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SIVENT, d.d., Ljubljana

1. POSLOVNO POROČILO
1.1. UVOD
V poslovnem letu 2012 je družba Sivent, d.d., Ljubljana izvajala kontinuiteto aktivnosti iz preteklih obdobij.
Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana je že v letu 2008 kot odziv na globalno gospodarsko krizo sprejel
sklep, s katerim je opredelil naložbene aktivnosti v prihodnje oziroma prodajne aktivnosti v zvezi z določenimi
naložbami, predvsem iz vidika zavarovanja strateških naložb družbe in zmanjšanja izpostavljenosti do finančnih
institucij. V letu 2012 smo tako nadaljevali z intenzivnim izvajanjem tako opredeljenih aktivnosti in začrtane
naložbene politike, kar se kaže predvsem v ohranjanju 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 odprodaji 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
njihovega potrebnega razvoja ali nadaljnje možnosti za doseganje zahtevanih donosov ob upoštevanju
ustreznega tveganja posamezne naložbe ter ob upoštevanju doseganja širših ciljev, smotrov in delovanja družbe
kot celote.
Letno poročilo se nanaša na poslovno leto 2012, ki je trajalo od 1.1.2012 do 31.12.2012. Pripravljeno je z
namenom predstavitve poslovanja v poslovnem letu 2012 in stanja ob koncu poslovnega leta 2012, namenjeno
je pa lastnikom, zunanjim institucijam, institucijam, ki kreditirajo poslovanje družbe, in drugim poslovnim
partnerjem.
1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI
1.2.1.

Osnovni podatki o družbi

Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Datum ustanovitve:
Šifra dejavnosti:
Organizacijska oblika:
Matična številka:
Davčna številka:
Osnovni kapital:
Št. navadnih imenskih kosovnih delnic:
Zastopnik družbe:
Upravni odbor:

SIVENT, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d.,Ljubljana
SIVENT, d.d., Ljubljana
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
19.09.2002
64.200 dejavnost holdingov
delniška družba
1754955
SI44990235
5.131.497,19 EUR
1.229.712
Bojana Vinkovič, univ. dipl. ekon. – izvršna direktorica
Tomaž Lahajner, predsednik
Majna Šlih, namestnica predsednika
Bojana Vinkovič, izvršna direktorica

Največjih 10 delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2012:
Delničar
Eerste Niedering Fonds B.V.
I.M. 2000 d.o.o. Koper
Štern Blaž
Fortunat Miloš
Gracar Gordana
Argonos - BPH d.o.o.
Brokerjet Bank AG
Cvetko Stanislav
Iskra Anton
Cifra Fips d.o.o.
Ostali
Skupaj

Št. delnic
947.322
5.851
5.450
4.186
3.783
1.722
942
425
425
345
259.261
1.229.712

Odstotek
77,04%
0,48%
0,44%
0,34%
0,31%
0,14%
0,08%
0,03%
0,03%
0,03%
21,08%
100,00%
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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., Ljubljana so uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze –
vstopna kotacija.
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.
1.2.2.

Zgodovinski razvoj

Družba Sivent, d.d., Ljubljana je bila ustanovljena dne 19.09.2002.
Ob zaključku procesa privatizacije v Sloveniji ter še vedno trajajoči privatizaciji v bivših jugoslovanskih republikah
v tem obdobju se je na trgu investicij pojavil segment investicijskih priložnosti z relativno visoko stopnjo
donosnosti, vendar ob višji stopnji tveganosti. Trg je pokazal potrebo po uveljavitvi nove oblike delovanja družb, ki
bi na ta trg vstopile v vlogi družb z aktivnim upravljanjem premoženja. Družba je v svojem premoženju, kot
posledica postopka privatizacije v Sloveniji ter povprečni kvaliteti premoženja, ki je bilo v tem procesu zamenjano
za lastniške certifikate, imela nizek delež tržnega premoženja ter velik delež netržnih naložb ter naložb, ki so
skladno z njihovo naravo že delovale kot venture capital naložbe.
Družba Sivent, d.d., Ljubljana tako deluje na podlagi in skladno z zakonsko regulativo in pravili poslovanja in
upravljanja, ki veljajo za delniške družbe.
1.2.3.

Organi družbe

Organi družbe so:
Skupščina
Upravni odbor
Upravljanje družbe je enotirno. Družba ima tričlanski upravni odbor, eden izmed članov je izvršni direktor.
Skupščina delničarjev družbe
Skupščino družbe predstavljajo delničarji, ki so skladno z določili statuta družbe Sivent, d.d., Ljubljana in
veljavnimi zakonskimi določili imetniki delnic družbe na presečni dan.
Skupščina delničarjev je organ, v katerem delničarji družbe uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe.
Skupščina je sklicana praviloma enkrat letno, ob izrednih zadevah pa lahko tudi večkrat. Družba sklicuje
skupščino z objavo v Uradnem listu Republike slovenije in na spletnih straneh Ljubljanske borze v sistemu
SEOnet, sklic pa je objavljen tudi na spletnih straneh družbe www.sivent.si. Sprejete sklepe na skupščini družba
objavi na SEOnet-u in na svojih spletnih straneh.
V letu 2012 se je skupščina delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana sestala enkrat:, dne 7.8.2012 in odločila o
naslednjem:
- seznanila se je Letnim poročilom za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, višini prejemkov članov
upravnega odbora v letu 2011 in pisnim poročilom Upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega
poročila za poslovno leto 2011,
- podelila je razrešnico Upravnemu odboru in izvršni direktorici, s katero je potrdila in odobrila njuno delo v
poslovnem letu 2011,
- za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2012 je imenovala
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
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15. skupščine delničarjev dne 7.8.2012 se je udeležil en delničar, ki je predstavljali 947.322 delnic oziroma
77,04% vseh izdanih delnic in glasovalnih pravic. Seji je prisostvoval tudi revizor iz KPMG Slovenija d.o.o., ki je
opravil revizijo računovodskih izkazov za leto 2011.
Upravni odbor
Družba ima tričlanski upravni odbor:
Tomaž Lahajner, predsednik
Majna Šilih, namestnica predsednika
Bojana Vinkovič, izvršna direktorica.
Člani upravnega odbora so bili izvoljeni s strani skupščine delničarjev s štiriletnim mandatom. Na navedene
funkcije v okviru upravnega odbora so člani upravnega odbora bili izvoljeni dne 23.08.2010 na podlagi sklepa
upravnega odbora. V Upravnem odboru družbe v letu 2012 ni bilo sprememb.
1.2.4.

Dejavnost družbe

Družba Sivent, d.d., Ljubljana je delniška družba, ki svoja sredstva investira skladno z načeli sprejete investicijske
politike, katere glavni namen je udeležba v kapitalu drugih družb in upravljanje s takšnimi naložbami ter tako
združevanje tveganega kapitala z novimi poslovnimi idejami in tehnološkimi znanji.
Delovanje družbe je specializirano na področju načinov investiranja in upravljanja s tveganim kapitalom v regiji
Jugovzhodne Evrope, v okviru katerega izvaja: upravljanje, prestrukturiranje, reorganizacije, postavljanje (start
up) in povezovanje družb. Aktivnosti družbe predstavljajo iskanje in prepoznavanje novih investicijskih priložnosti
ter posledično investiranje sredstev družbe v nove družbe in nove investicijske projekte na podlagi kriterijev, ki jih
opredeljuje investicijska politika družbe.
Sivent, d.d., Ljubljana je prva družba, ustanovljena v Sloveniji, ki je ob svoji ustanovitvi kot svojo poslovno
usmeritev prepoznala v dejavnosti v tujini poznanih družb »venture kapitala«. Skladno s tem smo oblikovali in
sprejeli pravila investiranja in upravljanja z naložbami, ki predstavljajo osnovne usmeritve in pogoje pri
investiranju v družbe in investicijske projekte ter pri upravljanju takih naložb.
Naše aktivnosti so usmerjene v poslovno investicijske rešitve in ustvarjanje sinergij med kapitalom,
managementom, podjetništvom, poslovnimi subjekti in poslovnimi projekti z uporabo najkakovostnejših informacij
in najnovejših metodologij analiziranja in upravljanja s sredstvi.
Temelji naložbene politike družbe Sivent, d.d., Ljubljana
Družba Sivent, d.d., Ljubljana ima sredstva v naložbah, ki smo ocenili po kriterijih donosnosti in tveganja ter
perspektivnosti posamezne naložbe, njene panoge in doseganja sinergij v portfelju družbe. Načela, ki jih pri tem
upoštevamo, so predvsem: načelo donosnosti, načelo varnosti (pravno formalna varnost in ekonomska varnost)
in načelo likvidnosti.
Z naložbeno politiko smo opredelili tako dejavnost družbe, njeno vizijo, poslanstvo, strategije in cilje kot tudi
načela investiranja, tveganja, ki jim je družba izpostavljena, naložbene strategije, načela, panožno in geografsko
usmeritev naložb ter kriterije investiranja glede na udeležbo v lastništvu. Naložbena politika družbe pa opredeljuje
tudi pogoje, ki jih morajo posamezne naložbe oziroma družbe, v katere vstopimo, izpolnjevati.
Temeljni in strateški cilj delovanja družbe je povečanje vrednosti premoženja družbe z doslednim izvajanjem
strategije delovanja, investiranja in upravljanja ter stabilno poslovno politiko. Družba si prizadeva lastnikom, ob
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.
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1.2.5.

Organizacijska struktura

Notranje okolje - Zaposleni
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 sta na dan 31.12.2012 izvajali 2 redno zaposleni osebi. Izobrazbena struktura
zaposlenih je naslednja:

Izobrazba
Visoka
Srednja
Skupaj

na dan 31.12.2012
Število
Struktura
zaposlenih
1
50,00%
1
50,00%
2
100,00%

na dan 31.12.2011
Število
Struktura
zaposlenih
1
50,00%
1
50,00%
2
100,00%

Povprečna starost zaposlenih v družbi na dan 31.12.2012 je bila 36 let.
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.
Zunanje okolje
Družba sodeluje z zunanjimi sodelavci na podlagi njihove specializiranosti in strokovnosti ter z namenom čimbolj
učinkovite izpeljave posameznih poslov družbe. Zunanje okolje družbe tako predstavljajo naši poslovni partnerji,
ki nas spremljajo pri naših poslovnih aktivnostih ter nam nudijo strokovno podporo pri izvedbi le teh.
Glede na naravo poslovanja družbe, ki se kaže predvsem v nestalnem številu poslovnih dogodkov, ki je odvisno
od vsakokratnih razmer na trgu vrednostnih papirjev in stalno se spreminjajočih pogojev investiranja, ter majhnem
številu zaposlenih, je smotrneje računovodenje dati v izvajanje strokovnemu računovodskemu podjetju izven
družbe. V letu 2012 je izvajanje računovodskih storitev prevzela družba Dufin d.o.o.
Podružnice
Družba nima podružnic v Republiki Sloveniji niti v tujini.
Drugi podatki

Družba v letu 2012 ni izplačala dividend.
Družba bo pripravila konsolidirano računovodsko poročilo, v katero sta vključeni obvladujoča družba
Sivent, d.d., Ljubljana in hčerinski družbi GPL d.d. in Vizija Gastro d.o.o.
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1.2.6.

Poslovanje družbe v letu 2012

V letu 2012 je družba izvajala aktivnosti na področju upravljanja z naložbami ter prilagoditvami strukture sredstev
in obveznosti glede na splošno gospodarsko situacijo s poudarkom na obvladovanju vseh tveganj, povezanih s
poslovanjem družbe. Z navedenimi aktivnostmi si je družba prizadevala ohranjati likvidnost in stabilnost svojega
poslovanja. Družba je nadaljevala tudi z aktivnostmi skladno s sklepom Upravnega odbora, ki ga je le-ta sprejel v
letu 2008 kot odziv na globalno gospodarsko krizo in ki se kaže predvsem v prodajnih aktivnostih v zvezi s
posameznimi naložbami, predvsem iz vidika zavarovanja strateških naložb družbe in zmanjšanja izpostavljenosti
do finančnih institucij. Poslovanje družbe ni odvisno od sezonskih vplivov. Prodajne aktivnosti so se odrazila tudi
v portfelju družbe in sicer smo v letu 2012 prodali del poslovnega deleža v družbi Net TV d.o.o. Skladno s
sprejeto strategijo družbe Net TV d.o.o. smo v letu 2012 tudi dokapitalizirali to družbo, na drugi strani pa se je
zmanjšal znesek sredstev iz naslova posojil tej družbi.
Stroški poslovanja družbe Sivent, d.d., Ljubljana so v letu 2012 znašali 170.905 EUR in so za 19,6 % nižji kot v
letu 2011, kar je posledica nižjih stroškov dela v letu 2012 in oblikovanih popravkov vrednosti terjatev do kupcev v
letu 2011. Družba je iz poslovanja ustvarila izgubo v višini 169.922 EUR. V letu 2012 je družba prihodke
ustvarjala na področju financiranja in sicer iz naslova obresti na dana posojila v višini 21.202 EUR. Finančni
prihodki iz naslova obresti so se v letu 2012 zmanjšali za 48,7 % zaradi odplačil danih posojil tekom poslovnega
leta. Finančni odhodki iz naslova obresti so v 2012 znašali 220.442 EUR in so višji glede na leto 2011, to pa je
posledica kazenske klavzule pri posojilu, prejetem pri banki, za nepravočasno poravnavanje obresti, ki sicer
zapadejo mesečno. Likvidnostni tok družbe, ki je odvisen od njene dejavnosti, namreč ne zagotavlja rednih
mesečnih prilivov, zaradi česar družba ni v stanju redno mesečno poravnavati obresti za bančno posojilo.
Na dan 31.12.2012 je družba skladno z računovodskimi usmeritvami oblikovala popravke vrednosti naložb v
skupni višini -2.262.196,78 EUR, od tega pri naložbi v delnice GPL d.d. zaradi prevrednotenja na knjigovodsko
vrednost delnice na 31.12.2012, kar skupaj znaša -1.920.849 EUR, in pri naložbi Net TV d.o.o. prevrednotenje na
proporcionalni preračun vrednosti poslovnega deleža glede na zadnjo prodajno vrednost za poslovni delež te
družbe, kar skupaj znaša -341.348 EUR. Družba je pri prodaji dela poslovnega deleža družbe Net TV d.o.o.
realizirala izgubo v višini 69.687 EUR, preostanek popravka pa predstavlja popravek vrednosti terjatve za obresti.
Celotna izguba družbe v letu 2012 tako znaša -2.699.687 EUR.
Sredstva družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2012 znašajo 7.613.510 EUR in so se zmanjšala glede na
leto 2011 za 31,1 %, v največji meri zaradi oblikovanih popravkov vrednosti naložb družbe. Dolgoročna sredstva
predstavljajo 93 % vseh sredstev, kratkoročna sredstva pa 7 %. Vse naložbe družbe v pravne subjekte kot tudi
naložbene nepremičnine so knjižene med dolgoročnimi sredstvi. Iz naslova prodaje dela poslovnega deleža v
družbi Net TV d.o.o. so se povečale kratkoročne in dolgoročne poslovne terjatve do drugih, kratkoročne finančne
naložbe pa so se zmanjšale zaradi prejetih odplačil danih posojil v letu 2012.
Kapital družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2012 znaša 4.277.016 EUR in je nižji v primerjavi s koncem
leta 2011 za 44,6 %, na znižanje je vplivala izguba v obravnavanem obdobju, ki upošteva tudi popravke vrednosti
naložb. Kratkoročne finančne obveznosti so se v obravnavanem obdobju povečale za 6 %, pri čemer so se
kratkoročne finančne obveznosti do drugih povečale za 32 %, kratkoročne poslovne obveznosti pa za 1%.
Družba je od jeseni 2008 soočena s svetovno krizo na finančnem trgu, zaradi česar so padli tečaji delnic na
organiziranem trgu. Upravni odbor družbe je že v mesecu oktobru 2008 zaradi nestabilnosti finančnih in
kapitalskih trgov, padca tečajev tržnih vrednostnih papirjev ter posledično zaostrenih finančnih razmer in slabših
pogojev, ki jih banke nudijo svojim strankam, sprejel sklep, s katerim je opredelil ukrepe za zavarovanje
poslovanja in likvidnosti družbe in sicer da bo družba Sivent, d.d., Ljubljana intenzivno začela izvajati postopke za
znižanje svoje finančne izpostavljenosti do finančnih institucij in do posameznih naložb, čemur smo sledili tudi v
letu 2012.
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2012 znaša 3,48 EUR in se je zmanjšala glede na zadnji dan leta
2011 za 44,6 %.
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1.2.7.

Analiza vrednosti in strukture portfelja družbe Sivent, d.d., Ljubljana

Vrednost vseh naložb družbe Sivent, d.d., ki predstavljajo kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe,
nepremičnine, dana posojila, terjatve iz naslova kupnin za vrednostne papirje in denarna sredstva na računu, je
na dan 31.12.2012 znašala 7.556.820,92 EUR. V letu 2012 se je vrednost portfelja, ki upošteva naložbe v
delnice, poslovne deleže, nepremičnine, dana posojila, terjatve za kupnine ter denarna sredstva, glede na leto
2011 zmanjšala za 31,2 %, kar je predvsem posledica oblikovanja popravkov vrednosti naložb v letu 2012 (GPL
in Net TV) ter prevrednotenja na tržno vrednost na bilančni datum (DZU Moneta), ki je bila prevrednotena v
breme prevrednotovalnega popravka kapitala.
Slika 1: Vrednost portfelja družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2012 v EUR

Sivent, d.d. svoja sredstva nalaga v različne oblike naložb, ki so lahko domači ali tuji vrednostni papirji, tržni ali
netržni vrednostni papirji, poslovni deleži v posameznih družbah, nepremičnine in posojila posameznim družbam,
v katerih je družba tudi kapitalsko udeležena.
Slika 2: Struktura naložb družbe Sivent, d.d., Ljubljana na 31.12.2011 glede na vrsto naložb
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Slika 3: Struktura naložb družbe Sivent, d.d., Ljubljana na 31.12.2012 glede na vrsto naložb

V letu 2012 se je zmanjšal delež naložb v poslovne deleže zaradi odprodaje dela poslovnega deleža v družbi Net
TV, na drugi strani se je povečal delež terjatev iz naslova kupnin. V letu 2012 se je zmanjšal tudi delež tržnih
vrednostni papirjev v tujini zaradi prevrednotenja na tržno vrednost delnice družbe DZU Moneta na bilančni
datum, ki je bila nižja kot na primerljiv datum leta prej. Dana posojila so se prav tako zmanjšala iz naslova
odplačil. Zaradi navedenih zmanjšanj se je relativno delež netržnih naložb (GPL) kljub oblikovanemu popravku
vrednosti, v letu 2012 celo povečal.
1.2.8.

Panožna usmeritev naložb

Panožno usmeritev opredeljujemo kontinuirano in na osnovi kriterijev za ocenjevanje posameznih panog z vidika
njihove perspektivnosti in zmožnosti doseganja ciljnih donosov ob upoštevanju njihovega tveganja, skladno z
načeli naložbene politike družbe. Družba Sivent, d.d., Ljubljana nenehno spremlja obstoječe panoge in njihove
značilnosti ter razvoj novih panog in opredeljuje potencialno zanimive panoge, v katere bi bilo smotrno investirati.
Prikazani deleži upoštevajo le naložbe v posamezna podjetja, brez upoštevanja danih posojil, terjatev in denarnih
sredstev.
Slika 4: Struktura naložb družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2011 glede na panožno usmeritev
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Slika 5: Struktura naložb družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2012 glede na panožno usmeritev

V letu 2012 se je znižal delež naložb v finančno panogo in medije zaradi prevrednotenja na tržno vrednost (DZU
Moneta) in zaradi proporcionalnega preračuna vrednosti na zadnjo pogodbeno ceno (Net TV). Posledično se je
relativno povečal delež naložb v turizem in nepremičnine.
1.2.9.

Geografska usmeritev naložb

Naložbe družbe Sivent, d.d. so z vidika geografskega področja investiranja usmerjene v področje Slovenije in
Jugovzhodne Evrope. Struktura naložb se je v letu 2012 glede na leto 2011 spremenila v korist naložb v Sloveniji
zaradi prevrednotenja delnic družbe DZU Moneta na njihovo tržno vrednost na zadnji dan leta, ki je v letu 2012
znašala 715 EUR, glede na leto 2011, ko je le-ta znašala 2.000 EUR.
Slika 6: Struktura vseh naložb družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 31.12. 2011 glede na geografsko usmeritev
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Slika 7: Struktura vseh naložb družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2012 glede na geografsko usmeritev

PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE
Družba bo v prihodnje v prvi vrsti iz določenih naložb, kjer ocenjuje, da je opravila načrtovani investicijski cikel,
izstopila ter tako sproščala denarna sredstva, vezana v teh naložbah z namenom zmanjševanja finančne
izpostavljenosti družbe ter nadaljnjega investiranja po sprejetih naložbenih kriterijih skladno z naložbeno
strategijo ter ob upoštevanju investicijskih priložnosti in potencialnih tveganj.
AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA
Sama dejavnost družbe usmerja aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja v raziskovanje tehnik
upravljanja družb in premoženja ter investiranja sredstev družbe.
EKOLOGIJA
Družba se ne ukvarja z dejavnostjo, ki bi glede na okoljevarstveno zakonodajo, zahtevala dodatne ukrepe ali
odhodke za te namene.
DRUŽBENA ODGOVORNOST
Družba si prizadeva za motivirano in zadovoljno delovno okolje, ki se odraža tako v zadovoljstvu zaposlenih, kot
tudi pri naših pogodbenih partnerjih. Družba namenja določen del svojih sredstev za razvoj športa pri otrocih in
mladostnikih ter s tem pripomore h kvalitetnejšemu in zadovoljnejšemu razvoju populacije v Republiki Sloveniji.
DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
Ocenjujemo, da se po datumu bilance stanja niso pojavili dogodki, ki bi lahko bistveno vplivali na računovodske
izkaze na dan 31.12.2012.
Med pomembnimi dogodki v letu 2013, ki ne vplivajo na računovodske izkaze za leto 2012, bi izpostavili prodajo
nepremičnine v Ljubljani, pri kateri je družba ustvarila pozitiven rezultat.
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IZJAVA POSLOVODSTVA
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze družbe Sivent,d.d., Ljubljana za leto 2012, končano na dan 31.
decembra 2012.
Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske
usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno
poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto
2012.
Poslovodstvo odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje
premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani v skladu z veljavno
zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.
Poslovodstvo družbe izjavlja, da je po njegovem najboljšem vedenju:
- računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje
resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe in
morebitnih drugih družb, vključenih v konsolidacijo kot celote, in
- v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega
položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim družba in morebitne druge družbe, vključene
v konsolidacijo, kot celota izpostavljene.

Ljubljana, 25.4.2013
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2. KAZALNIKI
Leto 2012

Leto 2011

56,18%

69,80%

57,06%

72,08%

0,11%

0,12%

92,94%

95,45%

467,37

537,70

0,00

0,00

0,16

0,03

0,16

0,16

0,05

0,02

-0,41

0,05

/

/

Temeljni kazalniki stanja financiranja

Stopnja lastniškosti financiranja:
Kapital / Obveznosti do virov sredstev
Stopnja dolgoročnosti financiranja:
Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami) /
Obveznosti do virov sredstev
Stopnja osnovnosti investiranja:
Osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) / Sredstva
Stopnja dolgoročnosti investiranja:
Vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolgoročnih finančnih naložb
in dolgoročnih poslovnih terjatev / Sredstva
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev:
Kapital / Osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient):
Likvidnostna sredstva / Kratkoročne obveznosti
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti
(pospešeni koeficient):
Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / Kratkoročne obveznosti
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti
(kratkoročni koeficient):
Kratkoročna sredstva / Kratkoročne obveznosti
Temeljni kazalniki gospodarnosti
Koeficient gospodarnosti poslovanja:
Poslovni prihodki / Poslovni odhodki
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala:
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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3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE
Poslovodstvo družbe Sivent, d.d., Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana izjavlja, da je bilo upravljanje
družbe v letu 2012 skladno z veljavno zakonodajo, Pravili Ljubljanske borze in drugimi veljavnimi predpisi ter je v
letu 2012 sledilo usmeritvam Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb z dne 08.12.2009 (v nadaljevanju:
Kodeks), katerega celotna vsebina je v slovenskem in angleškem jeziku dostopna na spletnih straneh Ljubljanske
borze d.d. (www.ljse.si).
Izjava o upravljanju družbe je sestavni del Letnega poročila družbe za poslovno leto 2012 in je dostopna na
spletnih straneh družbe www.sivent.si za obdobje najmanj pet let od njene objave. Prav tako so podatki,
vsebovani v Letnem poročilu za leto 2012, sestavni del te Izjave o upravljanju.
IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB
Poslovodstvo družbe Sivent, d.d., Ljubljana podaja izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških
družb z dne 08.12.2009, ki so ga sprejeli Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, Združenje nadzornikov in
Združenje Manager, ter v nadaljevanju razkriva in pojasnjuje odstopanja od posameznih določb Kodeksa.
OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽB

Točka 1 Kodeksa:
Statut družbe ne opredeljuje ciljev družbe. Pri svojem delovanju in poslovanju družba zasleduje cilj maksimiranja
vrednosti družbe.
Točka 2 Kodeksa:
Upravni odbor izvaja aktivnosti upravljanja družbe skladno z zakonskimi določili, določili aktov družbe ter sklepov
Upravnega odbora z ozirom na dejavnost družbe ter poslovne dogodke. Glede na organiziranost delovanja
družbe se do sedaj ni pojavila potreba po oblikovanju in sprejetju posebnega dokumenta, ki bi te aktivnosti
posebej opredeljeval. Upravni odbor družbe bo, v kolikor se bo pokazala potreba po tem, sprejel Politiko
upravljanja družbe in jo objavil na spletnih straneh družbe.
RAZMERJE MED DRUŽBO IN DELNIČARJI

Točka 4.2 Kodeksa:
Družba ni spodbujala večjih delničarjev, institucionalnih vlagateljev ali države, da javnost seznanijo s svojo
politiko upravljanja z naložbo v družbi, saj meni, da je to v pristojnosti posameznega delničarja, ki na podlagi
svojih internih pravil, meril in preferenc določa in izvaja svojo politiko upravljanja z naložbami.
Točka 5.5 Kodeksa:
V letu 2012 ni bilo imenovanj v upravni odbor družbe.
Točka 5.9 Kodeksa:
Družba je na redno letno skupščino delničarjev v letu 2012 povabila predstavnika pooblaščenega revizorja
družbe, ki je revidiral računovodske izkaze za leto 2011, t.j. revizorsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.
NADZORNI SVET

Pojasnilo: Družba ima enotirni sistem upravljanja, zato pristojnosti nadzornega sveta, ki jih opredeljuje Kodeks,
smiselno veljajo in se uporabljajo za upravni odbor.
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Točka 7.2 Kodeksa:
Upravi odbor nima oblikovane komisije za imenovanje in je do sedaj samostojno izvajal postopke, ki so za delo
komisije priporočeni v točki B.3 priloge B Kodeksa. V kolikor se bo v prihodnje pokazala potreba po oblikovanju
komisije za imenovanje, jo bo upravni odbor tudi oblikoval.
Točka 8 Kodeksa:
Družba do sedaj ni izvajala pridobivanja posebnih izjav od članov upravnega odbora, s katerimi bi se le-ti
opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3 priloge C Kodeksa, ter jih zato tudi ni objavila na svojih spletnih
straneh. Člane upravnega odbora je skupščina imenovala skladno z veljavnimi zakonskimi določili ter pogoji, ki jih
predpisujejo zakonski predpisi. Družba je bila v letu 2008 prevzeta na podlagi in skladno z Zakonom o prevzemih,
zato so nekateri člani upravnega odbora tesneje povezani z družbo.
Točka 8.1 Kodeksa:
Poslovnik o delu upravnega odbora ne vsebuje kriterijev za presojo nasprotja interesov članov upravnega odbora
ter postopkov v primeru potencialnih nasprotij interesov. Le- ta se po potrebi presojajo sproti in posamično.
Točka 8.7. Kodeksa:
Upravni odbor glede javnosti ali zaupnosti sprejetih sklepov odloča sproti pri sprejemanju sklepov. Upravni odbor
se pri tem ravna po načelu, da so vsi sklepi upravnega odbora zaupne narave, razen sklepov, ki jih ustrezni
zakon opredeljuje kot informacije, za katere je potrebno javno razkritje.
Točka 8.12 kodeksa:
Upravni odbor poročilo o svojem delu za skupščino pripravlja skladno z zakonom in vanj vključi vsebine, ki so
opredeljene z zakonom, ter vsebine, ki jih oceni kot pomembne, da se z njimi seznanijo delničarji družbe in
zainteresirana javnost.
Točka 9 Kodeksa:
Glede na organiziranost delovanja družbe (enotirni sistem) upravni odbor sproti ocenjuje sestavo, poslovanje,
potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov in njihovo sodelovanje v
organu upravljanja ter komisijah ter sproti in pravočasno sprejema ustrezne ukrepe glede delovanja upravnega
odbora in komisij.
Točka 10.1 Kodeksa:
Glede na to, da bila družba prevzeta v skladu z Zakonom o prevzemih, so nekateri člani upravnega odbora
tesneje povezani z družbo. Upravni odbor je predsednika upravnega odbora izvolil skladno z veljavnimi predpisi
ter na osnovi osebnostnih karakteristik, organizacijskih sposobnosti ter znanja in izkušenj iz dejavnosti poslovanja
družbe.
Točka 12.1 Kodeksa:
Skladno s smiselno uporabo 284. člena Zakona o gospodarskih družbah je plačilo za delo članov upravnega
odbora določila skupščina delničarjev. Člani upravnega odbora, ki niso zaposleni v družbi, so upravičeni do
sejnine.
Točka 13.1 Kodeksa:
Upravni odbor ni oblikoval kadrovske komisije in komisije za imenovanja, saj do sedaj za to ni bilo potrebe. Če bo
v bodoče potreba po teh komisijah nastala, bo upravni odbor upošteval priporočila Kodeksa.
UPRAVA

Točka 16.1 Kodeksa
Pogodba izvršne direktorice ne predvideva variabilnega dela plačila za delo.
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NEODVISNOST IN LOJALNOST

Točka 17.2 Kodeksa:
Družba do sedaj ni izvajala pridobivanja posebnih izjav od članov upravnega odbora, s katerimi bi se le-ti
opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3 priloge C Kodeksa.
TRANSPARENTNOST POSLOVANJA

Točka 20 Kodeksa:
Upravni odbor izvaja aktivnosti komuniciranja skladno z zakonskimi določili, določili aktov družbe ter sklepov
Upravnega odbora z ozirom na dejavnost družbe ter poslovne dogodke. Glede na organiziranost delovanja
družbe se do sedaj ni pojavila potreba po oblikovanju in sprejetju posebnega dokumenta, ki bi te aktivnosti
posebej opredeljeval. Upravni odbor družbe bo, v kolikor se bo pokazala potreba po tem, sprejel poseben
dokument, ki bo opredeljeval strategijo komuniciranja družbe.
Točka 20.3 Kodeksa:
Družba nima posebnega pravilnika, ki bi omejeval trgovanje z delnicami družbe za člane upravnega odbora, z
njimi povezane fizične osebe in pravne osebe ter druge osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, saj
podrobneje poročanje članov upravnega odbora o trgovanju z delnicami družbe ureja Sklep o informacijah o
pomembnih deležih ter določila Zakona o trgu finančnih instrumentov. Družba je sestavila seznam oseb, ki so jim
dostopne notranje informacije in ga ustrezno ažurira.
Točka 20.4 Kodeksa:
Družba ne izdeluje in objavlja finančnega koledarja, saj zagotavlja svoje objave o premoženju družbe skladno z
zakonskimi predpisi (mesečne, vmesne, polletne, letne). Vse druge pomembne informacije, ki pa jih ni možno
predvideti vnaprej, družba objavlja v najkrajšem možnem roku v sistemu SEOnet in na svoji spletni strani ter tako
zagotavlja ažurno in trasparentno obveščanje javnosti.
Točka 21.3 Kodeksa:
Družba javne objave zagotavlja v slovenskem jeziku, prav tako letna poročila. Delničarji do sedaj niso izrazili
potrebe po zagotavljanju javnih objav ali letnega poročila v angleškem ali kakšnem drugem tujem jeziku. V kolikor
se bo pojavila potreba oziroma interes delničarjev po tem, bo družba to zagotovila.
Točka 22.5 Kodeksa:
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.
POJASNILA SKLADNO S 70. ČLENOM ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH:
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 31.12.2012 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.
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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.
Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini.
Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij:
Družba ima enotirni sistem upravljanja. Upravni odbor družbe sestavljajo:
Tomaž Lahajner, predsednik,
Majna Šilih, namestnica predsednika,
Bojana Vinkovič, izvršna direktorica.
Struktura osnovnega kapitala družbe:
Družba je izdala 1.229.712 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice so uvrščene na organiziran trg
vrednostnih papirjev Ljubljanske borze – vstopna kotacija. Vse delnice družbe so enakega razreda in zagotavljajo
delničarjem enake pravice.
Omejitve prenosa delnic:
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.
Delniške sheme za delavce:
V družbi ne obstajajo delniške sheme za delavce.
Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic:
Družbi niso znani dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic.
Dogovori z učinkom v primeru spremembe kontrole v družbi:
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.
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Dogovori med družbo in člani upravnega odbora ali delavci o nadomestilu v primeru ponudbe na osnovi zakona,
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.

Ljubljana, 25.04.2013
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4. RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi vsebujejo izkaz poslovnega izida s pojasnili, izkaz drugega vseobsegajočega donosa,
bilanco stanja s pojasnili, izkaz gibanja kapitala, izkaz denarnih tokov.
Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov
Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v
nadaljevanju SRS), ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. V 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.
Temeljni računovodski predpostavki sta upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne
neomejenosti delovanja.
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov so: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
Spremembe računovodskih ocen, spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak
Računovodske usmeritve so načela, temelji, dogovori, pravila in navade, ki jih podjetje upošteva pri sestavljanju
računovodskih izkazov. Spremenijo se, če tako zahtevajo računovodski standardi in stališča oziroma pojasnila k
njim. V takem primeru podjetje učinke spremembe računovodske usmeritve, ki izhaja iz začetne uporabe
standarda, stališča oziroma pojasnila, obračuna v skladu s posebnimi prehodnimi določbami standarda, stališča
oziroma pojasnila, če posebnih prehodnih določb ni, pa spremembo uporabi za nazaj.
Računovodske usmeritve in ocene se v primerjavi s preteklim obračunskim obdobjem v letu 2012 niso
spreminjale.
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4.1. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012
podatki so v EUR

SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
Delnice in deleži v družbah v skupini
Druge delnice in deleži
Druge dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročna posojila
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
KRATKOROČNA SREDSTVA
Kratkoročne finančne naložbe
Druga kratkoročna posojila
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Zabilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti dobiček
Prenesena čista izguba
Čisti dobiček poslovnega leta
Čista izguba poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zabilančne obveznosti

Pojasnilo

4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.8.3.

4.8.4.

4.8.6.
4.8.5.
4.8.7.
4.8.8.
4.8.12.

4.8.9.

4.8.10.

4.8.11.

31.12.2012

31.12.2011

7.613.510
7.077.425
1.052
8.100
360.378
6.296.765
6.296.765
5.077.243
1.216.017
3.505
0
411.130
0
535.587
4.812
4.812
530.294
530.294
481
499
3.553.487

11.049.412
10.547.651
1.231
13.113
367.733
10.165.574
10.165.574
6.998.092
3.163.977
3.505
0
0
0
500.635
392.732
392.732
107.545
107.545
358
1.126
3.553.487

7.613.510
4.277.016
5.131.497
5.131.497
0
0
268.845
0
0
0
-1.123.327
0
67.211
0
0
67.211
3.269.283
2.977.194
2.222.900
754.294
292.089
24.724
267.365
0
3.553.487

16.180.909
12.844.247
5.131.497
5.131.497
3.158.484
0
1.004.893
0
-1.202.199
0
-379.925
0
251.223
0
0
251.223
3.085.439
2.796.304
2.222.905
573.399
289.135
16.337
272.798
0
3.553.487
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4.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE 01.01. DO 31.12.2012
podatki so v EUR

Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje do družb v skupini
Drugi poslovni prihodki
Kosmati donos od poslovanja
Poslovni odhodki
Stroški blaga, materiala, storitev
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški porabljenega materiala
Stroški materiala
Stroški energije
Drugi stroški materiala
Stroški storitev
Transportne storitve
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Drugi stroški storitev
Stroški dela
Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Rezultat iz poslovanja
Finančni prihodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni odhodki
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Celotni dobiček / izguba
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti dobiček / izguba obračunskega obdobja

Pojasnilo

4.9.1.

4.9.1.
4.9.3.

4.9.2.

4.9.4.

2012

2011

913
913
70
983
170.905
66.679
0
2.929
0
1.967
961
63.751
1.343
3.010
1.171
58.227
88.821
69.387
0
11.756
7.678
12.549
12.549
0
2.857
-169.922
21.202
25
21.177
0
21.177
0
2.555.899
2.335.084
220.442
175.855
44.586
374
5.199
267
-2.699.687
0
0
-2.699.687
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3.614
3.614
0
3.614
212.497
64.952
0
2.981
0
2.088
893
61.971
820
9.782
393
50.976
108.360
85.905
7.603
6.877
7.975
38.031
5.280
32.751
1.154
-208.883
41.325
0
41.325
0
41.325
0
212.096
11.036
201.060
154.677
46.383
0
0
271
-379.925
0
0
-379.925

21

SIVENT, d.d., Ljubljana

4.3. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 01.01. DO 31.12.2012
2012
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih
za prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v
tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev)

-2.699.687

-379.925

0

0

-736.048

0

0

0

0

0

-3.435.735

-379.925

leto 2012

leto 2011

Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

2011

4.4. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE 01.01. DO 31.12.2012
podatki so v EUR

A. Finančni tokovi pri poslovanju
a) Pritoki pri poslovanju
Poslovni prihodki
Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

-827.584
983
5.199
-834.394
627

17.037
3.614
0
12.324
1.099

b) Odtoki pri poslovanju
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij
Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Končne manj začetne zaloge
Začetni manj končni poslovni dolgovi
Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitve

-161.577
-158.356
-267
0
0
-2.954
0

-26.549
-144.915
0
0
0
118.366
0

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

-989.162

-9.512

1.098.898
21.202
0
0
0
686.576
391.120

455.811
41.325
0
0
0
311.036
103.450

-69.687
-69.687
0
0
0
0
0

-52.670
0
0
0
0
0
-52.670

1.029.211

403.141

B. Finančni tokovi pri naložbenju
a) Pritoki pri naložbenju
Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotovalnih
Izredni prihodki, ki se nanšajo na naložbenje
Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje)
Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje)
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje)
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje)
b) Odtoki pri naložbenju
Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotovalnih)
Izredni odhodki, ki se nanšajo na naložbenje
Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje)
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje)
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje)
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje)
c) Prebitek pritokov pri naložbenju ali odtokov pri naložbenju (a+b)

__________________________________________________________________________________________
Revidirano letno poročilo za 2012

22

SIVENT, d.d., Ljubljana
C. Finančni tokovi pri financiranju
a) Pritoki pri financiranju
Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen prevrednotovalnih)
Izredni prihodki, ki se nanšajo na financiranje
Povečanje kapitala (brez čistega dobička)
Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje)
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje)
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje)
b) Odtoki pri financiranju
Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje)
Izredni odhodki, ki se nanšajo na financiranje
Zmanjšanje kapitala (brez izgube poslovnega leta)
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje)
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje)
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje)
Zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobička (izplačila dividend in drugih
deležev)
c) Prebitek pritokov pri financiranju ali odtokov pri financiranju (a+b)
Č. Končno stanje denarnih sredstev
X) Finančni izid v obdobju (sešt. Prebitkov Ac, Bc, Cc)
Y) Začetno stanje denarnih sredstev

180.890
0
0
0
0
0
180.890

0
0
0
0
0
0
0

-220.815
-220.815
0
0
0
0
0

-436.517
-201.060
0
-235.457
0
0
0

0

0

-39.926

-436.517

481
123
358

358
-42.888
43.246

__________________________________________________________________________________________
Revidirano letno poročilo za 2012

23

SIVENT, d.d., Ljubljana

4.5. IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE 01.01. DO 31.12.2012
podatki so v EUR
A.1.
B.1.
B.2.
a)
b)
B.3.
a)
b)
c)
C.

Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja (31.12.2011)
Transakcije z lastniki
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Vnos presežka iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb
Spremembe v kapitalu
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala po sklepih organov vodenja in nadzora
Razporeditev kapitalskih rezerv na druge sestavine kapitala po sklepih
organov vodenje in nadzora
Končno stanje poročevalskega obdobja (31.12.2012)

5.131.497
0
0

3.158.484
0
0

Presežek iz
prev.fin.nal.
1.004.893
0
-736.048

0

-3.158.484

-736.048
0

Osnovni K

Kapitalske R

Preneseni čisti
izid
-1.202.198
0
0

Čisti izid
posl.leta
-379.925
0
-2.699.687
-2.699.687

1.202.198

1.956.286

0

-379.925

379.925

0

Kapital
7.712.751
0
-3.435.735
-2.699.687

0
-3.158.484
5.131.497

0

268.845

Bilančni dobiček / izguba 31.12.2012

1.582.123

1.576.361

0

0

-1.123.326

4.277.016

0

-1.123.326

-1.123.326

Preneseni čisti
izid
-647.043
0
0

Čisti izid
posl.leta
-555.155
0
-379.925
-379.925

-555.155

555.155

0

-555.155

555.155

0

Izkaz gibanja kapitala za obdobje 01.01.2011 do 31.12.2011:
podatki so v EUR
A.1.
B.1.
B.2.
a)
b)
B.3.
a)
b)
C.

Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja (31.12.2010)
Transakcije z lastniki
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Vnos presežka iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb
Spremembe v kapitalu
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala po sklepih organov vodenja in nadzora
Končno stanje poročevalskega obdobja (31.12.2011)

Bilančni dobiček / izguba 31.12.2011

5.131.497
0
0

3.158.484
0
0

Presežek iz
prev.fin.nal.
1.004.893
0
0

0

0

0

Osnovni K

Kapitalske R

Kapital
8.092.676
0
-379.925
-379.925

0
5.131.497

3.158.484

1.004.893

-1.202.198

-379.925

7.712.751

-1.202.198

-379.925

-1.582.123

SIVENT, d.d., Ljubljana
Na dan 31.12.2012 družba izkazuje bilančno izgubo v višini 1.123.326 evrov.
podatki so v EUR

A.
B.
C.
Č.
D.
E.
F.
G.

Čisti dobiček poslovnega leta
Čista izguba poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček
Prenesena čista izguba
Zmanjšanje kapitalskih rezerv
Zmanjšanje rezerv iz dobička
Povečanje rezerv iz dobička
Bilančni dobiček / izguba

2012
0
-2.699.687
0
-1.582.123
3.158.484
0
0
-1.123.326

2011
0
-379.925
0
-1.202.198
0
0
0
-1.582.123
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4.6. PRILOGE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Podatki in pojasnila v zvezi z 69. členom zakona o gospodarskih družbah (ZGD):
Opis metode, ki je bila uporabljena za vrednotenje posameznih postavk v letnih računovodskih izkazih in
metode, ki so bile uporabljene za izračun odpisov vrednosti.
Pri vrednotenju posameznih postavk v letnih računovodskih izkazih so bile v celoti upoštevane rešitve, ki jih
vsebujejo Slovenski računovodski standardi in interne usmeritve družbe za vrednotenje posameznega
sredstva navedene v točki 2.6 tega poročila.
Podatki o dolgoročnih finančnih naložbah v družbah, v katerih kapitalu je družba udeležena z najmanj 20 %.
Družba SIVENT d.d. ima najmanj 20 % lastniški delež v naslednjih družbah, ki jih izkazuje med dolgoročnimi
finančnimi naložbami:
2011:
Naložba

Kratk./Dolg.

GPL d.d.
Net TV d.o.o.
Moneta AD, Črna Gora
Trgovalna TV d.o.o.

D
D
D
D

%
lastništva
98,48%
93,62%
34,00%
27,00%

v evrih
Poslovni
Kapital na
izid leta
31.12.2011
2011
80.380 4.584.498
-23.753
-416.967
-483.824
320.138
-3.200
-20.684

2012:
v evrih
Naložba

Kratk./Dolg.

GPL d.d.
Net TV d.o.o.
Moneta AD, Črna Gora
Trgovalna TV d.o.o.

D
D
D
D

%
lastništva
98,48%
44,89%
34,00%
27,00%

Poslovni
Kapital na
izid leta
31.12.2012
2012
-351.767 5.155.731
21.746
54.779
106.265
993.777
-96
-20.780

Podatki o družbah v katerih je Sivent, d.d. družbenik in neomejeno osebno odgovarja za obveznosti te družbe.
Družba ni družbenik v nobeni družbi, kjer bi neomejeno osebno odgovarjala za obveznosti te družbe.
Podatki o višini odobrenega kapitala oziroma o pogojno povečanem osnovnem kapitalu.
Statut družbe je v členu 6.4.6. pooblastil upravni odbor, da v prvih petih poslovnih letih od avgusta 2008 po
vpisu spremebe statuta v sodni register poveča osnovni kapital za največ 2.565.748,59 EUR.
Podatki o pridobljenih lastnih deležih/delnicah.
V letu 2012 družba ni trgovala z lastnimi delnicami. Družba v bilanci stanja ne izkazuje lastnih delnic.
Podatki o številu in razredu izdanih delnic družbe.
Osnovni kapital družbe znaša 5.131.497,19 € in je razdeljen na 1.229.712 navadnih imenskih kosovnih
delnic.
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Razčlenitev kapitalskih rezerv v skladu s 1.odstavkom 64.člena ZGD-1.
Kapitalske rezerve predstavljajo vplačani presežek kapitala ob ustanovitvi družbe. Družba je celotne
kapitalske rezerve na dan 31.12.2012 v višini 3.158.484,21 EUR uporabila za pokritje prenesene izgube v
višini 1.582.123,85 EUR in dela čiste izgube poslovnega leta v višini 1.576.360,36 EUR.
Podatki o vrednostnih papirjih, ki jih je izdala družba .
Družba doslej ni izdala nikakršnih dividendnih obveznic, zamenljivih obveznic, obveznic s prednostno pravico
do nakupa delnic oziroma druge vrednostne papirje, ki dajejo imetniku določeno pravico.
Podatki o rezervacijah, ki so izkazane pod postavko druge rezervacije.
Družba ne izkazuje postavke druge rezervacije.
Podatki o višini vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim od 5 let.
Družba na dan 31.12.2012 ne izkazuje obveznosti, ki bi imele rok dospelosti daljši od 5 let.
Podatki o višini vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (zastavna pravica in podobno).
Obveznosti, ki so zavarovane s stvarnimi jamstvi so razkrite v točki 4.8.11 tega poročila.
Podatki o skupnem znesku finančnih obveznosti, ki niso izkazane v bilanci stanja, če so ti podatki pomembni za
oceno finančnega položaja družbe (izplačila pokojnin in obveznosti do družb v skupini).
Družba ima vse finančne obveznosti izkazane v bilanci stanja.
Podatki o čistih prihodkih od prodaje, ki so razčlenjeni po posameznih področjih poslovanja družbe oziroma po
posameznih zemljepisnih trgih.
Prihodki družbe so razkriti v točki 4.9.1. tega poročila.
Podatki o povprečnem številu zaposlenih v poslovnem letu, razčlenjeno po skupinah glede na izobrazbo.
Podatki so razkriti v točki 1.2.5 tega poročila.
Podatki o znesku stroškov dela v poslovnem letu, če je bila uporabljena razčlenitev izkaza poslovnega izida po 3.
odstavku 62. člena ZGD.
Izkaz poslovnega izida je razčlenjen po 2. odstavku 62. člena ZGD.
Podatki o skupnem znesku vseh prejemkov, ki so jih prejemali člani uprave, drugi delavci družbe, zaposleni na
podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe in člani nadzornega sveta.
Družba nima zaposlenih za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.
Skupna vrednost vseh prejemkov vseh 3 članov upravnega odbora je v letu 2012 znašala 55.817 evrov od
tega 50.125 evrov predstavlja bruto plača, 3.631 evrov bonitete, 1.298 evrov materialni stroški in 763 evrov
regres. Sejnine članom Upravnega odbora v letu 2012 niso bile izplačane.
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Plačila članom upravnega odbora v letu 2012 v evrih:
Član Upravnega odbora
Plača
Drugi
prejemki
Tomaž Lahajner
0
0
Majna Šilih
0
0
Bojana Vinkovič
50.125
5.692
SKUPAJ
50.125
5.692

Sejnine

Kriterij
0 Sejnina
0 Sejnina
0 pogodba
0

Pogodba z izvršno direktorico ne predvideva variabilnega dela plače.
Podatki o predujmih in posojilih, ki jih je družba odobrila članom uprave, drugim delavcem družbe, zaposlenim na
podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe in članom nadzornega sveta.
Družba v letu 2012 članom upravnega odbora in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni
del kolektivne pogodbe, ni odobrila posojil ali izplačala predujmov.
Podatki o firmi in sedežu obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo za najširši krog družb v
skupini in v razmerju do katere je družba odvisna družba ter navedbo mesta, kjer je mogoče dobiti to
konsolidirano letno poročilo.
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.
Odvisna družba:
GP Ljubljana d.d., Dunajska cesta 270, Ljubljana
Skupina Sivent je najvišji nivo konsolidacije.
Pogodbena vrednost storitev revidiranja za leto 2012 za družbo Sivent, d.d., Ljubljana znaša 3.500 evrov + DDV.
Transakcije s povezanimi osebami niso bile opravljene pod neobičajnimi tržnimi pogoji.
Poročilo o odnosih do povezanih oseb
Tabela povezanih družb:
Družba
GPL d.d., Ljubljana
Vizija Gastro d.o.o.
Net TV d.o.o., Ljubljana
Moneta A.D., Podgorica, Črna Gora
Trgovalna TV d.o.o., Ljubljana
Eerste Niedering Fonds B.V., Amsterdam, Nizozemska

Narava povezanosti
Odvisna družba
Odvisna družba od GPL d.d.
Lastniški delež več kot 20%
Lastniški delež več kot 20%
Lastniški delež več kot 20%
Obvladujoča družba

%
98,48 %
100,00 %
44,89 %
34,00 %
27,00 %
77,04 %

Seznam transakcij s povezanimi osebami v letu 2012:
Družba
Net TV d.o.o.
Net TV d.o.o.

Opis transakcije
dana posojila – povečanje
dana posojila – zmanjšanje

Vrednost
(v evrih)
400
-458.450
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Stanje poslov s povezanimi osebami na 31.12.2012:
Družba
Net TV d.o.o.

Opis
Dana posojila

Vrednost
(v evrih)
4.812

Na podlagi 545. člena Zakona o gospodarskih družbah podaja poslovodstvo družbe naslednje poročilo o odnosih
do povezanih družb:
Med povezanimi podjetji so bile sklenjene kreditne pogodbe po tržnih obrestnih merah.
Med obvladujočo in odvisnimi družbami v tem obdobju ni bilo nobenega, na osnovi obveznega navodila,
sklenjenega pravnega posla.
Družba GPL d.d. Ljubljana je dala nepremičnine v zavarovanje za kredit družbe Sivent d.d..
Uprava družbe tako skladno z določili 545. Zakona o gospodarskih družbah izjavlja, da obvladujoča družba
ni uporabila svojega vpliva tako, da bi pripravila odvisne družbe do tega, da bi zase opravila škodljiv pravni
posel ali da bi nekaj storile v svojo škodo.
Na podlagi 13. točke 1. odstavka 69. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) družba pojasnjuje, da
so vse transakcije s povezanimi osebami bile opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji.
Ljubljana, 25.4.2013
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Računovodske usmeritve
Tečaj in način preračuna v domačo valuto
Računovodski izkazi so prikazani v evrih, ki predstavljajo funkcijsko in predstavitveno valuto.
Za preračun tujih valut so se na dan 31.12.2012 uporabili naslednji srednji tečaji Banke Slovenije oziroma
referenčni tečaji ECB:
100 RSD (Srbski dinar) = 0,8819 €
100 HRK (Hrvaška Kuna) = 13,2319 €
1 CHF (Švicarski frank) = 0,8284 €
1 USD (Ameriški dolar) = 0,7579 €
Spremembe računovodskih usmeritev in računovodskih ocen
Temeljne računovodske usmeritve v primerjavi s preteklim letom so ostale nespremenjene.
Popravek bistvene napake
Popravka bistvene napake v letu 2012 ni bilo.
Obrestno in valutno tveganje
Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe deviznih tečajev.
Družba je valutnim tveganjem izpostavljena v zanemarljivi višini, skladno z vrednostjo naložb na trgih nekdanje
Jugoslavije.
Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe tržnih obrestnih
mer. Družba je izpostavljena obrestnim tveganjem, v kolikor se spreminjajo razmere na trgu.
4.7. METODE ZA VREDNOTENJE
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva zajemajo dolgoročne stroške razvijanja, usredstvene stroške naložb v tuja
opredmetena osnovna sredstva, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice.
Neopredmeteno dolgoročno sredstvo se pripozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, če je verjetno, da
bodo pritekale gospodarske koristi povezane z njim in če je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo
izmeriti.
Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po modelu nabavne vrednosti.
Opredmetena osnovna sredstva zajemajo opremo in drobni inventar.
Začetno računovodsko merjenje
Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem prepoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno
vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve po odštetju popustov ter vsi neposredno pripisljivi
stroški pripravljanja sredstva za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena stroškov
razgradnje, odstranitve in obnovitve.
Kasneje nastali stroški povečujejo nabavno vrednost, če povečujejo njihove prihodnje koristi, stroški povezani s
podaljšanjem dobe koristnosti pa znižujejo že oblikovan popravek vrednosti.
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Knjigovodska vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se mora zmanjšati, če presega njihovo
nadomestljivo vrednost.
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR, se lahko
razporedi kot material.
Za merjenje nepremičnine po pripoznaju mora podjetje izbrati model nabavne vrednosti ali model poštene
vrednosti. Podjetje se je odločilo za model nabavne vrednosti.
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem.
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko se je začelo
uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega dolgoročnega sredstva se
zmanjšuje z amortiziranjem.
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko se je začelo
uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.
Neopredmeteno dolgoročno sredstvo se začne amortizirati, ko je na voljo za uporabo.
Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo:
- Zgradbe
- Oprema
- Drobni inventar
- Dolgoročne premoženjske pravice
- Vlaganja v tuja osnovna sredstva

2%
12,5 - 33,33 %
50 %
33,33 – 20,00 %
20 %

Morebitno zmanjšanje vrednosti osnovnih sredstev zaradi oslabitve ni strošek amortizacije, temveč
prevrednotovalni poslovni odhodek v zvezi z osnovnimi sredstvi.
Finančne naložbe
Finančne naložbe zajemajo:
- naložbe v kapital drugih podjetij,
- naložbe v posojila.
Ločeno se izkazuje finančne naložbe v odvisna podjetja in pridružena podjetja.
Pripoznavanje in začetno računovodsko merjenje
Finančna naložba se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot finančno sredstvo, če a) je verjetno,
da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo, in b) je mogoče njeno nabavno vrednost zanesljivo
izmeriti.
Nakupno vrednost naložbe povečujejo stroški posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega
instrumenta.
Finančne naložbe v kapital podjetij se pripoznajo po pošteni vrednosti na dan nakupa in so povečane za
morebitne stroške nakupa.
Finančne naložbe v kapital drugih podjetij se pri začetnem pripoznavanju razvrstijo v skupino:
- za prodajo razpoložljiva finančna sredstva,
- finančne naložbe v posojila.
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Prevrednotovanje finančnih naložb
Prevrednotenje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Kot prevrednotenje se ne štejejo
pogodbeni pripis obresti in druge spremembe glavnice naložbe. Pojavi se predvsem kot prevrednotenje finančnih
naložb na njihovo pošteno vrednost, prevrednotenje finančnih naložb zaradi njihove oslabitve ali prevrednotenje
finančnih naložb zaradi odprave njihove oslabitve.
Finančne naložbe v kapital podjetij, katerih pošteno vrednost je mogoče določiti na trgu, se preračunajo na
pošteno vrednost na dan bilance stanja. Sprememba poštene vrednosti pri finančnem sredstvu, razpoložljivem za
prodajo, se pripozna neposredno v kapitalu.
Finančne naložbe v kapital podjetij, katerih poštene vrednosti ni mogoče določiti na trgu, se izkazujejo po nabavni
vrednosti in se po presoji prevrednotijo na sorazmerni del kapitala v odvisni družbi.
Naložbe v posojila se merijo po odplačni vrednosti.
Na vsak dan bilance stanja ocenjujemo, ali obstaja kak nepristranski dokaz o morebitni oslabljenosti finančnih
naložb. Če tak dokaz obstaja, finančno naložbo prevrednotimo zaradi oslabitve. Pri vrednotenju finančnih naložb
v delnice in deleže družb se upošteva pojasnilo 1 k SRS 3. Družba opravi preizkus za ocenitev oslabitve finančne
naložbe v delnice in deleže, ki niso izmerjeni po poštevi vrednosti, če je knjigovodska vrednost take finančne
naložbe na bilančni presečni dan za več kot 20% večja od sorazmernega dela knjigovodske vrednosti celotnega
kapitala naložbe.
Izgube zaradi oslabitve, ki so pripoznane v poslovnem izidu za finančne naložbe v kapitalske inštrumente,
razvrščene kot razpoložljiv za prodajo, se ne morejo razveljaviti prek poslovnega izida.
Razpripoznanje finančnih naložb
Ob odtujitvi finančne naložbe v kapital se pripozna finančni prihodek oziroma odhodek, če je čisti iztržek zanjo
večji oziroma manjši od njene knjigovodske vrednosti.
Preračuni finančnih sredstev izraženih v tuji valuti se pripoznajo v poslovnem izidu.
Terjatve
Terjatve zajemajo:
- pravice zahtevati plačilo dolga, dobavo stvari ali opraviti storitev,
- terjatve povezane s finančnimi prihodki,
- terjatve, ki se nanašajo se na kupce, zaposlene, državo ipd..
- terjatve za odloženi davek
Glede na zapadlost v plačilo se delijo na kratkoročne (zapadejo v plačilo v letu dni) in dolgoročne.
Terjatve se delijo na tiste, ki se nanašajo na stranke v državi in tujini.
Ločeno se izkazuje terjatve v odvisna podjetja in pridružena podjetja.
Začetno računovodsko merjenje
Terjatve se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. Kasnejša povečanja terjatev (razen predujmov)
povečujejo prihodke, zmanjšanja pa odhodke.
Terjatve izražene v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto, ta razlika predstavlja
prihodke ali odhodke iz poslovanja.
Del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu obračunskega obdobja, se v bilanci stanja
izkažejo med kratkoročnimi terjatvami.
Oslabitve terjatev
Knjigovodsko vrednost terjatev je treba zmanjšati s preračunom na kontu popravka vrednosti. Dvomljive terjatve
so tiste, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, sporne pa
tiste, zaradi katerih se je že začel sodni postopek. Popravki dvomljivih in spornih terjatev se opravijo po
posamični terjatvi in bremenijo prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi s terjatvami, njihova odprava pa
prevrednotovalne poslovne prihodke.
Ločeno izkazujemo terjatve do podjetij v skupini, do pridruženih podjetij in do drugih podjetij.
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Naložbene nepremičnine
Naložbena nepremičnina prinaša najemnino ali povečuje vrednost dolgoročne naložbe.
Naložbene nepremičnine zajemajo:
- zemljišča posedovana za povečanje vrednosti,
- zgradbe dane v poslovni najem.
Za merjenje naložbenih nepremičnin po pripoznaju uporabljamo model nabavne vrednosti. Po sistemu nabavne
vrednosti se meri kot opredmetena osnovna sredstva.
Denarna sredstva
Denarna sredstva zajemajo:
- gotovino,
- knjižni denar in
- denar na poti.
Ločeno se izkazuje denar v domači in tuji valuti. Zadolžitve na tekočih računih niso denarna sredstva.
Na dan bilanciranja se denarna sredstva v tuji valuti prevrednotijo po srednjem tečaju Banke Slovenije oziorma
tečaju ECB.
Kapital
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid
(izguba), čisti poslovni izid poslovnega leta.
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.
Dolgovi
Dolgovi so finančni in poslovni.
Dolgoročni dolgovi se nanašajo na obveznosti, ki zapadejo v plačilo v roku daljšem od leta dni. Kratkoročni
dolgovi pa se nanašajo na obveznosti, ki zapadejo v plačilo v roku krajšem od leta dni.
Dolgovi se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, in ob predpostavki, da
upniki zahtevajo njihovo poplačilo.
Dolgovi zajemajo:
- dobljena posojila,
- obveznosti do dobaviteljev,
- obveznosti do zaposlencev,
- obveznosti za obresti,
- obveznosti do države,
- obveznosti povezane z razdelitvijo poslovnega izida.
- obveznosti za prejete predujme in varščine.
Ločeno se izkazujejo dolgovi do odvisnih in pridruženih družb.
Ločeno se izkazujejo obveznosti do bank, drugih pravnih in fizičnih oseb, ter ločeno obveznosti do domačih in
tujih upnikov.
Dolgovi, izraženi v tujih valutah, so preračunani v domačo valuto na dan nastanka po srednjem tečaju Banke
Slovenije oziroma tečaju ECB, konec obračunskega obdobja pa po srednjem tečaju Banke Slovenije na zadnji
dan obračunskega obdobja oziroma tečaju ECB.
Obresti se obračunavajo v skladu s pogodbami.
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Rezervacije in dolgoročne pasivne razmejitve
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov.
Podjetje ni evidentiralo dolgoročnuh rezervacij za odpravnine zaposlenim in jubilejne nagrade, ker ocena le tega
ne presega pragu pomembnosti.
Kratkoročne časovne razmejitve
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške in kratkoročno nezaračunane
prihodke.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške in kratkoročno odložene prihodke.
Prihodki
Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni prihodki in finančni
prihodki so redni prihodki.
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki povezani s poslovnimi učinki.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi finančnih
naložb.
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid.
Odhodki
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni odhodki in finančni
odhodki so redni odhodki. Poslovne odhodke predstavljajo proizvajalni stroški prodanih količin, ter nabavna
vrednost prodanega trgovskega blaga, posredni stroški nabavljanja in prodajanja, posredni stroški skupnih služb
in prevrednotovalni poslovni odhodki, ki niso stroški.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi
sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz
prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve.
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje.
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če
zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala.
Druge odhodke predstavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid.
Odloženi davki
Računovodska obravnava terjatev in obveznosti za odloženi davek je rezultat obračunavanja sedanjih in
prihodnjih davčnih posledic.
Pomembne terjatve in obveznosti za odloženi davek povezanimi s poslovnimi dogodki v izkazu poslovnega izida
se tudi pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot odhodek za davek oziroma kot prihodek od davka. Vse
pomembne terjatve in obveznosti za odloženi davek povezanimi s posli, pripoznanimi neposredno v kapitalu, se
tudi pripoznajo neposredno v kapitalu.
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Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnega izida je sestavljen po posredni metodi iz podatkov bilance stanja na dan 31.12.2012 in bilance
stanja na dan 31.12.2011 in iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2012 ter iz dodatnih podatkov, ki so
potrebni za prilagoditev prejemkov in izdatkov in za ustrezno razčlenitev pomembnejših postavk.
4.8. RAZKRITJA K BILANCI STANJA
4.8.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva
Tabela gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev
v evrih
Dolgoročne
premoženjske pravice
Nabavna vrednost:
Stanje 1.1.2012
Pridobitve
Odtujitve
Stanje 31.12.2012
Nabrani popravek vrednosti:
Stanje 1.1.2012
Amortizacija v letu 2012
Odtujitve
Stanje 31.12.2012
Neodpisana vrednost:
Stanje 1.1.2012
Stanje 31.12.2012

Druga neopredmetena
sredstva

Skupaj

1.323

1.817

3.139
0
0
3.139

1.323

1.817

1.323

585
180

1.323

765

1.908
180
0
2.088

0
0

1.232
1.052

1.232
1.052

4.8.2. Opredmetena osnovna sredstva
Preglednica stanja in sprememb opredmetenih osnovnih sredstev:
v evrih
Oprema
Nabavna vrednost:
Stanje 1.1.2012
Pridobitve
Odtujitve
Stanje 31.12.2012
Nabrani popravek vrednosti:
Stanje 1.1.2012
Amortizacija v letu 2012
Odtujitve
Stanje 31.12.2012
Neodpisana vrednost:
Stanje 1.1.2012
Stanje 31.12.2012

Drobni inventar

Skupaj

68.684

2.744

71.428
0
0
71.428

68.684

2.744

55.570
5.014

2.744

60.584

2.744

58.314
5.014
0
63.328

13.114
8.100

0
0

13.114
8.100

Vsa osnovna sredstva družbe so kupljena z lastnimi sredstvi družbe. Osnovna sredstva družbe niso dana v
zavarovanje kot stvarno jamstvo. Osnovna sredstva niso v finančnem leasingu.
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4.8.3. Dolgoročne finančne naložbe in naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičine
Dolgoročne finančne naložbe v kapital
družb
Druge dolgoročne finančne naložbe
Skupaj dolgoročne finančne naložbe

31.12.2012
360.378

Struktura
5,41%

31.12.2011
367.733

Indeks
98

6.293.260

94,53%

10.162.069

62

3.505
6.657.143

0,05%
100,00%

3.505
10.533.307

100
63

Dolgoročne finančne naložbe v kapital družb se v znesku 5.077.243 evrov nanašajo na naložbe v kapital odvisne
družbe (GPL d.d.), znesek v višini 1.216.017 evrov pa se nanaša na naložbe v kapital drugih družb.
V naslednji preglednici so prikazane dolgoročne finančne naložbe v domača in tuja podjetja.
Delež
Naložba v:
lastništva v %
Naložbe v delnice s katerimi se ne trguje na borzi:
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana
98,48
Skupaj
Naložbe v deleže domačih družb:
NET TV d.o.o., Ljubljana
Trgovalna TV d.o.o., Ljubljana
Skupaj

44,89
27,00

Naložbe v delnice tujih družb:
DZU Moneta a.d., Podgorica
Skupaj

36,09

Število lotov
42.953

716

Skupaj dolgoročne finančne naložbe

Nabavna
vrednost

Okrepitev /
Oslabitev

v evrih
Knjigovodska
vrednost

6.998.092
6.998.092

-1.920.849
-1.920.849

5.077.243
5.077.243

1.585.602
2.700
1.588.302

-881.525
-2.700
-884.225

704.077
0
704.077

175.883
175.883

336.057
336.057

511.940
511.940

8.762.277

-2.469.017

6.293.260

Tabela gibanja dolgoročnih naložb:

367.733
10.162.069
3.505

0
450.000
0

-1.066.890
0

Amortizacija/
Oslabitev
-7.355
-3.251.919
0

10.533.307

450.000

-1.066.890

-3.259.274

31.12.2011
Naložbene nepremičine
Dolgoročne naložbe v kapital drugih družb
Druge dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročno dana posojila
Skupaj dolgoročne finančne naložbe in
naložbene nepremičnine

Povečanje

Zmanjšanje

31.12.2012
360.378
6.293.260
3.505
0
6.657.143

Povečanje se nanaša na dokapitalizacijo družbe NET TV d.o.o. v letu 2012. Zmanjšanje dolgoročnih naložb se
nanaša na odprodajo dela poslovnega deleža v družbi NET TV d.o.o. v letu 2012. Naložbene nepremičnine so se
v letu 2012 zmanjšale za obračunano amortizacijo. Oslabitev dolgoročnih naložb v kapital drugih družb pa
predstavlja oslabitev naložbe v delnice GPL d.d. v višini -1.920.849 evrov in sicer na revidirano knjigovodsko
vrednost na 31.12.2012. Zmanjšanje prevrednotovalnega popravka pri delnicah družbe DZU Moneta v višini 920.060 evrov je nastalo zaradi prevrednotenja cene delnice na tržno vrednost na dan 31.12.2012 in oslabitev
naložbe v družbo NET TV d.o.o. v višini -341.348 evrov in sicer po načelu kontinuiranega knjiženja na
proporcionalno vrednost, kot je bila dosežena ob zadnji prodaji dela poslovnega deleža. Pri prodajah delov
poslovnega deleža družbe NET TV d.o.o. smo dosegli 25 evrov dobička in 69.662 evrov izgube.
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4.8.4. Dolgoročne poslovne terjatve
31.12.2012
Dolgoročne terjatve iz naslova prodaje vrednostnih
papirjev
Skupaj dolgoročne terjatve iz poslovanja

411.130

Struktura

v evrih
31.12.2011

100,00%

0

411.130

0

Dolgoročne poslovne terjatve se nanašajo na dolgoročni del terjatev iz naslova prodaje dela poslovnega deleža
družbe NET TV d.o.o., ki zapade v letu 2014. Pravni posel je bil opravljen v letu 2012.
Tabela gibanja dolgoročnih poslovnih terjatev:
31.12.2011
Dolgoročne poslovne terjatve

Povečanje
411.130

0

Zmanjšanje
0

v evrih
31.12.2012
411.130

4.8.5. Kratkoročne poslovne terjatve
31.12.2012
515.674
369
-29.283
1.429
0
0
42.105
530.294

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
Popravek kratkoročnih terjatev do kupcev
Dani predujmi in varščine v državi
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Terjatve do državnih institucij
Ostale kratkoročne terjave
Skupaj kratkoročne terjatve iz poslovanja

Struktura
97,24%
0,07%
-5,52%
0,27%
0,00%
0,00%
7,94%
100,00%

31.12.2011
29.251
334
-29.585
1.429
64.011
0
42.105
107.545

v evrih
Indeks
1.763
110
99
100
0
100
493

Družba je v prejšnjih letih oblikovala popravke vrednosti terjatev do kupcev v višini 29.585 evrov, ki so zapadle
več kot leto dni in neplačane. Družba bo še naprej izvajala postopke izterjave navedenih terjatev.
Tabela gibanja popravka vrednosti terjatev
31.12.2011

povečanje

zmanjšanje

31.12.2012

-29.585

0

302

-29.283

Popravek vrednosti terjatev

Tabela zapadlosti terjatev:
v EUR
nezapadle
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
Popravek kratkoročnih terjatev do kupcev
Dani predujmi in varščine v državi
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Terjatve do državnih institucij
Ostale kratkoročne terjave
Skupaj kratkoročne terjatve iz poslovanja

zapadle do zapadle do zapadle do
90 dni
180 dni
365 dni

zapadle
nad 365
dni

497.760

1.429

499.189

0

0

0

31.105
31.105

Skupaj
497.760
0
0
1.429
0
0
31.105
530.294

Kratkoročne terjatve iz naslova prodaje vrednostnih papirjev v višini 486.760 evrov se nanašajo na neplačani del
kupnine pri prodaji naložbe, ki zapade v letu 2013.
Ostale kratkoročne terjatve v višini 42.105 evrov se v večini, to je v znesku 30.513 evrov, nanašajo na terjatve iz
naslova pogodbe o odstopu terjatev do družbe NET TV d.o.o.
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Tabela gibanja terjatev iz naslova prodaje vrednostnih papirjev:
0

Povečanje
655.760

Zmanjšanje
169.000

v evrih
31.12.2012
486.760

31.12.2012
4.812
4.812

Struktura
100,00%
100,00%

31.12.2011
392.732
392.732

v evrih
Indeks
1
1

31.12.2011
387.732
5.000
392.732

Povečanje
75.530
0
75.530

Zmanjšanje
458.450
5.000
463.450

31.12.2012
4.812
0
4.812

31.12.2011
Terjatve iz naslova prodaje vrednostnih papirjev

4.8.6. Kratkoročne finančne naložbe

Kratkoročno dana posojila
Skupaj kratkoročne finančne naložbe

Tabela gibanja kratkoročno danih posojil:
Dano posojilo družbi NET TV
Posojila dana drugim družbam
Skupaj dana posojila:

Dana posojila se obrestujejo po pogodbeno dogovorjenih tržnih obrestnih merah.
Tabela zavarovanj danih posojil:
Družba

Znesek posojila v evrih

Net TV d.o.o.

4.812

Zavarovanje
Menice

4.8.7. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

Evrska sredstva na računih
Evrski depoziti pri poslovnih bankah
Devizna sredstva na računih
Skupaj dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

31.12.2012
481
0
0
481

Struktura
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%

31.12.2011
358
0
0
358

31.12.2012
499
499

Struktura
100,00%
100,00%

31.12.2011
1.126
1.126

v evrih
Indeks
134

134

4.8.8. Aktivne časovne razmejitve

Kratkoročno odloženi stroški poslovanja
Skupaj kratkoročne aktivne časovne razmejitve

v evrih
Indeks
44
44

4.8.9. Kapital
V poslovnem letu 2012 je bil ustvarjen čisti poslovni izid v vrednosti -2.699.687 evrov.
V postavkah kapitala se je zmanjšal presežek iz prevrednotenja za delnice DZU Moneta v višini 736.048 evrov in
sicer zaradi prevrednotenja teh delnic za njihovo tržno vrednost ob koncu leta 2012, ki je bila nižja kot leto prej.
Iz kapitalskih rezerv je družba pokrila celotno preneseno izgubo v višini -1.582.124 evrov ter del izgube tekočega
leta v višini 1.576.360 evrov.
Podrobno so navedene spremembe v kapitalu prikazane v točki 4.4. Izkaz gibanja kapitala.
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Tabela gibanja presežka iz prevrednotenja

Presežek iz prevrednotenja finančnih naložb

31.12.2011

povečanje

zmanjšanje

31.12.2012

1.004.883

0

736.048

268.845

4.8.10. Dolgoročne obveznosti
31.12.2012
0
0
67.211
67.211

Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
Skupaj dolgoročne obveznosti

Struktura

100,00%
100,00%

31.12.2011
0
0
251.223
251.223

v evrih
Indeks

27
27

Družba na dan 31.12.2012 med dolgoročnimi obveznostmi izkazuje odložene obveznosti za davek v višini 67.211
evrov. Celotni znesek se nanaša na obračunani odloženi davek od vrednosti prevrednotenja naložbe v delnice
Moneta a.d., Črna gora. Znesek se je v letu 2012 zmanjšal zaradi padca tržnega tečaja delnice v letu 2012,
zaradi česar je bilo opravljeno tudi prevrednotenje vrednosti teh delnic navzdol na njihovo tržno vrednost na dan
31.12.2012.
Tabela gibanja obveznosti za odložene davke:
Odložene obveznosti za davek

31.12.2011
251.223

Zmanjšanje
184.012

Povečanje
0

4.8.11. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročna posojila pridobljena pri podjetjih v državi
Kratkoročna posojila pridobljena pri bankah v državi
Kratkoročna posojila pridobljena pri bankah v tujini
Kratkoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij
Kratkoročne obveznosti za obresti
Kratkoročno prejeti predujmi
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj kratkoročne finančne in poslovne obveznosti

31.12.2012
2.977.194
754.294
2.222.900
0
0
292.089
24.724
0
6.620
482
258.536
0
1.728
3.269.283

Struktura
91,07%
23,07%
67,99%
0,00%
0,00%
8,93%
0,76%
0,00%
0,20%
0,01%
7,91%
0,00%
0,05%
100,00%

31.12.2012
67.211

v evrih
31.12.2011
Indeks
2.796.304
106
573.399
132
2.222.905
100
0
0
289.135
101
16.337
151
0
7.404
89
1.169
41
199.158
130
64.000
0
1.067
162
3.085.439
106

Družba nima obveznosti, ki bi zapadle v obdobju daljšem od 5 let.
Kratkoročna posojila pridobljena pri podjetjih v državi v višini 754.294 evrov se nanašajo predvsem na prejeto
posojilo od drugih pravnih oseb. V letu 2013 je družba poplačala posojilo v višini 165.000 EUR, za preostali del v
višini 563.599 evrov ima družba rok vračila do dne 31.12.2013. Posojila so obrestovana po tržni obrestni meri.
Zavarovanje je navedeno v točki Zabilančne evidence.
Kratkoročna posojila pridobljena pri domačih bankah v višini 2.222.900 evrov se v celoti nanašajo na prejeto
posojilo od banke Nova KBM d.d. Posojilo zapade 1.4.2013 in se obnavlja polletno. Obresti družba plačuje
mesečno. Posojilo se bo delno poplačalo v letu 2013 s prodajo premoženja družbe, dokončno pa v naslednjih
letih, prav tako s prodajo premoženja družbe. Posojilo je obrestovano po tržni obrestni meri. Zavarovanje prejetih
posojil je razkrito v točki Zabilančne evidence.
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Kratkoročne obveznosti za obresti v višini 258.536 evrov se nanašajo na obračunane obresti za prejeta posojila,
od tega največji del predstavljajo obveznosti za obresti do drugih pravnih oseb v višini 225.956 evrov ter do
banke v višini 31.683 evrov.
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij v višini 482 evrov se nanašajo na obveznost za plačilo
prispevkov in davkov od prejemkov ter davek na dodano vrednost .
Kratkoročno prejeti predujmi v preteklem letu so se nanašali na prejete avanse za kupnine za poslovni delež po
predpogodbi, ki pa so v letu 2012 s sklenitvijo pravnega posla v notarski obliki bili preneseni v plačane kupnine.
4.8.12. Zabilančna evidenca
- Za zavarovanje svojih obveznosti iz naslova prejetega posojila v višini glavnice 2.222.900 evrov pri banki Nova
KBM d.d. ima družba zastavljene naslednje vrednostne papirje:
Vrednostni papir:

Število delnic

Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.

16.500

Družba ima pri banki delno zastavljeno tudi nepremičnino na Jurčičevem trgu v Ljubljani ter del zemljišč v lasti
GPL d.d. na lokaciji Dunajska cesta 270, Ljubljana.
Znesek neodplačanega posojila na dan 31.12.2012 znaša 2.222.900 evrov.
Za zavarovanje svojih obveznosti iz naslova prejetega posojila pri drugi pravni osebi je družba Sivent d.d. izdala
menice ter zastavila naslednje vrednostne papirje:
Vrednostni papir:
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.

Število delnic
10.000

Družba nastopa kot porok osebam v skupini iz naslova prejetih posojil v višini 2.350.000,00 EUR.
4.9. RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
4.9.1. Poslovni prihodki

Poslovni prihodki
Drugi prihodki iz poslovanja
Skupaj poslovni prihodki

Leto 2012
913
70
983

Struktura
92,88%
7,12%
100,00%

Leto 2011
3.614
0
3.614

Leto 2012
21.177
25
21.202

Struktura
99,88%
0,12%
100,00%

Leto 2011
41.325
0
41.324

v evrih
Indeks
25
27

4.9.2. Finančni prihodki

Prihodki od obresti iz naslova danih posojil
Prihodki iz naslova prodaje finančnih naložb
Skupaj finančni prihodki

v evrih
Indeks
51
51

Prihodki od obresti iz naslova danih posojil v višini 21.177 evrov predstavljajo obračunane obresti za dana
posojila v letu 2012.
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4.9.3. Poslovni odhodki
Pregled stroškov po naravnih vrstah je prikazan v naslednji tabeli:
Leto 2012
2.929
63.751
12.549
88.821
2.857
170.905

Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški amortizacije
Stroški dela
Drugi stroški
Skupaj stroški
Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev in
dolgoročnih sredstvih
Skupaj poslovni odhodki

Struktura
1,71%
37,30%
7,34%
51,97%
1,67%
100,00%

Leto 2011
2.981
61.971
5.280
108.360
1.154
179.745

0

32.751

170.905

212.497

v evrih
Indeks
98
103
238
82
248
95

80

Stroški storitev se v glavnem nanašajo na stroške intelektualnih storitev (računovodstvo, revizija, notar, cenitve
nepremičnin) v višini 24.835 evrov, stroške KDD storitev, Ljubljanske borze in ATVP v višini 13.826 evrov ter
stroške plačilnega prometa, odobritve podaljšanja posojila in zavarovanj 14.061 evrov. Stroški najemnin so v letu
2012 znašali 3.010 evrov.
Stroški po funkcionalnih vrstah
Leto 2012
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški uprave
Stroški prodaje
Skupaj stroški

0
170.905
0
170.905

Struktura
0,00%
100,00%
0,00%
100,0%

v evrih
Indeks

Leto 2011
0
212.497
0
212.497

80
80

4.9.4. Finančni odhodki

Odhodki za obresti iz naslova prejetih posojil
Odhodki od prevrednotenja terjatev in dolgov
izraženih v tuji valuti
Odhodki od prodaje finančnih naložb
Prevrednotovalni finan.odhodki zaradi oslabitve
Drugi finančni odhodki
Skupaj finančni odhodki

Leto 2012
220.442

Struktura
8,62%

Leto 2011
201.021

0

0,00%

0

69.687
2.265.397
374
2.555.899

2,73%
88,63%
0,01%
100,00%

11.036
0
38
212.096

v evrih
Indeks
110
631
980
1.205

Odhodki za obresti iz naslova prejetih posojil v višini 220.442 evrov se v večini nanašajo na obresti od prejetih
posojil od bank in sicer v višini 175.855 evrov. Ostali del se nanaša na obresti od prejetih posojil od drugih
pravnih oseb.
Odhodki od prodaje finančnih naložb se nanašajo na rezultat pri prodaji naložbe v družbo NET TV d.o.o.
Prevrednotovalni finančni odhodki zaradi oslabitve:
Leto 2012
Prevrednotovalni finan.odhodki zaradi oslabitve:
GPL d.d.
NET TV d.o.o.
Trgovalna TV d.o.o.
Skupaj

1.920.849
341.348
3.200
2.265.397

Struktura
75,15%
13,36%
0,13%
88,63%
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Pojasnila:
 Naložba v delnice GPL d.d.d je bila skladno z računovodsko usmeritvijo prevrednotena na revidirano
knjigovodsko vrednost na 31.12.2012, zaradi visoke izpostavljenosti družbe Sivent, d.d., Ljubljana tej
naložbi.
 Naložba v družbo NET TV d.o.o. je bila prevrednotena na vrednost, ki ustreza proporcionalnemu znesku
glede na ceno pri zadnji prodaji dela poslovnega deleža, v primeru, da bi ta cena proporcionalno bila
enaka tudi za poslovni delež v lasti družbe Sivent, d.d., Ljubljana.
 Trgovalna TV d.o.o.: popravek vrednosti obresti za leto 2012 na dano posojilo, za glavnico katerega smo
oblikovali popravek že v preteklih letih.

5. DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
Po datumu bilance stanja se niso pojavili dogodki, ki bi lahko bistveno vplivali na računovodske izkaze na dan
31.12.2012.
Med pomembnimi dogodki v letu 2013, ki ne vplivajo na računovodske izkaze za leto 2012, bi izpostavili prodajo
nepremičnine v Ljubljani, pri kateri je družbe ustvarila pozitiven rezultat.
Ljubljana, 25.04.2013
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6. POROČILO O REVIDIRANJU
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