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1 POSLOVNO POROČILO 
 
 

1.1 Osnovni podatki o matični družbi Sivent, d.d., Ljubljana 
 
Firma: SIVENT, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, 

d.d.,Ljubljana 
 
Sedež:                          Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenija 
 
Šifra dejavnosti:  64.200 dejavnost holdingov 
 
Matična številka:  1754955 
 
Davčna številka:   SI44990235 
 
Osnovni kapital:   5.131.497,19 EUR 
 
Število navadnih imenskih 
kosovnih delnic:  1.229.712 
 
Največji delničarji družbe Sivent, d.d. na dan 31.12.2008 so bili naslednji: 
 

Delničar Št. delnic Odstotek 
Eerste Niedering Fonds B.V. 947.322 77,04% 
GBD d.d. 5.450 0,44% 
Iskra Aleksandra  1.585 0,13% 
Adriatic Slovenica d.d. 612 0,05% 
Cvetko Stanislav 425 0,03% 
Horvat Mario 315 0,03% 
Argonos - Borzno posredniška hiša d.o.o. 293 0,02% 
Joha Branko 187 0,02% 
Pušar Anton 178 0,01% 
MP BPH d.d. 169 0,01% 
Ostali  273.176 22,21% 
Skupaj  1.229.712 100,00% 

 
 
Na podlagi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPid) je 
upravni odbor družbe izvedel potrebne ukrepe za izdajo vseh delnic družbe ter uvrstitev vseh 
delnic družbe na organizirani trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze. Za potrebe izdaje 
vseh delnic družbe v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD je upravni odbor 
oblikoval pravne skupnosti na delnicah družbe pri vseh imetnikih, ki so imeli v lasti delne 
pravice.  
 
Delnice družbe Sivent, d.d. so z dnem 27.2.2008 bile uvrščene na organizirani trg 
vrednostnih papirjev Ljubljanske borze – segment prosti trg.  
 
V letu 2008 je družba Eerste Niedering Fonds B.V. objavila prevzemno ponudbo za delnice 
družbe Sivent, d.d., Ljubljana, ki jih prevzemnik do tedaj še ni imel v lasti. Dne 14.7.2008 je 
Agencija za trg vrednostnih papirjev družbo Sivent, d.d., Ljubljana obvestila, da je prevzemna 
ponudba prevzemnika bila uspešna. Družba Eerste Niedering Fonds B.V. je tako na dan 
31.12.2008 imetnica 77,04 % vseh izdanih delnic družbe Sivent, d.d., Ljubljana.  
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Upravni odbor družbe je na podlagi sklepa skupščine z dne 26.8.2008 pooblaščen povečati 
osnovni kapital družbe v petih letih za največ 2.565.748,59 EUR. 
 
Pojasnila skladno s 6. odstavkom 70. člena ZGD-1B: 
 

- Vse delnice družbe Sivent, d.d., Ljubljana so enakega razreda.  
- Za prenos delnic družbe ne obstaja nobena omejitev, prav tako ne obstajajo omejitve 

imetništva delnic. Ne obstajajo nobene potrebe po pridobitvi dovoljenja družbe ali 
drugih imetnikov delnic za prenos delnic družbe.  

- V družbi ne obstajajo delniške sheme za delavce.  
- Družbi niso znani dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic 

ali glasovalnih pravic. 
- Družba ni sklenila nobenega dogovora, ki bi pričel učinkovati, bi se spremenil ali 

prenehal na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica ponudbe, kot jo 
določa zakon, ki ureja prevzeme.  

- Družba s člani upravnega odbora ali delavci ni sklenila nobenega dogovora, ki bi 
predvideval nadomestilo, če bi ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja 
prevzeme, odstopili, bili odpuščeni brez utemeljenega razloga ali bi njihovo delovno 
razmerje prenehalo.  

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

 
Organi družbe so: 

- Skupščina 
- Upravni odbor 

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

1.2.1 Skupščina delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana 
 
Skupščino družbe predstavljajo delničarji, ki so skladno z določili statuta družbe Sivent, d.d. 
in veljavnimi zakonskimi določili imetniki delnic družbe na dan zasedanja skupščine 
delničarjev. 
 
V letu 2008 se je skupščina delničarjev družbe Sivent, d.d. sestala enkrat:  
 
10. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana  dne 26.08.2008 

 
Na 10. seji skupščine delničarjev so se delničarji seznanili z letnim poročilom in 
konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2007, z mnenjem revizorja in pisnim 
poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2007. 
Delničarji so za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, 
d.d., Ljubljana za poslovno leto 2008 imenovali družbo KPMG, podjetje za revidiranje, d.o.o., 
Ljubljana. Delničarji so sprejeli sklep o odobrenem kapitalu, ba podlagi katerega je upravni 
odbor pooblaščen povečati osnovni kapital družbe v petih letih za največ 2.565.748,59 EUR.  

 
1.2.2 Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana 

 
Družba ima tričlanski upravni odbor: 

- Jure Bizjak, predsednik 
- Roman Didovič, član  
- Bojana Vinkovič, izvršna direktorica. 
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Skupščina delničarjev je člane upravnega odbora imenovala dne 22.8.2006 s štiriletnim 
mandatom.  
 
Na navedene funkcije v okviru upravnega odbora so člani upravnega odbora bili izvoljeni dne 
29.9.2007 na podlagi sklepa upravnega odbora ter skladno z načelom rotacije.  
 
Upravni odbor je dne 27.11.2007 imenoval revizijsko komisijo v naslednji sestavi: 

- Jure Bizjak, 
- Primož Mavrič, 
- Mojca Lahajner. 

 
 

1.3 Dejavnost družbe Sivent, d.d., Ljubljana 
 
Družba Sivent, d.d. je delniška družba, ki svoja sredstva investira skladno z načeli sprejete 
investicijske politike, katere glavni namen je udeležba v kapitalu drugih družb in upravljanje s 
takšnimi naložbami ter tako združevanje tveganega kapitala z novimi poslovnimi idejami in 
tehnološkimi znanji. 
 
Delovanje družbe je specializirano na področju načinov investiranja in upravljanja s tveganim 
kapitalom v regiji Jugovzhodne Evrope, v okviru katerega izvaja: upravljanje, 
prestrukturiranje, reorganizacije, postavljanje (start up) in povezovanje družb. Aktivnosti 
družbe predstavljajo iskanje in prepoznavanje novih investicijskih priložnosti ter posledično 
investiranje sredstev družbe v nove družbe in nove investicijske projekte na podlagi kriterijev, 
ki jih opredeljuje investicijska politika družbe. 
 
Sivent, d.d. je prva družba, ustanovljena v Sloveniji, ki je ob svoji ustanovitvi kot svojo 
poslovno usmeritev prepoznala v dejavnosti v tujini poznanih družb »venture kapitala«. 
Skladno s tem smo oblikovali in sprejeli pravila investiranja in upravljanja z naložbami, ki 
predstavljajo osnovne usmeritve in pogoje pri investiranju v družbe in investicijske projekte 
ter pri upravljanju takih naložb.  
 
Po uveljavitvi zakona o družbah tveganega kapitala, ki je na novo opredelil pogoje za 
uvrstitev pravnih subjektov v pojem »družba tveganega kapitala«, je družba Sivent, d.d., 
Ljubljana spremenila opis dejavnosti v svoji firmi, ki po novem glasi: »ustanavljanje, 
financiranje in upravljanje družb«. O tem so odločili deničarji družbe na svoji seji dne 
3.2.2009.  
 
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. 
 
 

1.4 Organizacijska struktura Skupine Sivent 
 

1.4.1 Skupina Sivent 
 
Skupino Sivent sestavljajo matična družba Sivent, d.d., Ljubljana in tri odvisne družbe: GP 
Ljubljana, d.d., Sivent, d.o.o., Beograd in TMG d.o.o., Pesnica, skupaj z njihovimi hčerinskimi 
družbami. 
 
Dejavnost družbe Sivent, d.d. je investiranje sredstev družbe v druga podjetja, pri katerih ima 
družba Sivent, d.d. različne lastniške deleže.  
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Skladno S Slovenskimi računovodskimi standardi je družba Sivent, d.d. pripravila 
konsolidirane izkaze za Skupino Sivent, d.d., ki upoštevajo računovodske izkaze odvisnih 
družb:  
 

- GP Ljubljana, d.d., v kateri je družba Sivent, d.d. imetnica 98,48% vseh izdanih delnic 
te družbe, ter njenih hčerinskih družb: 
� GPL Turizem d.o.o., 
� AC Ježica d.o.o., 
� GPL Zlata ladjica d.o.o. 
ki so vse v 100% lasti obvladujoče družbe GP Ljubljana d.d. 

- Sivent, d.o.o., Beograd, v kateri ima družbe Sivent, d.d. 100 % lastniški delež in 
- TMG d.o.o., Pesnica, v katerih ima družba Sivent, d.d. 89,08 % lastniški delež. 

 
 

1.4.2  GP Ljubljana, d.d., Ljubljana 
 
Družba GP Ljubljana, d.d. ima v lasti nepremičnine v Ljubljani in sicer na področju turistično 
rekreativnega kompleksa Ljubljana resort in gostilno Zlata ribica v Ljubljani, na katerih 
opravlja tudi svojo dejavnost. Dejavnost družbe GP Ljubljana d.d. oziroma celotne Skupine 
GP Ljubljana je turizem in gostinstvo. Matična družba GPL Ljubljana d.d. je imetnica vseh 
nepremičnin, ki jih za svojo dejavnost uporabljajo njene odvisne družbe ter zagotavlja skupne 
službe za celotno Skupino GP Ljubljana. 
 
Družba Sivent, d.d., Ljubljana je v letu 2008 pridobila dodatnih 50,78% vseh izdanih delnic 
družbe GP Ljubljana d.d. ter je tako imetnica 98,48% vseh izdanih delnic te družbe.  
 
GP Ljubljana svojo dejavnost izvaja preko hčerinskih družb: 

� GPL Turizem d.o.o. se ukvarja z dejavnostjo hotela, campinga, letnega kopališča 
Laguna ter športnih in rekreativnih dejavnosti v športni dvorani Laguna, kar vse 
obsega kompeks Ljubljana Resort. 

� AC Ježica d.o.o. se ukvarja z zagotavljanjem podpornih dejavnosti tehničnega 
področja za družbe v okviru skupine GP Ljubljana d.d. ter z upravljanjem 
kogeneracijske elektrarne, ki je locirana v kompleksu Ljubljana Resort. 

� GPL Zlata ribica d.o.o.: dejavnost predstavlja gostilna Zlata ribica v stari Ljubljani.  
 
GP Ljubljana d.d. je lastnica nepremičnin, ki jih za svoje delovanje uporabljajo hčerinske 
družbe.  
 
 

1.4.3 Sivent, d.o.o., Beograd 
 
Družba Sivent, d.d., Ljubljana je leta 2003 ustanovila družbo Sivent, d.o.o., Beograd z 
namenom investiranja in upravljanja naložb na področju Srbije in Črne Gore. Družba Sivent, 
d.o.o., Beograd je v 100 % lasti matične družbe. V letu 2008 se je družba ukvarjala z 
naložbami na srbskem trgu kapitala, vendar so bile njene aktivnosti na nizki ravni, saj je 
srbski trg kapitala prav tako kot globalni trg prizadela finančna kriza, zaradi česar so 
vrednosti naložb drastično padle. 
 
 

1.4.4 TMG d.o.o., Pesnica 
 
Družba TMG d.o.o. Pesnica ima v lasti nepremičnino v Pesnici, ki jo daje v najem. Drugega 
poslovanja družba ne izvaja. Družba Sivent, d.d. je imetnica 89,08 % poslovnega deleža te 
družbe.  
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1.4.5 Notranje okolje matične družbe  
 
Notranje okolje družbe Sivent, d.d., Ljubljana opredeljujejo funkcije poslovnega procesa 
družbe, ki so: 

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

 
Poslovne funkcije družbe na dan 31.12.2008 izvajata 2 redno zaposleni osebi. Izobrazbena 
struktura zaposlenih v družbi Sivent, d.d., Ljubljana je naslednja: 
 
Izobrazba VII. stopnje 1 oseba 
Izobrazba V. stopnje 1 oseba 
 
Povprečna starost zaposlenih v družbi je 32,5 let, kar priča o relativno mladem kolektivu, ki je 
sposoben hitrega prilagajanja trenutnim tržnim in poslovnim situacijam ter kreativnega 
pristopa k izpeljavi posameznih investicijskih projektov. Panoga, v kateri družba deluje, 
zahteva hitro oz. pravočasno reagiranje na posamezne mikroekonomske in 
makroekonomske pogoje in dogodke ter učinkovit pristop k izvedbi poslovnih dogodkov. 
Mlad in motiviran kolektiv strokovnjakov je za našo družbo prednost in dober temelj za 
uspešnost poslovanja družbe. 
 
Tim zaposlenih in zunanjih sodelavcev družbe odlikujejo strokovnost kadrov na področju 
investiranja v mnoge različne panoge, trge in dežele, ter njihova večletna izkušenost in 
uveljavljenost na področjih investiranja, spremljanja, analiziranja in ocenjevanja dogodkov, 
dejavnikov, podjetij, projektov, panog in trgov. 
 

1.4.6 Zunanje okolje Skupine 
 
Družba sodeluje z zunanjimi sodelavci na podlagi njihove specializiranosti in strokovnosti ter 
z namenom čimbolj učinkovite izpeljave posameznih poslov družbe. Zunanje okolje družbe 
tako predstavljajo naši poslovni partnerji, ki nas spremljajo pri naših poslovnih aktivnostih ter 
nam nudijo strokovno podporo pri izvedbi le teh. 
 
Glede na naravo poslovanja družbe, ki se kaže predvsem v nestalnem številu poslovnih 
dogodkov, ki je odvisno od vsakokratnih razmer na trgu vrednostnih papirjev in stalno se 
spreminjajočih pogojev investiranja, ter majhnem številu zaposlenih, smo se odločili, da je 
smotrneje računovodenje dati v izvajanje strokovnemu računovodskemu podjetju izven 
družbe. Računovodsko obdelavo poslovnih dogodkov in pripravo poslovnih bilanc in izkazov 
družbe tako po pogodbi izvaja družba Aconto, d.o.o.. 
 

1.4.7 Podružnice 
 
Družbe v Skupini Sivent nimajo podružnic v Republiki Sloveniji niti v tujini. 
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1.5 Naložbena politika matične družbe Sivent, d.d. 
 

1.5.1 Temelji naložbene politike  
 
Družba Sivent, d.d., Ljubljana investira v naložbe, ki jih ocenjujemo kot zanimive po kriterijih 
donosnosti in tveganja ter perspektivnosti posamezne naložbe, njene panoge in doseganja 
sinergij v portfelju družbe. Načela, ki jih pri tem upoštevamo, so predvsem: načelo 
donosnosti, načelo varnosti (pravno formalna varnost in ekonomska varnost) in načelo 
likvidnosti. 

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

1.5.2 Poslovanje družbe Sivent, d.d. v letu 2008 
 
V letu 2008 smo nadaljevali začrtano naložbeno politiko, kar se kaže predvsem v 
povečevanju naložb, ki smo jih ocenili kot perspektivne z vidika doseganja naložbenih ciljev 
in ob upoštevanju naložbenih kriterijev, opredeljenih z našo naložbeno politiko, prav tako pa 
se ta investicijska politika kaže v dejanjih, usmerjenih k prodaji naložb, za katere smo ocenili, 
da so dosegle stopnjo, pri kateri smo lahko realizirali ciljno prodajo oz. smo jih ocenili kot 
primerne za prodajo z vidika njihove nadaljnje možnosti za doseganje zahtevanih donosov 
ob upoštevanju ustreznega tveganja posamezne naložbe.  
 
 
Pomembnejše naložbene aktivnosti v letu 2008: 
 

- V začetku leta 2008 smo kupili 256.735 delnic družbe Marles d.d., ki smo jih tekom leta 
2008 tudi uspeli prodati, pri čemer smo realizirali kapitalski dobiček  v višini 23.000 EUR. 

- Investirali smo v delnice družbe Exoterm Holding d.d. 
- Kupili smo delnice družbe GP Ljubljana d.d. in tako postali imetniki 98,48% vseh izdanih 

delnic te družbe.  
- Prodali smo naložbo v družbo Cinemania Group d.o.o. v višini 60% osnovnega kapitala 

te družbe.  
- V letu 2008 smo prodali del naložb, ki jih je družba Sivent, d.d. imela v Črni Gori.  
- Investirali smo v delnice družbe Velo nepremičnine d.d., pri čemer smo ob prodaji 

realizirali minimalni kapitalski dobiček.  
 
Družba je bila v letu 2008 soočena s svetovno krizo na finančnem trgu, zaradi česar so padli 
tečaji delnic na organiziranem trgu. Iz tega naslova je družba v letu 2008 skladno s standardi 
računovodenja oblikovala popravke vrednosti posameznih delnic na vrednosti njihovih 
tečajev na dan 31.12.2008 ali jih je uskladila s sorazmerno vrednostjo kapitala družbe.  
 
Upravni odbor družbe oktobra 2008 zaradi nestabilnosti finančnih in kapitalskih trgov, padca 
tečajev tržnih vrednostnih papirjev ter posledično zaostrenih finančnih razmer in slabših 
pogojev, ki jih družba dosega pri bankah, sprejel sklep, s katerim je opredelil ukrepe za 



Skupina Sivent 

 

___________________________________________________________________________________________

Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2008 

 

8

zavarovanje poslovanja in likvidnosti družbe in sicer da bo  družba Sivent, d.d., Ljubljana 
intenzivno začela izvajati postopke za znižanje svoje finančne izpostavljenosti do finančnih 
institucij in do posameznih naložb. 
 
Analiza vrednosti portfelja družbe Sivent d.d.:  
 
Vrednost vseh naložb družbe Sivent, d.d., ki predstavljajo kratkoročne in dolgoročne 
finančne naložbe, nepremičnine, dana posojila, depoziti in denarna sredstva na računu, je na 
dan 31.12.2008 znašala 15.059.122 EUR. V letu 2008 se je vrednost portfelja, ki upošteva 
naložbe v delnice, poslovne deleže, nepremičnine, dana posojila ter denarna sredstva, 
povečala za 23,2  %. 
 
Slika 1: Vrednost portfelja družbe Sivent, d.d. na dan 31.12. 2008  v EUR 
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Sivent, d.d. svoja sredstva nalaga v različne oblike naložb, ki so lahko domači ali tuji tržni 
vrednostni papirji, domači ali tuji netržni vrednostni papirji, poslovni deleži v posameznih 
družbah, nepremičnine in posojila posameznim družbam, v katerih je družba tudi kapitalsko 
udeležena. 
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Slika 2: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na 31.12. glede na vrsto naložb 
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V letu 2008 so se predvsem zmanjšala dana posojila in povečale naložbe v netržne 
vrednostne papirje, kar je posledica pridobitve delnic družbe GP Ljubljana d.d. Delež tržnih 
vrednostnih papirjev se je zmanjšal zaradi padca tečajev v drugi polovici leta 2008 zaradi 
splošne finančne krize na svetovnem trgu, ki se je odrazila tudi na slovenskem 
organiziranem trgu.  
 

1.5.3 Panožna usmeritev naložb 
 
Družba Sivent, d.d. je kot panoge, v katere je prednostno investirala svoja sredstva, 
opredelila naslednje panoge: turizem, finančne storitve, osebne storitve, programska 
produkcija in distribucija, kemična industrija, industrija notranje opreme, filmska industrija,  
farmacija. 
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Panožno usmeritev opredeljujemo kontinuirano in na osnovi kriterijev za ocenjevanje 
posameznih panog z vidika njihove perspektivnosti in zmožnosti doseganja ciljnih donosov 
ob upoštevanju njihovega tveganja, skladno z načeli naložbene politike družbe. Družba 
Sivent, d.d. nenehno spremlja obstoječe panoge in njihove značilnosti ter razvoj novih panog 
in opredeljuje potencialno zanimive panoge, v katere bi bilo smotrno investirati. 
 
V spodnjih slikah so upoštevane vse naložbe družbe na izbrana datuma, razen danih posojil 
in denarnih sredstev na računu oziroma depozitu.  
 
Slika 3: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12.2007 glede na panožno usmeritev 

 

trgovina
5,44%

turizem
34,49%

osebne storitve
0,05%

finance
34,92%

kemija
11,44%

mediji
0,14%

nepremičnine
6,31%

farmacija
1,55%

industrija
4,41%

telekomunikacije
1,25%

 
 
Slika 4: Struktura naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12.2008 glede na panožno usmeritev 
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1.5.4 Geografska usmeritev naložb 
 
Naložbe družbe Sivent, d.d. so z vidika geografskega področja investiranja usmerjene v 
Slovenijo, Jugovzhodno Evropo in Evropsko unijo. 
 
Družba v navedena področja investira neposredno in sicer portfeljsko ali neportfeljsko ter tudi 
posredno preko svojih podjetij, ki jih je za ta namen ustanovila v tujini. 
Struktura naložb se je v letu 2007 glede na leto 2006 spremenila v korist naložb v Sloveniji, 
saj so naložbe v Sloveniji ob koncu leta 2006 znašale 92,80%, ob koncu leta 2007 pa je ta 
odstotek znašal 95,23 % vseh naložb družbe. Razlog je predvsem v tem, da se praviloma z 
naložbami na srbskem trgu kapitala ukvarja hčerinska družba Sivent d.o.o. Beograd. 
 
Slika 5: Struktura vseh naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12. 2007 glede na geografsko 
usmeritev 
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Slika 6: Struktura vseh naložb družbe Sivent, d.d. na dan 31.12. 2008 glede na geografsko 
usmeritev 
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1.6 Pričakovani razvoj Skupine 
 
Matična družba Sivent, d.d., Ljubljana bo v prihodnje investirala svoja sredstva skladno z 
naložbeno strategijo ter ob upoštevanju investicijskih priložnosti. Prav tako bo družba v 
prihodnje iz določenih naložb, kjer ocenjuje, da je opravila načrtovani investicijski cikel, 
izstopila ter tako sproščala denarna sredstva, vezana v teh naložbah z namenom 
nadaljnjega investiranja po sprejetih naložbenih kriterijih.  
 
Podjetja v Skupini bodo nadaljevala svoje aktivnosti ter razvijala dejavnosti na dosedanjih 
področjih delovanja.  
 
 

1.7  Aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja 
 
Sama dejavnost matične družbe ter odvosne družbe Sivent d.o.o. Beograd usmerja 
aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja v raziskovanje tehnik upravljanja družb in 
premoženja ter investiranja sredstev družbe.  
 
Skupina GP Ljubljana izvaja predvsem aktivnosti na področju razvoja turističnih in gostinskih 
storitev v svojih enotah. 
 
 

1.8 Ekologija 
 
Družbe v Skupini Sivent se ne ukvarjajo z dejavnostjo, ki bi glede na okoljevarstveno 
zakonodajo, zahtevala dodatne odhodke za te namene. 
  
 

1.9 Dogodki po datumu bilance stanja 
 
Ocenjujemo, da se po datumu izkaza niso pojavili dogodki, ki bi lahko bistveno vplivali na 
računovodske izkaze Skupine Sivent na dan 31.12.2008. 
 
 

1.10 Izjava Upravnega odbora družbe Sivent, d.d., Ljubljana 
 
Upravni odbor potrjuje računovodske izkaze družbe Sivent,d.d., Ljubljana za leto 2008, 
končano na dan 31. decembra 2008 ter računovodske izkaze Skupine Sivent za enako 
obdobje. 
  
Upravni odbor potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene 
ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu 
previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno 
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2008. 
 
Upravni odbor je odgovoren tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih 
ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi 
s pojasnili izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 

Upravni odbor družbe izjavlja, da je po njegovem najboljšem vedenju  
-  računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom računovodskega 

poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega 
položaja in poslovnega izida družbe in morebitnih drugih družb, vključenih v 
konsolidacijo kot celote, in 
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-  v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter 
njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim 
družba in morebitne druge družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene. 

 
 
Ljubljana, 22.04.2009 
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2 RAČUNOVODSKO POROČILO  
 
 

2.1 Računovodski izkazi skupine SIVENT 
 

2.1.1 Izkaz poslovnega izida skupine SIVENT      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            v € 

Pojasnila 2008 2007
Prihodki od prodaje 1 2.464.783 1.351.687
    
Sprememba vrednosti zalog  

Drugi poslovni prihodki 2 20.485 78.964

Kosmati donos iz poslovanja  2.485.268 1.430.651
   
Stroški blaga, materiala in storitev 3 (1.701.268) (1.261.566)

Stroški dela 
4 

(843.940) (451.402)
Amortizacija 5 (715.591) (40.238)
Drugi poslovni odhodki  6 (290.549) (138.292)
   

Poslovni izid iz poslovanja  (1.066.080) (460.845)
   

Finančni prihodki 7 828.568 4.291.788

Finančni odhodki 8 (2.306.398) (2.929.376)
   
Celotni poslovni izid iz rednega 
poslovanja 

 

   

Drugi prihodki  34.454 746.981
Drugi odhodki  (20.202) (355.667)
Davek iz dobička 9 (6.853) (341.796)
   
Čisti poslovni izid obračunskega 
obdobja 

 
(2.536.511) 951.084
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2.1.2 Bilanca stanja skupine SIVENT  
 

             v € 

                                                              Pojasnila 31.12.2008 31.12.2007 

SREDSTVA 

 

23.618.390 16.132.10

Dolgoročna sredstva 13.913.036 1.605.704

Neopredmetena sredstva 10 64.060 40.213

Nepremičnine, naprave in oprema 11 13.086.630 436.367

Naložbene nepremičnine 12 367.733 367.733

Druge dolgoročne naložbe 13 115.515 752.567
Odložene terjatve za davke 14 279.098 8.825

Kratkoročna sredstva 9.680.717 14.519.408
    
Zaloge 15 28.308 1.142.117
Kratkoročne finančne naložbe 16 7.362.165 12.250.094
Kratkoročne terjatve iz poslovanja 17 1.806.302 860.456
Denar in denarni ustrezniki 18 483.942 266.741
Aktivne časovne razmejitve 24.638 6.898

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 23.614.133 16.132.010

Kapital 
19

7.147.790 10.480.822
  

Osnovni kapital 5.131.497 5.131.497
Kapitalske rezerve  3.158.484 3.158.485

Rezerva za pošteno vrednost (983.905) (9.225)

Zadržani dobiček / Nepokrita izguba  (344.124) 2.173.743
Tečajne razlike 46.564 (16.505)
Kapital manjšinskih lastnikov  139.274 42.827

Dolgoročne obveznosti  

Rezervacije 
20

5.596 0

Odložene obveznosti za davke 14 0 36.893

Dolgoročne finančne obveznosti 21 4.678.447 14.077

Kratkoročne obveznosti 11.644.593 5.585.957

Kratkoročne finančne obveznosti 
22

6.575.926 4.505.636

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
23

567.205 799.327

Druge kratkoročne obveznosti 
24

4.501.462 280.994

Pasivne časovne razmejitve 137.708 14.260
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2.1.3 Izkaz finančnega izida skupine SIVENT 
 
  leto 2008 leto 2007 
A. Denarni tokovi pri poslovanju     
a) Postavke izkaza poslovnega izida -271.652 -751.894 

a.1 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in 
finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2.508.051 1.430.651 

a.2 

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za 
prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti -2.772.849 -1.840.749 

a.3 
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v 
poslovnih odhodkih -6.853 -341.796 

b) 

Sprem. čistih obratnih sredstev (in časovnih 
rezervacij ter odloženih terjatev in 
obveznosti za davek) poslovnih postavk 
bilance stanja 1.727.235 -203.868 

b.1 Začetne manj končne poslovne terjatve -945.846 2.707 

b.2 
Začetne manj končne aktivne časovne 
razmejitve -17.740 1.668 

b.3 
Začetne manj končne odložene terjatve za 
davek -270.273 -8.825 

b.4 
Začetna manj končna sredstva (skupine za 
odtujitev) za prodajo 0 0 

b.5. Začetne manj končne zaloge -1.113.809 -272.671 
b.6 Končni manj začetni poslovni dolgovi 3.988.346 110.342 

b.7 
Končne manj začetne pasivne časovne 
razmejitve in rezervacije 123.448 -30.920 

b.8 
Končne manj začetne odložene obveznosti za 
davek -36.893 -6.167 

c) 
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali 
prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b) 1.455.583 -955.762 

      
B. Denarni tokovi pri naložbenju     
a) Prejemki pri naložbenju 11.004.294 18.404.193 

a.1 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v 
dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 805.786 4.213.082 

a.3 
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih 
sredstev 57.597 0 

a.5 
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih 
naložb 21.432 0 

a.6 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih 
naložb 10.119.479 14.191.111 

b) Izdatki pri naložbenju 
-

14.327.359 
-

18.858.194 
b.1 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 0 

b.2 
Izdatki za pridobitev opredmetenih  osnovnih 
sredstev -97.098 -7.302 

b.4 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih 
naložb 0 -566.760 

b.5. 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih 
naložb 

-
14.230.261 

-
18.284.132 

c) 
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali 
prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) -3.323.065 -454.001 
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C. Denarni tokovi pri financiranju     
a) Prejemki pri financiranju 4.091.662 8.208.637 

a.2 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih 
obveznosti 1.830.035 0 

a.3 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih 
obveznosti 2.261.627 8.208.637 

b) Izdatki pri financiranju -2.006.978 -6.898.730 

b.1 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na 
financiranje  -700.214 -275.181 

b.3 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih 
obveznosti -381.748 -8.183 

b.4 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih 
obveznosti -925.016 -6.615.366 

c) 
Prebitek prejemkov pri financiranju ali 
prebitek izdatkov pri financiranju (a+b) 2.084.684 1.309.907 

      
Č. Končno stanje denarnih sredstev 483.942 266.741 

  
X) Denarni izid v obdobju (sešt. Prebitkov Ac, 
Bc, Cc) + 217.201 -99.856 

  Y) Začetno stanje denarnih sredstev 266.741 366.597 
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2.1.4. Izkaz gibanja kapitala skupine SIVENT 
 

Izkaz gibanja kapitala za 
obdobje 01.01. do 
31.12.2008 

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Preneseni 
dobiček 

ali izguba 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Rezrva 
za 

pošteno 
vrednost 

Manjšinski 
kapital 

Tečajne 
razlike - 

konsolidacija Skupaj 
         
Stanje 31.12.07 5.131.497 3.158.485 2.173.743 0 -9.225 42.827 -16.505 10.480.822 
         
Premiki v kapital 0 0 0 -2.517.867 0 96.447 63.069 -2.358.351 
Konsolidacijski učinek    1.359  96.447  97.806 
Vnos čistega poslovnega 
izida poslovnega leta    -2.519.226    -2.519.226 
Tečajne razlike 
konsolidacije       63.069 63.069 
         
Premiki v kapitalu 0 0 -132.745 132.745 0 0 0 0 
Konsolidacijski učinek   -132.745 132.745    0 
         
Premiki iz kapitala 0 -1 0 0 -974.680 0 0 -974.681 
Vrednotenje finančnih 
naložb     -974.680   -974.680 
Zakroževanje  -1      -1 
         
         
Stanje 31.12.08 5.131.497 3.158.484 2.040.998 -2.385.122 -983.905 139.274 46.564 7.147.790 
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Izkaz gibanja kapitala za 
obdobje 01.01. do 
31.12.2007 

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Preneseni 
dobiček 

ali izguba 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Presežek iz 
prevrednotenja 

finančnih 
naložb 

Manjšinski 
kapital 

Tečajne 
razlike - 

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

2.2.1 Poročajoča družba  
 
Skupina SIVENT je skupina podjetij s sedežem matične družbe v Sloveniji. Naslov 
registriranega sedeža matične družbe je Tehnološki park 19, Ljubljana. Računovodski izkazi 
skupine SIVENT so sestavljeni za leto, ki se je končalo dne 31. decembra 2008. 
 
Konsolidirano letno poročilo skupine Sivent je mogoče dobiti na sedežu družbe Sivent, d.d., 
Ljubljana, Tehnološki park 19, Ljubljana. 
 
Skupino Sivent sestavljajo naslednje družbe: 
 
Matična družba: 
- Sivent, d.d., Ljubljana, Tehnološki park 19, Ljubljana. 
 
Odvisne družbe: 
- Sivent, d.o.o., Beograd, Njegoševa 19, Beograd, Srbija in Črna gora. 
- TMG Pesnica d.o.o., Pesnica pri Mariboru 5, Pesnica pri Mariboru 
- Skupina GP Ljubljana d.d., Dunajska cesta 270, Ljubljana 
 
Skupino GP Ljubljana d.d. predstavljajo matično podjetje GP Ljubljana d.d. in odvisne družbe 
GP Turizem d.o.o., AC Ježica d.o.o. in Zlata Ribica d.o.o., vse Dunajska 270, Ljubljana. 
 

2.2.2 Podlaga za sestavo računovodskih izkazov  
  
(a) Izjava o skladnosti 
Računovodski izkazi so za poslovno leto 2008 sestavljeni v skladu z določili Zakona o 
gospodarskih družbah in v skladu  z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 
(MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija. 
    
(b) Podlaga za merjenje 
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti. Če te vrednosti ne 
odražajo realnega stanja, je uporabljena poštena vrednost. 
  
Metode, uporabljene pri merjenju poštene vrednosti, so opisane v nadaljevanju pod točko 4. 
 
(c) Funkcijska in predstavitvena valuta 
Priloženi računovodski izkazi so sestavljeni v evrih (€), torej v funkcijski valuti družbe. Vse 
računovodske informacije, predstavljene v €, so zaokrožene na cele enote.  
 
(d) Uporaba ocen in presoj 
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov podati ocene, presoje in predpostavke, 
ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, 
obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo.  
   
Ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno pregledovati. Popravki računovodskih 
ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocena popravi ter za vsa prihodnja leta, na 
katera popravek vpliva. 
 
Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih presojah, ki jih je poslovodstvo 
pripravilo v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev, in ki najbolj močno vplivajo na 
zneske v računovodskih izkazih, so posebej opisane. 
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2.2.3  Pomembne računovodske usmeritve   
 Skupina je uporabila naslednje računovodske usmeritve: 
   
(a) Finančni inštrumenti  
 
(i) Neizpeljani finančni inštrument 
Neizpeljani finančni inštrumenti vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne papirje, 
poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta in dana posojila 
ter poslovne in druge obveznosti. 
 
Neizpeljani finančni inštrumenti se na začetku pripoznajo po njihovi pošteni vrednosti, 
povečani za (inštrumente, ki preko poslovnega izida niso pripoznani po pošteni vrednosti) 
stroške, ki se neposredno nanašajo na posel, z izjemo spodaj navedenega. Po začetnem 
pripoznanju se neizpeljani finančni inštrumenti izmerijo na način, ki je opredeljen v 
nadaljevanju.  
 
Finančni inštrument se pripozna, če skupina postane stranka pogodbenih določil 
inštrumenta. Pripoznanje finančnih sredstev se odpravi, ko pogodbene pravice družbe do 
denarnih tokov potečejo, ali če skupina finančno sredstvo prenese na drugo stranko, vključno 
obvladovanje ali vsa tveganja in koristi sredstva. Nakupi in prodaje, opravljene na reden oz. 
običajen način, se obračunavajo na dan posla tj. datum, ko se skupina zaveže kupiti ali prodati 
sredstvo. Pripoznanje finančnih obveznosti se odpravi, ko pogodbene obveznosti družbe 
potečejo, prenehajo ali prekinejo. 
 
Kratkoročne finančne naložbe po nabavni vrednosti 
Kratkoročne finančne naložbe, ki jih skupina ne izmeri po pošteni in odplačni vrednosti, mora 
izmeriti po nabavni vrednosti. Izmeritev finančnih naložb po nabavni vrednosti pomeni, da v 
vsem obdobju pripoznavanja te knjižimo po nabavni vrednosti povečani za stroške nabave. 
Izgube zaradi oslabitve se takoj pripoznajo v izkazu uspeha.  
 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo gotovino v blagajni, denarna sredstva v banki 
in vloge na vpogled.  
 
Odvisne družbe 
Skupina naložbe v kapital odvisnih družb vrednoti po nabavni vrednosti. 
 
(d) Nepremičnine, naprave, oprema 
(i) Pripoznanje in merjenje 
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazane po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za 
amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.  
 
Nabavna vrednost nepremičnin, naprav in opreme zajema stroške, ki se neposredno 
pripisujejo nabavi sredstev. Nabavna vrednost v družbi izdelanega sredstva zajema stroške 
materiala, neposredne stroške dela in ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati 
njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, ter stroške razgradnje in odstranitve 
opredmetenega osnovnega sredstva ter obnovitve mesta, na katerem se je to sredstvo 
nahajalo.  
 
Nepremičnine, naprave in oprema se izločijo iz bilance stanja ob odtujitvi ali če se trajno ne 
uporablja in od sredstva ni mogoče pričakovati nobenih prihodnjih gospodarskih koristi. 
Dobički ali izgube, ki izhajajo iz izločitve ali odtujitve posameznega opredmetenega 
osnovnega sredstva, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot prihodek ali odhodek.  
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(ii) Kasnejši stroški 
Stroški zamenjave nekega dela nepremičnin, naprav in opreme se pripoznajo v knjigovodski 
vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane z 
delom tega sredstva, pritekale v družbo ter če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo 
izmeriti. Vsi ostali stroški (kot npr. dnevno servisiranje) so pripoznani v poslovnem izidu kot 
odhodki, takoj ko do njih pride. 
 
(iii) Amortizacija 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 
dobe koristnosti vsakega posameznega opredmetenega sredstva. Amortizacijske stopnje se 
določijo na podlagi ocenjene dobe koristnosti sredstva. Najeta sredstva se amortizirajo ob 
upoštevanju trajanja najema in dobe koristnosti v primeru finančnega najema. Zemljišča se 
ne amortizirajo. 
  
Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje: 
 
   zgradbe    20 – 50  let 
   stroji in naprave    5 – 12  let 
   računalniška oprema    2  -  5   let 
   transportna vozila      4 – 10  let  
   pisarniška oprema    4 – 10  let  
   orodja                           4  -   8  let 
 
Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan 
poročanja. 
    
(e) Neopredmetena sredstva 
(i) Dobro ime 
Dobro ime (slabo ime) nastane s poslovno združitvijo  odvisnih družb, pridruženih družb ter 
skupnih podvigov.  
 
Dobro ime, pridobljeno s poslovno združitvijo, se meri kot preostala nabavna vrednost 
poslovne združitve po pripoznanju opredeljivih sredstev, dolgov in pogojnih obveznosti 
prevzete družbe. 
 
Kasnejše merjenje 
Dobro ime je izkazano po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitno nabrano izgubo zaradi 
oslabitve. Dobro ime, pridobljeno s poslovno združitvijo, se ne amortizira. Namesto tega 
skupina opravi slabitveni test enkrat letno, če dogodki ali spremenjene okoliščine kažejo na 
to, da bi lahko prišlo do oslabitve.  
 
(ii) Raziskovanje in razvijanje  
Poraba pri raziskovalnem delovanju, katerega namen je pridobiti novo znanstveno in 
strokovno znanje ter razumevanje, se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se 
pojavi. 
 
Dejavnosti razvijanja vključujejo načrt ali oblikovanje proizvodnje novih ali bistveno boljših 
izdelkov in postopkov. Strošek razvijanja  se pripozna, če ga lahko zanesljivo izmerimo, če je 
izdelek ali postopek strokovno in poslovno izvedljiv, če obstaja možnost bodočih 
gospodarskih koristi, če skupina razpolaga z ustreznimi viri za dokončanje razvijanja, in če 
ima skupina namen uporabiti ali prodati sredstvo. Pripoznana vrednost porabe zajema 
stroške materiala, neposredne stroške dela ter ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno 
pripisati usposobitvi sredstva za nameravano uporabo. Ostala vrednost porabe se pripozna v 
izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi.  
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Pripoznana poraba pri razvojnem delovanje je izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za 
amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve. 
 
(iii) Ostala neopredmetena sredstva 
Ostala neopredmetena sredstva, pridobljena s strani družbe, in katerih dobe koristnosti so 
omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti 
in nabrane izgube zaradi oslabitve. 
 
(iv) Kasnejši stroški 
Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi  so usredstveni le v 
primerih, ko povečujejo bodoče gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se 
izdatki nanašajo. Vsi ostali stroški so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do 
njih pride. 
 
(v) Amortizacija 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 
dobe koristnosti neopredmetenih sredstev in se  začne, ko je sredstvo na razpolago za 
uporabo.  
 
(f) Najeta sredstva  
Najemi se obravnavajo kot  poslovni najem.  Najeta sredstva se ne pripoznajo v bilanci 
stanja družbe.  
  
(g) Zaloge 
Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed 
njiju. Stroški zalog materiala, trgovskega blaga se izkazujejo po metodi povprečnih cen in 
vsebujejo stroške, ki se pojavljajo pri pridobivanju zalog in spravljanju na njihovo sedanje 
mesto in v njihovo sedanje stanje. 
Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, 
zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. Če ta ne presega 
knjigovodske vrednosti, skupina zaradi slabitve zaloge prevrednoti. 
 
(i) Oslabitev sredstev 
(i) Finančna sredstva 
Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je 
razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih bodočih 
denarnih tokov iz naslova tega sredstva. 
 
Pri pomembnih finančnih sredstvih se ocena oslabitve izvede posamično. Ocena oslabitve 
preostalih finančnih sredstev se izvede skupinsko glede na njihove skupne značilnosti pri 
izpostavljenosti tveganjem. 
 
Vse izgube zaradi oslabitve skupina izkaže v poslovnem izidu obdobja. Morebitno nabrano 
izgubo v zvezi s finančnim sredstvom, ki je na razpolago za prodajo, ki je bila pripoznana 
neposredno v kapitalu, se prenese na poslovni izid. 
 
Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je odpravo izgube zaradi oslabitve mogoče 
nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. Pri finančnih 
sredstvih, izkazanih po odplačni vrednosti, in finančnih sredstvih, namenjenih za prodajo, ki 
so dolgovni inštrumenti, se odprava izgube zaradi oslabitve izkaže v poslovnem izidu.  
 
(ii) Nefinančna sredstva 
Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih 
sredstev, razen naložbenih nepremičnin, zalog in odloženih terjatev za davke z namenom, 
da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva 
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vrednost sredstva. Ocena oslabitve dobrega imena in neopredmetenih sredstev z 
nedoločeno dobo koristnosti, ki še niso na voljo za uporabo, se izvede vsakič na datum 
poročanja. 
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova 
knjigovodska vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost. Denar ustvarjajoča enota je 
najmanjša skupina sredstev, ki ustvarjajo finančne pritoke, v veliki meri neodvisne od 
finančnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin sredstev. Slabitev se izkaže v izkazu 
poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitve, se 
razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega 
na denar ustvarjajočo enoto, nato pa na druga sredstva enote (skupine enot) sorazmerno s 
knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti. 
 
(j) Zaslužki zaposlenih 
Kratkoročni zaslužki zaposlenih 
Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med 
odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno. 
 
(k) Rezervacije 
 
(i) Kočljive pogodbe 
Rezervacija za stroške kočljive pogodbe se pripozna, ko neizogibni stroški izpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti po tej pogodbi  presegajo pričakovane gospodarske koristi, ki jih je 
skupina deležna na osnovi pogodbe. Rezervacije se merijo po sedanji vrednosti pričakovanih 
stroškov prekinitve pogodbe oziroma pričakovanih stroškov nadaljevanja pogodbenega 
razmerja, in sicer po nižji od obeh. Preden skupina oblikuje rezervacijo, izkaže morebitne 
izgube iz oslabitve vrednosti sredstev, ki so povezana s pogodbo. 
 
(ii) Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 
Skupina je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internimi pravilniki 
zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, vendar 
zaradi nedoseganja pragu pomembnosti za navedeno ne oblikuje dolgoročne rezervacije.  
  
(l) Prihodki 
 
(i) Prihodki iz prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala  
Prihodki iz prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se pripoznajo po pošteni 
vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in 
popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec 
prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva, ko 
obstaja gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov ali možnosti 
vračila proizvodov, in ko skupina preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanih proizvodih. 
Prihodki se ne pripoznajo, če se pojavi negotovost glede poplačljivosti nadomestila, z njim 
povezanih stroškov ali možnosti vračila proizvodov ali pa glede nadaljnjega odločanja o 
prodanih proizvodih. 
 
Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih določil kupoprodajne pogodbe. Pri prodaji 
blaga se prenos praviloma izvede potem, ko je blago prispelo v kupčevo skladišče, vendar 
pa pri nekaterih mednarodnih pošiljkah do prenosa pride ob naložitvi blaga na transportno 
sredstvo. 
 
(ii) Prihodki iz opravljenih storitev 
Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo 
dokončanosti posla na datum poročanja. Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom 
opravljenega dela.  
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(iii) Prihodki od najemnin 
Prihodki od najemnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema.  
  
(m) Finančni prihodki in finančni odhodki 
Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke od 
odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev,  pozitivne tečajne razlike in dobičke 
od inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 
Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo metode efektivne obrestne 
mere. Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena 
delničarjeva pravica do plačila, kar je pri družbah, ki kotirajo na borzi, praviloma datum, ko 
pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z delnico. 
 
Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, negativne tečajne razlike, izgube zaradi 
oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od inštrumentov za varovanje pred 
tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja se v izkazu 
poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti. 
 
(n) Davek od dobička 
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. 
Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se 
nanaša na postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkazuje med 
kapitalom. 
 
Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička 
za poslovno leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum 
poročanja, in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi 
leti. 
Odloženi davek se izkazuje po metodi obveznosti po bilanci stanja, kjer se upoštevajo 
začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe 
finančnega poročanja in zneskov za potrebe davčnega poročanja. Naslednje začasne razlike 
niso upoštevane: začetno pripoznanje sredstev ali obveznosti, ki ne vpliva niti na 
računovodski niti na obdavčljivi dobiček in razlike v zvezi z naložbami v odvisna podjetja v 
tisti višini, za katero obstaja verjetnost, da ne bodo odpravljene v predvidljivi prihodnosti. 
Odloženi davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, da ga bo potrebno plačati ob odpravi 
začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum 
poročanja. 
 
Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na 
razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti 
odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več 
verjetno, da bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom. 
 
 
(o) Primerjalne informacije 
Primerjalne informacije so pretežno usklajene s predstavitvijo informacij v tekočem letu. 
Kadar je bilo potrebno, so bili primerjalni podatki prilagojeni tako, da so v skladu s 
predstavitvijo informacij v tekočem letu. 
 
Finančni instrumenti in kreditna tveganja 
Skupina je upoštevala spremembe standardov v zvezi s finančnimi tveganji .  
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(p) Novi standardi in pojasnila, ki še niso stopili v veljavo 
 
Številni novi standardi, dopolnitve standardov in pojasnila za leto, ki se je končalo na dan 31. 
december 2008, še ne veljajo in jih Skupina pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2008 
ni upoštevala: 
  
Prenovljeni MRS 23 Stroški izposojanja (v veljavi od 1. januarja 2009) Prenovljeni standard 
ne daje več možnosti pripoznavanja stroškov izposojanja kot odhodkov in zahteva, da 
podjetje te stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji 
sredstva v pripravi, usredstvi kot del nabavne vrednosti zadevnega sredstva.  
Prenovljeni MRS 23 bo skupina morala pričeti uporabljati pri pripravi računovodskih izkazov 
za poslovno leto 2009, kar bo predstavljalo spremembo v računovodskih usmeritvah. 
Skladno s prehodnimi določbami bo MRS 23 uporabila pri tistih sredstvih, pri katerih se 
usredstvenje stroškov izposojanja prične na dan, ko sprememba stopi v veljavo ali pozneje. 
 
OPMSRP 13 Programi zvestobe kupcev (v veljavi od 1. julija 2008) se nanaša na tiste 
programe zvestobe kupcev, v katerih ti pridobijo pravico do nagrade, kot na primer 
brezplačno ali cenovno ugodnejše blago ali storitve.  
.  
Ostale spremembe po našem mnenju ne bodo vplivale na računovodenje  družbe. 
 

2.2.4 Določanje poštene vrednosti 
Glede na računovodske usmeritve skupine in razčlenitve je v številnih primerih potrebna 
določitev poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. 
Poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je 
skupina določila po metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna 
pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev poštenih vrednosti, so ta navedena v 
razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev oziroma obveznosti skupine. 
 
(i) Nepremičnine, naprave in oprema  
Poštena vrednost nepremičnin, naprav in opreme pri poslovnih združitvah je njihova tržna 
vrednost. Tržna vrednost nepremičnin je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko 
nepremičnina na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu med 
voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene in ravnajo 
razumno, neprisiljeno in neodvisno (arm's length transaction). Tržna vrednost zemljišč, 
zgradb, naprav, opreme in inventarja temelji na ponujeni tržni ceni podobnih predmetov.  
 
(ii) Neopredmetena sredstva 
Poštena vrednost neopredmetenih sredstev pri  poslovnih združitvah se določi kot sedanja 
vrednost ocenjenih bodočih denarnih tokov, za katere se pričakuje, da bodo izhajali iz 
njihove uporabe in morebitne prodaje. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(iii) Poslovne in druge terjatve 
Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih 
denarnih tokov. 
 
(iv) Neizpeljane finančne obveznosti 
Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih 
izplačil glavnice in obresti, diskontirani po tržni obrestni meri na datum poročanja. V zvezi z 
deležem obveznosti iz naslova zamenljivih obveznic se tržna obrestna mera določa s 
primerjavo s podobnimi obveznostmi, ki jih ni mogoče zamenjati v kapital. 
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2.2.5 Obvladovanje finančnega tveganja 
 
Na področju obvladovanja finančnih tveganj smo v letu 2008 sledili notranjim finančnim 
politikam, ki vključujejo izhodišča za učinkovito in sistematično upravljanje s finančnimi 
tveganji. Cilji procesa upravljanja s finančnimi tveganji so: 
• Doseganje stabilnosti poslovanja in zmanjšanje izpostavljenosti posameznih 
tveganj do sprejemljive ravni 
• Izničenje oziroma zmanjšanje učinka izjemnih škodnih dogodkov 
Izpostavljenost posameznim vrstam finančnih tveganj, ter ukrepe za varovanje pred njimi 
izvajamo in presojamo na podlagi učinkovna denarne tokove. Za varovanje pred finančnimi 
tveganji v okviru redne dejavnosti izvajamo ustrezne aktivnosti varovanja na poslovnem , 
naložbenem in finančnem področju. 
 
Valutno tveganje 
Skupina SIVENT ni izpostavljena valutnim tveganjem, saj se vsa prodaja in nabava vrši v 
valuti evro. Vsa dana in prejeta posojila so nominirana v valuti evro.  
 
Obrestna tveganja 
Skupina SIVENT v večini najema posojila pri bankah, zato je obrestno tveganje vezano na 
izključno na tržne razmere.  
 
Plačilnosposobnostno tveganje 
Tveganja plačilne sposobnosti zajemajo tveganja povezana s primanjkljajem razpoložljivih 
finančnih virov in posledično z nesposobnostjo družbe, da v dogovorjenih rokih poravna 
svoje obveznosti. 
 
Tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti družbe je odvisno od učinkovitega upravljanja z 
denarnimi sredstvi, ustreznih razpoložljivih kreditnih linij za kratkoročno uravnavanje 
denarnih tokov in je ocenjeno kot majhno. Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti je 
odvisno od uspešnega, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi poslovanja, trajne sposobnosti 
ustvarjanja denarnih tokov iz poslovanja in kreditne sposobnosti ter je ocenjeno kot majhno. 
 
Upravljanje s kapitalom 
Uprava ohranja in povečuje kapitalski obseg glede na gospodarsko in finančno situacijo, ki bi  
ji naj zagotavljal obstoj in razvoj.     
 

2.2.6 Poročanje po odsekih 
 
Skupina nima odsekov. 
   

2.2.7 Izkaz finančnega izida  
Izkaz finančnega izida je bil pripravljen po posredni metodi na podlagi postavk v bilanci 
stanja z dne 31. decembra 2008, bilance stanja z dne 31. decembra 2007, izkaza 
poslovnega izida za leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, in dodatnih podatkov, ki so 
potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov.    
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2.2.8 Izkaz poslovnega izida 
 
Pojasnilo  1 – Prihodki od prodaje                  
  v  €

  2008 2007

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu 2.462.142 301.836

Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu 2.641 695.552
Prihodki od prodaje storitev na tujih trgih 20.823

Prihodki od prodaje blaga na tujih trgih 333.476

Skupaj 2.464.783 1.351.687

 
Skupina je v letu 2008 vse prihodke od prodaje ustvarila na domačem trgu. 
 
            
Pojasnilo 2 – Drugi poslovni prihodki             
  v €

  2008 2007

Prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov 7.000 0
Drugi poslovni prihodki  13.485 78.964

Skupaj            20.485               78.964 
  
     
Pojasnilo 3 – Stroški blaga, materiala in storitev   
  v  €

  2008 2007
Nabavna vrednost prodanega blaga 11.682 621.529
Stroški materiala 641.505 154.354
Stroški storitev 1.048.080 485.683
Skupaj 1.701.268 1.261.566
    
       
Pojasnilo 4 – Stroški dela          
  v €

  2008 2007

Stroški plač 633.516 334.892
Stroški socialnih zavarovanj 100.164 56.810
Drugi stroški dela 110.260 59.699
Skupaj 843.940 451.402
           
Drugi stroški dela vključujejo stroške regresa za letni dopust, stroške za prehrano med delom 
in stroške za prevoz na delo in z dela. 
 
Pojasnilo 5 – Amortizacija  
  v €

  2008 2007

Amortizacija  neopredmetenih  in opredmetenih sredstev 715.591 40.238

Skupaj 715.591 40.238
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Amortizacija je obračunana na podlagi metode linearnega amortiziranja. V večini se nanaša 
na obračunano amortizacijo v družbah v skupini GP Ljubljana d.d. in sicer v višini 687.650 €. 
 
Pojasnilo 6  – Drugi poslovni odhodki  
     v €

  2008 2007

Odpis in slabitev opredmetenih osnovnih sredstev in  56.420 55.661
Odpis in slabitev zalog ter kratkoročnih terjatev iz poslovanja 30.335 15.787
Drugi stroški poslovanja 203.774 66.844
Skupaj 290.549 138.292

 
 
Pojasnilo 7 – Finančni prihodki  
      v  €

  2008 2007
Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 0 20.326
Prihodki od prodaje vrednostnih papirjev 429.133 3.967.093
Prihodki od obresti iz danih posojil in depozitov 376.653 225.662
Drugi finančni prihodki 22.782 78.706
Skupaj 828.568 4.291.788
 
 
Pojasnilo 8 – Finančni odhodki  
  v €
  2008 2007
Odhodki iz prodaje naložb in popravki vrednosti naložb 1.582.316 2.593.257
Odhodki za obresti od posojil iz razmerij do bank 563.951 187.442
Odhodki za obresti od posojil iz razmerij do drugih 136.263 87.739
Drugi finančni odhodki 23.868 60.938
Skupaj 2.306.398 2.929.376
 
Pojasnilo 9 – Davek iz dobička                  
 
Davek iz dobička vključuje davek obračunan v skladu z Zakonom o davku od dohodkov 
pravnih oseb (ZDDPO-2).  
 
  v €

  2008 2007

Dejansko obračunani davek 6.853 341.796
Skupaj 6.853 341.796
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skupina Sivent 

___________________________________________________________________________________________

Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2008 

30

Bilanca stanja 
 
Pojasnilo 10 – Neopredmetena  sredstva                      

  v € 
  2008 2007 

Dolgoročne premoženjske pravice 64.060 24.055 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 16.158 
Skupaj 64.060 40.213 
Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2008    
            v  € 
  Premoženjske 

pravice 
Vlaganja v tuja 

OS 
Dolgoročno 

odloženi 
stroški 

Skupaj 

Nabavna vrednost         

Stanje 1.1.2008 27.720  0  80.712  108.432  

Pridobitve   1.817    1.817  

Odtujitve       0  

Izstop iz skupine (3.521)   (80.712 ) (84.233) 

Vstop v skupino 103.395      103.395  

Stanje 31.12.2008 127.594  1.817  0  129.411  

          

Popravek vrednosti         

Stanje 1.1.2008 3.666  0  64.553  68.219  

Odtujitve       0  

Amortizacija v letu 
2008 

  45    45  

Izstop iz skupine (1.115)    (64.553)  (65.668) 

Vstop v skupino 62.755      62.755  

Stanje 31.12.2008 65.306  45  0  65.351  

          

Neodpisana vrednost         

Stanje 1.1.2008 24.054  0  16.159  40.213  

Stanje 31.12.2008 62.288  1.772  0  64.060  

                                          
 
Pojasnilo 11  – Nepremičnine, naprave in oprema  

v € 

  2008 2007 

Zemljišča 3.902.949 126.735 
Zgradbe 6.260.226 242.865 
Proizvajalna in druga oprema 2.295.531 66.767 

Nepremičnine, naprave in oprema v gradnji in izdelavi 627.924 O 
Skupaj 13.086.630 436.367 
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Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2008 
 
  Zemljišča Zgradbe oprema Osnovna 

sredstva v 
pripravi 

Skupaj 

Nabavna vrednost           
Stanje 1.1.2008 126.735  250.376  160.454    537.565  
Pridobitve 0    7.572    7.572  
Odtujitve 0    (52.694)   (52.694) 
Izstop iz skupine 0  0  (38.881)   (38.881)  
Vstop v skupino 3.776.214  7.219.920  4.040.500  627.924  15.664.559  
Stanje 31.12.2008 3.902.949  7.470.296  4.116.951  627.924  16.118.121  
            
Popravek vrednosti           
Stanje 1.1.2008 0  7.511  93.687  0  101.198  
Odtujitve 0    (22.597)    (22.597) 
Amortizacija v letu 2008 0  7.512  8.093    15.605  
Izstop iz skupine 0  0  (34.205)   (34.205)  
Vstop v skupino 0  1.195.047  1.776.442    2.971.489  
Stanje 31.12.2008 0  1.210.070  1.821.420  0  3.031.490  
            
Neodpisana vrednost           
Stanje 1.1.2008 126.735  242.865  66.767  0  436.367  
Stanje 31.12.2008 3.902.949  6.260.226  2.295.531  627.924  13.086.630  

 
      
Pojasnilo 12 – Naložbene nepremičnine       

v € 

  2008 2007 

Naložbene nepremičnine 367.733 367.733 
Skupaj 367.733 367.733 

 
Naložbene nepremičnine se v celoti nanašajo na naložbene nepremičnine matične družbe 
Sivent d.d., Ljubljana. 
 
Pojasnilo 13 – Druge dolgoročne naložbe 
 
Gibanje dolgoročnih naložb v letu 2008 
   v €
  Stanje Povečanje Zmanjšanje Stanje 

31.12.2008 
01.01.2008 

Naložbe v delnice in deleže 680.567 16.358 666.790 30.135
Skupaj 680.567 16.358 666.790 30.135
 
 
V okviru dolgoročnih posojil so izkazana posojila dana delavcem za nakup stanovanj in 
druga dolgoročna posojila fizičnim in pravnim osebam. Skupina  v letu 2008 ni odobravala 
novih posojil. 
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Skupina ni odobravala kratkoročnih posojil članom Uprave, Upravnih odborov in članom 
Nadzornega sveta.  
 
Pojasnilo 14 – Odložene terjatve in obveznosti za davke                                              
       v €
  Terjatve Obveznosti Terjatve - 

obveznosti 
  2008 2007 2008 2007 2008 2007 
Prevrednotenje naložb 279.098 8.825 0 36.893 279.098(28.068)
Skupaj 279.098 8.825 0 36.893 279.098(28.068)
 
 
    v € 
  Terjatve - obveznosti Preko kapitala 
  2008 2007 2008 2007 
Prevrednotenje naložb 279.098 (26.068) 279.098 (26.068) 
Skupaj 279.098 (26.068) 279.098 (26.068) 
 
 
Pojasnilo 15 – Zaloge 
  v €
  2008 2007
Material 23.021 22.033
Trgovsko blago 5.287 1.120.084
Skupaj 28.308 1.142.117
        
Zaloge so se zmanjšale zaradi izključitve odvisne družbe Cinemania Group d.o.o. iz skupine 
SIVENT v letu 2008.          
  
Pojasnilo 16 – Kratkoročne finančne naložbe   
  v €
  2008 2007

Kratkoročno dana posojila 3.307.935 5.350.348
Naložbe v delnice in deleže  4.054.230 6.899.746
Skupaj 7.362.165 12.250.094

 
 
   v €
  Stanje Povečanje Zmanjšanje Stanje 

31.12.2008 
01.01.2008 

Kratkoročno dana posojila 5.350.348 3.687.940 5.730.353 3.307.935
Naložbe v delnice in deleže 6.899.746 4.298.911 7.144.427 4.054.230
Skupaj 12.250.094 7.986.851 12.874.780 7.362.165
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Razčlenitev kratkoročno danih posojil, danih posebnim skupinam oseb 
 
Družba ni odobravala kratkoročnih posojil članom Uprave in članom Nadzornega sveta. 
 

Seznam transakcij s povezanimi osebami v letu 2008: 
Družba Opis transakcije Vrednost 

(v evrih) 
Net TV d.o.o., Ljubljana dana posojila 165.200 
GP Ljubljana d.d., Ljubljana dana posojila 190.500 
GP Ljubljana d.d., Ljubljana prejeta posojila 255.000 
Eerste Niedering Fonds B.V., Nizozemska prejeta posojila 100.000 
 
Pojasnilo 17 – Kratkoročne terjatve iz poslovanja 
 v €

  2008 2007

Poslovne terjatve do kupcev v državi 178.506 215.432
Poslovne terjatve do kupcev v tujini 16.626 245.478
Kratkoročne terjatve do države 345.687 16.832
Druge terjatve iz poslovanja 1.265.483 382.714
Skupaj 1.806.302 860.456
 
 
V okviru aktivnih časovnih razmejitev v višini 24.638 € se izkazujejo razmejeni stroški že 
zaračunanih, vendar še neopravljenih storitev. 
 
Pojasnilo 18 –   Denar in denarni ustrezniki    
              v € 
  2008 2007

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice 13.993 210
Denarna sredstva v banki 469.931 266.531
Skupaj 483.924 266.741
 
 
Pojasnilo 19 – Kapital       
  
v  € Končno stanje 

31.12.2008 
Končno 
stanje 

31.12.2007 
Osnovni kapital 5.131.497 5.131.497
Kapitalske rezerve 3.158.484 3.158.484
Zadržan dobiček / izguba (344.124) 2.173.743
Rezerve za pošteno vrednost (983.905) (9.225)
Tečajne razlike iz postopka konsolidacije 46.564 (16.505)
Kapital manjšinskih lastnikov 139.274 42.827
Skupaj kapital 7.147.790 10.480.822
 
Osnovni kapital  v višini 5.131.497,19 €  je opredeljen v Statutu  družbe Sivent d.d. in je enak 
registriranemu na sodišču 
 
Rezerva za pošteno vrednost v višini -98.905 € izhaja iz prevrednotenja finančnih naložb na 
pošteno vrednost. 
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Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička v skladu z določili Zakona o gospodarskih 
družbah 
 
Oblikovanje bilančnega dobička/izgube leta 2008 je prikazano v naslednji preglednici: 

 
 v €
  2008

Čisti poslovni izid poslovnega leta (2.385.122)
+ preneseni čisti dobiček 2.040.998

= bilančna izguba  (344.124)
                                                                                                                                                        
 
Pojasnilo 20 – Rezervacije  
  v €
  2008 2007 

Druge rezervacije 5.596 0
Skupaj 5.596 0
 
Gibanje rezervacij v letu 2008 
   v €
  Stanje Črpanje in 

sproščanje
Oblikovanje Stanje 

31.12.2008 
01.01.2008 

Druge rezervacije 0 0 5.596 5.596
Skupaj 0 0 5.596 5.596
 
Pojasnilo 21 – Dolgoročne finančne obveznosti 
   v €

  2008 2007

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 2.275.041 0
Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema 2.403.406 14.077
Skupaj 4.678.447 50.970
 
Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema se v večini nanašajo na 
sklenjeno pogodbo o finančnem najemu za nepremičnino v odvisni družbi GP Ljubljana d.d.. 
 
Dolgoročne finančne obveznosti do bank so zavarovane v korist upnikov z zastavo 
premoženja skupine. Podrobni podatki o posameznih pogodbah in zavarovanjih so navedeni 
v posamičnih letnih poročilih družb v skupini. 
 
Pojasnilo 22 – Kratkoročne finančne obveznosti                                     
   v €

  2008 2007

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 4.575.396 3.967.000
Kratkoročne finančne obveznosti do drugih 2.000.530 538.636
Skupaj 6.575.926 4.505.636
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Kratkoročne finančne obveznosti do bank so zavarovane v korist upnikov z zastavo 
premoženja skupine. Podrobni podatki o posameznih pogodbah in zavarovanjih so navedeni 
v posamičnih letnih poročilih družb v skupini. 
 
Pojasnilo 23 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
  v €

 2008 2007
Poslovne obveznosti do dobaviteljev – druge družbe 567.205 799.327
Skupaj 567.205 799.327
 
            
Pojasnilo 24 – Druge kratkoročne obveznosti   

 v €
  2008 2007

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 76.632 43.047
Kratkoročne obveznosti do države in drugih institucij 45.008 183.811
Druge kratkoročne obveznosti 4.379.822 54.136
Skupaj 4.501.462 280.994

 
Druge kratkoročne obveznosti v večini predstavljajo obveznosti matične družbe Sivent d.d. 
za nakup vrednostnih papirjev. Obveznost je bila v celoti poravnana v letu 2009. 
 
Pojasnilo 25 – Pasivne časovne razmejitve 
 
 

 
v € 

  2008 2007 

Kratkoročno odloženi prihodki 20.100 0 
Kratkoročno vračunani odhodki 117.608 14.260 
Skupaj 137.708 14.260 
 
Kratkoročno odloženi prihodki in vračunani odhodki se v celoti nanašajo na družbe v skupini 
GP Ljubljana d.d.. 
 
Pojasnilo 28 – Poštena vrednost 
 
Dana in prejeta posojila so vrednotena na osnovi preračuna po efektivnih obrestnih merah, ki 
se nepomembno razlikujejo od pogodbeno določenih obrestnih mer, zato je v izračunih 
upoštevana pogodbena obrestna mera. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve niso diskontirane zaradi kratkoročnosti, so pa upoštevane 
slabitve na pošteno vrednost. 
 
Popravki terjatev niso upoštevani med povezanimi osebami. 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  niso diskontirane  zaradi kratkoročnosti  . 
 
Pojasnilo 29 – Posli s povezanimi osebami 
 
Družba je s  povezanimi osebami poslovala na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, kjer  
so bile v medsebojnih prometih povezanih oseb uporabljene tržne cene izdelkov in storitev. 
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Posamezni posli s povezanimi osebami so razkriti pri posameznih bilančnih postavkah, t.j. 
razkritjih o terjatvah, obveznostih in kapitalskih povezavah. 
 
Podatki o prejemkih  
 
Skupina SIVENT je v letu 2008 spodaj navedenim skupinam oseb izplačala naslednje bruto 
osebne prejemke: 
 
Kosmate vrednosti prejemkov v letu 2008 
   v €

  
Uprava, Upravni 

odbor 
- plače 143.064
- nagrade za uspešnost 16.000
- bonitete  16.650
- regres 5.663
- povračila stroškov 2.028
Skupaj 183.405
 
Družba ni odobravala dolgoročnih in kratkoročnih posojil članom Uprave, članom Upravnega 
odbora ali članom Nadzornega sveta.  Za uspešnost poslovanja ni bilo izplačanih nagrad. 
 
Pojasnilo 30 – Dogodki po datumu bilance stanja 
 
Pomembnih dogodkov po datumu priprave bilance stanja na dan 31.12.2008 ni bilo. 
 
Pojasnilo 31 – Razmerje z revizorjem 
 
V skladu s 57. členom Zakona o gospodarskih družbah je bila opravljena revizija revizijske 
hiše KPMG Slovenija, d.o.o., v januarju 2009 in izdano revizijsko mnenje z dne  31.01.2009.  
Stroški za revizijo so zajeti v pogodbi o skupnem poslovanju, ki je sklenjena med družbo 
Sivent d.d., Ljubljana in revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.. 
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3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 
 
Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana izjavlja, da 
pri upravljanju družbe Sivent, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba) sledi določbam 
Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 5.2.2007, ki so ga sprejeli Ljubljanska 
borza vrednostnih papirjev, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje managerjev 
Slovenije (v nadaljevanju: Kodeks) ter razkriva in pojasnjuje odstopanja od posameznih 
določb Kodeksa. Celotna vsebina Kodeksa v slovenskem in angleškem jeziku je dostopna na 
spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (www.ljse.si).  
 
 

1. RAZMERJE MED DRUŽBO, DELNIČARJI IN DRUGIMI INTERESNIMI SKUPINAMI 
 
 1.2.6.  Družba ni spodbujala zastopanosti delničarjev na skupščini preko finančnih in drugih 

organizacij ter pooblaščencev, saj je menila, da to do sedaj ni bilo potrebno oziroma 
tudi delničarji družbe tega interesa niso izkazali. V kolikor se bo pokazala potreba ali 
interes po takšnem spodbujanju, bo družba to storila. 

1.2.7. Družba ni spodbujala večjih delničarjev, institucionalnih vlagateljev ali države, da 
javnost seznanijo s svojo naložbeno politiko v družbi, saj meni, da je to v pristojnosti 
posameznega delničarja, ki na podlagi svojih internih meril in preferenc določa svojo 
naložbeno politiko. 

1.3.18  Skupščina je člane upravnega odbora imenovala hkrati. V prihodnje se bo upravni 
odbor družbe zavzemal za posamično imenovanje članov upravnega odbora. 
 
2. UPRAVA DRUŽBE 

 
2.3.1. Skladno s smiselno uporabo 284. člena Zakona o gospodarskih družbah je plačilo 

za delo članov upravnega odbora določila skupščina delničarjev.  
2.3.8. Skupščina ali upravni odbor nista sprejela politike prejemkov članov upravnega 

odbora, saj se le ti dogovorijo individualno za posameznega člana upravnega 
odbora.  

2.4.7. Družba v letnem poročilu ni razkrivala članstva v organih upravljanja ali nadzora 
nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani upravnega odbora družbe, saj družba 
meni, da gre za osebne funkcije posameznih članov in je zato odločitev o takšnih 
članstvih v njihovi pristojnosti ter ni povezana s samim poslovanjem družbe.  

 
7. REVIZIJA IN SISTEM INTERNIH KONTROL 

 
7.1.3. Ker revizor ne sme opravljati svetovalnih ali drugih storitev je objava celotnega 

zneska plačil revizorju v letnem poročilu podatek o obsegu njegovega angažiranju 
v posameznem poslovnem letu. 

7.1.4. Na dosedanjih zasedanjih skupščine revizor ni bil prisoten. Na zasedanju redne 
letne skupščine delničarjev je kot del gradiva tudi letno poročilo o poslovanju 
družbe z mnenjem revizorja, ki vsebuje vse pomembne in potrebne podatke 
skladno z zakonom in standardi računovodenja ter revizijskega pregleda, zato do 
sedaj delničarji niso izrazili interesa po prisotnosti revizorja na sami skupščini.  

 
8. RAZKRITJA 

 
8.2. Družba do izdelave tega poročila ni zagotovila javnih objav v angleškem jeziku in od 

leta 2006 tudi ne letnega poročila v angleškem jeziku. V kolikor se bo pojavila 
potreba oziroma interes delničarjev po tem, bo družba to zagotovila.  

8.6. Družba ne objavlja finančnega koledarja, saj zagotavlja svoje objave o premoženju 
družbe skladno z zakonskimi predpisi (mesečne, polletne, letne). Vse druge 
pomembne informacije, ki pa jih ni možno predvideti vnaprej, družba objavlja v 
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najkrajšem možnem roku v sistemu SEOnet in na svoji spletni strani ter tako 
zagotavlja ažurno in trasparentno obveščanje javnosti.  

 
Skladno s 70. členom Zakona o gospodarskih družbah (novela zakona ZGD-1B) družba 
navaja naslednje: 
 
Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi 
s postopkom računovodskega poročanja: 
Sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi zajema politiko in postopke 
obravnavanja in obdelave poslovnih dogodkov tako, da omogočajo pravočasno, resnično in 
pošteno poročanje o finančnem stanju družbe in njenih sredstvih. Družba redno spremlja 
svoje poslovanje in spremembe svojih sredstev ob hkratnem preučevanju okolja družbe z 
namenom pravočasnega razpoznavanja sprememb v tveganjih in izpostavljenosti.  
 
Podatki o pomembnem neposrednem ali posrednem imetništvu vrednostnih papirjev: 
Družba Eerste Niedering Fonds B.V. je v letu 2008 uspešno opravila ponudbo za prevzem 
delnic družbe, ki jih še ni imela v lasti, in je na dan 31.12.2008 bila imetnica 947.322 delnic 
družbe, kar predstavlja 77,04% vseh izdanih delnic družbe.  
 
Podatki o imetnikih vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice: 
Družba ni izdala delnic s posebnimi kontrolnimi pravicami. 
 
Podatki o vseh omejitvah glasovalnih pravic: 
Vse izdane delnice družbe so enakega razreda in imajo enake glasovalne pravice: ena 
delnica, en glas. Ne obstajajo nobene omejitve glasovalnih pravic na določen delež ali 
določeno število glasov, prav tako ne obstajajo roki za izvajanje glasovalnih pravic, kot tudi 
ne dogovori, pri katerih bi bile s sodelovanjem družbe finančne pravice, ki izhajajo iz delnic, 
ločene od lastništva delnic. 
 
Pravila družbe imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah 
statuta: 
Družba nima posebnih pravil o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora 
in spremembah statuta. Imenovanje in zamenjava članov organov vodenja ali nadzora in 
spremembe statuta se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo in statutom družbe.  
 
Pooblastila članov poslovodstva, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic: 
Člani poslovodstva nimajo pooblastil za izdajo ali nakup lastnih delnic družbe.  
 
Podatki o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic 
delničarjev in način njihovega uveljavljanja: 
Delovanje skupščine ureja poslovnik o delu skupščine.  
Ključne pristojnosti skupščine so: 

- sprejema statut in odloča o njegovih spremembah in dopolnitvah, 
- sklepa o razporeditvi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora, 
- podeljuje razrešnico upravnemu odboru, 
- 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 skladno z zakonom in statutom družbe. 

Vsak delničar lahko na skupščini odloča s številom glasov, ki mu pripadajo na osnovi 
imetništva delnic družbe. Vsak delnica daje delničarju en glas na skupščini.  
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Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij: 
Družba ima enotirni sistem upravljanja. Upravni odbor družbe sestavljajo: 

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

Upravni odbor je imenoval revizijsko komisijo v sestavi: 
- Jure Bizjak 
- Primož Mavrič, 
- Mojca Lahajner. 

 
 
 
Ljubljana, 22.4.2009 
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4 DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 
 
 
Ocenjujemo, da se po datumu izkaza niso pojavili dogodki, ki bi lahko bistveno vplivali na 
računovodske izkaze na dan 31.12.2008. 
 
 
Ljubljana, 22.04.2009 
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5 POROČILO O REVIDIRANJU 

 


