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Zaupanje in integriteta. 
Ne glede na vse, vedno ravnamo v 
skladu z našimi osnovnimi načeli in 
principi etičnosti.
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1. Poročilo neodvisnega revizorja
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Zaveza kvaliteti.
Zgotavljamo visoko kvaliteto; standarde 

kvalitete dvigujemo vedno višje.



Letno poročilo | 2012

| 07

2. Poslovno poročilo

2.1 Rezultati poslovanja
Prihodki

V letu 2012 je družba ustvarila za 70.597.385,00 EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar predstavlja 1,7 % 

rast glede na leto 2011. Manjša rast prihodkov je posledica nižjih cen določenih regijskih destinacij na 

mednarodnem trgu kot posledica liberalizacije trgov v regiji. To ima kasneje lahko multiplikativen učinek na 

povečanje obsega mednarodnega prometa. Tako je družba v letu 2012 zabeležila 4 % rast vseh tranzitiranih 

mednarodnih minut. Družba je poslovala v začrtanem planu in uspela s prejetimi naročili zapolniti vse proste 

kapacitete. Delež prodaje storitev na tujem trgu glede na čiste prihodke iz prodaje se je povečal iz 98,0 % v 

letu 2011 na 99,5 % v letu 2012. S tem je družba utrdila svoj položaj na mednarodnem telekomunikacijskem 

trgu in zmanjšala odvisnost in tveganja, ki so prisotna v zadnjih letih na domačem trgu. Prihodki od prodaje 

storitev na domačem trgu so se v letu 2012 ponovno zmanjšali predvsem iz naslova medoperaterske prodaje 

glasovnih storitev. Izboljšanje razmer na slovenskem trgu medoperaterske prodaje glasovnih storitev v 

družbi pričakujemo v obdobju 2013-2014.  

Največji delež k obsegu prodaje so prispevale telekomunikacijske storitve na medoperaterskem nivoju. 

Družba je uspela podpisati nove pogodbe o medomrežnem povezovanju v segmentu medoperaterske 

prodaje glasovnih storitev, med drugim tudi z operaterjem, ki je med štirimi največjimi operaterji na svetu, 

torej »one of big 4«. Za družbo Akton to predstavlja izjemen uspeh in potrditev znanja in zaupanja s 

strani mednarodnega trga. Tekoče je družba povečevala tudi kapacitete z obstoječimi poslovnimi partnerji. 

Večinoma gre za najpomembnejše regijske in svetovne operaterje, za katere Akton opravlja storitve 

tranzita. Skupno je imela družba ob koncu leta 2012 aktivnih 138 medoperaterskih povezav. Na segmentu 

podatkovnih storitev je družba v letu 2012 dosegla najvišji nivo poslovanja. Večletno aktivno vlaganje dela 

in znanja v mednarodni trg se je obrestovalo z nadaljnjo rastjo števila povezav iz naslova krovnih pogodb, 

podpisanih v preteklem obdobju z največjimi svetovnimi operaterji, ki iščejo partnerja za regijo. Akton je v 

letu 2012 uspel postati »preferred« pogodbeni partner za regijo.

Težave, ki jih tekoče rešuje družba na tem segmentu, so nadaljnje padanje mednarodnih prodajnih cen in 

visoki fiksni stroški lokalnih delov povezav »last mile« v regiji. Kljub vsemu Akton ostaja zavezan najvišji 

kvaliteti svojih storitev in z ekonomijo obsega novih naročil uspešno kljubuje cenovnim razmeram na trgu. 

Družba zagotavlja in skrbi za zanesljivost mednarodnih povezav za najzahtevnejše uporabnike, in sicer 

veleposlaništva tujih držav, bančne sisteme, najuspešnejše multinacionalne in regijske korporacije ter druge 
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mednarodne ustanove. Skupno s koncem leta 2012 družba v Ljubljani zagotavlja kar 144 mednarodnih 

podatkovnih povezav in predstavlja enega največjih in najzanesljivejših ponudnikov tovrstnih storitev v 

regiji.        

Družba se še vedno srečuje z nekaj nerešenimi zadevami pri poslovanju na domačem trgu, predvsem 

pri vzpostavitvi novih poslov tako na medoperaterskem kot tudi na trgu poslovnih uporabnikov. Glede na 

to, da je družba Akton visoko produktivna in zelo uspešna družba na tujih trgih in se ta uspeh le stežka 

odraža na domačem trgu, se potrjuje dejstvo, da je domači trg očitno netransparenten in morebiti tudi pod 

močnim vplivom sistemske korupcije. Na žalost slabe prakse lobiranja in vpliv politike še vedno pretehtajo 

nad zrelim konkurenčnim pristopom, ki ga imamo v družbi možnost srečevati na mednarodnem trgu. V 

družbi smo mnenja, da so na drugi strani še vedno prisotni ukrepi, ki ščitijo monopolni položaj največjih, 

ob tem, da se povzroča dodatna škoda ostalim operaterjem na trgu. Družba Akton za razliko od tovrstnih 

pogledov vidi na trgu predvsem partnerje in ne konkurence ter spoštuje poslovno etiko. Nerešene zadeve 

smo vedno pripravljeni aktivno urejati in podpiramo kompromisne rešitve. V družbi upamo na končno 

izboljšanje razmer in polno spoštovanje zakonodaje na slovenskem trgu tako s strani operaterjev, kot tudi 

s strani t.i. neodvisnih državnih organov. Zelo težko je poslovati v lastni državi, kjer največji igralci na trgu 

ob neaktivnosti nadzornih organov (npr. APEK, Javna agencija RS za varstvo konkurence) še naprej kršijo 

zakonodajo in niso pripravljeni priznati in odpraviti napak, še manj pa povrniti povzročene škode. Na ta 

način je podjetje prisiljeno reševati zadeve na pristojnih sodiščih, kjer se v dolgotrajnih postopkih podjetje 

dodatno izčrpa in se izgubi smisel delovanja pravne države. Očitno je to način, ki se ga država poslužuje v 

kriznih časih za zaščito svojih podjetij in monopolov. 

Kot uprava smo bili dolžni ravnati poslovno odgovorno, zaščititi interese lastnikov in podjetja ter o tem 

obvestiti najprej pristojna ministrstva, in ker odziva ni bilo, še Evropsko komisijo.

Posledica vsega tega je bila preiskava Nacionalnega preiskovalnega urada, ki je na osnovi neutemeljene 

ovadbe (krive ovadbe) preiskal poslovanje podjetja in na koncu zadevo zaključil s poročilom tožilstvu, da 

sumi navedeni v ovadbi niso utemeljeni. Takoj za tem je tudi Davčna uprava začela postopek inšpekcijskega 

davčnega nadzora (nakazila v tujino) in ker nepravilnosti ni bilo, razširila postopek na področje, kjer 

nima pravne strokovne podlage, negativno odločila o zadevi, za katero je pred leti dala celo soglasje, 

ter protizakonito pobrala davek za nazaj. Uprava podjetja je trdno odločena iskati pravico in dokazati 

nepravilnosti tudi na mednarodnih sodiščih in po potrebi tudi kazensko preganjati odgovorne osebe. 

Od operaterjev, ki niso spoštovali zakonodaje v preteklosti in trenutno bolj verjamejo svojim dragim pravnim 

svetovalcem in zastopnikom, ki ščitijo samo svoj poslovni interes in se borijo izključno za svoj posel, na 

račun vseh delničarjev operaterjev pričakujemo, da bodo v upravah teh operaterjev končno spoznali dejstvo 

in ravnali poslovno odgovorno ter povrnili Aktonu preveč zaračunana sredstva in poslovno škodo. V Aktonu 

smo začudeni, kako se lahko direktorji družb, ki so kršila zakonodajo, vsako leto pojavljajo na lestvici kot 
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managerji leta. Na dopise o kršitvah pa se niso odzvali in ne storijo niti minimalnega koraka za razreševanje 

zadev, ki so posledica njihovih lastnih kršitev. Akton opozarja, da so vsa poslovodstva družb tudi osebno 

odgovorna, še posebej za kršitve na katere so bila osebno pravočasno opozorjena.  

Medletna rast čistih prihodkov iz prodaje (2008 - 2012)
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Na domačem trgu so še vedno prisotni ukrepi, ki ščitijo monopolni položaj največjih, ob 
tem, da se povzroča dodatna škoda ostalim operaterjem na trgu. Najslabše pa je dejstvo, 
da nihče niti ne razmišlja, da je liberalizacija trga na tem področju ustvarila alternativne 
operaterje kot skrbnike konkurenčnega okolja v smislu direktnega nadzora dogajanj 
na predmetnih liberaliziranih trgih ter v smislu preprečitve še večjega monopolnega 
izkoriščanja. Seveda alternativni operaterji tudi poslujejo z določenimi stroški in 
potrebnimi investicijami v tem okolju. V kolikor prevlada nespoštovanje zakonodaje 
in zaščita monopolnih položajev, kjer je dovoljena uporaba vseh možnih sredstev v 
dobesednem pomenu, pa je resno ogrožen položaj vseh alternativnih operaterjev na tem 
področju v Sloveniji. Ker pa je Slovenija za zgled drugim državam v regiji, pa tovrstni 
razvoj dogodkov povzroča direktno škodo našemu domačemu trgu, našim lastnim trgom 
v bližini in Evropski uniji sami, katere del smo.   
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Odhodki

Poslovni odhodki so v letu 2012 znašali 69.934.099,00 EUR, z največjim deležem stroškov medoperaterskih 

telekomunikacijskih storitev, stroškov zakupov telekomunikacijskih vodov in stroškov drugih storitev. 

Stroški dela so se v letu 2012 povečali za 7,6 % glede na leto 2011 in predstavljajo 1,8 % od vseh 

odhodkov družbe. Slabitve dobrega imena v letu 2012 je bilo v višini 322.670,00 EUR na podlagi vrednotenja 

družbe s strani pooblaščenega neodvisnega strokovnjaka za vrednotenje podjetij. Medletno so se določeni 

operativni stroški poslovanja v letu 2012 glede na leto 2011 znižali, drugi pa so ostali na stabilni ravni 

glede na dolgoročno raven finančne stabilnosti. Za družbo je bilo leto 2012 ponovno zelo zahtevno. Družba 

zadnja leta koristi predvsem vsa lastna razpoložljiva sredstva. Družba nadaljuje začete postopke pred 

t.i. neodvisnimi državnimi organi, kot tudi na sodiščih za povračilo škode, ki so jo družbi povzročili drugi 

operaterji. Vodstvo družbe in zaposleni smo osebno močno izpostavljeni iz naslova nedokončanih postopkov, 

ki so bili neupravičeno sproženi proti družbi. Tako družbi kot tudi trgu telekomunikacij v Sloveniji še naprej 

namerno povzročajo direktno škodo operaterji, katerih uprave niso pripravljene sprejeti dejstva, da je 

potrebno ravnati poslovno odgovorno ter povrniti povzročeno škodo za nazaj.

Država nikakor ne more in ne sme biti dolgoročno večinski lastnik prvega operaterja v državi, ker s svojim 

nepravilnim ravnanjem povzroča še dodatno neposredno škodo alternativnim operaterjem in postavlja svoj 

tako imenovani nevtralen položaj pod velik vprašaj. Vse to pa povzroča izčrpavanje stabilnih in dobrih družb 

v domačem okolju. Družba Akton je v letu 2012 uspela zaključiti odprto zadevo z bivšimi lastniki in sicer 

s sodno poravnavo. V družbi ocenjujemo, da so tovrstne rešitve odprtih sporov dober zgled za vse ostale 

odprte postopke. 

Družba namenja dodatna sredstva za pridobivanje novih poslov tako doma kot v tujini preko rednih udeležb 

na poslovnih konferencah, srečanjih s poslovnimi partnerji ter vlaga v izobraževanje zaposlenih. To nam 

še naprej dobro uspeva. Prisotni smo na poslovnih srečanjih in konferencah v tujini. Družba nadaljuje 

svoj strateški cikel. V naslednjem letu bo družba nadaljevala z optimizacijo stroškov poslovanja glede na 

realizacijo in ostala v planskih okvirih. 

Zaposleni

V družbi je bilo dne 1.1.2012 zaposlenih 21 ljudi. Organizacijska struktura družbe je ostala nespremenjena. 

Kadrovsko se je v letu 2012 najbolj okrepil oddelek tehnike preko službe za nadzor prometa. Družba 

se zaveda vrednosti človeškega kapitala in vodi dolgoročno politiko zaposlovanja in razvoja podjetja. 

Okolje in dejavnost družbi postavljata visoke kriterije tudi pri zaposlenih. Zato so v družbi zaposleni le 

najboljši in najbolj sposobni ljudje. V letu 2012 smo na novo zaposlili 4 ljudi, od katerih za 3 zaposlene to 

predstavlja prvo redno zaposlitev. Klima v družbi je pozitivna, cilj vsakega od zaposlenih pa je doseganje 
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ciljev družbe preko uresničevanja lastnih ciljev. Fluktuacija kadrov je minimalna. Na dan 31.12.2012 je 

družba zaposlovala 24 ljudi. V prihodnje ni pričakovati dodatnih zaposlitev, saj država ne naredi ničesar, s 

čimer bi podprla razvoj podjetja kot je Akton, temveč dela še slabše, saj s svojimi ravnanji še dodatno ovira 

delovanje tovrstnih podjetij.

Poslovni izid

Čisti poslovni izid poslovnega leta znaša 476.328,00 EUR. Prenesena izguba iz prejšnjih let znaša 

1.887.124,00 EUR. Bilančna izguba konec poslovnega leta 2012 znaša še 1.410.796,00 EUR.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 476.328,00 EUR in predstavlja 114 % rast glede na leto 

2011. Največji vpliv na prirast poslovnega izida iz poslovanja predstavljajo nižje obresti iz naslova posojil, 

prejetih s strani bank (družba redno odplačuje dolgoročni kredit), pozitivni efekt iz naslova tečajnih razlik 

ter drugih prihodkov, iz katerih se pojavlja 393.242 EUR enkratnega pozitivnega efekta zaradi sodne 

poravnave z bivšimi lastniki.    

Družba Akton je družba absolutnih številk in ne relativnih številk. To pomeni, da odgovorno skrbimo za 

naše stabilno poslovanje v prihodnosti. Cilj družbe je, da sama, z lastnim poslovanjem, skrbi za plačilo 

vseh svojih poslovnih obveznosti, redno odplačuje svoje finančne obveznosti, vključno z obrestmi, in tekoče 

financira potrebne investicije. Pogoj za to pa je urejen in transparenten trg in zaupanje s strani naših 

lastnikov, poslovnih partnerjev in bank. Bančni sistem je ključen za podporo uspešnim in hitro rastočim 

družbam, kot je Akton, zato računamo na podporo bank našemu poslovanju tudi v prihodnje.     

Vpliv svetovne gospodarske krize je bil v letu 2012 še vedno močno prisoten, kljub temu je družba uspela 

močno povečati svoj tržni delež na mednarodnem podatkovnem segmentu. Največji vpliv ima kriza še 

vedno na raven prodajnih cen in bruto marže. Bruto marža se je stabilizirala, nadaljnja vidna izboljšanja 

se pričakujejo v naslednjem letu. Z večjimi vložki na vseh ravneh in dodatnimi novimi posli smo uspeli 

izboljšati poslovni izid v letu 2012. Za leto 2013 družba predvideva stabilno stanje na mednarodnih trgih po 

obsegih poslov. Poslovni izid iz poslovanja pričakujemo v višini izida iz poslovanja leta 2012. 

Finančno je družba v letu 2012 poslovala zelo uspešno. Poslovne in finančne obveznosti so bile redno 

poravnane in terjatve uspešno izterjane. Večjih zapadlih terjatev družba nima, kar je v danih okoliščinah 

redkost. Izterjavi v družbi je namenjeno veliko pozornosti. Lahko rečemo, da imamo postavljenega enega 

najboljših sistemov izterjave in ne koristimo zunanjih storitev faktoringa. Družba posluje s prvovrstnimi 

poslovnimi partnerji, kjer je finančna disciplina pogoj za dolgoročno in uspešno poslovanje. Družba Akton 

še naprej dokazuje, da je zanesljiv partner in najboljši operater med srednje velikimi operaterji v regiji.    

Še vedno ostaja odprto: družbi in vodstvu družbe so v letu 2011 pravna oseba in njeni zastopniki na 
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slovenskem trgu povzročili direktno materialno in nematerialno škodo z vložitvijo krive ovadbe. Družba 

hrani podatke in dokumentacijo, kjer je razviden direkten upad prometa zaradi nedovoljenega in neetičnega 

posega poslovnega partnerja iz Slovenije in njegovih aktivnosti v tujini. Ob tem bi čisti poslovni izid družbe 

Akton dejansko bil dosti višji. Družba in vodstvo bosta ukrepala proti kršiteljem in zahtevala povračilo 

škode. 

Investicije

Družba Akton je v letu 2012 uspela z novimi naročili zapolniti lastne kapacitete, kar pomeni, da smo v 

letu 2012 dosegli najbolj optimalno poslovanje v danih okvirih do sedaj. Zato je družba z lastnimi sredstvi 

pokrenila nov investicijski cikel. Investicije v opredmetena osnovna sredstva so v letu 2012 znašale 

117.897,00 EUR. Velika večina investicij je bila namenjena razširitvi obstoječih glasovnih kapacitet. S 

tem je družba v letu 2012 investirala v nadgradnjo osnovne opreme v Ljubljani in si zagotovila izjemno 

povečanje svojih kapacitet tako na TDM kot tudi na VoIP tehnologiji. Investicije v neopredmetena osnovna 

sredstva so znašale 115.618,00 EUR in sicer za nakup licenc za osnovno opremo glasovnih storitev. V letu 

2013 družba načrtuje še razširitev lastnega omrežja na segmentu podatkovnih storitev in sicer na Ethernet 

tehnologiji. S tem bo družba uspela močno povečati lastne kapacitete v okviru celotne regije, povečala bo 

kvaliteto storitev in omogočila nadaljnjo rast. 

Družba je v letu 2012 dodatno financirala investicije v njeni hčerinski družbi Akton d.o.o., Srbija, ki je v njeni 

100 % lasti. Gre za namensko posojilo v višini 165.000,00 EUR za financiranje osnovne telekomunikacijske 

opreme zaradi izrednega povečanja naročil s strani mednarodnih operaterjev. Hčerinske družbe so uspele 

v letu 2012 iz lastnega poslovanja vrniti na račun matične družbe Akton d.o.o., Slovenija za 105.692,00 

EUR posojil in obresti. Znesek posojil do hčerinskih družb na dan 31.12.2012 znaša 764.055,00 EUR. Vse 

hčerinske družbe v 100 % lasti poslujejo pozitivno. 

Družba je v letu 2012 znižala vse finančne obveznosti v skupnem znesku 2.080.821,00 EUR in konec leta 

2012 te znašajo 2.026.430,00 EUR.  

Družba bo še naprej dolgoročno vlagala v razvoj donosnih podatkovnih in glasovnih storitev, v zagotavljanje 

višje kakovosti in v uvajanje novih storitev. Investicije zagotavlja iz lastnih sredstev. 

Raziskav družba ne izvaja.

V poslovnem letu 2012 družba ni bila dokapitalizirana.     

Družba ne razpolaga z nepremičninami. 
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2.2 Storitve in produkti
2. 2. 1 Medoperaterska prodaja glasovnih storitev

Akton je prisoten v štirih največjih evropskih stičiščih (dvakrat PoP Dunaj in dvakrat PoP Frankfurt), kar 

družbi omogoča vzpostavljanje mednarodnih medomrežnih povezav (TDM, IP) z največjimi evropskimi in 

svetovnimi operaterji. Družba se preko osem lokalnih PoP-ov povezuje še z nacionalnimi operaterji fiksnih 

in mobilnih komunikacij v jadranski regiji.

Akton je največji alternativni ponudnik tovrstnih storitev v regiji z letnim obsegom preko 650 mio 

tranzitiranih minut.
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2. 2. 2 Originacija klicev

Storitev originacije mednarodnih klicev družba izvaja posredno preko svojih hčerinskih družb na Hrvaškem, 

v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji. Rast poslovanja v tem segmentu je v letu 2012 znašala 7 % 

glede na leto 2011. Obseg in rast poslovanja sta v okvirih planiranega, trg v Srbiji še naprej predstavlja 

največji potencial v regiji. Prav tako je začetek originacije v Bosni in Hercegovini v letu 2012 izpolnil vsa 

pričakovanja.

2. 2. 3 Podatkovne storitve

V letu 2012 je družba okrepila položaj vodilnega integratorja tehnološko najnaprednejših povezav ter aplikacij 

v jadranski regiji. V letu 2012 smo zabeležili najvišji obseg števila naročil za mednarodne podatkovne vode. 

Sproti vlagamo v razširitve mednarodnih podatkovnih kapacitet in ščitimo povezave z več trasami. V letu 

2013 načrtujemo dodatne razširitve. Družba ohranja svojo vlogo »One-Stop-Shop« ponudnika storitev za 

mednarodne partnerje za celotno regijo. Aktonu je uspelo poglobiti sodelovanje z lokalnimi operaterji, s 

pomočjo katerih svojim kupcem omogoča dostop do vseh lokacij v regiji.       

V zadnjih nekaj letih je družba postala izbrani ponudnik mednarodnih zasebnih najetih vodov (IPLC) 

v jadranski regiji za mnoge operaterje in poslovne uporabnike. Seznam držav, v katerih ponuja svoje 

podatkovne storitve, obsega Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Makedonijo, Črno Goro, 

Kosovo in Albanijo. S tem je geografsko zaokroženo področje poslovanja na celotno jadransko regijo. 

Bolgarija ostaja potencial za prihodnje obdobje. V letu 2012 je družba nadaljevala z nadgrajevanjem 

kapacitet svojega omrežja v smeri proti Dunaju, Frankfurtu, Podgorici, Sarajevu in Beogradu. 

Obseg poslovanja družbe se je v segmentu mednarodnih podatkovnih storitev v letu 2012 povečal. Družba 

obvladuje odlično strategijo prodaje na tem segmentu in to so prepoznali vsi pomembni operaterji v 

mednarodnem okolju. Pričakuje se stabilen obseg poslovanja v letu 2013.   

Družba tekoče vlaga v nove tehnologije, kar ji omogoča 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 jim 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 definirani 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-pošte in še veliko več.
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2.3 Strategija
V letu 2012 je družba uspešno izvajala strateške usmeritve. Doseženi so kratkoročnih cilji. V letu 2013 se 

predvideva nadgradnja obstoječih strateških usmeritev. Podjetje izpolnjuje 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 vrsto let pojavljajo kot uporabniki naših 

storitev. 

Nadaljnje investicije bodo podjetju omogočale nove povezave v mednarodnih vozliščih in izvedbo nekaj 

ključnih projektov za nadaljnjo rast.

Ključne prioritete družbe v obdobju 2010-2014:

 • Vse rešitve na enem mestu (One-Stop-Shop)

 • Konkurenčnost ponudb (Competitive offerings)

 • Vstop na nove trge (Penetrating new markets)

 • Zagotavljanje finančne stabilnosti (Ensure financial stability)

 • Usmerjenost h kupcu (Customer focus)

 • Nove storitve (Searching for a new niches)

 • 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!

Slika 1: Hrbtenično omrežje družbe Akton d.o.o. in hčerinskih družb v regiji
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2.4 Družbena odgovornost
Akton dosledno spoštuje temeljna načela družbene odgovornosti. Družbeno odgovornost v celotni Akton 

skupini vidimo kot zavezo pri sodelovanju z okoljem, v katerem poslujemo. Trudimo se poslovati na način, 

v katerem vsi deležniki začutijo naš duh in naše visoke družbene standarde.

Skrb za zaposlene

Delujemo v visoko tehnološki panogi, kjer je mogoče napredovati le z visoko motiviranimi in predanimi 

ljudmi, ki s svojim znanjem in izkušnjami vsak dan zmagujejo na svojem področju. Za Akton je pomemben 

vsak zaposleni, zato skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja 

in timskega dela. Tekoče se učimo in skrbimo, da smo odgovorni in učinkoviti do dela in do okolja. 

Akton svojim zaposlenim omogoča razna strokovna izobraževanja, sodelovanja na mednarodnih forumih in 

konferencah ter posledično osebnostno rast in napredovanje vsakega posameznika.

Smo složna ekipa, kar dokazujejo tudi naša neformalna druženja. Redno skupaj proslavimo vsak življenjski 

dosežek posameznega zaposlenega. Zaposleni se vsako leto skupaj udeležimo različnih dejavnosti, ki so 

financirane s strani družbe ali vsakega posameznika kot na primer: jadranje, kulinarični team building, 

rekreacija v dvorani in ostalo. Organizirana rekreativna dejavnost je zelo pomembna za ozaveščanje 

zaposlenih o zdravem načinu življenja in ponosni smo na to, da zberemo vsaj dve dobri ekipi za košarko in 

odbojko. 

Če dopušča čas, vsako leto organiziramo piknik za vse zaposlene in njihove družine, saj so tudi oni del 

našega podjetja in mi del njih. Tudi otroci naših zaposlenih so vsak konec leta, v času božičnih praznikov, 

nagrajeni za svoje razumevanje do odsotnosti staršev, saj jih obišče Božiček in vsakega od njih tudi obdari.

Poslovni partnerji

Akton se zaveda, da so zadovoljni poslovni partnerji ključni dejavnik v današnjem konkurenčnem okolju. 

Zato je naše vodilo zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo, prilagojeno potrebam posameznih strank. 

Že pred časom smo ugotovili, da je ključni pogoj za uspešno poslovno sodelovanje zavezanost k dolgoročni 

obojestranski koristi obeh partnerjev. Zato svojim partnerjem ne prodajamo storitev, ampak ustvarjamo 

novo dodano vrednost zanje, s katero skupaj postanemo zmagovalec na mednarodnem trgu. Skupaj z 

vsakim poslovnim partnerjem poskušamo najti rešitev z zmagovitim razmerjem med kvaliteto in ceno 

storitve. Kakovost storitev in izdelkov sistematično spremljamo ter jih na osnovi izsledkov tudi nadgrajujemo.

Akton je aktivni polnopravni član mednarodnega telekomunikacijskega foruma OSS&ICDS (The International 
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One-Stop-Shopping / Inter-Carrier Data Services Forum), v sklopu katerega se z ostalimi partnerji trudimo 

standardizirati procese pri vzpostavitvi zasebnih najetih povezav ter tako dvigniti njihovo kvaliteto.

Okolje

Naše delovanje in poslovanje ni usmerjeno le v zagotavljanje kakovostnih, temveč tudi okolju in družbi 

prijaznih rešitev. Vsi zaposleni v vseh oddelkih reciklirajo odpadke in pri svojem delovanju uporabljajo 

embalažo za večkratno uporabo. 

Vse procese v podjetju smo organizirali tako, da v najmanjši možni meri pri poslovanju uporabljamo papir 

in tiskalnike. Vsa interna komunikacija in del arhiviranih dokumentov znotraj Akton skupine temeljita na 

elektronskih, drevesom prijaznih platformah. Enak pristop uporabljamo tudi s partnerji, ki omogočajo 

tovrstno sodelovanje.

Soljudje

V Aktonu se zavedamo, da v Sloveniji statistično vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri! Podpiramo temeljno 

idejo “Vsak krvodajalec je junak”, zato podpiramo vse, ki se odločijo za to plemenito dejanje. Izredno smo 

ponosni na vse zaposlene, ki so prostovoljni krvodajalci. V ta namen v Aktonu organiziramo »Akton dan«, 

ko se v kar največjem številu skupaj odločimo za to najmnožičnejšo solidarnostno akcijo.   

Sponzorstvo

Donatorska in sponzorska sredstva skozi vse leto namenjamo različnim interesnim skupinam na 

humanitarnem področju v odvisnosti od naših zmožnosti. Usmerjeni smo predvsem v dolgoročne projekte, 

kjer lahko dosežemo tudi najboljše rezultate in pomagamo večjemu številu pomoči potrebnih. V Aktonu 

zelo cenimo in podpiramo delo in napore vseh, ki pomagajo predvsem otrokom. 

V posebno čast nam je sodelovanje z:

 • Zvezo prijateljev mladine Ljubljana – Moste

 • Fundacijo Vrabček upanja

 • Projektom varne hiše
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2.5 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. 5. 1 Valutno tveganje

Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost premoženja nihala zaradi spremembe deviznih tečajev.

Valutno tveganje je pomembna kategorija, ki jo spremljamo predvsem na strani poslovnih terjatev in 

obveznosti, saj lahko tovrstna tveganja izničijo realizirano razliko v ceni. Valutno tveganje je povezano z 

deželnim, tako da že v okviru deželnega tveganja spremljamo tudi preteklo in načrtovano gibanje valut 

naših ciljnih trgov.

Družba je imela v tujih valutah v letu 2012 za 1.260.017 USD izdanih računov ter za 2.099 GBP, 160.664 

HKR in za 11.148.147 USD prejetih računov.

Družba kupuje USD na trgu na podlagi tekočega spremljanja mednarodnega tečaja. Dnevno v družbi 

spremljamo prodajo in nabavo storitev v USD in s tem znižujemo valutno tveganje. Prodaja pri poslovanju 

uporablja tekoči tečaj USD z ustreznim diskontom in s tem dodatno znižujemo tveganja.  

2. 5. 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 ima družba posojila z variabilno obrestno mero.

V družbi imamo vzpostavljen izvrsten sistem spremljanja terjatev. Zapadlost spremljamo na dnevni ravni. 

Naše poslovne partnerje obveščamo o zapadlosti vnaprej, nekaj dni pred zapadlostjo. Spornih zapadlih 

terjatev v družbi nimamo.   
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2.5.3 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 načrtujemo prehod na storitev t.i. cash-managementa. 

Odprta revolving linija nam omogoča dovolj varnosti glede na naše potrebe, zato se večjih likvidnostnih 

težav tudi v prihodnje ne bojimo.

2.6 Pomembnejši dogodki po datumu bilance 
stanja
Po datumu bilance stanja ni bilo dogodkov, ki bi pomembno vplivali na računovodske izkaze za leto 2012. 

Družba v letu 2013 posluje v planskih okvirih. 

2.7 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.

 Direktor: Prokurist:

 Igor Košir Miha Novak 

Ljubljana, 10.5.2013
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2.8 Izjava o odgovornosti poslovodstva

Uprava je odobrila izkaze dne 10.5.2013.

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da to predstavlja resnično in pošteno sliko 

premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2012.  

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 naslova rednega poslovanja družbe. 

 

 Direktor: Prokurist:

 Igor Košir Miha Novak 

Ljubljana, 10.5.2013
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Usmerjenost k rezultatom.
Stremimo k iskanju načinov za dosego 

vedno boljših rezultatov.
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Vztrajnost.
Smo nenehno v pogonu in smo 

kljub temu sposobni iztisniti iz 
sebe še dodatno energijo za 

dosego najvišjih ciljev.
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      v EUR 

 Pojasnilo 31.12.2012  31.12.2011 

SREDSTVA  17.244.053 18.512.297 

    
A. Dolgoročna sredstva  7.345.027 7.754.677 
    
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve  1  6.097.410 6.324.911 
    1. Dolgoročne premoženjske pravice  136.186 46.241 
    2. Dobro ime  5.956.000 6.278.670 
    3. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve  5.224 0 
    
II. Opredmetena osnovna sredstva 2  366.947 370.153 
    1. Druge naprave in oprema  366.947 370.153 
    
III. Naložbene nepremičnine   0  0 
    
IV. Dolgoročne finančne naložbe  880.670  880.670 
    1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  880.670 880.670 
        a) Delnice in deleži v družbah v skupini  3  880.670  880.670 
    
V. Dolgoročne poslovne terjatve    0  0 
    
VI. Odložene terjatve za davek  0  178.943 
    
B. Kratkoročna sredstva  9.878.518 10.693.053 
    
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   0  0 
    
II. Zaloge   9.522  13.982 
    
III. Kratkoročne finančne naložbe  814.077  682.962 
    1. Kratkoročna posojila    814.077  682.962 
       a) Kratkoročna posojila družbam v skupini  4  764.055  682.962 
       b) Kratkoročna posojila drugim    50.022  0 
    
IV. Kratkoročne poslovne terjatve  9.008.905  9.342.776 
    1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini  159.104  157.892 
    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  5  8.323.396  8.685.510 
    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  6  526.405  499.374 
    
V. Denarna sredstva   46.014  653.333 
    
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  20.508 64.567 
    
Zunajbilančna sredstva  14  2.856.900  2.559.492 

Računovodski izkazi za leto 2012 
2.9 Bilanca stanja na dan 31.12. 2012 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  17.244.053 18.512.297 
    
A. Kapital 7 5.946.160  5.469.832 

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 0 
    
V. Preneseni čisti poslovni izid  -1.887.124  -2.109.575 
    
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta    476.328  222.451 

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  0  0 

C. Dolgoročne obveznosti  1.496.500 2.733.733 
    
I. Dolgoročne finančne obveznosti  1.496.500 2.733.733 
    1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank  8  1.496.500  1.828.500 
    2. Druge dolgoročne finančne obveznosti    0  905.233 
    
II. Dolgoročne poslovne obveznosti    0  0 
    
III. Odložene obveznosti za davek    0  0 

Č. Kratkoročne obveznosti    9.760.444  10.298.622 
    
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev    0  0 
    
II. Kratkoročne finančne obveznosti    529.930  1.373.518 
    1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank  9  351.073  1.373.518 
    2. Kratkoročne finančne obveznosti do drugih  10  178.857  0 
    
III. Kratkoročne poslovne obveznosti    9.230.514  8.925.104 
    1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini  11 561.510  658.831 
    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  12  8.125.798  7.777.637 
    3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti  13  543.206  488.636 
    

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  40.949  10.110 

Zunajbilančna sredstva  14  2.856.900  2.559.492 
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2.10 Izkaz poslovnega izida za leto 2012
   v EUR 
 Pojasnilo  2012  2011 
1. Čisti prihodki iz prodaje  15  70.597.385  69.445.491 
    a) Prihodki, doseženi na domačem trgu    327.036  1.409.934 
    b) Prihodki, doseženi na tujem trgu    70.270.349  68.035.557 
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)    2.135  1.041 
    
5. Stroški blaga, materiala in storitev    -68.205.552  -67.530.814 
    a) Nabavna vred. prodanega blaga in mat. ter stroški porab. materiala    -39.233  -42.571 
    b) Stroški storitev  17  -68.166.319  -67.488.243 
6. Stroški dela  18  -1.255.450  -1.166.809 
    a) Stroški plač    -1.001.887  -925.808 
    b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokoj. zav.)    -186.342  -171.987 
            - stroški pokojninskih zavarovanj    -112.021  -103.337 
            - stroški drugih socialnih zavarovanj    -74.321  -68.650 
    c) Drugi stroški dela    -67.221  -69.014 
7. Odpisi vrednosti  19  -466.203  -169.378 
    a) Amortizacija    -112.448  -111.878 
    b) Prevrednot. poslovni odhodki pri neop. sredstvih in opred. osn. sred.    -347.701  -21.502 
    c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih    -6.054  -35.998 
8. Drugi poslovni odhodki    -6.894  -16.662 
    
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA    665.421  562.869 
9. Finančni prihodki iz deležev    0  0 
10. Finančni prihodki iz danih posojil    22.975  26.358 
     a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini    21.785  26.072 
     b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim    1.190  286 
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev     137.308  75.415 
     a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih    137.308  75.415 
    
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb     0  0 
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti    -184.997  -238.080 
     a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini     0  0 
     b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank     -168.131  -212.410 
     c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti    -16.866  -25.670 
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti    -116.441  -126.481 
     a) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti    -116.441  -126.481 
    
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA  524.266 300.081 
15. Drugi prihodki  20  395.745  7.940 
16. Drugi odhodki     -265  -183 
    
CELOTNI POSLOVNI IZID    919.746  307.838 
17. Davek iz dobička  21  264.475  0 
18. Odloženi davki  21  178.943  85.387 
    
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja    476.328  222.451 
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2.11 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 
za leto 2012 
 
 
     v EUR 
   2012  2011 
1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja   476.328  222.451 
 
    
   
2. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS   476.328  222.451 
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2.12 Izkaz denarnih tokov za leto 2012 
 
     v EUR 
   2012  2011 
A. Denarni tokovi pri poslovanju   
a) Postavke izkaza poslovnega izida   709.176  602.510 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki 
iz poslovnih terjatev   70.737.196  69.528.846 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevred.) 
in fin. odhodki iz posl. obveznosti   -69.584.602  -68.840.949 
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih   -443.418  -85.387 
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, 
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih
postavk bilance stanja   886.304  -1.181.825 
Začetne manj končne poslovne terjatve   327.817  -628.212 
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve   38.835  -5.701 
Začetne manj končne odložene terjatve za davek   178.943  85.387 
Začetne manj končne zaloge   4.460  38.110 
Končni manj začetni poslovni dolgovi   305.410  -671.378 
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije   30.839  -31 
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov
pri poslovanju (a+b)   1.595.480  -579.315 
   
B. Denarni tokovi pri naložbenju   
a) Prejemki pri naložbenju   116.564  297.140 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, 
ki se nanašajo na naložbenje   22.975  26.358 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb   93.589  270.782 
b) Izdatki pri naložbenju   -436.513  -39.967 
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev   -98.672  -5.784 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev   -122.841  -34.183 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb   -215.000  0 
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek
izdatkov pri naložbenju (a+b)   -319.949  257.173 
   
C. Denarni tokovi pri financiranju   
a) Prejemki pri financiranju   17.330.961  20.145.500 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti   17.330.961  20.145.500 
b) Izdatki pri financiranju   -19.213.811  -19.993.934 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje   -184.997  -238.080 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti   -350.000  0 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti   -18.678.814  -19.755.854 
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek
izdatkov pri financiranju (a+b)   -1.882.850  151.566 
   
Č. Končno stanje denarnih sredstev   46.014  653.333 
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)   -607.319  -170.576 
Začetno stanje denarnih sredstev   653.333  823.909 
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2.13 Izkaz gibanja kapitala 
 
 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA TEKOČE POSLOVNO LETO 2012: 
            v EUR

 Osnovni  Kapitalske Zakonske Prenesena Čisti rezultat
 kapital  rezerve rezerve izguba iz  poslovnega Skupaj
    preteklih let leta  
 

A1. Začetno stanje 
poročevalskega 
obdobja 31.12.2011 4.915.686 2.434.649  6.621  -2.109.575  222.451  5.469.832 
A2. Začetno stanje 
poročevalskega 
obdobja 01.01.2012  4.915.686  2.434.649  6.621  -2.109.575  222.451  5.469.832 
B2. Celotni vseobsegajoči 
donos poročevalskega 
obdobja  0  0  0  0  476.328  476.328 
a) Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja  0  0  0  0  476.328  476.328 
B3. Spremembe v kapitalu  0  0  0  222.451  -222.451  0 
a) Razporeditev dela čistega 
dobička poročevalskega obdobja 
na druge sestavine kapitala 
po sklepu organov vodenja
in nadzora 0  0  0  222.451  -222.451  0 
C. Končno stanje 
poročevalskega 
obdobja 31.12.2012  4.915.686 2.434.649 6.621 -1.887.124  476.328  5.946.160 
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA PRETEKLO POSLOVNO LETO 2011:   
            v EUR

 Osnovni  Kapitalske Zakonske Prenesena Čisti rezultat
 kapital  rezerve rezerve izguba iz  poslovnega Skupaj
    preteklih let leta 
 

A1. Začetno stanje 
poročevalskega 
obdobja 31.12.2010  4.915.686  2.434.649  6.621  -2.161.053  51.477  5.247.380 
A2. Začetno stanje 
poročevalskega 
obdobja 01.01.2011  4.915.686  2.434.649  6.621  -2.161.053  51.477  5.247.380 
B2. Celotni vseobsegajoči 
donos poročevalskega 
obdobja  0  0  0  0  222.451  222.451 
a) Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja  0  0  0  0  222.451  222.451 
B3. Spremembe v kapitalu  0  0  0  51.478  -51.477  1 
a) Razporeditev dela čistega 
dobička poročevalskega obdobja 
na druge sestavine kapitala 
po sklepu organov vodenja 
in nadzora  0  0  0  51.478  -51.477  1 
C. Končno stanje 
poročevalskega 
obdobja 31.12.2011  4.915.686  2.434.649  6.621  -2.109.575  222.451  5.469.832 



Spoštovanje.
Poznamo svoje vrednote 
in spoštujemo vrednote drugih.  

Ustvarjalnost.
Ni omejitev. Da najdemo boljše 

in učinkovitejše rešitve, vedno 
razmišljamo izven danih parametrov.
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3. Priloga k računovodskim izkazom 

3.1 Predstavitev družbe
 
 
Družba: Akton Telekomunikacijski inženiring d.o.o. 
 
Skrajšano ime družbe: Akton d.o.o.  
 
Sedež: Dunajska cesta 9, 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., Orlyplein 10, 1043DP 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 AKTON d.o.o., Bani 75, Buzin, Zagreb, Hrvaška, 
- 100 odstotni delež v družbi AKT.ONLINE d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 
- 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.e.l., Belasica 2, Skopje, Makedonija. 
 
Povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, razčlenjeno po skupinah glede na izobrazbo: 
 
Stopnja izobrazbe / leto  2012  2011 
V.  10  10 
VI.  3  1 
VII.  9  9 
Skupaj  22  20 
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3.2 Povzetek računovodskih 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 značilnosti računovodskih izkazov temeljijo na 

razumljivosti, ustreznosti, zanesljivosti in primerljivosti. Upoštevane so bile iste računovodske usmeritve 

kot v predhodnem letu.

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).

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 in neopredmetena 

dolgoročna 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.
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• 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. Družba oblikuje popravke vrednosti 

terjatev za terjatve, stare več kot eno leto.

• 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.

• Denarna sredstva vključujejo denar na računih družbe. Denarna sredstva so izkazana po pošteni 

vrednosti. Denarna sredstva v tuji valuti so na dan bilance preračunana v evre po srednjem tečaju 

Banke Slovenije.

• Celotni kapital družbe sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni 

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.



34 |

• Dolgoročni dolgovi: dolgovi pomembnih vrednosti, ki se ne obrestujejo, se 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 zaposlenih 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. 

Prihodki od prodaje vključujejo prodajne vrednosti prodanih storitev v obračunskem obdobju, če je 

realno pričakovati, da bodo plačane in so navedene v računih in drugih listinah, zmanjšane za vse 

dane popuste. Druge poslovne prihodke v večji meri sestavljajo prevrednotovalni poslovni prihodki, 

ki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, 

ob zmanjšanju popravkov vrednosti poslovnih terjatev zaradi odprave njihove oslabitve in ob odpisu 

poslovnih dolgov.

• 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 

obračunskem obdobju. 
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• Poslovni odhodki zajemajo stroške materiala in storitev, stroške dela, stroške amortizacije, 

prevrednotovalne poslovne odhodke ter druge poslovne odhodke. Odhodki se pripoznajo, če je 

zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali 

povečanjem dolga in je to spremembo mogoče zanesljivo izmeriti. Stroški plač, nadomestil in povračil 

zaposlenim se obračunavajo skladno z zakonom, kolektivno pogodbo, splošnimi akti družb in pogodbami 

o zaposlitvi. Amortizacija, obračunana za vsako obračunsko obdobje, se pripozna kot strošek oziroma 

poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida, amortizacijske stopnje za neopredmetena sredstva oziroma 

opredmetena osnovna sredstva pa se določijo v višini, ki ustreza ocenjeni dobi koristnosti sredstev. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z obratnimi in osnovnimi sredstvi zaradi njihove 

oslabitve. Pripoznajo se, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje.

• 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 se pripoznajo za vse obdavčljive začasne razlike. 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 računovodskih 
izkazov 

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
1.  Neopredmetena sredstva  6.097.410  6.324.911 
   
     Dolgoročne premoženjske pravice   136.186  46.241 
     Dobro ime   5.956.000  6.278.670 
Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve   5.224  0 

Gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2012 je bilo naslednje (v EUR): 

 
  Dolgoročne  Dobro ime  Druge
 premoženjske   dolgoročne    
 pravice   razmejitve Skupaj 
 
1. Nabavna vrednost     
    Stanje 1.1.2012  75.440 6.278.670 0 6.354.110 
    Povečanja  110.394  0  5.224  115.618 
    Zmanjšanja  -4.798  -322.670  0  -327.468 
    Stanje 31.12.2012  181.036  5.956.000  5.224  6.142.260 
2. Popravek vrednosti     
    Stanje 1.1.2012  -29.199  0  0  -29.199 
    Povečanja  -18.570  0  0  -18.570 
    Zmanjšanja  2.919  0  0  2.919 
    Stanje 31.12.2012  -44.850  0  0  -44.850 
3. Neodpisana vrednost     
   Stanje 1.1.2012  46.241  6.278.670  0  6.324.911 
   Stanje 31.12.2012  136.186  5.956.000  5.224  6.097.410 
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Gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2011 je bilo naslednje (v EUR): 

   Dolgoročne  Dobro ime  
  premoženjske     
  pravice   Skupaj 
 
1. Nabavna vrednost    
    Stanje 1.1.2011   69.654  6.278.670  6.348.324 
    Povečanja   5.786  0  5.786 
    Zmanjšanja   0  0  0 
    Stanje 31.12.2011   75.440  6.278.670  6.354.110 
2. Popravek vrednosti    
    Stanje 1.1.2011   -20.470  0  -20.470 
    Povečanja   -8.729  0  -8.729 
    Zmanjšanja   0  0  0 
    Stanje 31.12.2011   -29.199  0  -29.199 
3. Neodpisana vrednost    
    Stanje 1.1.2011   49.184  6.278.670  6.327.854 
    Stanje 31.12.2011   46.241  6.278.670  6.324.911 

Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami (136.186 EUR) družba izkazuje licence za uporabo 

telekomunikacijske opreme, ki se amortizirajo po naslednjih amortizacijskih stopnjah: 

 
   2012   2011 

Materialne pravice – programi   10 %, 25 %, 50 %   10 %, 50 % 

 

Vsakemu posameznemu neopredmetenemu osnovnemu sredstvu se individualno določi amortizacijsko 

stopnjo, ki ustreza njegovi dobi uporabnosti in koristnosti. 

V postavki dobro ime (5.956.000 EUR) družba izkazuje razliko, ki je nastala pri pripojitvi družbe Modra 

investicija d.o.o.. Družba je na dan 31.12.2012 na podlagi ocene poštene vrednosti dobrega imena, 

pridobljene s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, opravila njeno oslabitev v znesku 

322.670 EUR. Ocena dobrega imena je bila zasnovana na podlagi donosa, uporabljena pa je bila metoda 

diskontiranega denarnega toka. 

 

Podjetje nima finančnih obvez iz pridobitve neopredmetenih osnovnih sredstev. 
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    v EUR 
  31.12.2012  31.12.2011 
2.  Opredmetena osnovna sredstva   366.947  370.153 
  

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2012 je bilo naslednje (v EUR): 

 
    Druge naprave 
   in oprema  Skupaj 
 
1. Nabavna vrednost   
    Stanje 1.1.2012    1.056.509  1.056.509 
    Povečanja    117.897  117.897 
    Zmanjšanja   -295.311  -295.311 
    Stanje 31.12.2012    879.095  879.095 
2. Popravek vrednosti   
    Stanje 1.1.2012    -686.356  -686.356 
    Povečanja    -93.878  -93.878 
    Zmanjšanja    268.086  268.086 
    Stanje 31.12.2012    -512.148  -512.148 
3. Neodpisana vrednost   
   Stanje 1.1.2012    370.153  370.153 
   Stanje 31.12.2012    366.947  366.947 
  

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2011 je bilo naslednje (v EUR): 

    Druge naprave 
   in oprema  Skupaj 
 
1. Nabavna vrednost   
    Stanje 1.1.2011    1.217.877  1.217.877 
    Povečanja    43.887  43.887 
    Zmanjšanja    -205.255  -205.255 
    Stanje 31.12.2011    1.056.509  1.056.509 
2. Popravek vrednosti   
    Stanje 1.1.2011    -758.295  -758.295 
    Povečanja    -103.151  -103.151 
    Zmanjšanja    175.090  175.090 
    Stanje 31.12.2011    -686.356  -686.356 
3. Neodpisana vrednost   
   Stanje 1.1.2011    459.582  459.582 
   Stanje 31.12.2011    370.153  370.153 

Med drugimi napravami in opremo (366.947 EUR) družba izkazuje telekomunikacijsko opremo (307.695 

EUR), računalniško opremo (51.670 EUR) ter drugo opremo (7.582 EUR).
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Proizvajalne naprave in oprema ter druge naprave in oprema se amortizirajo po naslednjih amortizacijskih 

stopnjah: 
   2012   2011 
Računalniki in računalniška oprema   10 % - 50 %   10 % - 50 % 
Pohištvo in kuhinjska oprema    20 % - 25 %   20 % - 25 % 
Telefonska centrala in aparati    20 % - 25 %   20 % - 25 % 
Druga oprema    10 % - 25 %   10 % - 25 % 
Telekomunikacijska oprema   10 % - 25 %   10 % - 25 % 
Drobni inventar nad 1 leto   20 %   20 %

 

Vsakemu posameznemu opredmetenemu osnovnemu sredstvu se individualno določi amortizacijsko 

stopnjo, ki ustreza njegovi dobi uporabnosti in koristnosti. 

Osnovnih sredstev v finančnem najemu družba nima.  

Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti. 

Pojasnilo razlike med začetnim in končnim stanjem v višini 3.206 EUR: 

- nakupi v letu 2012: + 117.897 EUR 

- amortizacija v letu 2012: - 93.878 EUR 

- prodaje v letu 2012: -2.416 EUR (neodpisana vrednost) 

- odpisi v letu 2012: -24.809 EUR (neodpisana vrednost). 

Družba je v letu 2012 kupila za 125.294 EUR manj opreme, kot jo je odpisala zaradi izrabe oz. zastarelosti. 

Napoved za leto 2013 je povečanje investicij.  

Podjetje nima finančnih obvez iz pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev. 

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
3.  Delnice in deleži v družbah v skupini   880.670  880.670 
   
     Delnice in deleži v družbah v skupini   880.670  880.670 

 
Med delnicami in deleži v družbah v skupini družba izkazuje: 

 

• naložbo v družbi AKTON d.o.o., Zagreb (422.349 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2012 znaša 

37.976 EUR, celotni kapital je 43.696 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2012 je 1.550 EUR; 

• naložbo v družbi AKT.ONLINE d.o.o., Sarajevo (369.068 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2012 

znaša 369.022 EUR, celotni kapital je 43.394 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2012 je 20.641 EUR 

• naložbo v družbi AKTON d.o.o., Beograd (59.563 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2012 znaša 

46.311 EUR, celotni kapital je 80.506 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2012 je 5.168 EUR ter 
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• naložbo v družbi AKTON d.o.o.e.l., Skopje (29.690 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2012 

znaša 29.263 EUR, celotni kapital je 71.130 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2012 je 8.008 EUR. 

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
4.  Kratkoročna posojila družbam v skupini   764.055  682.962 
 
Med kratkoročnimi posojili družbam v skupini (764.055 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. 

Gibanje kratkoročnih posojil družbam v skupini: 

 
     v EUR 
Stanje 01.01.2012     682.962 
+ obresti za leto 2012     21.785 
+ posojila v letu 2012     165.000 
- odplačila posojil (glavnice in obresti) v letu 2012    -105.692 
Stanje 31.12.2012     764.055

V letu 2012 je družba prejela manj prilivov na transakcijski račun matične družbe v Ljubljani iz naslova 

posojil do hčerinskih družb v višini 59.308 EUR za vračilo glavnice in obresti, kot je znašalo nakazilo posojila 

odvisni družbi v Srbiji. Posojilo je bilo namenjeno za financiranje rasti poslovanja hčerinske družbe. V 

prihodnjih letih se predvideva nadaljnje vračanje posojil na transakcijski račun matične družbe v Ljubljani s 

strani hčerinskih družb. Odlivi za nova posojila v hčerinske družbe so predvideni le za donosne investicijske 

projekte.   

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
5.  Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev   8.323.396  8.685.510 
    
     Kratkoročne terjatve do kupcev v državi   215.755  221.954 

     Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini   8.168.900  8.463.556 

Nezapadle terjatve   5.709.823  5.703.394 

Zapadle do 60 dni – neoslabljene   2.524.096  2.966.206 

Zapadle nad 60 dni – neoslabljene   89.477  15.910 

Zapadle nad 60 dni – slabljene   261  3.528 

Slabitev zapadlih terjatev   0  -3.285 

Slabitev in odpis zapadlih terjatev   -261  -243 

V letu 2012 je družba oblikovala popravek vrednosti terjatev v višini 261 EUR za terjatve, stare več 
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kot eno leto, pri čemer je evidentirala odpis terjatev v višini 3.546 EUR. Terjatve niso zavarovane. Med 

ostalimi terjatvami slabih terjatev družba nima. Za zavarovanje bančnega posojila ima družba Akton 

Slovenija sklenjeno Pogodbo o odstopu terjatev (pojasnilo 8). 

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
6.  Kratkoročne poslovne terjatve do drugih   526.405  499.374 
   

Terjatve do države – nezapadle   154.777  147.745 

      Druge terjatve – nezapadle   31.750  11.751 

      Terjatev do domače pravne osebe v tožbi   339.878  339.878 

 

V letih 2012 in 2011 ni bilo terjatev do članov uprave.  

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
7.  Kapital    5.946.160  5.469.832 
   

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       -1.887.124  -2.109.575 

Čisti poslovni izid poslovnega leta       476.328  222.451 

 

Kapitalske rezerve sestavljata vplačan presežek kapitala v višini 2.426.076 EUR ter splošni prevrednoto-

valni popravek kapitala v znesku 8.573 EUR. 

Skupščina družbe je dne 12.09.2012 sprejela sklep, da ostane bilančna izguba leta 2011 v višini 1.887.124 

EUR nepokrita. 
 
     v EUR 
Gibanje bilančne izgube je bilo naslednje:   31.12.2012  31.12.2011 
   

Čisti poslovni izid poslovnega leta   476.328  222.451 

Prenesena izguba preteklih let   -1.887.124  -2.109.575 

Bilančna izguba konec leta   -1.410.796  -1.887.124 

Vpliv rasti cen na realno vrednost kapitala: 

Rast cen življenjskih potrebščin: 2,7 % 

Poslovni izid pred prevrednotenjem: 476.328 EUR 

Prevrednotenje: -147.685 EUR 
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Poslovni izid po prevrednotenju: 328.643 EUR 

 

Uprava družbe predlaga, da ostane bilančna izguba leta 2012 v višini 1.410.796 EUR v celoti nepokrita.  

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
8.  Dolgoročne finančne obveznosti do bank   1.496.500  1.828.500 
 

Postavko dolgoročne finančne obveznosti do bank (1.496.500 EUR) predstavljata bančni posojili, ki se 

obrestujeta po tržni obrestni meri. Znesek v višini 332.000 EUR v celoti zapade v letu 2013 in je evidentiran 

na kratkoročnih finančnih obveznostih do bank. 

 

Posojilo v znesku 474.000 EUR (od tega je kratkoročni del 212.000 EUR) je zavarovan s pogodbo o odstopu 

terjatev, posojilo v znesku 1.354.500 EUR (od tega je kratkoročni del 120.000 EUR) pa z zastavo 100 % 

poslovnega deleža družbe. 

 

Podjetje nima dolgoročnih dolgov do članov uprave.  

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
9.  Kratkoročne finančne obveznosti do bank   351.073  1.373.518 
 

Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank (351.073 EUR) družba izkazuje kratkoročni del dveh 

dolgoročnih posojil, ki v celoti zapade v letu 2013 (332.000 EUR), dovoljeno prekoračitev stanja na 

transakcijskem računu pri domači banki (9.961 EUR) ter pripadajoče obresti (9.112 EUR).  

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
10.  Kratkoročne finančne obveznosti do drugih   178.857  0 
 

Postavko druge dolgoročne finančne obveznosti (178.857 EUR) predstavlja posojilo, prejeto od domače 

pravne osebe, ki se obrestuje po tržni obrestni meri in je nezavarovano. 

   v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
11.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini   561.510  658.831 
   

Nezapadle obveznosti do dobaviteljev v tujini   561.510  658.831 
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     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
12.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   8.125.798  7.777.637 
   

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi   344.372  444.787 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini   7.781.426  7.332.850 

   

Nezapadle obveznosti   6.899.312  6.405.063 

Zapadle obveznosti do 60 dni    1.095.190  1.281.185 

Zapadle obveznosti nad 60 dni   131.296  91.389 

   v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
13.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti   543.206  488.636 
   

Obveznosti do države   356.580  307.396 

Obveznosti do zaposlenih  184.118  173.908 

Druge obveznosti   2.508  7.332 

 

Obveznost do države (356.580 EUR) sestavljajo obveznosti za davek na dodano vrednost (314.718 EUR),  

dajatve na plače in druge osebne prejemke (29.199 EUR) ter obveznost za davek od dohodka pravnih oseb 

(12.663 EUR).  

   v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
14.  Potencialne obveznosti   2.856.900  2.724.142 
   

Izdane bančne garancije   1.515.219  1.217.811 

Potencialne obveznosti do domačih dobaviteljev   1.341.681  1.341.681 

Potencialne obveznosti za davke   0  164.650 

 

Izdane plačilne bančne garancije (1.515.219 EUR) so bile izdane za namen zavarovanja plačil do dobaviteljev. 

Gre izključno za donosne posle v regiji in po svetu. Plačilne bančne garancije pa so v večji meri pogoj za 

dostop do teh donosnih poslov, kjer nastopajo le resni in kreditno sposobni operaterji.   

Potencialna obveznost do dveh domačih dobaviteljev-operaterjev (1.341.681 EUR) izhaja iz leta 2009 in ni 

izkazana med obveznostmi, ker sta dobavitelja izstavila račune v nasprotju s predpisi APEK in slovensko 

zakonodajo, zato uprava na podlagi vseh strokovnih mnenj, ki jih je pridobila tudi s strani Komisije EU, 

meni, da teh obveznosti ni in ne bo dolžna poravnati. Obveznosti so predmet sodnih postopkov na Okrožnem 

sodišču v Ljubljani. 
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   v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
15.  Čisti prihodki iz prodaje   70.597.385  69.445.491 
 

     v EUR 

    31.12.2011  31.12.2011 

Členitev prihodkov iz prodaje po področjih poslovanja:   70.597.385  69.445.491 

   

Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu   70.267.387  68.070.935 

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu   326.759  1.362.334 

Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na tujem trgu   2.962  9.045 

Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na domačem trgu   277  3.177 

 

Med prihodki od prodaje proizvodov in storitev družba izkazuje prihodke na tujem trgu od družb v skupini 

v višini 403.977 EUR (v letu 2011 314.679 EUR). 

   v EUR 
  31.12.2012  31.12.2011 
16.  Členitev stroškov po funkcionalnih skupinah   69.934.099  68.883.663 
   

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala   1.301  6.986 

Stroški prodajanja (z amortizacijo)   68.531.296  67.683.114 

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)   1.401.502  1.193.563 

         Normalni stroški splošnih dejavnosti   1.047.747  1.136.063 

         Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS        347.701  21.502 

         Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   6.054  35.998 

 

Normalni stroški splošnih dejavnosti so se v letu 2012 glede na leto 2011 znižali za 7,8 % in niso presegli 

tovrstnih planiranih stroškov. 

   v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
17.  Stroški storitev   68.166.319  67.488.243 
   
Stroški telekomunikacijskih storitev   65.037.498  65.215.836 

Stroški najemnin   2.579.191  1.721.380 

Stroški drugih storitev   549.630  551.027 
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Stroški najemnin so se v letu 2012 povečali za 49,8 % iz naslova poslovno potrebnega povečanja zakupa 

telekomunikacijskih kapacitet in drugih najemnin. Pri tem gre predvsem za stroške prodaje (COGS) pri 

segmentu mednarodne prodaje podatkovnih storitev, ki v zadnjih letih beleži največjo rast v prihodkih in 

RVC-ju. Stroški drugih storitev se v letu 2012 niso bistveno spremenili glede na leto 2011. Družba še vedno 

namenja pomemben del sredstev za vodenje postopkov pred slovenskimi sodišči in ostalimi organi, ki jih je 

družba sprožila zaradi zaščite lastnih interesov, zahtevkov za povračilo škode, zaščite konkurenčnosti trga 

in spoštovanja pravnih norm. Vse navedeno iz naslova zlorab prevladujočega položaja poslovnih partnerjev 

družbe v Sloveniji in v Bosni in Hercegovini.  

V letu 2012 je družba realizirala za 8.560.940 EUR stroškov s podjetji v skupini (v letu 2011 9.650.797 

EUR). 

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 

Znesek, porabljen za revizorja:   

- revidiranje letnega poročila   11.960  11.900 

- druge storitve dajanja zagotovil   0  0 

- storitve davčnega svetovanja   0  0 

- za druge nerevizijske storitve   0  0 

 

Revizijska družba v letih 2012 in 2011 je družba Ernst & Young d.o.o.  

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
18.  Stroški dela   1.255.450  1.166.809 
   

Stroški plač   1.001.887  925.808 

Stroški pokojninskih zavarovanj   112.021  103.337 

Stroški drugih socialnih zavarovanj   74.321  68.650 

Drugi stroški dela   67.221  69.014 

Konec leta je imela družba zaposlenih 24 oseb (v letu 2011 21). Povprečno število zaposlenih na podlagi 

delovnih ur v letu 2012 je bilo 22,25 (v letu 2011 20,19). 
 
    v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 

Skupen znesek vseh prejemkov posameznih skupin oseb:    330.331  318.800 

    Člani uprave   209.674  207.639 

    Drugi zaposleni po individualnih pogodbah   120.657  111.161 
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     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
19.  Odpisi vrednosti   466.203  169.378 
 

     Amortizacija   112.448  111.878 

      Prevred. poslovni odhodki pri neop. sredstvih in opred. os. sredstvih  347.701  21.502 

       - odpis osnovnih sredstev (pojasnilo 2)   25.031  21.502 

       - odpis dobrega imena   322.670  0 

      Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   6.054  35.998 

      - odpis terjatev   1.637  3.632 

      - odpis neuporabne/poškodovane zaloge materiala   4.417  32.366  

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
20.  Drugi prihodki   395.745  7.940 
 

Med drugimi prihodki (395.745 EUR) družba izkazuje del dolgoročno prejetih posojil (393.242 EUR), ki jih 

je odpisala v letu 2012 na podlagi sodne poravnave. Na njeni podlagi je družba del dolgoročno prejetih 

posojil v višini 350.000 EUR v letu 2012 vrnila.  

     v EUR 
   31.12.2012  31.12.2011 
21.  Davek iz dobička   264.475  0 
 
Postavka davek iz dobička predstavlja znesek 12.663 EUR iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb za 
leto 2012 ter plačan znesek 251.812 EUR po odločbi davčne uprave iz leta 2012, ki se nanaša na davčni 
inšpekcijski pregled za obdobje 2009 – 2011. Družba se je na odločbo davčne uprave pritožila, vendar je 
bila pritožba aprila 2013 brez kakršnega koli tehtanja argumentov in novih dokazov glede dobrega imena 
s strani Ministrstva za finance zavrnjena. 
Družba bo pravočasno vložila pritožbo na Upravno sodišče v Ljubljani. Iz vsebine zavrnitve pritožbe pa 
izhaja, da je potrebna pritožba in nadzor nad delom sektorja za upravni postopek na II. stopnji s področja 
carinskih in davčnih zadev. Uprava meni, da sta na podlagi neodvisnih strokovnih mnenj uveljavljenih 
davčnih in pravnih strokovnjakov (Jerman & Bajuk d.o.o., Ernst & Young Svetovanje, d.o.o., Odvetniška 
pisarna Jadek & Pensa, d.n.o., o.p.), odločba davčne uprave in zavrnitev pritožbe neutemeljeni. 
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Davek od dohodka     v EUR 
     2012 2011 
1. Poslovni izid pred davki    919.746  307.838 
2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih    0  0 
3. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih    158.970  152.760 
4. Uporaba davčnih olajšav    115.728  33.870 
5. Uporaba davčnih izgub    893.000  426.933 
6. Drugo    363  205 
Skupaj davčna osnova    70.351  0 
Obračun davka od dobička (18 %)    12.663  0 
Davek od dohodka    12.663  0 

Gibanje davčnih izgub     v EUR 
     2012  2011 
1. Začetno stanje prenesenih davčnih izgub    893.000  1.321.648 
2. Dodatno nastala davčna izguba v obračunskem obdobju   0  0 
3. Porabljena davčna izguba v obračunskem obdobju   893.000  428.648 
Skupaj stanje prenesenih davčnih izgub    0  893.000 
4. Odstotek davka od dohodka     17 %   20 % 
Skupaj stanje davčnih izgub, pripoznanih kot odložene terjatve za davek  0  178.943 
Efektivna davčna stopnja    1,38 %  0 
 
Odložene terjatve za davek se nanašajo na preneseno davčno izgubo. 
 
 
Razčlenitev oblikovanih odloženih terjatev za davke: 
 
     v EUR
  Bilanca stanja Izkaz poslovnega izida
      
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 

Odložen davek iz naslova davčne izgube  0  178.943  178.943  85.387 

Odložene terjatve za davek  0  178.943  178.943  85.387 

     
22.  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. 
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