem prospektu, ni drugih pomembnejših 
dejstev o njegovem poslovanju, dejavnosti in finančnem položaju. 
 
Uporaba prospekta je dovoljena samo za namen, za katerega je izdelan. Razmnoževanje prospekta v druge namene, 
deloma ali v celoti, ter uporaba in objava podatkov ali delov besedila, nista dovoljena. 
 
 
Ljubljana , 29.10.2007        
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2. DEJAVNIKI TVEGANJA 
 
2.1. TVEGANJA, POVEZANA Z IZDAJATELJEM 
 
SIVENT d.d. je pri svojem poslovanju  izpostavljen različnim poslovnim in finančnim tveganjem, s katerimi sistematično 
upravlja z namenom doseganja poslovne stabilnosti.  
 
Tipična vrsta tveganja v poslovanju družbe Sivent d.d. je finančno tveganje. Glede na vrsto posla in globalno usmeritev 
naših investicij bi izpostavili predvsem tveganje glede spremembe cen vrednostnih papirjev, valutno tveganje in 
tveganje spremembe obrestnih mer. 
 
Tveganje sprememb cen vrednostnih papirjev je povezano predvsem s portfeljskimi ali tržnimi naložbami, kjer je cena 
odraz večjih dejavnikov (stanje ponudbe in povpraševanja, makroekonomski kazalci itd.) na tržišču, ne pa izključni 
odraz ekonomskega stanja družbe, v kateri imamo večinski ali kontrolni lastniški delež. Takšna tveganja omejujemo s 
stalnim nadzorom in spremljanjem tržišč, kjer imamo takšne naložbe, ter glede na analize in informacije,s katerimi 
razpolagamo, primerno reagiramo. 
 
Na manj razvitih tržiščih vrednostnih papirjev, kjer je obseg dnevnega trgovanja manjši, obstaja verjetnost, da v 
določenem trenutku ni možnosti za prodajo večjih količin delnic, s čimer obstaja tveganje neizvršitve prodajnega naloga 
po določeni ceni. Tovrstna tveganja zmanjšujemo z večjo razpršenostjo naložb v več posameznih vrednostnih papirjev 
na določenem tržišču. 
 
Za izdajatelja pomembno je tudi obrestno tveganje, saj se vsa najeta posojila obrestujejo po pogojih spremenljive 
obrestne mere (EURIBOR in LIBOR) in fiksnega pribitka. Pred navedenimi tveganji nismo zavarovani. 
 
 
2.2. TVEGANJA, POVEZANA Z DELNICAMI 
 
2.2.1. Likvidnost delnic 
Po pridobitvi dovoljenja za organizirano trgovanje bodo delnice družbe SIVENT d.d. uvrščene na organiziran trg 
vrednostnih papirjev, in sicer na prosti trg Ljubljanske borze. Gibanje cene delnice bo podvrženo tržnim zakonitostim  
ponudbe in povpraševanje. Če ne bo aktivnega trgovanja z delnicami izdajatelja, to lahko negativno upliva na njihovo 
tržno ceno in likvidnost. 
 
2.2.2. Tržno tveganje 
Dejavniki tveganja vključujejo t.i. sistematično oziroma tržno tveganje, ki pomeni nevarnost nenadnega in dlje časa 
trajajočega splošnega padca tečaja na delniških trgih, zaradi splošnih tržnih in gospodarskih razmer. Poleg tega pa 
obstaja tudi t.i. nesistematično tveganje oziroma tveganje izdajatelja, ki je povezano direktno z izdajateljem.  
 
 
 

3. KLJUČNE INFORMACIJE 
 
3.1. IZJAVA O GIBLJIVIH SREDSTVIH 
 
Izdajatelj na dan 30.6. 2007 izkazuje 12.258.270 EUR kratkoročnih sredstev in 3.889.508 EUR kratkoročnih obveznosti. 
Po mnenju izdajatelja gibljiva sredstva na dan 30.06.2007 v celoti zadoščajo njegovim poslovnim potrebam. 
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3.2. KAPITALIZACIJA IN ZADOLŽENOST 
 
Na dan 31.12.2006 je znašal celoten kapital izdajatelja 1.627.415 tisoč SIT (6.791 tisoč EUR) in finančne ter poslovne 
obveznosti  675.001 tisoč SIT (2.816 tisoč EUR). Podrobna sestava obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2006 je 
bila naslednja: 
 
Sestava obveznosti do virov sredstev družbe Sivent, d.d. na dan 31.12.2006 (v tisoč SIT) 
 
A. KAPITAL 1.627.415 
Vpoklicani kapital 70.560 
Kapitalske rezerve 1.436.771 
Rezerve iz dobička 0 
Presežek (primanjkljaj) iz prevrednotenja 27.820 
Preneseni čisti poslovni izid 92.264 
B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  13.644 
Dolgoročne finančne obveznosti 0 
Dolgoročne poslovne obveznosti 5.334 
Odložene obveznosti za davek 8.310 
C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 661.357 
Kratkoročne finančne obveznosti 637.211 
Kratkoročne poslovne obveznosti 24.146 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.302.416 

 
Dolgoročne finančne obveznosti in kratkoročne finančne obveznosti izvirajo iz posojil, najetih pri bankah. Posojila so 
zavarovana z menicami ali z zastavljenimi vrednostnimi papirji. 
 
Družba ima za zavarovanje svojih obveznosti na dan 31.12.2006 zastavljene naslednje vrednostne papirje: 
 

Zastavni upnik Vrednost v tisočih tolarjev Zastavljeni vrednostni papirji 

    

Nova KBM, d.d. 156.000 29.718 delnic Plama Pur, d.d. 

  24.340 delnic Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. 

 
Celotni kapital družbe SIVENT d.d. na dan 30.6.2007 znaša 9.085.206 EUR, celotne poslovne in finančne obveznosti 
pa 3.946.445 EUR. Dolgoročne poslovne obveznosti izdajatelja na dan 30.06.2007 znašajo 22.260 EUR.. Kratkoročne 
finančne obveznosti do bank znašajo 2.894.000 EUR, do ostalih oseb pa 249.106 EUR.. 
 
 
 

4. INFORMACIJE O DELNICAH, KI BODO SPREJETE V TRGOVANJE 
 
4.1. OPIS VREDNOSTNEGA PAPIRJA 
 
Navadne imenske prosto prenosljive kosovne delnice, izdane v nematerializirani obliki, z oznako SING in ISIN kodo 
SI0021111396, ki tvorijo isti razred. 
 
Vrednost celotne izdaje delnic znaša 503.087,96 EUR. 
 



 

 15

Osnovni kapital je razdeljen na 120.560 delnic od tega je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev 
vpisanih 114.774 delnic, ki bodo sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, preostali znesek 5.786 delnic pa še ni 
vpisan, ker se za ta znesek delnic, v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, vodijo delne pravice, 
zato le-te ne bodo sprejete v organizirano trgovanje.  
 
 
4.2. ZAKONODAJA, NA PODLAGI KATERE SO BILI VREDNOSTNI PAPIRJI IZDANI 
 
Delnice družbe SIVENT d.d. so bile izdane na podlagi slovenske zakonodaje. 
 
 
4.3. OBLIKA VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
 
Delnice družbe SIVENT d.d. glasijo na ime. Vodijo se v nematerializirani obliki v centralnem registru pri KDD, pod 
oznako SING in ISIN kodo SI 0021111396. 
 
 
4.4. VALUTA, V KATERI SO IZDANI VREDNOSTNI PAPIRJI 
 
Delnice družbe SIVENT d.d. so kosovne in nimajo izražene nominalne vrednosti v nobeni valuti.  
 
 
4.5. OPIS PRAVIC, POVEZANIH Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI 
 
Delnice, na katere se nanaša ta prospekt, so prosto prenosljive in dajejo njihovim imetnikom pravico do: 
- enega glasu pri glasovanju na skupščini, 
- sorazmernega dela dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend, 
- sorazmernega dela premoženja po poplačilu vseh obveznosti v primeru likvidacije ali stečaja družbe. 
 
Imetniki navadnih delnic SIVENT d.d. imajo pravico do dela dobička–dividende, skladno z vsakokratnim sklepom 
skupščine. 
 
 
4.6. PRENOSLJIVOST DELNIC 
 
Delnice družbe SIVENT d.d. so v skladu s točko 5.4. statuta ter v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili 
poslovanja KDD prosto prenosljive. 
 
 
4.7. PREDPISI GLEDE PONUDB ZA PREVZEM, ODKUP IN PRODAJE DELNIC 
 
Za delnice izdajatelja se na podlagi  6. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb 
uporabljajo določbe Zakona o prevzemih.   
 
Odkup, prodaja in trgovanje z delnicami poteka po pravilih, ki jih določa Obligacijski zakonik, Zakon o gospodarskih 
družbah in Zakon o trgu finančnih inštrumentov  ter na njihovi podlagi izdani predpisi. 
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4.8. JAVNE PONUDBE ZA PREVZEM LASTNIŠKEGA KAPITALA IZDAJATELJA 
 
V poslovnih letih 2004, 2005, 2006 in v letu 2007 do izdelave tega prospekta ni bila objavljena nobena javna ponudba 
za odkup delnic izdajatelja v skladu z določili ZPre oz. ZPre-1.  
 
 
4.9. OBDAVČITEV – INFORMACIJE O DAVKIH 
 
4.9.1. Obdavčitev prometa 
Na podlagi 4. e točke 44. člena ZDDV-1 so plačila davka na dodano vrednost oproščene finančne storitve in sicer:  
 
- transakcije, vključno s posredovanjem (razen upravljanja, hrambe, investicijskega svetovanja in storitev v zvezi s 
prevzemi), z delnicami, deleži v podjetjih ali združenjih, obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji, razen z dokumenti 
o lastninski pravici na blagu in pravicami in deleži. 
 
4.9.2. Obdavčitev donosov – pravne osebe 
Dohodki iz naslova delnic (prejete dividende in kapitalski dobički) so del obdavčljivih prihodkov pravnih oseb in v skladu 
s tem povečujejo davčno osnovo zavezanca za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb.  
 
Prejeta dividenda se prejemniku ne vključuje v davčno osnovo, če so izpolnjeni naslednji pogoji (24. člen ZDDPO-2): 

- če je izplačevalec zavezanec za davek po ZDDPO-2, 
- če je izplačevalec za davčne namene rezident v državi članici EU  v skladu s pravom te države in se v skladu z 

mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico EU, ne 
šteje kot rezident izven EU in je poleg tega zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja 
skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih 
določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena ali ima 
možnost izbire obdavčitve,  

- če je izplačevalec zavezanec za davek od dohodka oziroma dobička, primerljiv z davkom po tem zakonu, in ni 
rezident države, v primeru poslovne enote pa se ta ne nahaja v državi, v kateri je splošna oz. povprečna 
nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5%, in je država objavljena na seznamu v skladu z 8. 
členom ZDDPO-2, pri tem pa ta alinea ne velja za izplačevalca, ki je rezident druge države članice EU po 2. 
točki tega odstavka tega člena.         

 
Davka po odbitku se ne plačuje, kadar je prejemnik dividend (70. člen ZDDPO-2): 
• Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost v Sloveniji,  
• Banka Slovenije, 
• zavezanec rezident, ki izplačevalcu sporoči svojo davčno številko, 
• zavezanec nerezident, ki je zavezan za davek od dohodkov, doseženih z dejavnostjo oziroma posli v poslovni enoti ali 
preko poslovne enote v Sloveniji, in izplačevalcu sporoči svojo davčno številko, če gre za prihodke, plačane tej poslovni 
enoti.  
 
Dobiček, dosežen s prodajo vrednostnih papirjev ali izplačilu sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije 
družbe (kapitalski dobiček), je sestavni del obdavčljivih prihodkov zavezancev za plačilo davka od dohodkov pravnih 
oseb.  
 
Skladno z 97. členom ZDDPO-2 se davek plačuje po stopnji 23% od davčne osnove za leto 2007, 22% od davčne 
osnove za leto 2008 in 21% od davčne osnove za leto 2009. Od leta 2010 se davek plačuje po stopnji 20 %. 
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4.9.3. Obdavčitev donosov – fizične osebe 
Imetnik delnic je obdavčen:  

- po stanju v trenutku prejema dividend, 
- v trenutku prodaje delnic družbe.   

 
Dividende: 
Davčna osnova je izplačana bruto dividenda. Zavezanci za obdavčitev so tako rezidenti RS – po načelu svetovnega 
dohodka, kot nerezidenti, pri katerih se upošteva načelo vira dohodka. 
 
Po ZDoh-2 se vrši obdavčitev tega dohodka po stopnji 20 %, pri čemer se šteje obračunani in plačani davek kot 
dokončen davek. To pomeni, da se dohodek iz naslova prejetih dividend ne bo več všteval v letno davčno osnovo 
zavezanca oziroma vpisoval v dohodninsko napoved.  
 
Stopnja obdavčitve 20 % velja tako za rezidente Republike Slovenije kot za nerezidente, razen če v sporazumu o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki se uporablja med Republiko Slovenijo in državo prejemnika, ni določena 
drugačna davčna stopnja.  
 
Kapitalski dobiček 
Kapitalski dobiček kot razlika med prodajno vrednostjo delnice družbe, ki se lahko v skladu z 99. členom ZDoh-2 
zmanjša za največ 1%, in nakupno vrednostjo delnice družbe, ki se lahko v skladu z 98. členom ZDoh-2 poveča za 
največ 1%, je po 93. členu ZDoh-2 obdavčen po stopnji 20 %, pri čemer pa se stopnja davka znižuje za vsakih pet let 
imetništva, in znaša po dopolnjenih:  
- petih letih imetništva kapitala 15%, 
- desetih letih imetništva kapitala 10%, 
- 15 letih imetništva kapitala 5%, 
- 20 ali več letih imetništva kapitala 0%. 
 
Pri tem se ob obdavčenju uporablja metoda zaporednih cen (FIFO), po kateri se kot vrednost delnice družbe ob 
pridobitvi šteje tista vrednost delnice, ki je bila najprej pridobljena.   
 
Dohodnino od dobička iz kapitala ugotovi davčni organ z odločbo na podlagi napovedi davčnega zavezanca, ki jo 
rezident vloži do 28. februarja za preteklo leto in v kateri zavezanec napove vse odsvojitve kapitala v letu. V tako 
napovedan dohodek se vštevajo v davčnem letu doseženi dobički iz kapitala ali realizirane izgube iz kapitala, pri čemer 
se zavezancu ne prizna izguba, nastala pri odsvojitvi kapitala, če je zavezanec ali zavezančeva povezana oseba v roku 
tridesetih dni pred ali po odsvojitvi pridobil vsebinsko istovrstni nadomestni kapital.  
 
Zavezanec – nerezident Republike Slovenije ne plačuje dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega z odsvojitvijo 
delnic družbe. Ta davčni zavezanec kljub temu vloži napoved v petnajstih dneh od prodaje delnic družbe oziroma do 
28. februarja za preteklo leto, če napove vse prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev ter delnic družbe v 
preteklem letu.  
 
 
 

5. SPREJEM V TRGOVANJE 
 
5.1. MESTO TRGOVANJA 
 
Delnice družbe SIVENT d.d. bodo uvrščene na prosti trg Ljubljanske borze d.d. Izdajatelj v prihodnosti ne načrtuje 
izvesti postopkov za uvrstitev delnic v borzno kotacijo. 
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Razen organiziranega trga vrednostnih papirjev, ki poteka preko Ljubljanske borze, v Sloveniji ni drugega 
organiziranega ali enakovrednega trga, kjer bi se trgovalo z vrednostnimi papirji. 
 
 
5.2. BORZNO POSREDNIŠKE DRUŽBE, KI SODELUJEJO PRI UVRSTITVI DELNIC NA ORGANIZIRANI TRG 
 
Za uvrstitev delnic na organizirani trg izdajatelj ni povabil k sodelovanju nobene borzno posredniške družbe. Vsa 
dejanja, potrebna za uvrstitev delnic na organizirani trg, je izdajatelj opravil sam. 
 
 
 

6. PRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV S STRANI IMETNIKOV 
 
Prospekt je bil izdelan zaradi uvrstitve delnic v organizirano trgovanje na prosti trg Ljubljanske borze d.d. in imetniki 
tako pridobljenih delnic družbe SIVENT d.d. slednjih ne ponujajo v prodajo. 
 
 
 
7. STROŠKI UVRSTITVE DELNIC NA ORGANIZIRAN TRG 
 
Na podlagi Tarife o taksah in nadomestilih ATVP in Cenika za storitve Ljubljanske borze bodo stroški uvrstitve delnic 
izdajatelja na organizirani trg naslednji:  
 
Vrsta stroška Znesek v EUR 
Takso ATVP za odločanje o izdaji dovoljenja za organizirano trgovanje v višini              1.200,00  EUR 
Pristojbino za sprejem delnic na prosti trg Ljubljanske borze v višini              834,85 EUR 
Skupaj stroški:            2.034,85 EUR 

 
                       
Poleg zgoraj navedenih stroškov, ki predstavljajo plačilo storitev v zvezi z uvrstitvijo delnic na borzni trg, bodo nastali 
tudi stroški tiskanja prospekta.    
 
 
 
8.  ZAKONITI REVIZORJI 
 
Poslovanje izdajatelja v letih 2004,2005 in 2006 je revidirala družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., 
Ljubljana, Železna cesta 8a. Skupščina delničarjev izdajatelja je dne 23.08.2007  navedeno revizorsko družbo 
imenovala tudi za revidiranje poslovanja izdajatelja v poslovne letu 2007. 
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9. IZBRANE FINANČNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU 
 
9.1. POMEMBNI KAZALNIKI POSLOVANJA 
 
  Leto 2006 Leto 2005 Leto 2004 
Temeljni kazalniki stanja financiranja    
    
Stopnja lastniškosti financiranja: 

70,68 %  67,92% 75,06 % 
Kapital / Obveznosti do virov sredstev 
Stopnja dolgoročnosti financiranja: 

71,28%  86,55% 96,20 % Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi 
rezervacijami) / Obveznosti do virov sredstev 
Stopnja osnovnosti investiranja: 

3,38 %  3,10% 3,60 % 
Osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) / sredstva 
Stopnja dolgoročnosti investiranja: 

8,08 %  14,15% 26,87 % Vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolgoročnih 
finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev / Sredstva 
     
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja    
    
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev: 

20,91 21,93 20,85 
Kapital / Osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri 
koeficient): 0,096 0,20 2,56 
Likvidnostna sredstva / Kratkoročne obveznosti 
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 
(pospešeni koeficient): 

0,103 0,22 19,42 
Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / Kratkoročne 
obveznosti 
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 
(kratkoročni koeficient): 3,20 6,38 19,43 
Kratkoročna sredstva / Kratkoročne obveznosti 
     
Temeljni kazalniki gospodarnosti    
    
Koeficient gospodarnosti poslovanja: 

1,77 1,35 1,54 
Poslovni prihodki / Poslovni odhodki 
    
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti    
    
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala: 

0,08 0,03 0,05 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 finančne prihodke in odhodke. 
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9.2. ČISTI DOBIČEK/ IZGUBA NA DELNICO 
 

V tisoč SIT 
 2006 2005 2004 
Čisti poslovni izid 128.694 47.128 69.672 
Število vseh delnic 70.560 70.560 70.560 
Čisti dobiček na delnico 1,823 0,6679 0,9874 
 
 
9.3. IZPLAČANE DIVIDENDE 
 
Delničarji družbe SIVENT d.d. še nikoli niso odločali o izplačilu dividend in dividende še niso bile izplačane. 
 
 
 

10. PODATKI O IZDAJATELJU 
 
10.1. POSLOVNA PRETEKLOST IN RAZVOJ IZDAJATELJA 
1. Skupščina družbe PID Mercata d.d., Ljubljana je dne 16.08.2000 sprejela sklep o preoblikovanju družbe 

(razdružitev na pooblaščeno investicijsko družbo in redno delniško družbo – osnova ZPSPID). Osnovni kapital 
družbe PID Mercata d.d. je znašal 5.791.316.200 SIT, od navedene družbe se je oddelila in preoblikovala v 
redno delniško družbo družba MERCATA HOLDING, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., 
Ljubljana z osnovnim kapitalom 2.895.658.000,00 SIT, osnovni kapital družbe PID Mercata, d.d. pa je po 
oddelitvi znašal 2.895.658.200,00 SIT. (ATVP je dne 20.12.2000 izdala dovoljenje za navedeno preoblikovanje): 

a) Družba MERCATA HOLDING, d.d., Ljubljana je bila vpisana v sodni register dne 05.01.2001, osnovni 
kapital je znašal  2.895.658.000,00 SIT. 

 
b) Dne 26.03.2001 je bila v sodni register vpisana sprememba osnovnega kapitala na višino 

2.898.918.000,00 SIT (osnova za spremembo osnovnega kapitala je odločba KDD, ki je skladno s 
skupščinskim sklepom izpeljala zamenjavo delnic in ob upoštevanju sprejetega – potrjenega  algoritma 
izračunala pravilno število delnic obeh družb (PID Mercata d.d. in MERCATA HOLDING d.d.) 

 
2. Skupščina družbe MERCATA HOLDING, d.d., Ljubljana je dne 02.09.2002 sprejela sklep o delitvi družbe v 

skladu z delitvenim načrtom z dne 25.07.2002 (obračunski datum delitve je 30.06.2002) - delitev se opravi kot 
razdelitev s hkratnim prenosom vseh delov premoženja in obveznosti z univerzalnim pravnim nasledstvom na 
novi družbi FINIRA, d.d., Ljubljana in SIVENT, d.d., Ljubljana, pri čemer družba MERCATA HOLDING, d.d., 
Ljubljana z razdelitvijo preneha. Delničarji prenosne družbe MERCATA HOLDING, d.d., Ljubljana so s tem 
pridobili pravico do zamenjave števila delnic prenosne družbe za delnice prve nove družbe (Finira, d.d., 
Ljubljana), ki se določi tako, da se število delnic, katerih imetnik je pomnoži z 0,75, rezultat zmnožka pa zaokroži 
na prvo najbližje celo število. (v naravi to predstavlja delitev celotnega premoženja družbe MERCATA HOLDING, 
d.d. v razmerju: 75% Finira, d.d., Ljubljana in 25% Sivent, d.d., Ljubljana): 

a) družba Sivent, d.d., Ljubljana je bila vpisana v sodni register dne 19.09.2002, osnovni kapital je znašal 
724.729.000,00 SIT. 

 
b) Dne 24.01.2003 je bila v sodni register vpisana sprememba osnovnega kapitala na višino 

70.560..000,00 SIT (osnova za spremembo osnovnega kapitala je odločba KDD, ki je skladno s 
skupščinskim sklepom izpeljala zamenjavo delnic in ob upoštevanju sprejetega – potrjenega  algoritma 
izračunala pravilno število delnic). 

 
3. Upravni odbor izdajatelja je 4.9. 2007 na podlagi takrat veljavnih določb poglavja 6.4 člena statuta družbe v zvezi 

z relevantnimi določbami ZGD-1 o odobrenem kapitalu  sprejel sklep o utemeljitvi emisijske vrednosti delnice, 
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poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice in sklep o povečanju osnovnega kapitala z vplačilom novim 
delnic, ki je stopil v veljavo dne 06.09.2007, kot sledi v nadaljevanju: 
Na osnovi določb poglavja 6.4 člena statuta družbe v zvezi z določbami ZGD-1 o odobrenem kapitalu  se 
osnovni kapital družbe Sivent, družba tveganega kapitala d.d., Ljubljana poveča iz 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 
izvede z vplačilom (v denarju) emisijske vrednosti na eno delnico v znesku 40,00 EUR oziroma v skupni emisijski 
vrednosti 2.000.000,00 EUR. Pri povečanju kapitala se v celoti izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev. 
Vse novo-izdane delnice vplača družba Pulsar Holding, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.o.o., 
Ljubljana, matična številka 5895294. Vse delnice morajo biti ob nakupu vplačane v celoti, do celotne emisijske 
vrednosti. Celoten osnovni kapital družbe je po povečanju razdeljen na skupno 120.560,00  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. Hkrati je upravni odbor sklenil, da statutarnega 
pooblastila glede preostanka odobrenega kapitala (maksimalno za 1.512.118,18 EUR) ne bo izkoristil in s temi 
sklepi uskladil tudi statut družbe, v katerem je črtal določbe, ki urejajo odobreni kapital.  
 

a) Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 18.09.2007 vpisalo povečanje osnovnega kapitala družbe in 
uskladitev statuta v sodni register. 

 
b) Nove delnice, ki z že obstoječimi tvorijo isti razred,  so bile izdane v centralnem registru vrednostnih 

papirjev   dne  4.10.2007 
 
 
10.1.1. Pravno in poslovno ime izdajatelja 
Firma: SIVENT, družba tveganega kapitala, d.d. 
Skrajšana firma: SIVENT d.d. 
 
10.1.2. Kraj registracije izdajatelja in številka registracije 
Matična številka: 1754955 
Številka vpisa v sodni register:  1/36660/00,  
Kraj registracije: Ljubljana 
Šifra osnovne dejavnosti: 74150 dejavnost holdingov 
 
10.1.3. Datum vpisa v register 
Datum registracije: 19.09.2002 
Trajanje izdajatelja: nedoločen čas. 
 
10.1.4. Sedež in pravna oblika izdajatelja 
Sedež: 1000 Ljubljana,  
Naslov: Štefanova ulica 13 a, 1000 Ljubljana,  
Telefonska številka: 01/ 200-48-80 
Spletna stran: www.sivent.si  
Pravna oblika: delniška družba 
Država vpisa v register: Republika Slovenija 
Zakonodaja, po kateri posluje: izdajatelj posluje v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. 
 
 
 
 
 
 



 

 22

10.1.5. Pomembni dogodki v razvoju dejavnosti izdajatelja 
 

- Leto 2000: razdružitev družbe PID Mercata d.d. na pooblaščeno investicijsko družbo PID Mercata d.d. in redno 
delniško družbo MERCATA HOLDING d.d. 

- Leto 2002 delitev družbe MERCATA HOLDING d.d. na družbi Sivent d.d. in Finira d.d. (delitev premoženja je 
potekala v razmerju 25% Sivent d.d. in 75% Finira d.d.) 

- Konec leta 2002: ustanovitev družbe Cinemania group d.o.o., ki se ukvarja z distribucijo filmov. 
- Leto 2003: ustanovitev družbe Sivent, d.o.o., Beograd z namenom investiranja in upravljanja naložb na 

področju Srbije in Črne gore 
 
 
10.2. NALOŽBE 
 
10.2.1. Opis izdajateljevih glavnih naložb v zadnjih treh poslovnih letih  
Izdajatelj je v zadnjih treh letih investiral pretežno v dolgoročne finančne naložbe. 
 
10.2.1.1. Vlaganje v realno premoženje z vidika geografske porazdelitve 
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. 

 
Slika 1: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12. 2006 glede na geografsko usmeritev: 
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Slika 2: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12. 2005 glede na geografsko usmeritev: 
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Slika 3: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12. 2004 glede na geografsko usmeritev: 
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10.2.2 .Naložbena dejavnost v letu 2004  
 
V letu 2004 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.  
 
Vrednost vseh naložb družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2004 je znašala 1.649.865 tisoč SIT. V letu 2004 se 
je vrednost portfelja, ki upošteva naložbe v delnice, poslovne deleže, nepremičnine in dana posojila, povečala za 
6,37%. 
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V letu 2004 se struktura naložb spremenila predvsem v korist naložb v poslovne deleže, kar je posledica novih naložb v 
družbe Sinfonika, d.o.o., Extension, d.o.o., TMG, d.o.o. in Meblo TOP, d.o.o., in naložb v nepremičnine z nakupom 
objekta »Maček« v starem centru Ljubljane, zmanjšale pa so se naložbe v tržne vrednostne papirje ter tuje pravne 
osebe. Vrednost naložb v tuje pravne osebe se je znižala predvsem zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe 
Sivent, d.o.o., Beograd 
 
Slika 1: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na 31.12.2004 glede na vrsto naložb 
 

Deleži

31,8%

Netržni

27,8%

Tržni

8,3%
Obveznice

0,6%
Dana posojila

12,4%

Nepremičnine

8,7%

Tuji

10,3%

 
 
10.2.3. Naložbena dejavnost v letu 2005 
 
V letu 2005 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.  
 
Vrednost vseh naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12.2005 je znašala 2.246.879 tisoč SIT. V letu 2005 se je vrednost 
portfelja, ki upošteva naložbe v delnice, poslovne deleže, nepremičnine in dana posojila, povečala za 36,2%.  
 
V letu 2005 smo večje prihodke realizirali iz naslova prodaje finančnih naložb, ki se nanaša na realizirane dobičke pri 
prodaji vrednostnih papirjev, ki se nanašajo na trge kapitala Hrvaške, Srbije in Črne Gore. 
 
Slika 2: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na 31.12.2005 glede na vrsto naložb 
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10.2.4. Naložbena dejavnost v letu 2006 
 
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. 

 
Enega pomembnih mejnikov našega delovanja v letu 2006 predstavlja oblikovanje naložbene politike naše družbe, ki jo 
je sprejel tudi nadzorni svet. 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. 
Družba bo svoje naložbe uskladila z vsemi kriteriji, ki jih določa sprejeta naložbena politika, najkasneje do 2009. 
 
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.  

 
V letu 2006 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. 
 
Vrednost vseh naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12.2006 je znašala 2.154.707 tisoč SIT. V letu 2006 se je vrednost 
portfelja, ki upošteva naložbe v delnice, poslovne deleže, nepremičnine in dana posojila, zmanjšala za 4,1 % 
 
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 2006 smo večje prihodke realizirali iz naslova prodaje finančnih naložb, ki se nanaša na realizirane dobičke pri 
prodaji vrednostnih papirjev. 
 
Slika 3: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na 31.12. 2006 glede na vrsto naložb 
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10.2.5. Naložbena dejavnost v obdobju od zadnjih objavljenih računovodskih izkazih 

V obdobju januar- junij 2007 ni bilo aktiviranih  osnovnih sredstev, na dan 30.06.2007 družba ne izkazuje investicij v 
teku. 

 

10.2.6. Viri financiranja 

Naložbe v realno premoženje v letih 2004,2005,2006 so bile financirane iz lastnih sredstev, po potrebi pa se je družba 
posluževala tujega financiranja. Deleži tujega financiranja po posameznih letih so navedeni v spodnji tabeli: 

  

  2006 2005 2004 

              

Celotne obveznosti 2.302.416   2.391.094   2.106.099   

    
delež v vseh 
obveznostih   

delež v vseh 
obveznostih   

delež v vseh 
obveznostih 

Tuji viri financiranja 637.211 27,68 727.914 30,44 445.922 21,17 

od tega       0,00     

   banke 429.711 18,66 445.611 18,64 445.922 21,17 

   povezani 51.500 2,24   0,00 0 0,00 

   drugi 156.000 6,78 282.303 11,81 0 0,00 
 

 
10.3. OPIS POGLAVITNIH INVESTICIJ IZDAJATELJA, KI SO NAČRTOVANE OZIROMA ŠE POTEKAJO 
 
Izdajatelj nima investicij, ki bi bile v teku. 
 
 
10.3.1. Vir financiranja 
 
Zgoraj omenjene investicije bo družba investirala iz lastnih sredstev, po potrebi se bo posluževala tudi zunanjih virov 
financiranja. 
 
 
10.4. OPIS IZDAJATELJEVIH INVESTICIJ V PRIHODNOSTI 
 
Družba bo tudi v prihodnje zasledovala investicijsko politiko, ki jo je izvajala v svojem dosedanjem poslovanju in 
predstavlja upravljanje z naložbami v portfelju, prodajanje posameznih naložb in investiranje sredstev družbe v nove 
naložbe, ki jih bo družba ocenila kot perspektivne na podlagi naložbenih načel in pričakovanih ocenjenih naložbenih 
ciljev.  
 
 
Načela, ki jih bo družba pri tem upoštevala so: 

- načelo donosnosti 
- načelo varnosti: pravnoformalna varnost in ekonomska varnost 
- načelo likvidnosti. 

 
Pri tem bo zasledovala naslednje naložbene cilje:  

- donosnost 
- obvladovanje tveganja 
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- perspektivnost panoge, trgov in posamezne naložbe 
- doseganje sinergij v portfelju družbe. 

 
Panožna usmeritev naložb bo tudi v prihodnosti naslednja: 

- energetika 
- telekomunikacije 
- informatika 
- farmacija 
- turizem 
- biotehnologija 
- kemična industrija 
- industrija pijače in hrane,  
- industrija notranje opreme,  
- filmska industrija,  
- transportne storitve,  
- finančne storitve,  
- osebne storitve,  
- programska produkcija in distribucija,  
- inženiring dejavnosti,  
- gradbeništvo. 
Aktivnosti družbe bodo usmerjene tudi v spremljanje drugih panog. Ob oceni ustrezne perspektivnosti in 
pričakovane donosnosti bomo del sredstev investirali tudi v panoge, ki bodo ustrezale zahtevanim kriterijem.  
 
Geografska usmeritve naložb: 
- Slovenija  
- Jugovzhodna Evropa  
- Evropska unija  
Družba bo spremljala tudi druge geografske trge in ob oceni ustrezne perspektivnosti in pričakovane donosnosti 
del sredstev investirala v naložbe skladno z zahtevanimi kriteriji.  
 

Družba bo v navedena področja investirala direktno in sicer portfeljsko ali neportfeljsko ali indirektno preko svojih 
podjetij, ki jih za ta namen ustanovi v tujini. 
 
10.4.1. Vir financiranja 
 
Zgoraj omenjene investicije bo družba investirala iz lastnih sredstev, po potrebi se bo posluževala tudi zunanjih virov  
financiranja. 
 
 

 
11. PREGLED POSLOVANJA 
 
11.1. IZDAJATELJEVE OSNOVNE DEJAVNOSTI 
 
Družba SIVENT d.d.  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 
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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. 
 
 
11.2. OSNOVNI TRGI  
 
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. 
 
 
11. 3.  KONKURENČNI POLOŽAJ NA TRGU 
 
Tržni položaj družbe SIVENT d.d. se je v zadnjih letih zelo spremenil. Na domačem trgu zaradi njegove majhnosti ter 
prevelike prisotnosti države ni bilo mogoče pridobiti nobene večje investicije. Na tujih trgih so glavni konkurenti pri 
pridobivanju zanimivih investicijskih projektov mednarodne finančne skupine, različne vrste skladov, ki delujejo na 
globalni in/ali lokalni ravni, zasebni investitorji, strateški investitorji, s področja iz katerega izhaja potencialna naložba, 
banke in borznoposredniške družbe, kakor tudi posamezne lokalne skupnosti, državne in paradržavne institucije, ki 
delujejo na tujih trgih kapitala. Praktično je težko opredeliti vse vrste investitorjev, saj nastopajo v toliko različnih 
modalitetah in oblikah, da jih je nemogoče vse zajeti. 
 
Svetovni trg kapitala ne pozna nobenih omejitev, posamezne omejitve poznajo le nekateri lokalni trgi, kjer pa je 
potrebno svoj konkurenčni položaj izgraditi tako, da pomeni svojevrstno prednost pred vsemi morebitnimi konkurenti. 
Izdajatelj tako za posamezne projekte najema mednarodne strokovnjake, kot tudi lokalne strokovnjake, ki imajo 
prvovrstne izkušnje iz tistega ekonomsko, pravno-političnega prostora, v katerem je bila posamezna investicija 
ocenjena kot naložbeno zanimiva. 
 

 
 
12. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
 
Skupino Sivent sestavljajo matična družba Sivent, d.d., Ljubljana in od nje 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 
in Cinemania Group, d.o.o., Ljubljana, v katerih ima družba Sivent, d.d. večinski lastniški delež. 
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Naložba v družbo Zora plus, d.o.o., ki predstavlja 50% osnovnega kapitala te družbe, smo v računovodskih izkazih za 
leto 2006 upoštevali kot naložbo v pridruženo podjetje. 
 
 
 
13. PREMOŽENJE, OBRATI IN OPREMA 
 
13.1. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
Opredmetena osnovna sredstva: 

v tisočih tolarjev

Leto 2006 Zgradbe Opema Drobni inventar Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2006 60.000 18.504 167 18.671

Pridobitve 7.799 250 8.049

Odtujitve 0

Stanje 31.12.2006 60.000 26.303 417 26.720

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1.1.2006 5.341 143 5.484

Amortizacija v letu 2006 3.269 119 3.388

Odtujitve 0

Stanje 31.12.2006 8.610 262 8.872

Neodpisana vrednost

Stanje 1.1.2006 60.000 13.163 24 13.187

Stanje 31.12.2006 60.000 17.693 155 77.848
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v tisočih tolarjev

Leto 2005 Zgradbe Opema Drobni inventar Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2005 60.000 17.214 295 17.509

Pridobitve 1.932 1.932

Odtujitve -642 -128 -770

Stanje 31.12.2005 60.000 18.504 167 18.671

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1.1.2005 2.933 103 3.036

Amortizacija v letu 2005 3.050 138 3.188

Odtujitve -642 -98 -740

Stanje 31.12.2005 5.341 143 5.484

Neodpisana vrednost

Stanje 1.1.2005 60.000 14.281 192 14.473

Stanje 31.12.2005 60.000 13.163 24 73.187
 

 
v tisočih tolarjev

Leto 2004 Zgradbe Opema Drobni inventar Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2004 0 9.718 145 9.863

Pridobitve 60.000 12.895 150 13.045

Odtujitve -5.399 -5.399

Stanje 31.12.2005 60.000 17.214 295 17.509

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1.1.2004 3.011 9 3.020

Amortizacija v letu 2004 3.221 94 3.315

Odtujitve -3.299 -3.299

Stanje 31.12.2004 2.933 103 3.036

Neodpisana vrednost

Stanje 1.1.2004 0 6.707 136 6.843

Stanje 31.12.2004 60.000 14.281 192 74.473
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Neopredmetena dolgoročna sredstva: 
v tisočih 

Leto 2006 Dolgoročne 
premoženjske pravice

Vlaganja v tuja 
osnovna sredstva

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2006 317 1.789 2.106

Pridobitve 0

Odtujitve 0

Stanje 31.12.2006 317 1.789 2.106

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1.1.2006 281 952 1.233

Amortizacija v letu 2006 76 282 358

Povečanje 0

Stanje 31.12.2006 357 1.234 1.591

Neodpisana vrednost

Stanje 1.1.2006 36 837 873

Stanje 31.12.2006 -40 555 515
 

 

v tisočih 

Leto 2005 Dolgoročne 
premoženjske pravice

Vlaganja v tuja 
osnovna sredstva

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2005 317 1.789 2.106

Pridobitve 0

Odtujitve 0

Stanje 31.12.2005 317 1.789 2.106

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1.1.2005 176 594 770

Amortizacija v letu 2005 105 358 463

Povečanje 0

Stanje 31.12.2005 281 952 1.233

Neodpisana vrednost

Stanje 1.1.2005 141 1.195 1.336

Stanje 31.12.2005 36 837 873
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v tisoč ih 

Leto  2004 Dolgoročne 
prem oženjske pravice

Vlagan ja v tu ja  
osnovna sredstva

Skupaj

Nabavna vrednost

Stan je  1 .1 .2004 317 1.789 2.106

Pridobitve 0

Odtu jitve 0

Stan je  31.12.2004 317 1.789 2.106

Nabran i popravek vrednosti

S tan je  1 .1 .2004 106 200 306

Amortizacija  v  le tu 2004 70 394 464

Povečanje 0

Stan je  31.12.2004 176 594 770

Neodpisana vrednost

Stan je  1 .1 .2004 211 1.589 1.800

Stanje  31.12.2004 141 1.195 1.336
 

 
 
 
 
14. KAPITALSKA SREDSTVA 
 
14.1. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE za 3 leta 

                                                                                                                                                 v tisočih tolarjev 
Leto 2006 31.12.2006 Struktura 31.12.2005 Indeks 

Naložbe v delnice in deleže podjetij v skupini 18.030 16,74% 165.912 11

Naložbe v delnice in deleže pridruženih podjetij 713 0,66% 551 129

Naložbene nepremičine 88.123 81,82% 88.123 100

Naložbene premičnine 840 0,78% 840 -

Dolgoročno dana posojila 0 0,00% 8.744 -

Skupaj dolgoročne finančne naložbe in 
naložbene nepremičnine

107.706 100,00% 264.170 41
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Naložba v:
Delež 

lastništva v %
Nabavna 
vrednost

Okrepitev / 
Oslabitev

Knjigovodska 
vrednost

Naložbe v odvisna podjetja:

Cinemania Group d.o.o. 60 1.260 0 1.260

Sivent Beograd d.o.o. 80 16.770 0 16.770

18.030 0 18.030

Naložbe v pridružena podjetja:

Zora plus d.o.o. 50 713 0 713

713 0 713

18.743 0 18.743

v tisočih tolarjev

Skupaj  naložbe v odvisna in pridružena podjetja

 
 
 

Leto 2005 31.12.2005 Struktura 31.12.2004 Indeks 

Naložbe v delnice in deleže podjetij v skupini 165.912 62,81% 149.825 111

Naložbe v delnice in deleže pridruženih podjetij 551 0,21% 253.752 0

Naložbene nepremičine 88.123 33,36% 83.915 105

Naložbene premičnine 840 0,32% 840 -

Dolgoročno dana posojila 8.744 3,31% 1.554 -

Skupaj dolgoročne finančne naložbe 264.170 100,00% 489.886 54

v tisočih tolarjev

 
 

Naložba v:
Delež 

lastništva v %
Nabavna 
vrednost

Okrepitev / 
Oslabitev Knjigovodska vrednost

Naložbe v odvisna podjetja:

Cinemania Group d.o.o. 60 1.260 1.737 2.997

Sivent Beograd d.o.o. 80 16.766 146.149 162.915

18.026 147.886 165.912

Naložbe v pridružena podjetja:

Zora plus d.o.o. 33 3.663 -3.112 551

Sinfonika d.d. 19,26 290.087 0 290.087

Moneta a.d. Črna Gora 35,63 42.149 4.971 47.120

335.899 1.859 337.758

353.925 149.745 503.670

v tisočih tolarjev

Skupaj  naložbe v odvisna in pridružena podjetja
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Leto 2004 31.12.2004 Struktura 31.12.2003 Indeks 

Naložbe v delnice in deleže podjetij v skupini 149.825 30,32% 691.334 22

Naložbe v delnice in deleže pridruženih podjetij 253.750 51,36% 30.957 820

Naložbene nepremičine 88.123 17,84% 83.915 105

Naložbene premičnine 840 0,17% 0 -

Dolgoročno dana posojila 1.554 0,31% 0 -

Skupaj dolgoročne finančne naložbe 494.092 100,00% 806.206 61

v tisočih tolarjev

 
 

 

Naložba v:
Delež 

lastništva v %
Nabavna 
vrednost

Okrepitev / 
Oslabitev

Knjigovodska 
vrednost

Naložbe v odvisna podjetja:

Cinemania Group d.o.o. 60 1.260 -1.260 0

Sivent Beograd d.o.o. 80 5.754 144.069 149.823

7.014 142.809 149.823

Naložbe v pridružena podjetja:

ZORA PLUS D.O.O. 33 3.663 2 3.665

Sinfonika d.o.o. 21,436 250.087 0 250.087

253.750 2 253.752

260.764 142.811 403.575

v tisočih tolarjev

Skupaj  naložbe v odvisna in pridružena podjetja  
 
 
 
14.2. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE za 3 leta 
 

Leto 2006 31.12.2006 Struktura  31.12.2005 Indeks 

Delnice in deleži kupljeni za prodajo 1.514.359 73,98% 1.502.759 101

Kratkoročno dana posojila 494.378 24,15% 376.919 131

Kratkoročni depoziti pri bankah 38.264 1,87% 103.031 -

Skupaj kratkoročne finančne naložbe 2.047.001 100,00% 1.982.709 103

v tisočih tolarjev

 
 
V naslednji preglednici so prikazane naložbe v kratkoročne finančne naložbe v domača in tuja podjetja. 
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Naložba v:

Delež 
lastništva v 

%
Število 
lotov

Nabavna 
vrednost

Okrepitev / 
Oslabitev

Knjigovodska 
vrednost

Naložbe v delnice s katerimi se trguje na borzi:

POPG-POLIURETANI PLAMA PODGRAD 29.718 157.505 -59.436 98.069

157.505 -59.436 98.069

Naložbe v delnice s katerimi se ne trguje na borzi:

GLBR-GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA D.D. 26.938 612.246 0 612.246

SIFR - Sinfonika d.d. 3.716 290.087 0 290.087

TKLG-TISKARNA KURIR 588 748 -518 230

903.081 -518 902.563

Naložbe v deleže družb: 0

MEB-Meblo Too d.o.o. 33,00 40.000 0 40.000

TMG -TMG D.O.O. 89,08 74.537 0 74.537

NET TV d.o.o., Ljubljana 38,00 274.000 0 274.000

IAM-Investis Asset Management Ltd 40,00 5.961 0 5.961

394.498 0 394.498

Naložbe v delnice tujih družb: 0

MOCG-MONETA A.D.ČRNA GORA 716 42.149 0 42.149

DKPG-Duvanski kombinat AD 10.410 900 1.295 2.195

BUDR-Budvanska Rivijera d.d. 1.616 3.214 3.779 6.993

ATPL-Atlantska plovidba d.d. 45 1.091 234 1.325

EURF - Euro Fond, Podgorica 35.000 713 793 1.506

EPCG - Elektroprivreda Crne Gore a.d. 62.024 34.795 30.029 64.824

82.862 36.130 118.992

Skupaj kratkoročne finančne naložbe 1.537.946 -23.824 1.514.359

v tisočih tolarjev

 
 

Leto 2005 31.12.2005 Struktura  31.12.2004 Indeks 

Delnice in deleži kupljeni za prodajo 1.502.759 75,79% 1.015.265 148

Kratkoročno dana posojila 376.919 19,01% 219.021 172

Kratkoročni depoziti pri bankah 103.031 5,20% 75.489 -

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti 0 0,00% 1.040 0

Skupaj kratkoročne finančne naložbe 1.982.709 100,00% 1.310.815 151

v tisočih tolarjev

 
V naslednji preglednici so prikazane naložbe v kratkoročne finančne naložbe v domača in tuja podjetja. 
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Naložba v:

Delež 
lastništva v 

% Število lotov
Nabavna 
vrednost

Okrepitev / 
Oslabitev

Knjigovodska 
vrednost

Naložbe v delnice s katerimi se trguje na borzi:

POPG-POLIURETANI PLAMA PODGRAD 29.718 157.505 -72.839 84.667

MAHR-Maksima holding d.d. 2.469 2.339 -289 2.050

MAJG-Mlinotest d.d. 3.203 6.571 -2.022 4.548

166.415 -75.151 91.264

Naložbe v delnice s katerimi se ne trguje na borzi:

JURR-JURMES, D.D. 5.000 11.015 -4.369 6.646

GLBR-GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA D.D. 26.938 612.246 0 612.246

SINF - Sinfonika d.d. 3.716 290.087 0 290.087

TKLG-TISKARNA KURIR 588 748 -518 230

TLSG-TELEKOM, D.D. 1.000 36.250 0 36.250

950.346 -4.887 945.459

Naložbe v deleže družb: 0

MEB-Meblo Too d.o.o. 33,00 40.000 0 40.000

PGEO-PLAMA-G.E.O., D.O.O. 3,99 10.985 0 10.985

TMG -TMG D.O.O. 89,08 74.537 0 74.537

XTE-Xtension d.o.o. 40,00 174.000 0 174.000

IAM-Investis Asset Management Ltd 40,00 6.162 0 6.162

305.683 0 305.683

Naložbe v delnice tujih družb: 0

MOCG-MONETA A.D.ČRNA GORA 716 42.149 4.971 47.120

BAPO-DD Bajo Pivljanin 67.146 23.804 0 23.804

TS-Tranšped AD 900 8.968 -258 8.710

PL-Plantaže AD 1.348.060 21.071 0 21.071

TR-Industrija Piva i Sokova TREBJESA 500 2.394 0 2.394

DKPG-Duvanski kombinat AD 10.410 900 0 900

BDSS-Brodospas d.d. 50 350 -90 260

BUDR-Budvanska Rivijera d.d. 1.616 3.213 0 3.213

PTKM-Petrokemija d.d. 400 994 0 994

ARNT-Arenaturist d.d. 791 5.359 0 5.359

TNPL-Tankerska plovidba d.d. 10 1.008 -81 927

VLHO-Valamar holding d.d. 138 476 0 476

ATPL-Atlantska plovidba d.d. 45 1.086 0 1.086

ERNT-Ericsson Nikola Tesla d.d. 33 2.039 0 2.039

PLAG-Plava Laguna d.d. 12 917 0 917

KMBP-Komercialna banka d.d. 906 7.771 0 7.771

EPCG - Elektroprivreda Crne Gore a.d. 52.395 27.286 0 27.286

149.784 4.541 154.325

Naložbe v tuje obveznice s katerimi se trguje na borzi

OB06-Obveznica stare devizne štednje 36.812 6.027 0 6.027

6.027 0 6.027

Skupaj kratkoročne finančne naložbe 1.578.255 -75.496 1.502.759

v tisočih tolarjev

 

Leto 2004 31.12.2004 Struktura  31.12.2003 Indeks 

Delnice in deleži kupljeni za prodajo 1.015.265 77,51% 524.155 194

Kratkoročno dana posojila 219.021 16,72% 220.626 99

Kratkoročni depoziti pri bankah 75.489 5,76% 0 -

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti 0 0,00% 550 0

Skupaj kratkoročne finančne naložbe 1.309.775 100,00% 745.331 176

v tisočih tolarjev

 
 
V naslednji preglednici so prikazane naložbe v kratkoročne finančne naložbe v domača in tuja podjetja. 



 

 37

Delež 

lastništva 

v %

Število 

lotov

Nabavna 

vrednost

Okrepitev / 

Oslabitev

Knjigovodska 

vrednost

Naložbe v delnice s katerimi se trguje na borzi:

Maksima holding d.d. 525 609 -81 528

Mlinotest d.d. 3.203 6.571 -168 6.403

POLIURETANI PLAMA PODGRAD 4,33 29.718 157.505 -66.866 90.640

TISKARNA KURIR 1,9 588 748 -518 230

TELEKOM, D.D. 0,02 1.000 36.250 0 36.250

Finira d.d. 39.655 50.186 -36.891 13.294

251.869 -104.523 147.345

Naložbe v delnice s katerimi se ne trguje na borzi:

INLIFE D.D. 8.702 54.718 -31.529 23.189

JURMES, D.D. 2,87 5.000 11.015 -8.820 2.195

GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA D.D. 42,51 18.543 396.415 0 396.415

462.147 -40.349 421.798

Naložbe v deleže domačih družb: 0

TMG D.O.O. 89 74.537 0 74.537

Xtension d.o.o. 40 144.000 0 144.000

Meblo Too d.o.o. 33 40.000 0 40.000

PLAMA-G.E.O., D.O.O. 4 10.985 0 10.985

GOLFTURIST D.O.O. 9 337 0 337

269.858 0 269.858

Naložbe v tuje družbe s katerimi se ne trguje na borzi: 0

Monta AD Črna Gora 716 42.149 -15.846 26.303

Investis Asset Management Ltd 40 6.205 0 6.205

48.354 -15.846 32.508

Naložbe v delnice tujih družb s katerimi se trguje na borzi: 0

Infineon Technologies 550 1.168 -125 1.043

Deutsche Telekom AG 398 1.164 0 1.164

Alltech Fermin AD 9.950 9.241 -935 8.305

DD Bajo Pivljanin 67.146 23.821 0 23.821

Velefarm AD 2.751 9.554 0 9.554

Tranšped AD 900 10.027 -1.101 8.926

Imlek AD 6.690 8.682 0 8.682

Telekom Crne Gore AD 92.822 21.123 0 21.123

Jugopetrol AD 29.583 22.752 -2.893 19.858

Plantaže AD 1.303.113 16.935 0 16.935

Industrija Piva i Sokova TREBJESA 500 2.396 -358 2.038

Duvanski kombinat AD 10.410 900 -251 649

Toza Markovic AD 2.400 11.500 0 11.500

139.262 -5.664 133.598

Naložbe v tuje obveznice s katerimi se trguje na borzi:

OB05-Obveznica stare devizne štednje 20.568 4.126 0 4.126

OB06-Obveznica stare devizne štednje 36.812 6.032 0 6.032

10.158 0 10.158

Skupaj kratkoročne finančne naložbe 1.181.648 -166.383 1.015.265

v tisočih tolarjev

 
 

 

 

 

15. RAZISKAVE IN RAZVOJ, PATENTI IN LICENCE 
 
Pretekli razvoj izdajatelja ni temeljil na uvajanje novih izdelkov ali tehnologij, zato v ta namen ni bilo namenjenih 
nobenih pomembnejših sredstev. 
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16. INFORMACIJE O TRENDIH 
 
Družba SIVENT d.d. bo v nadaljnjem razvoju sledila začrtani investicijski politiki in poslovnim usmeritvam, ki jih bo 
usklajevala in prilagajala z razmerami na trgih, kjer je prisotna. 
 
 
 

17. INFORMACIJE O ORGANIH UPRAVLJANJA IZDAJATELJA 
 
17.1. ORGANI UPRAVLJANJA 
 
17.1.1. Uprava 
V  od 03.09.2002 do vključno 22.8.2006 je družba imela enočlansko upravo. Funkcijo edinega člana in predsednika 
uprave je opravljal Roman Didovič. 
 
Izdajatelj izjavlja, da mu ni znano, da bi bil predsednik uprave Roman Didovič v zadnjih petih letih obsojen zaradi goljufij 
ali uradno javno obtožen ali pod sankcijami državnih organov ali da bi mu bilo v zadnjih petih letih sodno prepovedano 
članstvo v upravnih, poslovodnih ali nadzornih organih katerekoli družbe ali da bi bil v zadnjih petih letih povezan s 
stečajem ali likvidacijo katerekoli družbe. 
 
17.1.2. Nadzorni svet 
Preglednica: Člani nadzornega sveta družbe SIVENT d.d., ki so svojo funkcijo opravljali od 02.09.2002 do 22.8.2006 
 
Ime in priimek   Zaposlitev                  Funkcija 
Tomaž Lahajner  Sinfonika, d.d.                       svetovalec za razvoj  
Jure Bizjak                GPL d.d. in                                                    predsednik uprave GPL d.d. 
                                           DUS KRONA d.o.o.                svetovalec za strateške in portfelj naložbe                                       
Dr.Mejra Festić    Univerza v Mariboru in                                   prorektorica 
                                           Ekonomski inštitut PF v Ljubljani                                                 
 
Tomaž Lahajnar, ekon.-  je bil  predsednik nadzornega sveta izdajatelja,   
Jure Bizjak, univ. dipl. ekon.- -  je  bil namestnik predsednika nadzornega sveta izdajatelja, 
dr. Mejra Festić, univ. dipl. ekon.- je bila članica nadzornega sveta izdajatelja.  
 
Izdajatelj izjavlja, da mu ni znano, da bi bil kateri izmed članov nadzornega sveta v zadnjih petih letih obsojen zaradi 
goljufij, ali uradno javno obtožen, ali pod sankcijami državnih organov, ali da bi mu bilo v zadnjih petih letih sodno 
prepovedano članstvo v upravnih, poslovodnih ali nadzornih organih katerekoli družbe ali da bi bil v zadnjih petih letih 
povezan s stečajem ali likvidacijo katerekoli družbe. 
 
17.1.3. Upravni odbor 
 
Dne  22.8.2006, je skupščina družbenikov s spremembo statuta družbe SIVENT d.d., odločila, da družba vpelje enotirni 
sistem upravljanja in imenovala naslednje člane upravnega odbora družbe: 
 
Ime in priimek   Zaposlitev    Funkcija 
Bojana Vinkovič  SIVENT d.d.       izvršna direktorica Sivent d.d. 
Jure Bizjak  GPL d.d.  izvršni direktor GPL d.d.,  

predsednik upravnega odbora Sivent d.d. 
Roman Didovič    SIVENT d.d.                      namestnik predsednika upravnega odbora Sivent, d.d. 
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Funkcije članov upravnega odbora družbe SIVENT d.d.  v upravnih, poslovodnih ali nadzornih organih drugih družb za 
obdobje zadnjih petih let:: 
 
Bojana Vinkovič 
 
Pravne osebe  Funkcije Trajanje funkcije 
Citadel finančno svetovanje d.o.o. direktorica V teku 
Krona Holding d.d. Članica nadzornega sveta V teku 
Salifin d.o.o. Direktorica končano 
Pulsar Holding d.o.o. Članica nadzornega sveta končano 
Semesadike Mengeš d.o.o. Članica nadzornega sveta končano 
 
Jure Bizjak 
 
Pravne osebe Funkcije Trajanje funkcije 
Semesadike Mengeš d.o.o. Član nadzornega sveta V teku 
Eksoterm d.d. Član nadzornega sveta končano 
Sivent,d.d. Član nadzornega sveta končano 
TMG Pesnica d.o.o. Član nadzornega sveta končano 
Zora plus d.d. Član nadzornega sveta končano 
 
Roman Didovič 
 
Pravne osebe Funkcije Trajanje funkcije 
Finira d.d. Predsednik nadzornega sveta V teku 
Ametist Holding d.o.o. Direktor V teku 
Sivent,d.d. Predsednik uprave končano 
Sinfonika d.d. Član nadzornega sveta  končano 
 
Izdajatelj izjavlja, da mu ni znano, da bi bil kateri izmed članov upravnega odbora v zadnjih petih letih obsojen zaradi 
goljufij, ali uradno javno obtožen, ali pod sankcijami državnih organov, ali da bi mu bilo v zadnjih petih letih sodno 
prepovedano članstvo v upravnih, poslovodnih ali nadzornih organih katerekoli družbe ali da bi bil v zadnjih petih letih 
povezan s stečajem ali likvidacijo katerekoli družbe. 
 
17.1.4. Drugi vodstveni delavci 
 
Družba SIVENT  d.d. nima zaposlenih drugih vodstvenih delavcev. 
 
 
17.2. NASPROTJE INTERESOV ORGANOV UPRAVLJANJA 
 
Izdajatelj v zadnjem poslovnem letu ni s člani upravnega odbora oz. pred tem člani uprave in nadzornega sveta sklenil 
nobenega posla, ki bi presegal njegovo običajno poslovanje. V skladu s tem izdajatelj izjavlja, da med člani uprave in 
nadzornega sveta ne pozna nobenega nasprotja interesov med opravljanjem njihove funkcije in njihovimi osebnimi 
koristmi. 
 
17.3. PLAČILA IN DAJATVE 
V spodnjih tabelah so pri zneskih upoštevani stroški plač in nadomestil v breme podjetja, drugi stroški dela (regres, 
drugi osebni prejemki, neto povračila, bonitete-z upoštevanjem bonitete za uporabo službenih vozil za zasebne 
namene), povračila stroškov v zvezi z delom in premije PDPZ II. Podatki so za leto 2006. 
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Pri izplačilu sejnin za nadzorni svet  in upravni odbor so upoštevani stroški sejnin, za upravni odbor pa tudi stroški 
mesečnih nadomestil in izplačila plač članom upravnega, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri družbi SIVENT d.d.. 
 
17.3.1. Uprava 
 
Za predsednika uprave in tudi edinega člana uprave, Romana Didoviča, ki je funkcijo opravljal do 22.8. 2006 so  v letu 
2006 plačila znašala     9.235.634,78 SIT  
 
17.3.2. Nadzorni svet             
                                                                                                                                                                V SIT 
Člani nadzornega sveta Plačila v letu 2006 
Tomaž Lahajnar    432.820,00 
Jure Bizjak    370.988,00 
Mejra  Festić    370.988,00 
Skupaj 1.174.796,00 
 
Članom nadzornega sveta je zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe, članstvo prenehalo 22.8.2006. 
 
17.3.3. Upravni odbor   

     V SIT 
Člani upravnega odbora Plačila v letu 2006 
Bojana Vinkovič     4.483.896,48 
Jure Bizjak             -   
Roman Didovič     5.713.677,18 
Skupaj   10.197.573,66 
 
Članom upravnega odbora je zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe, mandat začel teči 22.8.2006. 
 
 
17.3.4. Prejeta izplačila drugim vodstvenim delavcem po individualnih pogodbah 
Družba SIVENT  d.d. nima zaposlenih drugih vodstvenih delavcev. 
 
 
17.3.5. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja  
            V SIT 
Stroški socialnega in pokojninskega 
zavarovanja za leto 2006  
zdravstveno zavarovanje           1.460.576,82 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje           1.970.442,82 
zaposlovanje                13.358,93 
starševsko varstvo                22.264,89 
poškodbe pri delu              118.003,92   
Skupaj           3.584.647,38 
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18. ORGANIZACIJSKA PRAKSA 
 
 18.1. ZAČETEK IN POTEK MANDATA ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA 
 
Bojana Vinkovič, univ.dipl. oec. 
 
Trenutni mandat: 22.8.2006 do 22. 08. 2010 
Bojana Vinkovič, univ.dipl. oec, je bila za članico upravnega odbora imenovana 22.08. 2006, dne  29.9.2006 je bila 
izvoljena za predsednico upravnega odbora, dne 29.9.2007, pa je bila zaradi načela rotacije imenovana za izvršno 
direktorico.  
 
Jure Bizjak, univ.dipl.oec, MBA 
 
Trenutni mandat: 22.8.2006 do 22. 08. 2010 
Jure Bizjak, univ.dipl.oec, MBA, je bil za člana upravnega odbora imenovan 22.08. 2006, dne 29.9.2006  je bil izvoljen 
za namestnika predsednice upravnega odbora dne 29.9.2007, pa je bil zaradi načela rotacije imenovana za 
predsednika upravnega odbora. 
  
 
Roman Didovič, univ.dipl.oec. 
 
Trenutni mandat: 22.8.2006 do 22. 08. 2010 
Roman Didovič, univ.dipl.oec,  je bil za člana upravnega odbora imenovan 22.08. 2006, dne 29.9.2006  je bil imenovan 
za izvršnega direktorja ,  dne 29.9.2007, pa je bil zaradi načela rotacije imenovana za namestnika  predsednika 
upravnega odbora. 
 
18.2.  INFORMACIJE O POGODBAH ZA STORITVE ČLANOV  UPRAVNEGA ODBORA 
 
Izdajatelj ali katera od njegovih odvisnih družb s člani upravnega odbora nima sklenjenih pogodb o dajatvah ob 
odpovedi delovnega razmerja. 
 
 
18.3 SKLADNOST Z REŽIMOM UPRAVLJANJA PODJETIJ 
 
Izdajatelj posluje v skladu z zakonodajo v Republiki Sloveniji. 
 
18.4. REVIZIJSKA KOMISIJA 
 
Upravni odbor ni imenoval revizijske komisije. 
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19. ZAPOSLENI 
 
19.1. ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
 
V poslovnem letu 2004 sta  bila v družbi SIVENT d.d. zaposlena dva delavca, ki sta imela sklenjeno delovno razmerje 
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Oba sta imela VII stopnjo izobrazbe. 
 
V poslovnem letu 2005 sta  bila v družbi SIVENT d.d. zaposlena dva delavca, ki sta imela sklenjeno delovno razmerje 
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Oba sta imela VII stopnjo izobrazbe. 
 
V poslovnem letu 2006 so  bili v družbi SIVENT d.d. zaposleni trije delavci, ki so imela sklenjeno delovno razmerje za 
nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Vsi so imel VII stopnjo izobrazbe. 
 
 
19.2. LASTNIŠTVO DELNIC V KAPITALU IZDAJATELJA 
 
19.2.1. Lastniški deleži uprave in nadzornega sveta 
 
Preglednica: Delež članov upravnega odbora v kapitalu izdajatelja na dan 31.12.2006:  
 
Ime in priimek Število delnic Izraženo v % 

Bojana Vinkovič, predsednica upravnega odbora 1.991              2,82.%,  
Jure Bizjak , namestnik predsednice upravnega odbora   2.220                           3,14 %  
Roman Didovič, član upravnega odbora in izvršni direktor 146                                        0,20 % 
       
Članom upravnega odbora do sedaj niso bile podeljene pravice do pridobitve ali nakupa delnic izdajatelja niti nimajo 
nobenih drugačnih pravic iz naslova lastništva delnic kot vsi ostali delničarji. 
 
19.2.2. Ureditev udeležbe zaposlenih v kapitalu izdajatelja 
 
Izdajatelj ne vodi posebne evidence o udeležbi zaposlenih v kapitalu. Izdajatelj nima formalno oblikovane sheme 
udeležbe zaposlenih v kapitalu. 
 
 
 
 

20. VEČJI DELNIČARJI 
 
Na dan 19.10.2007 je bilo v delniško knjigo vpisanih 9.918 imetnikov delnic izdajatelja Sivent,d.d. Lastniška struktura na 
dan 19. 10. 2007 in ob koncu leta 2006 je prikazana v naslednji tabeli:  
 
Tabela po stanju na dan 19.10.2007: 
 
 Delničar 
 

Število delnic: % lastništva: 

PULSAR HOLDING D.O.O., 50.000 43,56 
ZVEZA BANK  CELOVEC 20.698 18,03 
LAHAJNER TOMAŽ 3.802 3,31 
ARENA INTERNATIONAL D.D. 3.456 3,01 
INTARA, D.D., LJUBLJANA 3.050 2,66 
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KOBAV GAJA 2.241 1,95 
BIZJAK JURE 2.220 1,93 
VINKOVIĆ BOJANA 1.991 1,73 
BRANKOVIČ GORAN 1.991 1,73 
MEDIAFOND D.O.O. 1.000 0,87 
Ostali delničarji 24.325 21,29 
Skupaj: 114.774 100,00 

 
Vseh delničarjev na dan 19.10.2007 je bilo 9.918. 
 
Tabela po stanju na dan 31.12.2006: 
 
Delničar                       Število delnic: 

 
                                                    % lastništva: 

 
ZVEZA BANK CELOVEC 20.698 31,95 
INTARA, D.D., LJUBLJANA 6.506 10,04 
LAHAJNER TOMAŽ 3.802 5,87 
MEDIAFOND D.O.O. 3.456 3,46 
BIZJAK JURE 3.050 3,43 
VINKOVIĆ BOJANA 2.241 3,07 
BRANKOVIČ GORAN 2.220 3,07 
M4M D.O.O. LJUBLJANA 1.991 0,87 
SEMESADIKE D.D. 1.991 0,87 
D HOLDING D.D. 984 0,71 
Ostali delničarji 23.742 36,65 
Skupaj: 64.774 100,00 
 
Vseh delničarjev na dan 31.12.2006 je bilo 10.188 . 
 
20.1. GLASOVALNE PRAVICE 
 
Vsi delničarji imajo enake glasovalne pravice in sicer daje ena delnica vsakemu delničarju en glas. 
 
 
20.2.  NEPOSREDNI IN POSREDNI NADZOR 
 
Izdajatelj ni pod nadzorom kateregakoli delničarja. 
 
Izdajatelj ni seznanjen z nobenimi dogovori, ki bi lahko imeli za posledico spremembo lastniške strukture ali nadzor nad 
družbo. 
 
 
 
21. TRANSAKCIJE POVEZANIH STRANK 
 
 Družbe so s povezanimi osebami poslovale na osnovi sklenjenih pogodb, pri čemer so pri oblikovanju cen upoštevale 
tržne cene predmeta pogodbe. Spodnja tabela prikazuje vrednosti transakcij s posameznimi povezanimi osebami v 
poslovnih letih 2004,2005 in 2006: 
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                                                                                                                                                                                  V  EUR    
 2006 2005 2004 
CINEMANIA GROUP d.d. 65.249,91 283.152,33 718.389,14 
ZORA PLUS d.o.o. 21.699,21 12.485,08 0 
SKUPAJ 86.949,12 295.637,41 718.389,14 
 
 
 

 22. FINANČNE INFORMACIJE O IZDAJATELJEVIH SREDSTVIH IN OBVEZNOSTIH, 
FINANČNEM POLOŽAJU IN POSLOVNIH IZIDIH 
 
22.1. PRETEKLE FINANČNE INFORMACIJE  - INFORMACIJE O POSLOVANJU DRUŽBE SIVENT d.d.   
 
Računovodski izkazi družbe SIVENT d.d. in konsolidirani izkazi Skupine SIVENT za poslovna leta 2004,2005,2006 so 
sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov, pri čemer so upoštevana tudi splošna pravila vrednotenja, 
kot jih zahteva Zakon o gospodarskih družbah, splošna pravila o členitvi izkazov in vsebine prilog k izkazom. 
Upoštevane so tudi temeljne računovodske postavke: nastanek poslovnega dogodka, časovna neomejenost delovanja, 
resnična in poštena predstavitev v razmerah spremembe vrednosti evra in sprememb posameznih cen ter kakovostne 
značilnosti računovodskih izkazov: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v slovenskih tolarjih, zaokroženi na tisoč enot. 
Računovodski izkazi družbe in skupine SIVENT za leta 2004,2005,2006 so revidirani. 
 
Računovodski izkazi v letnem poročilu izdajatelja in konsolidiranem letnem poročilu skupine SIVENT za poslovno leto 
2006 so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS), ki jih je izdal Slovenski 
inštitut za revizijo. V skladu 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. 
 
 
22.2.  NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI IZDAJATELJA 
 
22.2.1. Nekonsolidirane bilance stanja za poslovna leta 2006,2005,2004 
                                                                                                                                                  v tisočih tolarjev 
2006/2005  31.12.06 01.01.06 31.12.05 
S Sredstva 2.302.416 2.475.179 2.391.094 
S.A  DOLGOROČNA SREDSTVA 186.069 190.343 338.230 
S.A.I   Neopredmetena dolgoročna sredstva in AČR 515 873 873 
S.A.I.1    Neopredmetena sredstva 515 873 873 
S.A.II   Opredmetena osnovna sredstva 77.848 73.187 73.187 
S.A.II.1.B     Zgradbe 60.000 60.000 60.000 
S.A.II.3    Druge naprave in oprema 17.848 13.187 13.187 
S.A.III   Naložbene nepremičnine 88.123 88.123 88.123 
S.A.IV   Dolgoročne finančne naložbe 19.583 28.160 176.047 
S.A.IV.1    Dolgoročne finančne anložbe razen posojil 19.583 19.416 167.303 
S.A.IV.1.A     Delnice in deleži v družbah v skupini 18.030 18.576 166.463 
S.A.IV.1.B     Druge dolgoročne finančne naložbe 1.553 840 840 
S.A.IV.2    Dolgoročna posojila 0 8.744 8.744 
S.A.IV.2.B     Druga dolgoročna posojila   8.744 8.744 
S.A.V   Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 
S.A.VI   Odložene terjatve za davek       
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                                                                                                                                                V tisočih tolarjev 
S.B  KRATKOROČNA SREDSTVA 2.115.256 2.284.242 2.052.270 
S.B.I   Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo       
S.B.II   Zaloge       
S.B.III   Kratkoročne finančne naložbe 2.047.001 2.219.010 1.987.038 
S.B.III.1    Kratkoročne finančne anložbe razen posojil 1.514.359 1.842.091 1.610.119 
S.B.III.1.B     Druge kratkoročne finančne naložbe 1.514.359 1.842.091 1.610.119 
S.B.III.2    Kratkoročna posojila 532.642 376.919 376.919 
S.B.III.2.A     Kratkoročna posojila družbam v skupini 469.480 240.009 240.009 
S.B.III.2.B     Druga kratkoročna posojila 63.162 136.910 136.910 
S.B.IV    Kratkoročne poslovne terjatve 4.656 255 255 
S.B.IV.2     Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 4.656 255 255 
S.B.V   Denarna sredstva 63.599 64.977 64.977 
S.C  Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.091 594 594 
  Zabilančna sredstva 621.330 525.480 525.480 
     
O Obveznosti do virov sredstev 2.302.416 2.475.179 2.391.094 
O.A  Kapital 1.627.415 1.708.035 1.623.950 
O.A.I   Vpoklicani kapital 70.560 70.560 70.560 
O.A.I.1    Osnovni kapital 70.560 70.560 70.560 
O.A.II   Kapitalske rezerve 1.436.771 1.436.771 1.436.771 
O.A.III   Rezerve iz dobička 0 0 0 
O.A.IV   Presežek iz prevrednotenja 27.820 236.943   
O.A.V   Preneseni čisti poslovni izid 92.264 -36.239 71.502 
O.A.VI   Čisti poslovni izid poslovnega leta     45.117 

O.B 
 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 0 0 0 

O.C  Dolgoročne obveznosti 13.644 445.611 445.611 
O.C.I   Dolgoročne finančne obveznosti 0 445.611 445.611 
O.C.I.2    Dolgoročne finančne obveznosti do bank   445.611 445.611 
O.C.II   Dolgoročne finančne obveznosti 5.334 0 0 
O.C.II.3    Druge dolgoročne poslovne obveznosti 5.334     
O.C.III   Odložene obveznosti za davek 8.310     
O.Č   Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 661.357 321.533 321.533 
O.Č.I   Obveznosti vključene v skupine za odtujitev       
O.Č.II   Kratkoročne finančne obveznosti 637.211 284.234 284.234 
O.Č.II.2    Kratkoročne finančne obveznosti do bank 429.711 71.887 71.887 
O.Č.II.3    Druge Kratkoročne finančne obveznosti 207.500 212.347 212.347 
O.Č.III   Katkoročne poslovne obveznosti 24.146 37.299 37.299 
O.Č.III.2    Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 2.386 2.661 2.661 
O.Č.III.3    Druge kratkoročne poslovne obveznosti 21.760 34.638 34.638 
O.Č  Krakoročne pasivne časovne razmejitve       
  Zabilančne obveznosti 621.330 525.480 525.480 
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   V tisočih tolarjev 
2005/2004  31.12.05 31.12.04 

S Sredstva 2.391.093 2.106.099 
S.A  STALNA SREDSTVA 338.230 569.901 
S.A.I   Neopredmetena dolgoročna sredstva 873 1.337 
S.A.I.3    Druga neopredmetena dolgoročna sredstva 873 1.337 
S.A.II   Opredmetena osnovna sredstva 73.187 74.472 
S.A.II.1.B     Zgradbe 60.000 60.000 
S.A.II.3    Druge naprave in oprema 13.187 14.472 
S.A.III   Dolgoročne finančne naložbe 264.170 494.092 
S.A.III.2    Druge dolgoročne finančne terjatve 264.170 494.092 
S.B  GIBLJIVA SREDSTVA 2.052.269 1.535.561 
S.B.I   Zaloge     
S.B.II   Poslovne terjatve 4.583 22.584 
S.B.II.A    Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 
S.B.II.B    Kratkoročne poslovne terjatve 4.583 22.584 
S.B.II.B.3     Druge kratkoročne poslovne terjatve 4.583 22.584 
S.B.III   Kratkoročne finančne naložbe 1.982.709 1.309.775 
S.B.III.3    Druge kratkoročne finančne naložbe 1.982.709 1.309.775 
S.B.IV   Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina 64.977 203.202 
S.C  Aktivne časovne razmejitve 594 637 
    

O Obveznosti do virov sredstev 2.391.093 2.106.099 
O.A  Kapital 1.623.950 1.580.283 
O.A.I   Vpoklicani kapital 70.560 70.560 
O.A.I.1    Osnovni kapital 70.560 70.560 
O.A.II   Kapitalske rezerve 1.436.771 1.436.771 
O.A.III   Rezerve iz dobičke     
O.A.IV   Preneseni čisti poslovni izid 71.502 3.280 
O.A.V   Čisti poslovni izid poslovnega leta 45.117 69.672 
O.A.VI   Prevrednotovalni popravki kapitala 0 0 
O.B  Rezervacije     
O.C  Finančne in poslovne obveznosti 767.143 525.816 
O.C.A   Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 445.611 445.922 
O.C.A.2    Dolgoročne finančne obveznosti do bank 445.611 445.922 
O.C.B   Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 321.532 79.894 
O.C.B.2    Kratkoročne finančne obveznosti do bank 71.887   
O.C.B.5    Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 249.645 79.894 
O.Č  Pasivne časovne razmejitve     
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22.2.2. Nekonsolidirani izkazi poslovnega izida za poslovna leta 2006, 2005, 2004 
                                                                                                                                                       v tisočih tolarjev               
 2006/2005 Leto 2006 Leto 2005 
1 Čisti prihodki od prodaje 2.355 121 

2 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje   

3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve   

4 Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki) 473 530 
5 Stroški blaga, materiala in storitev 45.996 52.616 

5.A 
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala 2.521 2.588 

5.B Stroški storitev 43.475 50.028 
6 Stroški dela 26.884 22.242 
6.A Stroški plač 19.733 15.770 
6.B Stroški socialnih zavarovanj 3.569 2.992 
6.C Drugi stroški dela 3.582 3.480 
7 Odpisi vrednosti 3.745 3.651 
7.A Amortizacija 3.745 3.651 

7.B Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih in neopr.sredstvih   
7.C Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   
8 Drugi poslovni odhodki 11.040 8.873 
9 Finančni prihodki iz deležev 314.083 219.149 
9.A Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini  42.515 
9.B Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah   
9.C Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 5.286 8.047 
9.D Finančni prihodki iz drugih naložb 308.797 168.587 
11 Finančni prihodki iz danih posojil 53.468 33.959 
10.A Finančni prihodki iz posojil danih družbam v skupini 25.145 15.862 
10.B Finančni prihodki iz posojil danih drugim 28.323 18.097 
11 Finančni prihodki poslovnih terjatev 0 0 
11.A Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini   
11.B Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih   

12 Finančni odhodki za oslabitve in odpisov finančnih naložb 81.021 73.984 
13 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 39.052 33.990 
13.A Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 673  
13.B Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 22.715  
13.C Finančni odhodki iz izdanih obveznic   
13.D Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 15.664 33.990 
14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.108 95 
14.A Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini   

14.B Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti   
14.C Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.108 95 
15 Drugi prihodki   
16 Drugi odhodki   
17 Davek iz dobička 32.839 11.180 
18 Odloženi davki   
    
19 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 128.694 47.128 
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                                                                                                                                                              v tisočih tolarjev 
 2005/2004 Leto 2005 Leto 2004 
1 Čisti prihodki od prodaje 121 3.721 
2 Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje     
3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve     
4 Drugi poslovni prihodki 55 1.700 
5 Stroški blaga, materiala in storitev 52.951 42.853 
5.A  Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 2.610 3.763 
5.B  Stroški storitev 50.341 39.090 
6 Stroški dela 22.242 18.475 
6.A  Stroški plač 15.770 13.261 
6.B  Stroški socialnih zavarovanj 2.992 2.452 
6.C  Drugi stroški dela 3.480 2.762 
7 Odpisi vrednosti 3.681 3.779 
7.A  Amort. in prevred. poslovni odh. pri neopr. dolg. sred. in opredm. osn. sred. 3.681 3.779 
7.B  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih     
8 Drugi poslovni odhodki 8.955 4.764 
9 Finančni prihodki iz deležev 0 26.333 
9.A  Finančni prihodki iz deležev v podjetjih v skupini razen v pridruženih podetjih   19.208 
9.B  Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih     
9.C  Drugi finančni prihodki iz deležev   7.125 
10 Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 49.169 4.418 
10.A  Finančni prihodki iz dolg. terjatev do podjetij v skupini razen do pridr. podj. 20.305 4.418 
10.B  Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev do pridruženih podjetij 20.817   
10.C  Drugi finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 8.047   
11 Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 214.706 195.360 
11.A  Fin. prih. iz obresti in kratk. terj. do podjetij v skupini razen do pridr. pod   16.674 
11.B  Finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev do pridruženih podjetjih     
11.C  Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev 214.706 178.686 
12 Finančni odhodki za odpise dolg. in kratk. finančnih naložb 32.905 55.423 
12.A  Prevr. finančni odh. pri fin. naložbah v podj. v skupini razen v pridr. podjet   14.268 

12.B  Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih naložbah v pridr. podjetja     
12.C  Drugi prevrednotovalni finančni odhodki 32.905 41.155 
13 Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 75.098 25.387 
13.A  Fin. odh. za obr. in iz drugih obv. do podj. v skupini razen do pridr. podjet     
13.B  Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti do pridruženih podjetjih     

13.C  Drugi finančni odhodki za obresti  in iz drugih obveznosti 75.098 25.387 
14 Davek iz dobička iz rednega delovanja 23.102 11.180 
15 Čisti poslovni izid iz rednega delovanja 45.117 69.671 
      

16 Izredni prihodki   1 
17 Izredni odhodki 0 0 
17.A  Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala     
17.B  Izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala     
18 Poslovni izid zunaj rednega delovanja 0 1 
19 Davek iz dobička zunaj rednega delovanja     
20 Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah     
21 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 45.117 69.672 
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22.2.3. Nekonsolidirani izkazi finančnega izida za poslovna leta  2006,2005, 2004 
IZKAZ DENARNIH TOKOV (različica II) za obdobje 01.01. do 31.12.06                                                         v tisočih tolarjev 
 2006/2005 leto 2006 leto 2005 
A. Denarni tokovi pri poslovanju   
a) Postavke izkaza poslovnega izida -48.253 -59.978 

a.1 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev 2.828 651 

a.2 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni 
odhodki iz poslovnih obveznosti 83.920 83.731 

a.3 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 32.839 23.102 

b) 

Sprem. čistih obratnih sredstev (in časovnih rezervacij ter 
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk 
bilance stanja -4.407 58.709 

b.1 Začetne manj končne poslovne terjatve -4.401 18.001 
b.2 Začetne manj končne aktivne časovne terjatve -497 43 
b.3 Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 0 
b.4 Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 
b.5. Začetne manj končne zaloge 0 0 
b.6 Končni manj začetni poslovni dolgovi -7.819 40.665 
b.7 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 0 0 
b.8 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 8.310 0 

c) 
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri 
poslovanju (a+b) -52.660 -1.269 

    
B. Denarni tokovi pri naložbenju   
a) Prejemki pri naložbenju 1.151.226 548.644 

a.1 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo 
na naložbenje 36.759 28.490 

a.2 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0 
a.3 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 
a.4 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 
a.5 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb -10.305 -251.747 
a.6 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 1.124.771 771.901 
b) Izdatki pri naložbenju -1.042.597 -1.309.511 
b.1 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 0 
b.2 Izdatki za pridobitev opredmetenih  osnovnih sredstev -8.049 -1.314 
b.3 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 
b.4 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -169 -19.867 
b.5. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -1.034.379 -1.288.330 

c) 
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri 
naložbenju (a+b) 108.629 -760.868 

    
C. Denarni tokovi pri financiranju   
a) Prejemki pri financiranju 709.167 938.958 
a.1 Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 
a.2 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 445.611 
a.3 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 709.167 493.347 
b) Izdatki pri financiranju -766.513 -315.047 
b.1 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -36.599 -34.047 
b.2 Izdatki za vračila kapitala 0 0 
b.3 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -445.611 0 
b.4 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -284.303 -281.000 
b.5. Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 0 

c) 
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri 
financiranju (a+b) -57.346 623.911 

    
Č. Končno stanje denarnih sredstev 63.599 64.977 
 X) Denarni izid v obdobju (sešt. Prebitkov Ac, Bc, Cc) + -1.378 -138.225 
 Y) Začetno stanje denarnih sredstev 64.977 203.202 
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                                                                                                                                                 v tisočih tolarjev 
2005/2004 za obdobje 01.01. Do 31.12.05 2005 2004 

A. FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a)  Pritoki pri poslovanju 18.220 -16.221 

  Poslovni prihodki 176 5.421 

  Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 0 1 

  Začetne manj končne poslovne terjatve 18.001 -21.678 

  Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razm. 43 35 

b) Odtoki pri poslovanju 147.945 5.735 

  Poslovni odhodki 84.178 66.093 

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 23.102 11.180 

  Začetni manj končni poslovni dolgovi 40.665 -71.538 

  Začetne manj končne pasivne časovne razmejitve 0 0 

c) 
Prebitek pritokov (+) pri poslovanju (a manj b) ali prebitek odtokov (-)  pri 
poslovanju (b manj a) -129.725 -21.956 

B. FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   

a) Pritoki pri naložbenju 450.937 482.469 

  Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje 183.007 180.205 

  Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb  267.930 302.264 

  Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb  0 0 

b) Odtoki pri naložbenju 739.853 675.597 

  Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje 62.596 14.015 

  Pobotano povečanje opredmetenih osn. sredstev  1.902 70.944 

  Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb 675.355 590.638 

c) 
Prebitek pritokov pri naložbenju (a manj b) ali prebitek odtokov pri 
naložbenju (b manj a) -288.916 -193.128 

    

  
Prebitek pritokov (+) oziroma prebitek odtokov (-) pri poslovanju in 
naložbenju  -418.641 -215.084 

C. FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Pritoki pri financiranju 315.951 472.450 

  Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje 33.648 26.528 

  Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov  0 445.922 

  Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov  282.303 0 

b) Odtoki pri financiranju 35.535 74.961 

  Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje  34.085 12.373 

  Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov 0 62.588 

  Zmanjšanje obv. do lastnikov iz delitve dobička (izpl. divid. in deležev) 0 0 

c) 
Prebitek pritokov pri financiranju (a manj b) oziroma odtokov pri 
financiranju (b manj a) -280.416 -397.489 

  
Celotni prebitek pritokov  (+) oziroma celotni prebitek odtokov  (-) v 
obračunskem obdobju -138.225 182.405 

Č. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov    

x) Finančni izid v obdobju (seštevek Ac, Bc in Cc) -138.225 182.405 

y) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 203.202 20.797 
  Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov (x + y) 64.977 203.202 
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22.2.4. Nekonsolidirani izkazi gibanja kapitala za poslovna leta 2006,2005,2004 
                                                                                                                                                                   v tisočih tolarjev 

Leto 2006 
Izkaz gibanja kapitala za obdobje 
01.01. do 31.12.2006 

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Preneseni 
dobiček ali 
izguba 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Presežek iz 
prevrednotenja 

finančnih 
naložb Skupaj 

       
Stanje 31.12.05 70.560 1.436.771 71.502 45.117 0 1.623.950 
       
Prilagoditve SRS 2006   -107.741 -45.117 236.943 84.085 
       
Stanje 01.01.06 70.560 1.436.771 -36.239 0 236.943 1.708.035 
       
Premiki v kapital 0 0 0 128.694 26.870 155.564 
Vrednotenje finančnih naložb     26.870 26.870 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta    128.694  128.694 
       
Premiki v kapitalu 0 0 36.239 -36.430 0 -191 
Plačilo DDPO po odločbi DURS   -191   -191 
Drugi premiki v kapital   36.430 -36.430  0 
       
Premiki iz kapitala 0 0 0 0 -235.993 -235.993 
Vrednotenje finančnih naložb     -235.993 -235.993 
       
       
Stanje 31.12.06 70.560 1.436.771 0 92.264 27.820 1.627.415 
       
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.06 v SIT 23.064 
 
                                                                                                                                                                    v tisočih tolarjev 

Leto 2005 
Izkaz gibanja kapitala za 
obdobje 01.01. do 31.12.2005 

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Preneseni 
dobiček ali 
izguba 

Čisti 
dobiček 
poslovnega 
leta 

Presežek iz 
prevrednotenja 
finančnih 
naložb Skupaj 

       
Stanje 01.01.05 70.560 1.436.771 72.952 0 0 1.580.283 
       
Premiki v kapital 0 0 0 45.117 0 45.117 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta    45.117   
       
      0 
Premiki v kapitalu 0 0 0 0 0 0 
       
       
      0 
Premiki iz kapitala 0 0 -1.450 0 0 -1.450 
Druge odprave sestavin kapitala   -1.450    
      0 
       
Stanje 31.12.05 70.560 1.436.771 71.502 45.117 0 1.623.950 
       
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.05 v SIT 23.015 
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Leto 2004                                                                                                                                                                        v tisočih SIT   

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
za obdobje 01.01. do 31.12.2004 

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Preneseni 
čisti dobiček 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta 
Skupaj 

           

Začetno stanje v obdobju 70.560 1.436.771 4.280   1.511.611 

            

Premiki v kapital 0 0 0 69.672 69.672 

Vnos čistega poslovnega izida posl. leta       69.672 69.672 

            

Premiki v kapitalu 0 0 0 0 0 

            

Premiki iz kapitala 0 0 -1.000 0 -1.000 

Druge odprave sestavin kapitala     -1.000   -1.000 

            

Končno stanje v obdobju 70.560 1.436.771 3.280 69.672 1.580.283 

Knjigovodska vrednost delnice v SIT na dan 31.12.2004: 22.396 

 
 
22.3. KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
22.3.1. Družbe, ki so vključene v konsolidacijo 
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 80,00 % osnovnega 

kapitala te družbe, in  
- Cinemania Group, d.o.o.: družba Sivent, d.d., Ljubljana je na dan 31.12.2006 imetnica 60% deleža družbe 

Cinemania Group, d.o.o., kar predstavlja 60,00 % osnovnega kapitala te družbe. 
 
Zgoraj navedeni  družbi sta  vključeni v konsolidiranih računovodskih izkazih  Poslovne skupine Sivent v poslovnih letih 
2004,2005 in 2006.  

 
22.3.1.1. Osnovni podatki o matični družbi  

 
Firma: SIVENT, družba tveganega kapitala, d.d.,Ljubljana 

Sedež:                               Štefanova 13a, Ljubljana 
Šifra dejavnosti:  dejavnost holdingov 
Matična številka:  1754955 
Davčna številka:   44990235 
Osnovni kapital:   503.087,96 EUR 
Št. delnic:  120.5601 
Vse delnice in delne pravice so prosto prenosljive. 

                                                 
1
 Osnovni kapital je razdeljen na 120.560 delnic od tega je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev 
vpisanih 114.774 delnic, preostali znesek 5.786 delnic pa še ni vpisan, ker se za ta znesek delnic, v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, vodijo delne pravice.  
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22.3.1.2   Osnovni podatki o odvisni družbi Cinemania Group, d.o.o., Ljubljana 
  
Firma: Cinemania Group d.o.o., družba za filmsko tehnologijo, d.o.o. 
Skrajšana firma: Cinemania Group, 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:   2.100.000,00 SIT 
Dejavnost:   Izvajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa. 
                                            Razmnoževanje zvočnih zapisov. 
                                            Razmnoževanje video zapisov. 
                                            Distribucija filmov in video filmov. 

 
Lastniki: 
Sreten Živojinović                                 735.000,00 SIT                                                          35% 
Krunoslav Šegović                                 105.000,00 SIT                                                                         5% 
SIVENT, d.d., Ljubljana                                                1.260.000,00 SIT                                                         60% 
Skupaj                                              2.100.000,00 SIT                                                                    100% 
 
  
Dne 15.10.2004 je bila v sodni register vpisana pogodba o pripojitev družbe CREATIVA d.o.o. k družbi CINEMANIA 
GROUP, d.o.o. na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 2.9.2004. 
 
 
22.3.1.3  Osnovni podatki o odvisni družbi Sivent, d.o.o., Beograd 
 
Firma:                                     Sivent, d.o.o., Beograd. 

Sedež:     Njegoševa 19, Beograd, Srbija in Črna gora. 
Dejavnost:    Finančno posredništvo. 
Osnovni kapital:                 30.000 EUR. 
   
Družba Sivent, d.o.o., Beograd je bila ustanovljena dne 21.03.2003 z osnovnim kapitalom 5.000 USD. Tekom leta 2003 
sta ustanovitelja družbo dokapitalizirala za 880.000 EUR. V letu 2004 je v skladu s sklepom skupščine prišlo do 
zmanjšanja kapitala na 30.000 EUR. Izplačila kapitala obema lastnikoma so bila izvedena v letu 2004. 
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22.3.2. Konsolidirane bilance stanja za poslovna leta 2006,2005,2004 
                                                                                                                                                                           v tisočih tolarjev 
 2006/2005   31.12.06 01.01.06 31.12.05 
      
S Sredstva   2.852.221 2.766.309 2.677.253 
S.A Dolgoročna sredstva   389.485 246.071 393.958 
S.A.I   Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR   13.889 17.734 124.395 
S.A.I.1    Neopredmetena sredstva   6.167 6.144 6.144 
S.A.I.2    Dobro ime   0 0 106.661 
S.A.I.3    Dolgoročne aktivne časovne razmejitve   7.722 11.590 11.590 
S.A.II   Opredmetena osnovna sredstva   111.442 104.640 104.640 
S.A.II.1.B     Zgradbe   60.000 60.000 60.000 
S.A.II.3    Druge naprave in oprema   51.442 44.640 44.640 
S.A.III   Naložbene nepremičnine   88.123     
S.A.IV   Dolgoročne finančne naložbe   176.031 123.697 164.923 
S.A.IV.1    Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil   158.777 123.697 164.923 
S.A.IV.1.B     Druge dolgoročne finančne naložbe   158.777 123.697 164.923 
S.A.IV.2    Dolgoročna posojila   17.254 0 0 
S.A.IV.2.B     Druga dolgoročna posojila   17.254     
S.B  Kratkoročna sredstva   2.460.684 2.519.528 2.282.585 
S.B.II   Zaloge   208.354 195.968 195.968 
S.B.III   Kratkoročne finančne naložbe   1.957.630 2.090.094 1.853.151 
S.B.III.1    Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil   1.679.333 2.090.094 1.853.151 
S.B.III.1.B     Druge kratkoročne finančne naložbe   1.679.333 2.090.094 1.853.151 
S.B.III.2    Kratkoročna posojila   278.297 0 0 
S.B.III.2.B     Druga kratkoročna posojila   278.297     
S.B.IV    Kratkoročne poslovne terjatve   206.848 130.201 130.201 
S.B.IV.2     Kratkoročne poslovne terjatve do drugih   206.848 130.201 130.201 
S.B.V   Denarna sredstva   87.851 103.265 103.265 
S.C  Kratkoročne aktivne časovne razmejitve   2.053 710 710 
  Zabilančna sredstva  946.679   
O Obveznosti do virov sredstev   2.852.221 2.766.309 2.677.253 
O.A  Kapital   1.850.037 1.750.408 1.661.352 
O.A.I   Vpoklicani kapital   70.560 70.560 70.560 
O.A.I.1    Osnovni kapital   70.560 70.560 70.560 
O.A.II   Kapitalske rezerve   1.436.771 1.436.771 1.436.771 
O.A.IV   Presežek iz prevrednotenja   34.546 236.943   
O.A.V   Preneseni čisti poslovni izid   254.033 -29.999 71.502 
O.A.VI   Čisti poslovni izid poslovnega leta   3.026 0 46.386 
O.A.VII Manjšinski kapital   51.101 37.402 37.402 
O.A.VIII Tečajne razlike - konsolidacija   0 -1.269 -1.269 
O.B  Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve   0 65 65 
O.B.3   Slabo ime   0 65 65 
O.C  Dolgoročne obveznosti   15.653 445.611 445.611 
O.C.I   Dolgoročne finančne obveznosti   0 445.611 445.611 
O.C.I.2    Dolgoročne finančne obveznosti do bank   0 445.611 445.611 
O.C.II   Dolgoročne poslovne obveznosti   5.334 0 0 
O.C.II.3    Druge dolgoročne poslovne obveznosti   5.334     
O.C.III   Odložene obveznosti za davek   10.319     
O.Č   Kratkoročne  obveznosti   975.704 566.295 566.295 
O.Č.II   Kratkoročne finančne obveznosti   743.258 130.887 130.887 
O.Č.II.2    Kratkoročne finančne obveznosti do bank   499.211 130.887 130.887 
O.Č.II.3    Druge kratkoročne finančne obveznosti   244.047     
O.Č.III   Kratkoročne poslovne obveznosti   232.446 435.408 435.408 
O.Č.III.2    Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   190.457     
O.Č.III.3    Druge kratkoročne poslovne obveznosti   41.988 435.408 435.408 
O.Č  Kratkoročne pasivne časovne razmejitve   10.827 3.930 3.930 
  Zabilančne obveznosti  946.679   
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                                                                                                                                                         v tisočih tolarjev 

 2005/2004 
Skupina 

Sivent 2005 
Skupina 

Sivent 2004 
S Sredstva 2.677.253 2.306.236 
S.A  STALNA SREDSTVA 393.958 618.101 
S.A.I   Neopredmetena dolgoročna sredstva 124.395 129.486 
S.A.I.1    Dolgoročno odloženi stroški poslovanja 11.590 15.458 
S.A.I.2    Dobro ime 106.661 106.763 
S.A.I.3    Druga neopredmetena dolgoročna sredstva 6.144 7.265 
S.A.II   Opredmetena osnovna sredstva 104.640 113.793 
S.A.II.1.B     Zgradbe 60.000 60.000 
S.A.II.3    Druge naprave in oprema 44.640 53.793 
S.A.III   Dolgoročne finančne naložbe 164.923 374.823 
S.A.III.2    Druge dolgoročne finančne terjatve 164.923 374.823 
S.B  GIBLJIVA SREDSTVA 2.282.585 1.687.116 
S.B.I   Zaloge 195.968 107.788 
S.B.II   Poslovne terjatve 130.201 187.029 
S.B.II.A    Dolgoročne poslovne terjatve 0 68.384 

S.B.II.A.1 
    Dolg. poslovne terjatve do podjetij v skupini razen do 
pridruženih podjetij 0 4.386 

S.B.II.A.3     Druge dolgoročne poslovne terjatve 0 63.998 
S.B.II.B    Kratkoročne poslovne terjatve 130.201 118.645 
S.B.II.B.3     Druge kratkoročne poslovne terjatve 130.201 118.645 
S.B.III   Kratkoročne finančne naložbe 1.853.151 1.137.620 
S.B.III.3    Druge kratkoročne finančne naložbe 1.853.151 1.137.620 
S.B.IV   Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina 103.265 254.680 
S.C  Aktivne časovne razmejitve 710 1.018 
    
O Obveznosti do virov sredstev 2.677.253 2.306.236 
O.A  Kapital 1.661.352 1.623.521 
O.A.I   Vpoklicani kapital 70.560 70.560 
O.A.I.1    Osnovni kapital 70.560 70.560 
O.A.II   Kapitalske rezerve 1.436.771 1.436.771 
O.A.IV   Preneseni čisti poslovni izid 71.502 12.709 
O.A.V   Čisti poslovni izid poslovnega leta 46.386 68.347 
O.A.VII  Kapital manjšinskih lastnikov 37.402 36.247 
O.A.VII  Rezerve za tečajne razlike (uskupinjevanje) -1.269 -1.113 
O.B  Rezervacije - slabo ime 65 64 
O.C  Finančne in poslovne obveznosti 1.011.906 682.615 
O.C.A   Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 445.611 445.922 
O.C.A.2    Dolgoročne finančne obveznosti do bank 445.611 445.922 
O.C.B   Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 566.295 236.693 
O.C.B.2    Kratkoročne finančne obveznosti do bank 130.887 30.000 

O.C.B.3 
   Krat. fin. in poslovne obveznosti do podjetij v skupini razen 
do pridruž.podj 0 0 

O.C.B.5    Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 435.408 206.693 
O.Č  Pasivne časovne razmejitve 3.930 35 
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22.3.3. Konsolidirani izkazi poslovnega izidi za poslovna leta 2006,2005,2004 
                                                                                                                                                     v tisočih tolarjev 
 2006/2005   2006 2005 
     
1 Čisti prihodki od prodaje   277.242 293.804 
4 Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)   31.706 23.809 
5 Stroški blaga, materiala in storitev   282.312 291.270 

5.A 
 Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala   180.085 171.054 

5.B  Stroški storitev   102.227 120.216 
6 Stroški dela   81.642 77.666 
6.A  Stroški plač   59.085 52.390 
6.B  Stroški socialnih zavarovanj   9.972 9.749 
6.C  Drugi stroški dela   12.585 15.527 
7 Odpisi vrednosti   9.673 20.252 
7.A  Amortizacija   9.604 20.178 
7.C  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   69 74 
8 Drugi poslovni odhodki   11.713 11.140 
9 Finančni prihodki iz deležev   379.787 282.430 
9.C  Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah   6.134 832 
9.D  Finančni prihodki iz drugih naložb   373.653 281.598 
11 Finančni prihodki iz danih posojil   39.301 0 
10.B  Finančni prihodki iz posojil danih drugim   39.301   
11 Finančni prihodki poslovnih terjatev   9.203 0 
11.B  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih   9.203   
12 Finančni odhodki za oslabitve in odpisov finančnih naložb   81.021 35.593 
13 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti   53.774 79.986 
13.A  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini    0   
13.B  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank    26.020   
13.C  Finančni odhodki iz izdanih obveznic    0   
13.D  Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti   27.754 79.986 
14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti    3.609 0 
14.C  Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti   3.609   
15 Drugi prihodki   6   
16 Drugi odhodki   8.127   
17 Davek iz dobička   41.920 31.452 
        
19 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja   163.454 52.684 
 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja manjšine  1.210   
 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja skupine  162.243 52.684 
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                                                                                                                                                   v tisočih tolarjev 

 2005/2004 
Skupina Sivent 

2005 
Skupina Sivent 

2004 
1 Čisti prihodki od prodaje 293.804 279.302 

2 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 0 0 

3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 
4 Drugi poslovni prihodki 23.809 12.099 
5 Stroški blaga, materiala in storitev 291.269 298.165 

5.A 
 Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 171.054 203.861 

5.B  Stroški storitev 120.216 94.304 
6 Stroški dela 77.666 44.741 
6.A  Stroški plač 52.390 34.614 
6.B  Stroški socialnih zavarovanj 9.749 4.798 
6.C  Drugi stroški dela 15.527 5.329 
7 Odpisi vrednosti 20.252 9.276 

7.A 
 Amort. in prevred. poslovni odh. pri neopr. dolg. sred. in opredm. 
osn. sred. 20.178 9.276 

7.B  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 74 0 
8 Drugi poslovni odhodki 11.140 8.457 
9 Finančni prihodki iz deležev 832 13.200 
9.C  Drugi finančni prihodki iz deležev 832 13.200 
10 Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 49.943 5.908 

10.A 
 Finančni prihodki iz dolg. terjatev do podjetij v skupini razen do 
pridr. podj. 110 5.908 

10.B  Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev do pridruženih podjetij 20.817 0 
10.C  Drugi finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 29.016 0 
11 Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 231.654 245.710 
11.C  Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev 231.654 245.710 

12 Finančni odhodki za odpise dolg. in kratk. finančnih naložb 35.593 76.797 

12.A 
 Prevr. finančni odh. pri fin. naložbah v podj. v skupini razen v pridr. 
podjet 0 14.298 

12.C  Drugi prevrednotovalni finančni odhodki 35.593 62.499 
13 Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 79.986 31.494 
13.C  Drugi finančni odhodki za obresti  in iz drugih obveznosti 79.986 31.494 
14 Davek iz dobička iz rednega delovanja 31.452 15.171 
      
15 Čisti poslovni izid iz rednega delovanja 52.684 72.117 
      
16 Izredni prihodki 0 1.072 
17 Izredni odhodki 0 358 
17.A  Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala 0 358 
18 Poslovni izi zunaj rednega delovanja 0 714 
19 Davek iz dobička zunaj rednega delovanja 0 0 
20 Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah 0 0 
      
21 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 52.684 72.831 
22 Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov 6.298 4.193 
23 Čisti poslovni izid skupine Sivent 46.387 68.638 
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22.3.4. Konsolidirani izkazi finančnega za poslovna leta 2004,2005,2006 
                                                                                                                                                 v tisočih tolarjev 
 2006/2005 leto 2006 leto 2005 
A. Denarni tokovi pri poslovanju     
a) Postavke izkaza poslovnega izida -15.596 -31.011 

a.1 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev 318.151 317.613 

a.2 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in 
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 375.667 380.076 

a.3 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 41.920 31.452 

b) 

Sprem. čistih obratnih sredstev (in časovnih rezervacij ter 
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk 
bilance stanja -276.122 133.182 

b.1 Začetne manj končne poslovne terjatve -76.647 -11.556 
b.2 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -1.343 308 
b.5. Začetne manj končne zaloge -12.386 -88.180 
b.6 Končni manj začetni poslovni dolgovi -202.962 228.715 
b.7 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 6.897 3.895 
b.8 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 10.319 0 

c) 
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri 
poslovanju (a+b) -291.718 102.171 

      
B. Denarni tokovi pri naložbenju     
a) Prejemki pri naložbenju 1.153.767 548.644 

a.1 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbenje 39.301 28.490 

a.5 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb -10.305 -251.747 
a.6 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 1.124.771 771.901 
b) Izdatki pri naložbenju -1.042.597 -1.309.511 
b.2 Izdatki za pridobitev opredmetenih  osnovnih sredstev -8.049 -1.314 
b.4 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -169 -19.867 
b.5. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -1.034.379 -1.288.330 

c) 
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri 
naložbenju (a+b) 111.170 -760.868 

      
C. Denarni tokovi pri financiranju     
a) Prejemki pri financiranju 931.648 822.328 
a.2 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 5.334 445.611 
a.3 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 926.314 376.717 
b) Izdatki pri financiranju -766.513 -315.047 
b.1 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -36.599 -34.047 
b.3 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -445.611 0 
b.4 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -284.303 -281.000 

c) 
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri 
financiranju (a+b) 165.135 507.281 

      
Č. Končno stanje denarnih sredstev 87.852 103.265 
  X) Denarni izid v obdobju (sešt. Prebitkov Ac, Bc, Cc) + -15.413 -151.415 
  Y) Začetno stanje denarnih sredstev 103.265 254.680 
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                                                                                                                                                                 v tisočih tolarjev 
2005/ 
2004 

za obdobje 01.01. Do 31.12.05 
Skupina 

Sivent 2005 
Skupina 

Sivent 2004 
A. FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   
a)  Pritoki pri poslovanju 374.749 1.154.128 
  Poslovni prihodki 317.613 291.401 
  Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 0 1.072 
  Začetne manj končne poslovne terjatve 56.827 860.046 
  Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razm. 308 1.609 
b) Odtoki pri poslovanju 267.171 496.738 
  Poslovni odhodki brez amortizacije in dolg. rezervacij 380.149 351.364 
  Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje 0 358 
  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 31.452 15.171 
  Končne manj začetne zaloge 88.180 101.611 
  Začetni manj končni poslovni dolgovi -228.715 27.782 
  Začetne manj končne pasivne časovne razmejitve -3.895 452 

c) 
Prebitek pritokov (+) pri poslovanju (a manj b) ali prebitek odtokov (-)  pri poslovanju (b 
manj a) 107.577 657.390 

B. FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   
a) Pritoki pri naložbenju 427.829 2.126.396 
  Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (brez prev.) 231.654 196.468 
  Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev (brez prevred.) 2.843 1.929.928 
  Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (brez prevred.) 193.333 0 
  Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (brez prevred.) 0   
b) Odtoki pri naložbenju 748.800 1.588.174 
  Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (brez prevrednotenja) 13.169 60.688 
  Pobotano povečanje neopredmetenih dolg. sred. (brez prevred.) 8.777 122.987 
  Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (brez prevred.) 0 266.879 
  Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (brez prevred.) 726.854 1.137.620 
c) Prebitek pritokov pri naložbenju (a manj b) ali prebitek odtokov pri naložbenju (b manj a) -320.971 538.222 
  Prebitek pritokov (+) oziroma prebitek odtokov (-) pri poslovanju in naložbenju  -213.393 1.195.612 
C. FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   
a) Pritoki pri financiranju 150.831 55.150 
  Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (brez prev.) 49.943 55.150 
  Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij (brez predvredn.) 1 0 
  Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (brez prevred.) 100.887 0 
b) Odtoki pri financiranju 88.853 1.506.201 
  Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (brez prev.) 79.986 31.767 
  Zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube poslovnega leta) 8.556 695.668 
  Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij (brez predvredn.) 0 555.668 
  Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (brez prevred.) 311 220.746 
  Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (brez prevred.) 0 2.353 
c) Prebitek pritokov pri financiranju (a manj b) oziroma odtokov pri financiranju (b manj a) -61.978 1.451.051 

  
Celotni prebitek pritokov  (+) oziroma celotni prebitek odtokov  (-) v obračunskem 
obdobju -151.415 -255.439 

Č. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov    
x) Finančni izid v obdobju (seštevek Ac, Bc in Cc) -151.415 -255.439 
y) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 254.680 510.119 
  Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov (x + y) 103.265 254.680 
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22.3.5. Konsolidirani izkazi gibanja kapitala za poslovna leta 2006,2005,2004 
                                                                                                                                                                               v tisočih tolarjev 

Leto 2006 
Izkaz gibanja kapitala za 
obdobje 01.01. do 31.12.2006 

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Preneseni 
dobiček ali 
izguba 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Presežek iz 
prevrednotenja 
finančnih naložb 

Manjšinski 
kapital 

Tečajne 
razlike - 
konsolid
acija Skupaj 

         
Stanje 31.12.05 70.560 1.436.771 117.888     37.402 -1.269 1.661.352 
         
Prilagoditve SRS 2006   -147.887  236.943   89.056 
         
Stanje 01.01.06 70.560 1.436.771 -29.999 0 236.943 37.402 -1.269 1.750.408 
         
Premiki v kapital 0 0 0 148.544 0 13.699 0 162.243 
Vrednotenje finančnih naložb        0 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta    148.544  13.699  162.243 
Zamenjava zamenjljivih obveznic         
         
Premiki v kapitalu 0 0 145.518 -145.518 0 0 0 0 
Prenos čistega poslovnega izida   145.518 -145.518    0 
Plačilo DDPO po odločbi DURS        0 
Drugi premiki v kapital        0 
         
Premiki iz kapitala 0 0 138.514 0 -202.397 0 1.269 -62.614 
Izhod iz kapitala   138.514  -202.397  1.269 -62.614 
Izplačilo dividende        0 
Izdaja zamenjljivih obveznic        0 
Plačilo DDPO po odločbi        0 
Povečanje deleža         
Stanje 31.12.06 70.560 1.436.771 254.033 3.026 34.546 51.101 0 1.850.037 
 
                                                                                                                                                                               v tisočih tolarjev 

  
Leto 2005 
IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve za 
tečajne 
razlike 

Prenešeni 
čisti 

dobiček 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta 

Splošni 
prevrednotovalni 
popravek kapitala 

Skupaj 

  za obdobje 01.01.05 do 31.12.05               
A. Začetno stanje v obdobju 70.560 1.436.771 -1.113 12.709 68.347 0 1.587.274 
                  
B. Premiki v kapital 0 0 -156 0 46.386 0 46.230 

1) 
Vnos čistega poslovnega izida 
posl. Leta 

        46.386   46.386 

h) 
Zmanjšanje prevedbenih valutnih 
razlik 

    -156       -156 

                  
C. Premiki v kapitalu 0 0 0 68.347 -68.347   0 

f) 
Druge prerazporeditve sest. 
kapitala 

      68.347 -68.347   0 

                  
Č) Premiki iz kapitala 0 0 0 -9.554 0 0 -9.554 

a) 
Izplačilo nagrad po sklepu 
skupščine 

      -1.450     -1.450 

2) Drugi premiki - uskupinjenje       -8.104     -8.104 
                  
D. Končno stanje v obdobju 70.560 1.436.771 -1.269 71.502 46.386 0 1.623.950 
E. Kapital manjšinskih lastnikov             37.402 
F. Skupaj kapital na dan 31.12.05             1.661.352 
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                                                                                                                                                                               v tisočih tolarjev 

Leto 2004 
IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve za 
tečajne 
razlike 

Prenešeni 
čisti dobiček 

Prenesena 
čista izguba 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta 

Splošni 
prevrednoto

valni 
popravek 
kapitala 

Skupaj 

za obdobje 01.01.04 do 
31.12.04 

                

Začetno stanje v obdobju 142.929 1.579.209 -10.661 188.199 -24.539   384.421 2.259.558 

                  

Premiki v kapital 0 0 0 0 0 68.347 0 68.347 

Vnos čistega poslovnega izida 
posl. Leta 

          68.347   68.347 

                  

Premiki v kapitalu 0 0 0 0   0   0 

                  

Premiki iz kapitala -72.369 -142.438 9.548 -175.490 24.539 0 -384.421 -356.210 

Drugi premiki - uskupinjenje -72.369 -142.438 10.661 -175.490 24.539   -384.421 -355.097 
Zmanjšanje prevedbenih 
valutnih razlik 

    -1.113         -1.113 

                  

Končno stanje v obdobju 70.560 1.436.771 -1.113 12.709 0 68.347 0 1.587.274 

Kapital manjšinskih 
lastnikov 

              36.247 

Skupaj kapital na dan 
31.12.04 

              1.623.521 
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22.4. ZADNJI RAČUNOVODSKI IZKAZI NA DAN 30.6.2007 
 
Polletni računovodski izkazi, na dan 30.6.2007 niso revidirani. 
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22.5.  POROČILI REVIZORJA 
 

22.5.1. Poročilo revizorja za Sivent d.d. za poslovna leta 2006,2005,2004 
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22.5.2. Poročilo revizorja za Poslovno skupino Sivent za poslovna leta 2004,2005,2006 
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23. POLITIKA DIVIDEND 
 
Imetniki navadnih delnic izdajatelja SIVENT d.d. imajo pravico do dela dobička – dividende, skladno z vsakokratnim 
sklepom skupščine. Upravičenci do dividend bodo določeni v skladu s pravili Ljubljanske borze.  
Uprava družbe si bo prizadevala, da se bo ustvarjen dobiček reinvestiral v razvoj dejavnosti družbe. 
 
 
 

24. PRAVNI IN ARBITRAŽNI POSTOPKI IZDAJATELJA 
 
Pregled vseh sodnih sporov in upravnih postopkov, v katerih je udeležena družba SIVENT d.d.: Družba SIVENT d.d. ni 
udeležena v nobenem sodnem ali kakšnem drugem sporu.  
 
 
 

25. ZNATNA SPREMEMBA IZDAJATELJEVEGA FINANČNEGA POLOŽAJA ALI 
NJEGOVEGA POLOŽAJA NA TRGU 
 
Izdajateljev finančni položaj ali njegov položaj na trgu se od ustanovitve do dneva tega prospekta znatno ni spremenil.    
 
 
 

26. DODATNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU 
  
26.1. DELNIŠKI KAPITAL 
 
26.1.1. Osnovni kapital 
 
Osnovni kapital družbe, vpisan v sodni register na dan 18.09.2007, znaša 503.087,96 EUR.  
 
26.1.2. Izdane delnice 
 
Osnovni kapital družbe je razdeljen na 120.560 navadnih imenskih kosovnih delnic prve izdaje od tega je v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 114.774 delnic, preostali znesek 5.786 delnic pa še ni vpisan, 
ker se za ta znesek delnic, v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, vodijo delne pravice.  
Navadna delnica daje njihovim imetnikom pravico do: 
- enega glasu pri glasovanju na skupščini, 
- sorazmernega dela dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend, 
- sorazmernega dela premoženja po poplačilu vseh obveznosti v primeru likvidacije ali stečaja družbe. 
 
Vse delnice so delnice istega razreda in so po določilih statuta prosto prenosljive. Vse delnice so izdane v 
nematerializirani obliki. 
 
 V skladu z drugim odstavkom 6. člena ZPNPID, delničar izdajatelja, ki ima na dan uveljavitve tega zakona (31.7.2007) 
v lasti delež (število oziroma odstotek od celotne izdaje) vrednostnih papirjev  izdajatelja, ki mu zagotavlja najmanj 15% 
glasovalno pravico, je dolžan v roku enega leta od uveljavitve tega zakona bodisi dati prevzemno ponudbo vseh delnic 
izdajatelja v skladu z ZPre-1, bodisi ustrezno zmanjšati število delnic oziroma glasovalnih pravic v izdajatelju na manj 
kot 15% glasovalnih pravic. 
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26.1.3. Omejitve pravic iz delnic 
 
Delnice družbe SIVENT d.d. so prosto prenosljive.  
 
26.1.4. Odobreni kapital  
 
Statut družbe nima določb s katerimi bi urejal odobreni kapital.  
26.1.5. Pogojno povečanje osnovnega kapitala  
 
V statutu izdajatelja ni predvideno pogojno povečanje osnovnega kapitala.  
 
26.1.6. Sprememba višine in sestave osnovnega kapitala 
 
Dne 24.01.2003 je bila v sodni register vpisana sprememba osnovnega kapitala iz 724.729.000,00 SIT, na višino 
70.560.000,00 SIT (osnova za spremembo osnovnega kapitala je odločba KDD, ki je skladno s skupščinskim sklepom 
izpeljala zamenjavo delnic in ob upoštevanju sprejetega – potrjenega  algoritma izračunala pravilno število delnic) Na 
podlagi izračuna KDD je bilo izdanih 64.414 navadnih imenskih delnic, ki so skupaj s seštevkom 6.146 delnih pravic (ki 
so z združitvijo delnic nastale) v skupnem nominalnem znesku 6.146.000,00SIT, tvorile v sodnem registru vpisan 
osnovni kapital  izdajatelja, v višini 70.560.000,00SIT.  
KDD je zaradi združitve delnih pravic v cele delnice, v centralni register nematerializiranih papirjev vpisal: 
- dne 31.5.2005,  dodatno količino 57 delnic, 
- dne 4.11.2005, dodatno količino 173 delnic, 
- dne 10.2.2006, dodatno količino 130 delnic. 
Na dan izdelave prospekta znaša število delnih pravic, vodenih v centralnem registru pri KDD 5.786. 
 
Dne 18.09.2007 je bila v sodni register vpisana sprememba osnovnega kapitala z  294.441,66 EUR na višino 
503.089,96 EUR.  Osnova za povečanje osnovnega kapitala je bil  sklep upravnega odbora družbe ki je bil sprejet na 
podlagi takrat veljavnih določb poglavja 6.4 člena statuta družbe v zvezi z relevantnimi določbami ZGD-1 o odobrenem 
kapitalu.  
 
26.1.7. Lastne delnice 
 
Statut družbe o nakupovanju lastnih delnic nima posebnih določb.  
 
 
26.2. KNJIGOVODSKE VREDNOSTI IN TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI IZDAJATELJA 
 
26.2.1. Knjigovodska vrednost delnice 
Zadnja izračunana revidirana knjigovodska vrednost ene delnice je na dan 31. 12. 2006 in znaša 96,25 EUR ( 
23.064,27 SIT). 
 
Zadnja nerevidirana knjigovodska vrednost ene delnice na dan 30.6.2007 znaša 128.76 EUR . 
 
Knjigovodska vrednost delnice je enaka ulomku med celotnim kapitalom ter številom izdanih delnic. 
 
26.2.2. Trgovanje z delnicami 
Z delnicami izdajatelja se do sedaj ni trgovalo na nobenem organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 
 
26.2.3. Trgovanje z drugimi vrednostnimi papirji 
Izdajatelj ni izdal drugih vrednostnih papirjev. 
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26.3. STATUT IZDAJATELJA 
 
Osnovna dejavnost izdajatelja je  dejavnost holdingov.  
 
Organi izdajatelja so upravni odbor in skupščina.  
 
Družbo vodi in nadzoruje upravni odbor. Upravni odbor sestavlja najmanj 3 (tri) do največ 5 (pet)  članov, ki jih imenuje 
skupščina družbe. Trenutno šteje upravni odbor tri člane. Člani upravnega odbora izmed sebe imenujejo predsednika in 
namestnika predsednika upravnega odbora, z možnostjo reelekcije. Mandat članom upravnega odbora traja 4 leta. 
Člani upravnega odbora lahko imenujejo izvršnega direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo. Z imenovanjem 
izvršnega direktorja, upravni odbor na izvršnega direktorja prenese tudi naloge in obseg dela izvršnega direktorja. 
Upravni odbor lahko imenuje revizijsko komisijo, ki je sestavljena in deluje na podlagi zakona in poslovnika o delu 
revizijske komisije. Upravni odbor sprejme poslovnik o delu upravnega odbora. 
 
Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini, če zakon ali ta statut ne določata drugače. Število 
glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njegovi lasti na presečni dan 
kot je določen v sklicu skupščine. 
Delovanje skupščine ureja poslovnik o delu skupščine.  
Sklic skupščine: 
Skupščina zaseda v kraju sedeža družbe. Upravni odbor lahko skliče skupščino tudi v drugem kraju, če to po njegovi 
oceni ne otežuje udeležbe na skupščini. Upravni odbor skliče skupščino vsaj mesec dni pred sejo z javno objavljenim 
vabilom. Vabilo na skupščino mora vsebovati tudi dnevni red ter predloge za sprejemanje sklepov. Delničar, ki se želi 
udeležiti skupščine in na njej glasovati, mora svojo udeležbo na skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj tri dni pred 
skupščino. 
Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti 
delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno. Oba pogoja za udeležbo mora družba objaviti v javnem vabilu. Skupščino 
skliče upravni odbor v primerih, ko je po zakonu ali statutu potrebna odločitev skupščine ali kadar je to v korist družbe. 
Pravico zahtevati sklic skupščine imajo tudi delničarji, katerih skupni deleži dosegajo vsaj 5% (pet odstotkov) 
osnovnega kapitala. 
 
Pristojnosti skupščine so naslednje: 
- sprejema statut in odloča o njegovih spremembah in dopolnitvah, 
- sklepa o razporeditvi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora, 
- podeljuje upravnemu odboru razrešnico, 
- predlog nadzornega sveta odloča o imenovanju članov upravnega odbora, 
- odloča o odpoklicu članov upravnega odbora, 
- odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala, 
- odloča o imenovanju revizorja na predlog upravnega odbora, 
- odloča o prenehanju družbe in statusnih spremembah 
- druge pristojnosti po zakonu ali statutu.          
 
 
26.4. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
 
Izdajatelj ne potrebuje posebnih dovoljenj za opravljanje svoje dejavnosti. Družba SIVENT d.d. 
posluje v skladu z ZGD-1 ter drugo veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. 
 
 

 
 



 

 75

27. POMEMBNE POGODBE 
 
Izdajatelj nima sklenjenih pomembnih pogodb, ki ne bi bile sklenjene v rednem teku njegovega poslovanja in bi lahko 
vplivale na njegovo poslovanje.  
 
 

 
28. DOKUMENTI NA VPOGLED 
 
Na sedežu izdajatelja, Štefanova ulica 13 a, Ljubljana, je vsak delovni dan v času med 9. in 13. uro mogoč vpogled v  
statut in druge splošne akte. 
 
 

29. INFORMACIJE O DELEŽIH 
 
Izdajatelj je matična družba Skupine Sivent. Vse informacije o odvisnih družbah izdajatelja so razvidne iz tega 
prospekta, letnih poročil izdajatelja, konsolidiranih letnih poročil Skupine Sivent in letnih poročil odvisnih družb. 


