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2 POSLOVNO POROČILO 
 
 
2.1 REZULTATI POSLOVANJA 
 

Prihodki 
 
V letu 2009 je družba ustvarila za 39.085.615,00 EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar predstavlja 8,6 % rast 
glede na leto 2008. Družba je v letu 2009 poslovala v okvirih plana. 
 
Največji delež k obsegu prodaje so prispevale telekomunikacijske storitve na medoperaterskem nivoju. 
Družba je podpisala preko 20 novih pogodb o medomrežnem povezovanju na segmentu Veleprodaje 
govornih storitev. Gre za domače operaterje, najpomembnejše regijske in svetovne operaterje iz Evrope, 
ZDA, Bližnjega Vzhoda in Afrike. Skupno je imela družba ob koncu leta 2009 aktivnih 107 povezav. Na 
segmentu podatkovnih storitev je družba v letu 2009 uspela realizirat 10 novih mednarodnih povezav. 
Uspešno skrbimo za varno povezljivost veleposlaništev tujih držav, bančnih sistemov in drugih mednarodnih 
ustanov. Skupno s koncem leta 2009 družba upravljala 24 mednarodnih povezav.        
 
Odhodki 
 
Poslovni odhodki so v letu znašali 38.859.078,00 EUR, z največjim deležem stroškov medoperaterskih 
telekomunikacijskih storitev in odpisi vrednosti, kjer največja postavka slabitev dobrega imena v letu 2009 
znaša 650.000,00 EUR. Medletno so se operativni stroški v letu 2009 povečali iz naslova večje aktivnosti na 
vseh segmentih poslovanja. Za družbo je bilo leto 2009 zelo zahtevno, saj je bilo za dosego planskih okvirov 
predvsem zaradi svetovne gospodarske krize potrebnih več sredstev za dosego zastavljenih ciljev. Tako je 
družba vložila dodatna sredstva v izobraževanja zaposlenih in direktni kontakt s poslovnimi partnerji na 
poslovnih konferencah v tujini,  dodatno je vložila sredstva v zagotavljanje večje zanesljivosti delovanja 
omrežja, investirala je v novi billing sistem in zaradi grobih kršitev zakonodaje s strani drugih subjektov na 
trgu imela večje stroške pravnih in drugih storitev. V naslednjem letu družba nadaljuje z optimiranjem 
stroškov glede na realiziran donos.  
 
Zaposleni 
 
V družbi je bilo s 1.1.2009 zaposlenih 21 ljudi. Organizacijsko je družba ostala nespremenjena. Kadrovsko je 
v letu 2009 največ okrepila oddelek prodaje s povdarkom na podatkovnem segmentu. Družba ob koncu leta 
išče mlade in sposobne kadre z izkušnjami v telekomunikacijah. 31.12.2009 je družba zaposlovala 18 ljudi.  
 
Dobiček 
 
Čisti dobiček poslovnega leta znaša 61.156,00 EUR. Prenesena izguba iz prejšnjih let znaša 2.222.208.,00 
EUR. Bilančna izguba konec poslovnega leta 2009 znaša 2.161.053,00 EUR. 
 
Finančno je družba v letu 2009 poslovala zelo uspešno. Poslovne in finančne obveznosti so bile redno 
plačane, terjatve uspešno izterjane. Družba posluje s prvovrstnimi poslovnimi partnerji, kjer je finančna 
disciplina pogoj za dolgoročno in uspešno sodelovanje. Družba Akton dokazuje, da je zanesljiv partner in 
najboljša med srednje velikimi operaterji v regiji.        
 
Investicije v opredmetena osnovna sredstva so v letu 2009 znašale 39.963,45 EUR. Večina investicij je bila 
namenjena razširitvi obstoječih glasovnih in podatkovnih kapacitet. Investicije v neopredmetena osnovna 
sredstva so znašala 30.893,05 EUR.  Družbi v letu 2009 ni bilo potrebno financirati investicij v družbah v 
100% lasti.      
 
Po koncu poslovnega leta družba ni imela pomembnejših poslovnih dogodkov.   
 
Družba dolgoročno vlaga v razvoj podatkovnih in glasovnih storitev, zagotavljanje višje kakovosti in 
uvajanje novih storitev.  Investicije zagotavlja iz lastnih sredstev. Raziskav družba ne izvaja. 
 
V poslovnem letu 2009 družba ni bila dokapitalizirana.      
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2.2 STORITVE IN PRODUKTI 
 

2.2.1 Medoperaterska prodaja glasovnih storitev 
 
Družba Akton je prisotna v dveh največjih srednje evropskih stičiščih (PoP Dunaj in PoP Frankfurt), kar 
družbi omogoča vzpostavljanje mednarodnih medomrežnih povezav (TDM, IP) z največjimi evropskimi in 
svetovnimi operaterji. Lokalno se družba povezuje še z nacionalnimi operaterji fiksnih in mobilnih 
komunikacij v Jadranski regiji. 
 
Družba je največji alternativni ponudnik tovrstnih storitev v regiji z letnim obsegom 351 mio minut.  
 

2.2.2 Originacija klicev 
 

V letu 2009 je hčerinsko podjetje v Srbiji dobilo licenco s strani državne Agencije in začelo ponujati VoiP 
storitve. Začetna rast obsega poslovanja je zadovoljiva, trg pa predstavlja največji potencial med vsemi v 
regiji. V Makedoniji in na Hrvaškem sta hčerinski podjetji v letu 2009 nadaljevali z uspešnim ponujanjem 
mednarodnih klicev poslovnim uporabnikom.   
 

2.2.3 Podatkovne storitve, najeti vodi in IP 
 

V letu 2009 je družba dokončno postala vodilni integrator tehnološko najnaprednejših povezav ter aplikacij v 
jadranski regiji. Hkrati je ostala zvesta svojem cilju: biti »One-Stop-Shop« ponudnik storitev za mednarodne 
partnerje za celotno regijo. Družbi Akton je uspelo poglobiti sodelavanje z lokalnimi operaterji s pomočjo 
katerih svojim kupcem omogoča dostop do vseh lokacij v regiji.        
 
V zadnjih nekaj letih smo postali izbrani ponudnik mednarodnih zasebnih najetih vodov (IPLC) v jadranski 
regiji za mnoge operaterje in poslovne uporabnike. S koncem leta 2009 je družba na seznam držav v katerih 
že ponuja svoje podatkovne storitve (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija) dodala 
še Črno Goro in Albanijo. S tem je geografsko zaokrožila svoje področje poslovanja na celotno jadransko 
regijo. V letu 2009 je družba zaradi povečanih potreb nadgradila kapaciteto svojega omrežja v smeri proti 
Frankfurtu. Hkrati je povečala kapaciteto preko optičnega hrbteničnega omrežja do Sarajeva in Skopja. 
 
Obseg poslovanja družbe na mednarodnem podatkovnem trgu telekomunikacij se je v prvi polovici leta 2009 
povečal za 30%. V drugi polovici se je predvsem zaradi racionalizacije zasebnih podatkovnih povezav 
mednarodnih podjetij aktivnost na trgu umirila. Ob koncu leta 2009 je bilo zaznati ponovno povečanje 
aktivnosti. V družbi pričakujemo, da se bodo mednarodna podjetja, ki so s svojimi poslovnimi enotami 
prisotna v regiji, v letu 2010 vse več odločila za izpeljavo informacijskih projektov, ki so bili zaradi kriznih 
razmer v letu 2009 prestavljeni v prihodnost. Hkrati se bo trend racionalizacije zasebnih najetih vodov izražal 
v večjem obsegu naročenih MPLS povezav. Družba je v letu 2009 že uspešno realizirala nekaj NNI povezav 
z največjimi svetovnimi operaterji za potrebe MPLS.  
 
Slednje predstavlja veliko priložnost za družbo Akton, saj je v letu 2009 dokončno vzpostavila svoje MPLS 
omrežje v celotni regiji. Nova tehnologija je omogočila družbi izboljšanje hrbteničnega omrežja in s tem 
povečano varnost, hitrejše usmerjanje in boljši izkoristek razpoložljivih kapacitet. V družbi svojim strankam 
ponujamo standardizirane L3 MPLS povezave, kar strankam omogoča Intranet/Internet ali Common Service 
VPN-e. Lastno hrbtenično omrežje prav tako podpira povezave CsC (Carrier supporting Carrier) in 
zagotavlja parametre QoS (Quality of Service), ki so individualno definirane v dogovoru o zagotavljanju 
nivoja kvalitete storitev (SLA - Service Level Agreement). Stranke lahko razporejajo pasovno širino med 
aplikacijami in protokoli, kot so VoIP, video konference, ERP, SIP, Citrix, X-Windows, PC-Anywhere, 
Netshow, Netbios, NFS, HTTP, dostop do Interneta, e-pošta in še veliko več. 
 
V prvi polovici letu 2010 bo Akton vzpostavil zaščiteno hrbtenično omrežje do Beograda ter s tem postal 
prvi operater, ki bo povezal vsa glavna mesta v regiji v enotno hrbtenično omrežje. Hkrati bo Akton v letu 
2010 postal GE ponudnik v regiji.  
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Slika 1: Hrbtenično omrežje družbe Akton d.o.o. in hčerinskih družb v regiji 
 

 

2.3 STRATEGIJA 
 

V letu 2009 smo uspešno izvajali strateške usmeritve. Dosegli smo večino kratkoročnih ciljev in začrtali 
nove.  Za dosego le teh, smo si zastavili dolgoročne prioritete za obdobje 2010-2014.  

Rezultati poslovanja doseženi v zadnjih letih potrjujejo, da Akton dosega visoko zastavljene cilje ter dosega 
odlične rezultate na visoko konkurenčnih trgih. V družbi želimo uspeh na mednarodnem trgu razširiti tudi s 
storitvami za največja slovenska podjetja s prisotnostjo v regiji. Mednarodne banke in zavarovalnice, državne 
ustanove in trgovska podjetja so ciljne skupine, ki se že pojavljajo kot uporabniki naših storitev.  

Nadaljne investicije bodo podjetju omogočale nove povezave v mednarodnih vozliščih in izvedbo nekaj 
ključnih projektov za nadaljno rast.  

Ključne prioritete družbe v obdobju 2010-2014: 

- Vstop na nove trge (Penetrating new markets) 
- Konkurenčnost ponudb (Competitive offerings) 
- Zagotavljanje finančne stabilnosti (Ensure financial stability) 
- Usmerjenost h kupcu (Customer focus) 
- Vse rešitve na enem mestu (One-Stop-Shop) 
- Nove storitve (Searching for new niche) 
- Povezanost Akton skupine (Increase synergy between regional subsidiaries)  

Akton postaja najboljši ponudnik telekomunikacijskih storitev s ciljem povezati regijo z globalnim svetom 
telekomunikacij. Akton ne vidi konkurence, vidi samo partnerje! 
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2.4 IZPOSTAVLJENOST IN OBVLADOVANJE TVEGANJ 
 
 
Upravljanje s tveganji 
 
Zavedamo se izpostavljenosti številnim tveganjem, ki so stalnica v poslovanju, zato je učinkovito redno 
spremljanje in obvladovanje tveganj nujen celovit pristop. Tako je upravljanje tveganj vpeto v vsa področja 
delovanja. 
 
2.4.1 Valutno tveganje 
 
Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost premoženja nihala zaradi spremembe deviznih tečajev. 

Valutno tveganje je pomembna kategorija, ki jo spremljamo in sicer predvsem na naložbeni strani, saj lahko 
tovrstna tveganja izničijo realizirane kapitalske dobičke. Valutno tveganje je povezano z deželnim, tako da že 
v okviru deželnega tveganja spremljamo tudi preteklo in načrtovano gibanje valut naših ciljnih trgov. 
 
2.4.2 Obrestno in kreditno tveganje 
 
Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost premoženja nihala zaradi spremembe tržnih obrestnih mer. 

Kreditno (zaupanjsko) tveganje je tveganje, kjer se zaradi neporavnane pogodbene obveznosti nasprotne 
stranke (kupca) zmanjšajo gospodarske koristi podjetja. 
 
Na strani zagotavljanja finančnih sredstev za lastne naložbe je ključno obrestno tveganje, ki ga minimiziramo 
tako, da najemamo posojila s fiksno obrestno mero in s tem preprečimo potencialno zviševanje fiksnih 
stroškov obresti v primeru dviga referenčnih obrestnih mer (EURIBOR). Na ta način obrestno tveganje 
prevalimo na banko, hkrati pa, glede na veliko konkurenco bank, kljub vsemu optimiramo pogoje, po katerih 
se zadolžujemo. V kolikor to ne bo več mogoče, se bomo posluževali obrestnega zavarovanja z izvedenimi 
finančnimi instrumenti. 
 
2.4.3 Plačilno-sposobnostno tveganje 
 
Plačilno-sposobnostno tveganje je tveganje, povezano s primanjkljajem razpoložljivih finančnih virov in 
posledično nesposobnostjo družbe, da v dogovorjenih rokih izpolnjuje svoje obveznosti. Družba se trudi, da 
učinkovito gospodari s sredstvi družbe in z rednim načrtovanjem prilivov in odlivov planira likvidnostna 
sredstva. 

Tudi z obrestno politiko vplivamo na uravnavanje likvidnostnih tveganj, ker lažje določimo mesečne odlive 
za obresti.. Podobno spremljamo vse ostale likvidnostne kategorije na dnevnem nivoju z možnostjo dodatnih 
projekcij za prihodnost. Že sedaj skušamo na podlagi dnevnega spremljanja likvidnostnih potreb optimizirati 
razporejanje sredstev po podjetjih, v bodoče pa še načrtujemo prehod na storitev cash-managementa. Odprta 
revolving linija nam omogoča dovolj varnosti glede na naše potrebe, zato se večjih likvidnostnih problemov 
tudi v prihodnje ne bojimo. 
 
 
2.5 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 
 
Po datumu bilance stanja ni bilo dogodkov, ki bi pomembno vplivali na računovodske izkaze za leto 2009.  
 
 
2.6 POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI 
 
Kot odvisna družba smo v okoliščinah, ki so bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel ali 
storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem poslu z matičnim podjetjem dobili ustrezno vračilo in s 
tem, ko je bilo storjeno ali opuščeno dejanje, družba Akton d.o.o. ni bila prikrajšana. 
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RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2009 
 
2.7 BILANCA STANJA na dan 31.12.2009 

   v EUR 
  Pojasnilo 31.12.2009 31.12.2008 

        
Sredstva      14.334.620 15.776.139 
        
A. DOLGOROČNA SREDSTVA  7.548.725 8.028.367 
        
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1 6.315.373 6.943.624 
    1. Dolgoročne premoženjske pravice  36.703 14.954 
    2. Dobro ime  6.278.670 6.928.670 
        
II. Opredmetena osnovna sredstva     2 469.376 678.060 
    1. Zgradbe   0 4.476 
    2. Druge naprave in oprema  469.376 673.584 
        
III. Naložbene nepremičnine  0 0 
    
IV. Dolgoročne finančne naložbe  460.981 68.490 
    1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  460.981 68.490 
        a) Delnice in deleži v družbah v skupini 3 460.981 68.490 
    
V. Dolgoročne poslovne terjatve  0 0 
    
VI. Odložene terjatve za davek 4 302.995 338.193 
        
B. KRATKORO ČNA SREDSTVA      6.749.539 7.712.686 
        
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  0 0 
    
II. Zaloge 5 83.375 99.329 
        
III. Kratkoročne finančne naložbe      1.367.617 1.768.844 
    1. Kratkoročna posojila  1.367.617 1.768.844 
       a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 6 1.367.471 1.766.291 
       b) Kratkoročna posojila drugim  146 2.553 
        
IV. Kratkoročne poslovne terjatve       5.275.386 5.833.190 
    1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini  90.688 165.458 
    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 7 4.473.896 5.463.139 
    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 8 710.802 204.593 
    
V. Denarna sredstva  23.161 11.323 
        
C. KRATKORO ČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE      36.356 35.086 
        
ZUNAJBILAN ČNA SREDSTVA 15 3.286.424 1.585.119 
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       v EUR 
  Pojasnilo 31.12.2009 31.12.2008 

        
Obveznosti do virov sredstev      14.334.620 15.776.139 
        
A. KAPITAL     9 5.195.903 5.134.747 
        
I. Vpoklicani kapital      4.915.686 4.915.686 
    1.Osnovni kapital  4.915.686 4.915.686 
    
II. Kapitalske rezerve  2.434.649 2.434.649 
    
III. Rezerve iz dobička      6.621 6.621 
      1. Zakonske rezerve  6.621 6.621 
        
IV. Presežek iz prevrednotenja       0 
        
V. Preneseni čisti poslovni izid  (2.222.209) (2.263.665) 
        
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta  61.156 41.456 
    
    
B. REZERVACIJE IN DOLGORO ČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   0 0 
        
    
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI      706.023 3.550.016 
    
I. Dolgoročne finančne obveznosti  706.023 3.550.016 
    1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank  0 2.862.500 
    2. Druge dolgoročne finančne obveznosti 10 706.023 687.516 
    
II. Dolgoročne poslovne obveznosti  0 0 
    
III. Odložene obveznosti za davek  0 0 
    
    
Č. KRATKORO ČNE OBVEZNOSTI   8.365.458 6.527.500 
    
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev  0 0 
    
II. Kratkoro čne finančne obveznosti  3.179.191 1.485.701 
    1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 11 2.987.793 917.545 
    2. Druge kratkoročne finančne obveznosti  191.398 568.156 
    
III. Kratkoro čne poslovne obveznosti  5.186.267 5.041.799 
    1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 12 690.394 651.288 
    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 13 3.582.001 4.303.118 
    3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 14 913.872 87.393 
        
D. KRATKORO ČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE      67.236 563.876 
    
ZUNAJBILAN ČNA SREDSTVA 15 3.286.424 1.585.119 
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2.8 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za leto 2009 
   v EUR 
 Pojasnilo 2009 2008 
1. Čisti prihodki iz prodaje 16 39.085.615 35.993.163 
    a) Prihodki, doseženi na domačem trgu  2.891.827 5.161.469 
    b) Prihodki, doseženi na tujem trgu  36.193.788 30.831.694 
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje  0 0 
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve  0 0 
4. Drugi poslovni prihodki (s prevred. poslovnimi prihodki)  0 913 
    
5. Stroški blaga, materiala in storitev  36.931.482 33.845.367 
    a) Nabavna vrednost prodanih blaga in mat. ter stroški porab. materiala  40.715 75.381 
    b) Stroški storitev 18 36.890.767 33.769.986 
6. Stroški dela 19 1.008.113 868.587 
    a) Stroški plač  781.665 663.483 
    b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokoj. zavarovanj)  150.114 126.374 
            - stroški pokojninskih zavarovanj  90.652 77.188 
            - stroški drugih socialnih zavarovanj  59.462 49.186 
    c) Drugi stroški dela  76.334 78.730 
7. Odpisi vrednosti 20 907.791 798.171 
    a) Amortizacija  235.681 316.190 
    b) Prevrednot. poslovni odhodki pri neop. sredstvih in opred. osn. sredstvih  672.110 467.320 
    c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  0 14.661 
8. Drugi poslovni odhodki  11.692 23.505 
    
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA  226.537 458.446 
    
9. Finančni prihodki iz deležev  0 0 
    
10. Finančni prihodki iz danih posojil  58.573 76.480 
     a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini  58.348 71.340 
     b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim  225 5.140 
    
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev   3.149 3.324 
     a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih  3.149 3.324 
    
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb   0 0 
    
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  186.522 394.866 
     a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini   0 0 
     b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank   152.773 327.400 
     c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  33.749 67.466 
    
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  5.184 271 
     a) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti  5.184 271 
    
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA  96.553 143.113 
    
15. Drugi prihodki  1.628 3.113 
    
16. Drugi odhodki   1.828 1.688 
    
CELOTNI POSLOVNI IZID  96.353 144.538 
    
17. Davek iz dobička  0 0 
    
18. Odloženi davki  (35.197) (103.082) 
    
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  61.156 41.456 
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2.9 IZKAZ DENARNIH TOKOV za leto 2009 
 
  v EUR 
 2009 2008 
A. Denarni tokovi pri poslovanju   
a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.096.896 1.088.032 

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 39.090.392 36.000.513 

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevred.) in fin. odhodki iz posl. obveznosti (37.958.299) (34.809.399) 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih (35.197) (103.082) 
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
   odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 

255.514 330.295 

Začetne manj končne poslovne terjatve 557.804 (1.556.468) 
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve (1.270) (31.321) 
Začetne manj končne odložene terjatve za davek 35.198 103.082 
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 
Začetne manj končne zaloge 15.954 (10.067) 
Končni manj začetni poslovni dolgovi 144.468 1.275.700 
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije (496.640) 549.369 
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0 

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b) 1.352.410 1.418.327 
   
B. Denarni tokovi pri naložbenju   
a) Prejemki pri naložbenju 442.417 77.700 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 2.423 76.480 

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 1.220 
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 0 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 439.994 0 

b) Izdatki pri naložbenju (462.516) (893.583) 
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev (30.893) 0 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (39.132) (190.574) 
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb (392.491) (24.830) 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0 (678.179) 

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) (20.099) (815.883) 
   
C. Denarni tokovi pri financiranju   
a) Prejemki pri financiranju 12.509.303 1.547.037 

Prejemki od vplačanega kapitala 0 1.100.000 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 12.509.303 447.037 

b) Izdatki pri financiranju (13.829.776) (2.178.576) 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (159.273) 0 
Izdatki za vračila kapitala 0 0 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (800.000) (2.178.576) 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (12.870.503) 0 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobički 0 0 

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek  izdatkov pri financiranju (a+b) (1.320.473) (631.539) 
   
Č. Končno stanje denarnih sredstev 23.161 11.323 

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 11.838 (29.095) 
Začetno stanje denarnih sredstev 11.323 40.418 
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2.10 IZKAZ GIBANJA KAPITALA    
 
 
IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA TEKO ČE POSLOVNO LETO 2009: 
    
      v EUR 

  Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Prenesena 
izguba iz 

preteklih let 

Čisti rezultat 
poslovnega 

leta 

Skupaj  

       
A. Začetno stanje v obdobju 4.915.686 2.434.649 6.621 (2.263.665) 41.456 5.134.747 
        
B. Premiki v kapital 0 0 0 0 61.156 61.156 
a) Vnos čistega poslovnega  
     izida poslovnega leta 

0 0 0 0 61.156 61.156 

       
C. Premiki v kapitalu 0 0 0 41.456 (41.456) 0 
a) Razporeditev čistega  
    dobička  kot sestavine  
    kapitala po sklepu skupščine 

0 0 0 41.456 (41.456) 0 

       
Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 
        
D. Končno stanje v obdobju 4.915.686 2.434.649 6.621 (2.222.209) 61.156 5.195.903 

 
 
 
IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA PRETEKLO POSLOVNO LETO 2008: 
 
      v EUR 

  Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Prenesena 
izguba iz 

preteklih let 

Čisti rezultat 
poslovnega 

leta 

Skupaj  

       
A. Začetno stanje v obdobju 3.815.686 2.434.649 6.621 (1.052.685) (1.210.980) 3.993.291 
        
B. Premiki v kapital 1.100.000 0 0 0 41.456 1.141.456 
a) Vnos čistega poslovnega  
     izida poslovnega leta 

0 0 0 0 41.456 41.456 

b) Druga povečanja sestavin 
     kapitala 

1.100.000 0 0 0 0 1.100.000 

       
C. Premiki v kapitalu 0 0 0 (1.210.980) 1.210.980 0 
a) Razporeditev čistega  
    dobička  kot sestavine  
    kapitala po sklepu skupščine 

0 0 0 (1.210.980) 1.210.980 0 

       
Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 
        
D. Končno stanje v obdobju 4.915.686 2.434.649 6.621 (2.263.665) 41.456 5.134.747 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKTON d.o.o.                                                                                                            LETNO POROČILO 2009 

                                                                                                                                                                 Stran 13 

3 PRILOGA K RA ČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
3.1 PREDSTAVITEV PODJETJA 
 
 
Firma:    Akton Telekomunikacijski inženiring d.o.o. 
 
Skrajšana firma:   Akton d.o.o.  
 
Sedež:    Dunajska cesta 63, Ljubljana 
 
Matična številka:   5372798 
 
Davčna številka:   62419919 
 
Pravno organizacijska oblika:  Družba z omejeno odgovornostjo 
 
Registracija:   1/06892/00, dne 22.05.1990 
 
Glavna dejavnost družbe:  61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti 
 
Matična številka:   5372798 
 
Davčna številka:   62419919 
 
Osnovni kapital družbe:  4.915.685,55  
 
Lastniki:    ATEL EUROPE B.V., Koningslaan 17, Amsterdam, Nizozemska,  
    100% lastnik 
 
Uprava:    Igor Košir, direktor 
    Miha Novak, prokurist 
 
Poslovno leto:   Poslovno leto je enako koledarskemu 
 
Obvladujoča družba ne sestavlja konsolidiranega poročila. 
 
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami družba izkazuje: 

- 100 odstotni delež v družbi AKT.ONLINE d.o.o. Fra Anñela Zvizdovića 1, Sarajevo, Bosna in 
Hercegovina, 

- 100 odstotni delež v družbi AKTON d.o.o.e.l., Belasica 2, Skopje, Makedonija, 
- 100 odstotni delež v družbi AKTON d.o.o., Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6/16, Beograd, Srbija 

in 
- 100 odstotni delež v družbi AKTON d.o.o., Bani 75, Buzin, Zagreb, Hrvaška. 

 
 
Povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, razčlenjeno po skupinah glede na izobrazbo: 
 
Stopnja izobrazbe / leto 2009 2008 

V. 11 11 
VI. 1 0 
VII. 6 8 

Skupaj 18 19 
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3.2 POVZETEK RA ČUNOVODSKIH USMERITEV IN PREDPOSTAVK 
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o 
gospodarskih družbah. Pri pripravi sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki o časovni 
neomejenosti poslovanja in nastanku poslovnega dogodka. Kakovostne značilnost računovodskih izkazov 
temeljijo na razumljivosti, ustreznosti, zanesljivosti in primerljivosti. Upoštevane so bile iste računovodske 
usmeritve kot v predhodnem letu. 
 
Temeljni računovodski izkazi družbe so: 

- bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega leta, 
- izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu, 
- izkaz denarnih tokov, ki prikazuje spremembe v stanju denarnih sredstev, 
- izkaz gibanja kapitala, ki prikazuje spremembe sestavin kapitala v poslovnem letu, 
- izkaz bilančnega dobička. 

 
Oblika bilance stanja je določena v SRS 24.4. Teoretično možne postavke, ki v družbi ne prihajajo v poštev, 
se ne prikazujejo. Družba postavke iz SRS 24.4 za svoje potrebe še bolj razčleni.  
 
Oblika izkaza poslovnega izida, izbrana za družbo, je opredeljena v standardih kot različica I (SRS 25.6). 
Teoretično možne postavke, ki v družbi ne prihajajo v poštev, se ne prikazujejo.  
 
Oblika izkaza denarnih tokov, izbrana za družbo, je opredeljena v standardih kot različica II, sestavljena po 
posredni metodi (SRS 26.2) in v zaporedni obliki (SRS 26.4 in SRS 26.9). 
 
Oblika izkaza gibanja kapitala, izbrana za družbo, je opredeljena v standardih kot različica I (SRS 27.2) v 
obliki sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala (SRS 27.3.b). Poseben dodatek k izkazu 
gibanja kapitala je prikaz "bilančnega dobička" ali "bilančne izgube"  (SRS 27.9). 
 
Tečaj in način preračuna v domačo valuto: 
Posli v tujih valutah so preračunani v evre po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan zaključka 
posla. Preračuni postavk sredstev in obveznosti v tujih valutah so na dan bilance stanja opravljeni po 
referenčnem tečaju Evropske centralne banke.  
 
Pravila in postopki, ki jih poslovodstvo uporablja pri pripravljanju in predstavitvi računovodskih izkazov, 
temeljijo na Slovenskih računovodskih standardih, pri čemer so nekatere od računovodskih usmeritev izbirne 
in se poslovodstvo lahko samostojno odloči za uporabo ene od možnih različic. Povzetek računovodskih 
usmeritev, ki jih v zvezi z vrednotenjem posameznih bilančnih postavk uporablja družba, je naslednji: 
 

− Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva: sredstva, ki izpolnjujejo 
pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo 
njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati 
neposredno njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Opredmetena osnovna sredstva se 
amortizirajo posamično v skladu s časovno linearno metodo. Dobro ime se meri po modelu 
prevrednotenja in se ne amortizira, ampak v primeru prevrednotenosti razvrednoti na podlagi 
cenitve. 

 
− Dolgoročne finančne naložbe se ob začetnem pripoznanju vrednotijo po nabavni vrednosti. Začetni 

pripoznani vrednosti se prištejejo še stroški posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje 
finančnega sredstva. Netržne dolgoročne finančne naložbe so razvrščene v skupino, razpoložljivo za 
prodajo in se vrednotijo po nabavni vrednosti. Tržne dolgoročne finančne naložbe so razvrščene v 
skupino, razpoložljivo za prodajo in so vrednotene po pošteni vrednosti prek kapitala. 
 

− Zaloge trgovskega blaga se vrednotijo po nabavnih cenah in se razknjižujejo po metodi FIFO. 
Družba vsako leto preveri obračanje, uporabnosti in unovčljivost zalog trgovskega blaga. 

 
− Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, 

da bodo plačane. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost  
presega njihovo pošteno vrednost. Terjatve se zaradi odprave oslabitve prevrednotujejo, če njihova 
poštena oziroma iztržljiva vrednost presega njihovo knjigovodsko vrednost.  
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− Kratkoročne finančne naložbe se ob začetnem pripoznanju izmeri po pošteni vrednosti. Začetni 

pripoznani vrednosti se prištejejo še stroški posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje 
finančnega sredstva (razen pri sredstvu, ki je uvrščeno v skupino sredstev, izmerjenih po pošteni 
vrednosti prek poslovnega izida). Družba uvršča vse kapitalske naložbe, razen naložb v odvisna 
podjetja, ki ne kotirajo na borzi, v skupino finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo. Spremembo 
poštene vrednosti finančne naložbe v vrednostne papirje izkaže, če je njihova dokazana poštena 
vrednost, to je cena, objavljena na delujočem trgu vrednostnih papirjev, drugačna od njihove 
knjigovodske vrednosti, in sicer če jo presega, kot povečanje ustreznega presežka iz prevrednotenja, 
če pa je manjša od knjigovodske, kot zmanjšanje ustreznega presežka iz prevrednotenja 

 
− Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po 

predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. 
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma 
kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo posebej in 
razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno 
vnaprej vračunane stroške oziroma kratkoročno vnaprej vračunane odhodke in kratkoročno odložene 
prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. 

 
− Celotni kapital družbe sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, pre-

neseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz 
prevrednotenja in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček ali še neporavnana čista izguba poslovnega 
leta. 

 
− Dolgoročne rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi 

obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni in katerih velikost je 
zanesljivo ocenjena. Vrednost dolgoročnih rezervacij je na koncu obračunskega obdobja enaka 
sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze. 

 
− Dolgoročni dolgovi: dolgovi pomembnih vrednosti, ki se ne obrestujejo, so v bilanci stanja izkažejo 

po diskontirani vrednosti, pri čemer se upošteva povprečna obrestna mera, ki jo v primerljivih poslih 
dosega družba. Dolgovi, ki se obrestujejo in pri katerih se dejanska oziroma dogovorjena obrestna 
mera ne razlikuje pomembno od efektivne obrestne mere, se v bilanci stanja izkažejo po začetni 
pripoznani vrednosti, zmanjšani za odplačila.  

 
− Kratkoročni dolgovi so finančni ali poslovni. Kratkoročni finančni dolgovi so dobljena kratkoročna 

posojila na podlagi posojilnih pogodb in izdani kratkoročni vrednostni papirji razen čekov, ki se 
štejejo kot odbitna postavka pri denarnih sredstvih. Kratkoročni poslovni dolgovi so kratkoročni 
dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, kratkoročne obveznosti do zaposlencev 
za opravljeno delo, kratkoročne obveznosti do financerjev v zvezi z obrestmi in podobnimi 
postavkami, kratkoročne obveznosti do države iz naslova davkov, tudi obračunanega davka na 
dodano vrednost, ter kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida. Posebna vrsta 
kratkoročnih poslovnih dolgov so obveznosti do kupcev za dobljene predujme pa tudi za prejete 
kratkoročne varščine. 

 
− Rezervacije in dolgoročne pasivne razmejitve: Družba pripozna rezervacije, ko so zanje izpolnjeni 

pogoji v skladu s SRS 10.6. in sicer v breme ustreznih stroškov oziroma odhodkov. Rezervacije se 
oblikujejo na podlagi sklepa poslovodstva, na katerem so podani podatki o namenu rezervacije, 
znesku, vrsti stroškov oziroma odhodkov, ki jih oblikovanje rezervacij bremeni, in ročnost 
rezervacije oziroma predvideni rok poravnave obveznosti (razen za rezervacije za jamstva). Družba 
pripozna dolgoročne pasivne časovne razmejitve za dolgoročno odložene prihodke, če bodo v 
obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. 

 
− Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni 

prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki. Poslovni prihodki so prihodki od prodaje 
in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Finančni prihodki so prihodki od 
naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami pa tudi v zvezi s terjatvami.  

 
− Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni odhodki 

in finančni odhodki so redni odhodki. Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v 
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obračunskem obdobju.  Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Prve 
sestavljajo predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih 
finančnih odhodkov. 

 
− Davek od dohodka pravnih oseb: obveznosti za tekoče davke so izmerjene na podlagi davčnih 

stopenj, veljavnih na dan bilance stanja. 
 

− Odložene terjatve in obveznosti za davek iz dobička se obračunavajo po metodi obveznosti v bilanci 
stanja. Pripoznavajo se samo odložene terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz začasnih razlik. 
Odložena terjatev za davek se pripozna tudi za neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščene davčne 
dobropise, ki se prenašajo v naslednje obdobje, v kolikor je verjetno, da bo v prihodnje na razpolago 
obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene davčne izgube in 
neizkoriščene davčne dobropise. Terjatve za odložene davke se pregledujejo na dan bilance stanja in 
se oslabijo za tisti del terjatev, za katerega ni več mogoče pričakovati, da bo v prihodnosti obstajal 
ustrezen obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene davčne izgube. 
Obveznosti ali terjatve za odložene davke se izmerijo na podlagi davčnih stopenj za katere se 
pričakuje, da bodo uporabljene ko bo sredstvo realizirano ali obveznost plačana. Pri tem se 
upoštevajo davčne stopnje (in davčni predpisi), veljavni na dan bilance stanja. Odloženi davek se 
pripozna neposredno v breme ali dobro kapitala, če se davek nanaša na postavke, pripoznane 
neposredno v breme ali dobro kapitala. 
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3.3 POJASNILA K POSTAVKAM RA ČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
1.  Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve 6.315.373 6.943.624 
   
     Dolgoročne premoženjske pravice 36.703 14.954 
     Dobro ime 6.278.670 6.928.670 
 
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 je bilo naslednje (v EUR): 
 

Dolgoročne 
premoženjske pravice 

Dobro ime Skupaj 

1. Nabavna vrednost    

    Stanje 1.1.2009 19.307 6.928.670 6.947.977 

    Povečanja 30.892 0 30.892 

    Zmanjšanja (299) (650.000) (650.299) 

    Stanje 31.12.2009 49.900 6.278.670 6.328.570 

2. Popravek vrednosti    

   Stanje 1.1.2009 (4.353) 0 (4.353) 

   Povečanja (9.143) 0 (9.143) 

   Zmanjšanja 299 0 299 

   Stanje 31.12.2009 (13.197) 0 (13.197) 

3. Neodpisana vrednost    

   Stanje 1.1.2009 14.954 6.928.670 6.943.624 

   Stanje 31.12.2009 36.703 6.278.670 6.315.373 

 
Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami (¸36.703 EUR) družba izkazuje licence za uporabo 
telekomunikacijske opreme, ki se amortizirajo po stopnjah 10%, 25% in 50%.  
 
V postavki dobro ime (6.278.670 EUR) družba izkazuje razliko, ki je nastala pri pripojitvi družbe Modra 
investicija d.o.o. V letu 2009 je družba na podlagi ocene vrednosti lastniškega kapitala na dan 31.12.2009 
dobro ime razvrednotila v višini 650.000 EUR.  
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
2.  Opredmetena osnovna sredstva 469.376 678.060 
  
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 je bilo naslednje (v EUR): 
 

Zgradbe Druge naprave in 
oprema 

Skupaj 

1. Nabavna vrednost    
    Stanje 1.1.2009 6.394 1.577.393 1.583.787 

    Povečanja 0 39.963 39.963 

    Zmanjšanja (6.394) (498.007) (504.401) 

    Stanje 31.12.2009 0 1.119.349 1.119.349 

2. Popravek vrednosti    

   Stanje 1.1.2009 (1.918) (903.809) (905.727) 

   Povečanja (160) (226.377) (226.537) 

   Zmanjšanja 2.078 480.213 482.291 

   Stanje 31.12.2009 0 (649.973) (649.973) 

3. Neodpisana vrednost    

   Stanje 1.1.2009 4.476 673.584 678.060 

   Stanje 31.12.2009 0 469.376 469.376 
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Med drugimi napravami in opremo (469.376 EUR) družba izkazuje telekomunikacijsko opremo (308.712 
EUR), računalniško opremo (134.039 EUR) ter drugo opremo (26.625 EUR). Proizvajalna naprave in 
oprema ter druge naprave in oprema se amortizirajo po stopnjah 12,5%, 20%, 25% ter 33,3%. 
 
Osnovnih sredstev v finančnem najemu družba nima.  
 
Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo obveznosti. 
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
3.  Delnice in deleži v družbah v skupini 460.981 68.490 
     Delnice in deleži v družbah v skupini 460.981 68.490 
 
Družba je v letu 2009 vplačala za 392.491 EUR dodatnega kapitala v družbe v skupini, in sicer v družbo 
AKT.ONLINE d.o.o., Sarajevo znesek 368.000 EUR ter v družbo AKTON d.o.o.e.l., Skopje znesek 24.491  
EUR.  
 
Med delnicami in deleži v družbah v skupini družba izkazuje: 

- naložbo v družbi AKTON d.o.o., Beograd (59.563 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2009 
znaša 54.764 EUR, celotni kapital je 82.190 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2009 je 3.015 
EUR; 

- naložbo v družbi AKTON d.o.o.e.l., Skopje (29.690 EUR), katere osnovni kapital na dan 
31.12.2009 znaša 29.351 EUR, celotni kapital je 58.107 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 
2009 je 1.130 EUR, 

- naložbo v družbi AKTON d.o.o., Zagreb (2.660 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2009 
znaša 2.740 EUR, celotni kapital je -380.719 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2009 je 39.847 
EUR ter 

- naložbo v družbi AKT.ONLINE d.o.o., Sarajevo (369.068 EUR), katere osnovni kapital na dan 
31.12.2009 znaša 369.023 EUR, celotni kapital je 6.148 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 
2009 je 4.953 EUR. 

 
 
  v EUR 

 31.12.2009 31.12.2008 

4.  Odložene terjatve za davek 302.995 338.193 
 
Odložene terjatve za davek so iz naslova prenesene davčne izgube. Uporabljena davčna stopnja je 20%..  
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
5.  Zaloge 83.375 99.329 
 
Zaloge trgovskega blaga se obrnejo 0,2-krat letno. V letu 2009 ni bilo odpisa zaloge zaradi manjka oz. 
tehnološke zastarelosti. 
Inventurnih viškov in manjkov ni bilo. Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti. 
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
6.  Kratkoro čna posojila družbam v skupini 1.367.471 1.768.291 
 
Med kratkoročnimi posojili družbam v skupini (1.367.471 EUR) družba izkazuje več posojil s pripadajočimi 
obrestmi, danih družbam v skupini v tujini, ki se obrestujejo po priznanih obrestnih merah za povezane osebe 
in so nezavarovana. 
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  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
7.  Kratkoro čne poslovne terjatve do kupcev 4.473.896 5.463.139 
     Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 668.102 1.363.662 
     Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 3.805.794 4.099.477 
   
Nezapadle terjatve 3.403.978 3.995.982 
Zapadle do 60 dni 1.006.446 1.464.963 
Zapadle nad 60 dni 63.472 2.194 
 
V letu 2009 družba ni oblikovala popravka vrednosti terjatev oz. ni evidentirala odpisa terjatev. Terjatve niso 
zavarovane. 
 
Podjetje nima terjatev do članov uprave. 
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
8.  Kratkoro čne poslovne terjatve do drugih 710.802 204.593 
 
Med kratkoročnimi poslovnih terjatvami do drugih (710.802) družba izkazuje terjatev do države (702.640 
EUR), od tega pretežno za davek na dodano vrednost (701.255 EUR) in druge terjatve (8.162 EUR), pri 
čemer so vse terjatve nezapadle. 
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
9.  Kapital  5.195.903 5.134.747 
   
Osnovni kapital     4.915.686 4.915.686 
Kapitalske rezerve 2.434.649 2.434.649 
Zakonske rezerve     6.621 6.621 
Preneseni čisti poslovni izid     (2.222.209) (2.263.665) 
Čisti poslovni izid poslovnega leta     61.156 41.456 
 
Kapitalske rezerve sestavljata vplačan presežek kapitala v višini 2.426.076 EUR ter splošni prevrednotovalni 
popravek kapitala v znesku 8.573 EUR. 
 
Skupščina družbe je dne 28.08.2009 sprejela sklep, da ostane bilančna izguba leta 2008 v višini 2.222.209 
EUR nepokrita. 
 
  v EUR 
Gibanje bilančne izgube je bilo naslednje: 31.12.2009 31.12.2008 
   
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 61.156 41.456 
Prenesena izguba preteklih let (2.222.209) (2.263.665) 
Bilančna izguba konec leta (2.161.053) (2.222.209) 
 
 
Vpliv rasti cen na realno vrednost kapitala: 
Rast cen življenjskih potrebščin: 1,8% 
Poslovni izid pred prevrednotenjem: 61.156 EUR 
Prevrednotenje: (92.425) EUR 
Poslovni izid po prevrednotenju: (31.269) EUR 
 
Uprava družbe predlaga, da ostane bilančna izguba leta 2009 v višini 2.161.053 EUR v celoti nepokrita. 
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  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
10.  Druge dolgoročne finančne obveznosti  706.023 687.516 
 
Postavko druge dolgoročne finančne obveznosti (706.023 EUR) predstavljata posojili nekdanjih direktorjev 
družbe, ki se obrestujeta po tržni obrestni meri in nista zavarovani. V zvezi s posojilom je odprta tožba,  s 
katero direktorja zahtevata izplačilo dela glavnice in obresti, čeprav velja moratorij na izplačilo glavnice in 
obresti na podlagi dogovora o podrejenosti kreditov z dne 26.09.2005. 
 
Podjetje nima dolgoročnih dolgov do članov uprave. 
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
11.  Kratkoročne finančne obveznosti do bank 2.987.793 917.545 
 
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank (2.987.793 EUR) družba izkazuje kratkoročni del 
dolgoročnega posojila, ki v celoti zapade v letu 2010 (2.862.500 EUR), črpan revolving pri domači banki 
(119.803 EUR), obresti za obe posojili (4.934 EUR) ter druge obveznosti do bank (556 EUR). 
 
Kratkoročni del dolgoročnega posojila se obrestuje po tržni obrestni meri in je zavarovano s poroštvom druge 
domače družbe. 
 
 
  

31.12.2009 
v EUR 

31.12.2008 
12.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 690.394 651.288 
 
Postavko kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini (690.394 EUR) predstavljajo obveznosti do 
dobaviteljev v tujini in sicer nezapadle v višini 616.526 EUR ter zapadle do 30 dni v višini 73.868 EUR. 
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
13.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3.582.001 4.303.118 
 
Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi do dobaviteljev (3.582.001 EUR) družba izkazuje obveznost do 
domačih dobaviteljev (430.140 EUR) ter obveznost do tujih dobaviteljev (3.151.861 EUR). Nezapadlih 
obveznosti je za 3.359.422 EUR, zapadlih do 60 dni 187.891 EUR ter zapadlih nad 60 dni 34.688 EUR. 
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
14.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti 913.872 87.393 
 
Med drugimi kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi (913.872 EUR) družba izkazuje obveznost do države 
(784.041 EUR), obveznosti do zaposlencev (124.383 EUR) ter druge obveznosti (5.448 EUR). 
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
15.  Zunajbilančna evidenca – potencialne obveznosti 3.286.424 1.585.119 
 
Postavko zunajbilančna evidenca (3.286.424 EUR) predstavljajo izdane bančne garancije (2.168.357 EUR) 
ter potencialna obveznost do dveh domačih dobaviteljev (1.118.067 EUR), ki ni izkazana med obveznostmi, 
ker sta dobavitelja izstavila račune v nasprotju s predpisi, zato uprava meni, da teh obveznosti ni in ne bo 
dolžna poravnati. 
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  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
16.  Čisti prihodki iz prodaje 39.085.615 35.993.163 
 

  v EUR 
  31.12.2009 31.12.2008 
  Členitev prihodkov iz prodaje po področjih poslovanja: 39.085.615 35.993.163 
  Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu 36.190.784 30.802.091 
  Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu 2.881.687 5.127.252 
  Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na domačem trgu 10.140 34.217 
  Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na tujem trgu 3.004 29.603 
 
Med prihodki od prodaje proizvodov in storitev družba izkazuje prihodke na tujem trgu od družb v skupini v 
višini 205.278 EUR. 
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
17.  Členitev stroškov po funkcionalnih skupinah 38.859.078 35.535.630 
   
Stroški prodajanja (z amortizacijo) 37.287.853 34.877.054 
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 1.571.225 658.576 
         Normalni stroški splošnih dejavnosti 899.115 176.595 
         Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS      672.110 467.320 
         Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 14.661 
 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
18.  Stroški storitev 36.890.767 33.769.986 
   
Stroški telekomunikacijske storitve 35.371.089 32.531.474 
Stroški najemnin 892.015 741.909 
Stroški drugih storitev 627.663 496.603 
 
V letu 2009 je družba realizirala za 6.579.064 EUR stroškov s podjetji v skupini. Znesek porabljen za 
revizorja: 

- revidiranje letnega poročila: 13.840 EUR 
- druge storitve dajanja zagotovil: 0 EUR 
- storitve davčnega svetovanja: 0 EUR 
- za druge neravizijske storitve: 0 EUR 

 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
19.  Stroški dela 1.008.113 868.587 
   
Stroški plač 781.665 663.483 
Stroški pokojninskih zavarovanj 90.652 77.188 
Stroški drugih socialnih zavarovanj 59.462 49.186 
Drugi stroški dela 76.334 78.730 
 
Konec leta je imela družba zaposlenih 18 oseb. Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v letu 
2009 je bilo 18,18. 
 
  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
Skupen znesek vseh prejemkov posameznih skupin oseb:  243.593 169.510 
    Člani uprave 158.419 109.794 
    Drugi zaposleni po individualnih pogodbah 85.174 59.716 
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  v EUR 
 31.12.2009 31.12.2008 
20.  Odpisi vrednosti 907.791 798.171 
      Amortizacija 235.681 316.190 
      Prevred. poslovni odhodki pri neop. sredstvih in opred. os. sredstvih 672.110 467.320 
      Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 14.661 
 
Med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih (672.110 EUR) družba izkazuje odpis dobrega imena v višini 650.000 EUR (pojasnilo 1) ter odpis 
osnovnih sredstev v višini 22.110 EUR (pojasnilo 2). 
 
 
21.  Dogodki po datumu bilance stanja 
 
Ocenjujemo, da se po datumu izkaza niso pojavili dogodki, ki bi lahko vplivali na računovodske izkaze in 
zaradi katerih bi morali opraviti dodatne postopke, da bi ugotovili, ali so ti dogodki pravilno prikazani v 
računovodskih izkazih. 
 
 
22.  Izjava o odgovornosti poslovodstva 
 
Uprava je potrdila izkaze 11.02.2010. 
 
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2009.   
 
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so 
računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v 
skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje 
premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 
 
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let po poteku leta v katerem je bilo potrebno davek odmeriti, 
preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, 
zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z 
okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 
 
 
Računovodkinja: Direktor: Prokurist: 
Milanka Marija Kastelic Igor Košir Miha Novak  
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 12. februar 2010 


