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1. Poslovno poročilo

1.1 Rezultati poslovanja
Prihodki

V letu 2014 je družba ustvarila za 66.444.561,00 EUR čistih prihodkov iz prodaje (81.548.027,00 EUR v letu 

2013), kar predstavlja 18,5% padec glede na leto 2013. Padec prihodkov je posledica dodatne dajatve, ki 

jo je uvedel AKOS. In ta predstavlja 0,00124 EUR za vsak 1 EUR prihodka.	To	pa	predstavlja	direktno	

nižanje	konkurenčnosti	Aktona	na	mednarodnih	trgih.	Akton se je iz tega razloga moral odpovedati 

vsem prihodkom, ki prinašajo manjšo razliko v ceni (RVC) kot predstavlja dajatev. Po obsegu poslov je Akton 

na drugi strani v letu 2014 beležil 4 % rast vseh tranzitiranih mednarodnih minut in rast prodanih kapacitet 

na podatkovnem segmentu. Družba je poslovala zelo uspešno in s prodajo polnila kapacitete. Delež prodaje 

storitev na tujem trgu glede na čiste prihodke iz prodaje je znašal 94 %. Glede na leto 2013 so družbi padli 

čisti prihodki iz prodaje na tujem trgu za 12.635.491,00 EUR na domačem trgu pa za 2.467.975,00 EUR 

(v letu 2013 so se glede na leto 2012 čisti prihodki iz prodaje na tujem trgu povečali za 5.043.459,00 EUR 

na domačem trgu pa za 5.907.183,00 EUR). Družba je kljub vsemu v letu 2014 potrdila svoj položaj na 

mednarodnem telekomunikacijskem trgu in izkoristila vse svoje prednosti in znanje.   

Največji delež k obsegu prodaje so prispevale telekomunikacijske storitve na veleprodajnem medoperaterskem 

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

prodaje glasovnih storitev. Poslovanje z največjimi svetovnimi operaterji poteka uspešno. 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 2014 

aktivnih 151 medoperaterskih povezav. Na segmentu podatkovnih storitev je družba v letu 2014 prav tako 

dosegla izjemen rezultat. Večletno aktivno  vlaganje dela in znanja v mednarodni trg se tekoče obrestuje 

z nadaljnjo rastjo števila povezav iz naslova krovnih pogodb podpisanih v preteklem obdobju z največjimi 

svetovnimi operaterji, ki iščejo zanesljivega partnerja za regijo. Akton je v letu 2014 zanesljivo utrdil svoj 

položaj »preferred« pogodbenega partnerja za regijo.

Težave, katere družba tekoče rešuje 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 

mednarodne ustanove. Skupno s koncem leta 2014 družba v Ljubljani zagotavlja preko 172 mednarodnih 

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

Zaupanje in integriteta. 
Ne glede na vse, vedno ravnamo v 
skladu z našimi osnovnimi načeli in 
principi etičnosti.
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Medletna	rast	čistih	prihodkov	iz	prodaje	(2008	-	2014)

Odhodki

Poslovni odhodki so v letu 2014 znašali 65.695.012,00 EUR (80.786.281,00 v letu 2013) z največjim 

deležem stroškov prodaje za medoperaterske telekomunikacijske storitve, stroškov prodaje  zakupov 

telekomunikacijskih vodov in stroškov drugih storitev. Stroški dela so se v letu 2014 povečali za 5,6 % glede 

na leto 2013 (leto prej povečanje za 1,25%) in znašajo 2 % od vseh odhodkov družbe. V letu 2015 rast 

prihodkov ni planirana. Slabitve dobrega imena na podlagi vrednotenja neodvisnega cenilca v letu 2014 ni 

bilo. Medletno so se določeni operativni stroški poslovanja v letu 2014 glede na leto 2013 ponovno znižali, 

drugi pa so ostali na stabilni ravni glede na dolgoročno raven finančne stabilnosti. Za družbo je bilo leto 

2014 ponovno zelo zahtevno. Zadnja leta koristimo 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.

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

udeležb na mednarodnih 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 z optimizacijo poslovnih procesov ter poslovala v planskih okvirih. 

Zaposleni

V družbi je bilo dne 1.1.2014 zaposlenih 24 ljudi. Organizacijska struktura družbe je ostala nespremenjena.   

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

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

najboljši in najbolj sposobni ljudje. Klima v družbi je pozitivna, cilj vsakega od zaposlenih pa je doseganje 

ciljev družbe preko uresničevanja lastnih ciljev. Fluktuacija kadrov je praktično nična. 31.12.2014 je družba 

zaposlovala 24 ljudi. Za leto 2015 je planiranih 24 zaposlenih. V prihodnje ni pričakovati dodatnih zaposlitev. 

Poslovni	izid

Čisti poslovni izid poslovnega leta znaša 477.907,00 EUR (332.464,00 EUR v letu 2013). Prenesena izguba 

iz prejšnjih let znaša 1.078.331,00 EUR (1.410.796,00 EUR v letu 2013). Bilančna izguba konec poslovnega 

leta 2014 znaša 600.424,00 EUR (1.078.331,00 EUR v letu 2013).

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša  477.907,00 EUR (332.464,00 EUR v letu 2013) in predstavlja 

44% rast glede na leto 2013. Največji vpliv na rast čistega poslovnega izida je iz naslova nižjih obresti iz 

naslova prejetih posojil s strani bank (družba redno odplačuje dolgoročno posojilo s strani NLB d.d.) in  

nižjega davka od dobička. Večji negativni efekt glede na leto 2013 pa predstavljajo negativne tečajne razlike 

iz naslova hitre rasti tečaja USD proti EURu.      

Družba Akton je družba absolutnih številk in ne relativnih številk zaradi večinsko veleprodajnih poslov. Zato 

določeni klasični kazalniki za Akton ne odsevajo pravilne slike poslovanja. Cilj družbe je, da sama z lastnim 

poslovanjem skrbi za redno 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.

 
V letu 2014 smo poslovali s tremi slovenskimi bankami. V družbi ohranjamo dobre poslovne odnose tudi z 

več drugimi bankami. Financiranje družbe tako ni moteno in družba Akton posluje na mednarodnem trgu 

z zavidljivim obsegom odobrenih bančnih okvirov. Bančni sistem je ključen za podporo uspešnim in hitro 

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

      
Vpliv svetovne gospodarske krize je bil v letu 2014 na tujem trgu prisoten manj kot prejšnja leta. Za 

slovenski trg pa do konca leta 2014 ni bilo pravih izboljšanj na vidiku. Ponovno se je dokazalo, da so 

največje gibalo slovenskega gospodarstva izvozna, produktivna in na mednarodne trge usmerjena podjetja. 

Država pa s svojimi odločitvami in dajatvami ubija konkurenčnost le teh. 

Družba je uspela povečati svoj tržni delež na mednarodnih trgih. Še vedno čutimo vpliv na raven prodajnih 

cen in bruto marže. Vidna izboljšanja se pričakujejo v naslednjem obdobju. Z večjimi vložki na vseh ravneh 

in dodatnimi novimi posli smo uspeli doseči enak dobiček iz poslovanja kot v letu 2013. Čisti poslovni 

izid pa je v letu 2014 glede na leto 2013 višji za 44%. Za leto 2015 družba predvideva stabilno stanje na 
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mednarodnih trgih po obsegih poslov. In še večje pritiske na bruto maržo.  Čisti poslovni izid iz poslovanja 

pa pričakujemo nekoliko nižje kot v letu 2014. 

Finančno je družba v letu 2014 poslovala zelo uspešno. Poslovne in finančne obveznosti so bile redno 

poravnane, 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 postavljen 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.       

Odprte	zadeve	z	direktnim	vplivom	na	poslovni	izid	Aktona

Družba se še vedno srečuje z nekaj nerešenimi zadevami  pri poslovanju na domačem trgu. Veliko energije 

je usmerjeno v zaščito interesov družbe in njenih lastnikov saj družbi Akton še vedno ni bila povrnjena 

škoda, ki jih je zaradi neaktivnosti regulatorjev trga in nespoštovanja zakonodaje s strani monopilistov 

nastala v obdobju 2006 – 2009, negativen efekt je toliko večji saj dolgotrajni postopki in s tem povezani 

stroški  izčrpavajo družbo. 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 domači trg ni 

transparenten in je očitno pod močnim vplivom sistemske korupcije. Na žalost slabe prakse lobiranja in 

vpliv politike še vedno prevladajo 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 pod pretvezo »državnega interesa« in 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. V kolikor največji ne poslujejo skladno z zakonom, 

mednarodno prakso in po transparentnih  standardih,  potem je celoten trg onesnažen in ne deluje pravilno. 

Manjši akterji brez hrbtenice raje igrajo igro velikih, kot da bi opozarjali na nepravilnosti in skrbeli da trg 

deluje. To pa je lahko le kratkoročen uspeh. Akton pa gleda dolgoročno.

 
Nerešene zadeve smo v družbi vedno pripravljeni  urejati aktivno  in podpiramo kompromisne rešitve. 

Kompromisna rešitev pa pomeni, da se obe strani odpovesta razumnemu delu svojih zahtev.  Po drugi strani 

pa je taka rešitev za obe strani sprejemljiva. Izsiljevanje, aroganca in podcenjevanje ene strani do druge ni 

pravi način. 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. 

AKOS, Javna Agencija RS za Varstvo Konkurence) še naprej brez sankciji in posledic kršijo zakonodajoin 

niso pripravljeni priznati in odpraviti napak še manj pa povrniti povzročeno škodo. 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 v letu 2011, ki je na osnovi 

neutemeljene ovadbe (kriva ovadba) s strani Telekoma Slovenije 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. FURS v tem postopku igra 

zelo nevarno igro, saj brez prave strokovne podlage želi izsiliti, predvsem  zaradi trenutnih gospodarskih 

razmer, novo sodno prakso, ki pa zna biti zelo škodljiva za gospodarstvo. Očitno je to še en državni organ, 

ki je v teh časih izgubil stik z realnostjo v kateri deluje slovensko gospodarstvo. Uprava podjetja je trdno 

odločena iskati pravico in dokazati nepravilnosti pri odločitvi davčne uprave tudi na mednarodnih sodiščih.  

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 pa pričakujemo, da bodo v upravah teh operaterjev končno spoznali 

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

Porazno in nedopustno je tudi to, da managerji predvsem v državnih in tudi drugih podjetjih prejemajo 

plačo vendar ne sprejemajo odločitev in se na ta način izogibajo očitkom in odgovornosti. Dejstvo, ki se 

ga davkoplačevalci in delničarji žal ne zavedajo pa je, da jih vsak tak dan neodgovorno poslovodstvo zelo 

drago stane (npr. zamudne obresti lahko dosegajo tudi deset tisoč EUR dnevno). 

Družbi in vodstvu družbe Akton so v letu 2011 Telekom Slovenije in njeni zastopniki na slovenskem 
trgu povzročili direktno materialno in nematerialno škodo z vložitvijo kazenske ovadbe. V Aktonu 
hranimo podatke in dokumentacijo, kjer je razviden direkten upad prometa zaradi nedovoljenega 
in neetičnega posega Telekoma Slovenije in njegovih aktivnosti v tujini. Ob tem bi čisti poslovni izid 
družbe Akton dejansko bil dosti višji. Družba in vodstvo sta ukrepala proti kršiteljem in zahtevala 
povračilo škode. V začetku leta 2014 je bila vložena odškodninska tožba proti Telekomu Slovenije 
d.d. od katerega Akton zahteva povračilo nastale škode. Ni zanemarljivo tudi dejstvo, da je kriva 
ovadba in posledično povzročitev škode kaznivo dejanje.
Ovaditelj je namreč dobro vedel, da Akton ni udeležen ali povezan z očitanimi dejanji in je inštrument 
kazenske ovadbe zlorabil za pritisk na upravo Aktona, zaščito monopola in prikrivanje nepravilnosti, 
ki so se dogajale v njihovi povezani družbi Ipko na Kosovu.          
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V letu 2013 je naprimer Višje sodišče v Ljubljani potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, 
ki je odločilo, da je neutemeljen zahtevek družbe Si.mobil d.d. za vnovčenje in izplačilo bančne 
garancije za poplačilo terjatev v višini, ki presega s strani AKOS (prej APEK) predpisano ceno 
zaključevanja klicev v Si.mobilovem mobilnem omrežju, in v obrazložitvi hkrati jasno navedlo, 
da na trg zaključevanja klicev spadajo vsi klici oziroma, da mednarodni klici niso izključeni iz 
predmetnega trga, zato mora biti cena ista ne glede na izvor klica. V začetku leta 2014 je bila v 
drugi pravdni zadevi proti družbi Si.mobil d.d. izdana delna sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani, 
s katero je Okrožno sodišče ugotovilo, da ne obstajajo terjatve družbe Si.mobil d.d. v višini, ki 
presegajo s strani APEK predpisano ceno zaključevanja klicev v Si.mobilovem mobilnem omrežju, 
ter zavrnilo zahtevek družbe Simobil d.d. za plačilo terjatev v isti višini.

V februarju 2015 je Višje sodišče v celoti potrdilo prvostopenjsko sodbo, ki je s tem postala 
pravnomočna. Iz sodbe Višjega sodišča tako nesporno izhaja, da regulirana cena že od uvedbe 
regulacije v 2006 velja za zaključevanje vseh klicev, ne glede na njihov izvor, in da je posledično 
cenovna diskriminacija med domačimi in mednarodnimi klici, ki so jo vse do septembra 2009 
izvajali slovenski mobilni operaterji (vključno z državnim Mobitelom, sedaj Telekomom Slovenije), 
bila nezakonita, saj operaterji za zaključevanje klicev glede na nesporno določbo 443. člena 
Obligacijskega zakonika ne bi smeli zaračunavati višje cene od cene, ki je bila predpisana s strani 
regulatorne agencije. Ker je dejansko stanje zadeve v pravdnem sporu s Telekomom Slovenije 
domala identično, pričakujemo, da bo Višje sodišče tudi v sporu s Telekomom kmalu razveljavilo 
nezakonito sodbo prvostopenjskega sodišča.

Čeprav se je tudi Mobitel d.d. (sedaj Telekom Slovenije d.d.) že vse od leta 2006 posluževal 
identične prakse nezakonitega zaračunavanja previsokih cen zaključevanja mednarodnih klicev v 
svojem mobilnem omrežju, pa je isto sodišče ob koncu leta 2014 v Aktonovi tožbi proti Telekomu 
Slovenije odločilo diametralno nasprotno. Pri tem so se že tekom postopka jasno kazale okoliščine, 
zaradi katerih je podan utemeljen dvom v nepristranskost sodeče sodnice. Sodeča sodnica se je 
namreč odločila zaključiti glavno obravnavo brez zaslišanja stranke, ki je sprožila spor. Postopek 
se je vodil kar 5 let in kljub temu niso bili izvedeni vsi relevantni dokazi, ni bilo aktivnega vodenja 
postopka, preko 50 pripravljalnih vlog pa je povsem zameglilo sicer zelo preprosto dejansko stanje. 
Tudi sicer je po oceni Aktona bil postopek s strani sodeče sodnice voden diskriminatorno, česar 
sodnica tekom postopka niti ni pretirano skrivala. Sodnica namreč ni sledila predloženim dokazom, 
prič tožnika sploh ni hotela zasliševati, ni sledila predlaganim pravnim podlagam in to kljub dejstvu, 
da v Aktonov prid govori že več pravnomočnih odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani, Telekom 
Slovenije pa je po tej osnovi celo izgubil spor pred Upravnim sodiščem. Nasprotno pa je sodeča 
sodnica zaslišala vse ključne priče tožene stranke ter tudi sicer sledila vsemu, kar je navajala 
oziroma predlagala tožena stranka. Zgovorno je ob tem dejstvo, da je omenjeno sodnico glede 
konkurenčnih sporov na enem od izobraževanj izobraževal celo sam odvetnik tožene stranke. Zaradi 
vseh diskriminatornih ravnanj v postopku je tožnik celo dvakrat vložil zahtevo za izločitev sodeče 
sodnice, kar je imelo za rezultat, da je sodnica sicer nekoliko popravila nekatere svoje napake, 
vendar je še naprej diskriminatorno vodila postopek. Ni zanemarljivo dejstvo, da je bilo omenjeni 
sodnici (kljub temu, da je bilo Sloveniji s strani EU naloženo, da določi več sodnikov za vodenje 
konkurenčnih sporov), dodeljena (ali v primeru Aktona celo naknadno predodeljena) večina sporov, 
ki so uperjeni proti državnemu monopolistu (Telekomu) in katerih tožbeni zahtevki znašajo preko 
400 milijonov EUR. Prav tako ni zanemarljivo dejstvo, da je bil državni Telekom v času izdaje sodbe 
v fazi t.i. »management meetingov« (med drugimi ruski MTS in Deutsche Telekom) ter zbiranja 
zavezujočih ponudb, zaradi česar se je očitno sodeči sodnici zelo mudilo zaključiti zadeve, četudi brez 

V Aktonu smo tudi začudeni, kako se lahko direktorji družb, ki so kršila zakonodajo vsako leto pojavljajo 

na lestvicah uspešnih managerjev. Na dopise o kršitvah pa se niso odzvali in ne storijo niti minimalnega 

koraka za razreševanje zadev, ki so posledica njihovih lastnih kršitev. Žalostno razmišljanje velikih družb v 

Sloveniji je, da moraš za svojo pravico tožiti velike in se boriti z njihovo strategijo izčrpavanja druge strani. 

Ostaja le upanje, da bodo sodišča vsaj v teh postopkih neodvisna, hitra in da bodo tudi kaznovala kazniva 

dejanja. Akton opozarja, da so vsa poslovodstva družb tudi osebno odgovorna še posebej za kršitve na 

katere so bila osebno pravočasno opozorjena. 

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, še posebej tistih, ki nastopajo na tujih trgih. Družba Akton je v preteklosti že uspela 

zaključit odprto sodno zadevo in sicer s sodno poravnavo. V družbi ocenjujemo, da so tovrstne rešitve 

odprtih sporov dober zgled za vse ostale odprte postopke.

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.   

izvedenih dokazov in z obilo procesnih kršitev. Glede na vse sporne okoliščine odločitev sodnice ni 
bila presenetljiva. Na podlagi opravljene podrobne analize prejete sodbe je Akton trdno prepričan, da 
je sodbo zaradi številnih napak in nepravilnosti šteti za nezakonito. V izpodbijani sodbi je sodišče po 
oceni Aktona zagrešilo več bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, med njimi celo absolutno 
bistvenih kršitev določb ZPP, zmotno in nepopolno ugotovilo odločilna dejstva obravnavane zadeve 
ter ob enem tudi napačno uporabilo materialno pravo, saj si je nepravilno razlagalo relevantne 
pravne predpise (zlasti določbe prava EU in Zakona o elektronskih komunikacijah) in posledično 
odstopilo tako od obstoječe sodne prakse slovenskih sodišč kot tudi od odločb in stališč pristojne 
strokovne institucije (t.j. Agencije za pošto in elektronske komunikacije oziroma sedaj Agencije za 
komunikacijska omrežja in storitve). Skladno z navedenim je Akton prepričan, da bo Višje sodišče 
njegovi pritožbi v celoti ugodilo in odločilo v korist družbe Akton.



| 1312 |

Letno poročilo | 2014

1.2 Storitve in produkti 
1.2.1 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 8 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 810 mio tranzitiranih 

minut letno (preko 780 mio minut v letu 2013).

Medoperaterska	prodaja	glasovnih	storitev	v	minutah

Družba	je	v	letu	2014	dodatno	znižala	vse	finančne	obveznosti	iz	naslova	dolgoročnih	posojil	v	

skupnem	znesku	323.326,00	EUR	(599.545,00	EUR	v	letu	2013)	in	konec	leta	2014	te	skupaj	

znašajo	1.103.589,00	EUR	(1.426.885,00	EUR	v	letu	2013).		

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 2014 družba ni bila dokapitalizirana. 

Družba ne razpolaga z nepremičninami.  
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Družba je v letu 2014 dodatno financirala investicije za rast v njeni hčerinski družbi v Skopju v 
višini 30.000,00 EUR. Hčerinske družbe so uspele v letu 2014 iz lastnega poslovanja vrniti na račun 
matične družbe Akton d.o.o., Slovenija za 207.057,00 EUR posojil in obresti (214.156,00 EUR v letu 
2013). Znesek posojil do hčerinskih družb na dan 31.12.2014 znaša 402.536,00 EUR (569.883,00 
EUR na dan 31.12.2013). Vse hčerinske družbe v 100% lasti poslujejo pozitivno.         

V Aktonu se zavedamo, da odprte zadeve škodujejo normalnemu razvoju podjetij. Zato jih transparentno 

tudi predstavimo in objavimo. To pa ne pomeni, da se zadeve ne bodo uredile. Verjamemo, da bo v državi 

in vseh njenih inštitucijah počasi moral prevladati zdravi razum in da bodo vsi odgovorni v državi razumeli 

besedi, biti odgovoren, biti pošten in navsezadnje biti nepristranski. Verjamemo, da bo država storila vse, 

da se podjetja v prihodnje ne bodo več srečevala s toliko dolgotrajnimi odprtimi zadevami, še posebej tam 

kjer na drugi strani nastopajo državni organi in podjetja v državni lasti. Postopki morajo biti krajši, odločitve 

pa se morajo sprejemati transparentno in pragmatično.

Država, regulatorji in sodišča bi se morala bolj aktivno in nepristransko ukvarjati z zdravimi, izvozno 

orientiranimi  podjetji in jih tako podpirati na poti uspeha saj bojo v prihodnje prav ta podjetja temelj 

gospodarske rasti in finančne stabilnosti države.

Investicije

Družba Akton je v letu 2014 tekoče investirala v telekomunikacijsko opremo. Večjih investicij ni izvedla.   

Investicije v opredmetena osnovna sredstva so v letu 2014 znašale 37.867,00 EUR. Investicije v neopredmetena 

osnovna sredstva so znašala 0,00 EUR. V letu 2015 družba načrtuje tekoči investicijski cikel.   

V letu 2013 je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije povišala letno 
dajatev, kar je družbi Akton povečalo odhodke iz naslova letne dajatve kar za 725%. Podobno je 
doletelo tudi druge operaterje v Sloveniji. To prakso je agencija  nadaljevala in (kljub pritožbam 
ter brez vsakršne obrazložitve)  v letu 2014 še dodatno povišala dajatev in sicer za dodatnih 27 %. 
Dajatev, ki naj bi sedaj veljala v Sloveniji  (0,00158 EUR za vsak 1 EUR prihodka) dejansko ubija 
velik del tranzita veleprodaje glasovnih storitev in zavira razvoj telekomunikacijskega trga. S tem 
pa močno znižuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva.  Agencija mora po našem mnenju  
delovati transparentno in dajati navodila, ki bodo jasna in definirana na vsakem konkretnem primeru. 
Splošna pravila za sedanje zelo razvite telekomunikacijske storitve niso več dovolj jasna  in lahko 
sprožajo odvečne spore in jemljejo čas ter povzročajo stroške.  Po našem mnenju je dajatev pri 
nas pravilno definirana, vendar jo je zakonodajalec ovrednotil previsoko in je ni pravilno reguliral. 
Da Agencija z dajatvami enači mednarodni tranzit in domače storitve, da nima odgovora na nove 
tehnologije kot je npr. IP svet in podobno kaže na to, da jo je povozil čas. To pa lahko v prihodnosti 
sproža velike spore. Zaradi tega se je morala družba Akton v letu 2015 in v prihodnje odpovedati 
tekočih poslov, ki prinašajo razliko v ceni manjšo od 0,00158 EUR za vsak 1 EUR prihodka.  Ob tem 
je še pomembno dodati, da agencija zaračunava dajatev za isti klic večkrat (vsem operaterjem) 
v primeru, ko klic potuje iz enega omrežja v drugo in naprej. To pomeni, da agencija zahteva 
večkratno plačilo od različnih poslovnih subjektov za isti klic/storitev, poraja se vprašanje če je 
večkratna obdavčitev iste zadeve sploh zakonita…    
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1.2.2 Originacija klicev

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

v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji. Poslovanje v tem segmentu je v  bilo v letu 2014 na enakem 

nivoju kot v letu 2013 in sicer s 6,7 mio minut prometa. Obseg in rast poslovanja sta v okvirih planiranega, 

trg v Srbiji še naprej predstavlja največji potencial v regiji.     

1.2.3 Podatkovne storitve

V letu 2014 je družba okrepila položaj vodilnega integratorja tehnološko najnaprednejših povezav 

ter aplikacij v jadranski regiji. V letu 2014 smo zabeležili dodatno rast števila naročil za mednarodne 

podatkovne povezave. Sproti vlagamo v razširitve mednarodnih podatkovnih kapacitet in ščitimo povezave 

z več trasami. V letu 2014 smo izvedli dodatne razširitve, kar se pozna na višjih stroških najetih vodov. 

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. Istočasno družba zagotavlja številne podatkovne povezave 

svojim končnim uporabnikom iz jadranske regije do končnih točk v zahodni Evropi kot naprimer do Londona, 

Frankfurta, Milana, Dunaja, Bratislave in drugam.   

Obseg poslovanja družbe je v segmentu  mednarodnih podatkovnih storitev v letu 2014 ostal enak. Kljub 

temu, da še vedno obstaja trend padanja prodajnih cen na mednarodnem trgu. Na drugi strani se je število 

aktivnih povezav povečalo. Družba ne nastopa na trgu z dampinškimi cenami kot drugi. Družba obvladuje 

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

okolju. Pričakuje se nadaljni stabilni obseg poslovanja v letu 2015.   

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 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.

Slika 1: Hrbtenično omrežje družbe Akton d.o.o. in hčerinskih družb v regiji
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1.3 Strategija
V letu 2014 je družba uspešno izvajala strateške usmeritve. Doseženi so kratkoročnih cilji. V letu 2015 se 

predvideva nadaljne izpolnjevanje 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 2012-2018:

• 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 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!

1.4 Družbena odgovornost
Akton dosledno spoštuje temeljna načela družbene odgovornosti. Družbeno odgovornost v 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

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 

financirana s strani družbe ali vsakega posameznika kot naprimer: jadranje, kulinarični team building, 

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

zaposlenih o zdravem načinu življenja in smo ponosni 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 prilagojenih 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 za njih, 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 

One-Stop-Shopping / Inter-Carrier Data Services Forum) v sklopu katerega se z ostalimi partnerji trudimo 

standarizirati procese pri vzpostavitvi zasebnih najetih povezav ter tako dvigniti kvaliteto le teh.
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Okolje

Naše delovanje in poslovanje je usmerjeno ne 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 temeljijo 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 , da je “Vsak krvodajalec je junak”, 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 namenjamo skozi vse leto 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:

• Zveza prijateljev mladine Ljubljana – Moste

• Fundacija Vrabček Upanja

• Projekt varne hiše

1.5 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.

1.5.1 Valutno tveganje

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

Valutno tveganje je pomembna kategorija, ki jo spremljamo 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.

Družba je imela v tujih valutah v letu 2014 za 1.406.677 USD izdanih računov ter za 8.879 GBP, 67.433 

HKR in za 10.453.558 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.      

1.5.2 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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1.5.3 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 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.

1.6 Pomembnejši dogodki po datumu bilance 
stanja
Po datumu bilance stanja ni bilo dogodkov, ki bi pomembno vplivali na računovodske izkaze za leto 2014. 

Družba v  letu 2015 posluje v planskih okvirih.  

1.7 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, 26.3.2015
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Računovodski izkazi za leto 2014 
1.8 Bilanca stanja na dan 31.12.2014
      v EUR 

 Pojasnilo 31.12.2014  31.12.2013 

SREDSTVA  15.454.348	 17.190.791	

    
A.	Dolgoročna	sredstva	 	 7.211.523	 7.281.016
    
I.	Neopredmetena	sredstva	in	dolgoročne	aktivne	časovne	razmejitve 1	 6.066.129	 6.089.433
    1. Dolgoročne premoženjske pravice  110.129 130.821
    2. Dobro ime  5.956.000 5.956.000
    3. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve  0 2.612
    
II.	Opredmetena	osnovna	sredstva					 2	 264.724	 310.913
    1. Druge naprave in oprema  264.724 310.913 
    
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	 0	
    
B.	Kratkoročna	sredstva	 	 8.194.519	 9.874.484	
    
I.	Sredstva	(skupine	za	odtujitev)	za	prodajo	 	 0	 0
   
II.	Zaloge	 	 1.708	 4.760
       
III.	Kratkoročne	finančne	naložbe					 	 402.536	 1.239.887
    1. Kratkoročna posojila  402.536 1.239.887
       a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 4 402.536 569.883
       b) Kratkoročna posojila drugim  0 670.004
    
IV.	Kratkoročne	poslovne	terjatve						 	 7.238.369	 8.283.161
    1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini  77.552 30.638
    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 5 6.543.792 7.631.947
    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 6 617.025 620.576
   
V.	Denarna	sredstva	 7	 551.906	 346.676
    
C.	Kratkoročne	aktivne	časovne	razmejitve	 	 48.306	 35.291	
    
Zunajbilančna	sredstva	 14	 1.420.049	 1.687.683

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  15.454.348	 17.190.791 
    
A.	Kapital	 8	 6.756.532	 6.278.625	

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	 	 -1.078.331	 -1.410.795	
    
VI.	Čisti	poslovni	izid	poslovnega	leta	 	 477.907	 332.464	

B.	Rezervacije	in	dolgoročne	pasivne	časovne	razmejitve	 	 0	 	0	

C.	Dolgoročne	obveznosti					 	 814.500	 1.054.500	
    
I.	Dolgoročne	finančne	obveznosti	 	 814.500	 1.054.500
    1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 9 814.500 1.054.500
        
II.	Dolgoročne	poslovne	obveznosti			 	 0		 0	
    
III.	Odložene	obveznosti	za	davek		 	 	0		 0	

Č.	Kratkoročne	obveznosti		 	 	7.663.671	 9.806.635	
    
I.	Obveznosti,	vključene	v	skupine	za	odtujitev			 	 0		 0	
    
II.	Kratkoročne	finančne	obveznosti	 	 289.089	 372.415
    1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 10 240.000 183.582
    2. Kratkoročne finančne obveznosti do drugih  49.089 188.833 
    
III.	Kratkoročne	poslovne	obveznosti	 	 7.374.582	 9.434.220
    1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 11 603.408 819.308
    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 12 6.376.701 7.745.447
    3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 13 394.473 869.465 

D.	Kratkoročne	pasivne	časovne	razmejitve					 	 219.645	 51.031	

Zunajbilančne	obveznosti	 14	 1.420.049	 1.687.683

      v EUR 

 Pojasnilo 31.12.2014  31.12.2013 

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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   v EUR 
 Pojasnilo  2014 2013 
1.	Čisti	prihodki	iz	prodaje	 15	 66.444.561	 81.548.027	
    a) Prihodki, doseženi na domačem trgu  3.766.244 6.234.219
    b) Prihodki, doseženi na tujem trgu  62.678.317 75.313.808
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)	 	 621	 9.332
5.	Stroški	blaga,	materiala	in	storitev	 	 -64.227.194	 -79.401.725	
    a) Nabavna vrednost prodanih blaga in mat. ter stroški porab. materiala  -38.080 -37.275
    b) Stroški storitev 17 -64.189.114 -79.364.450
6.	Stroški	dela		 18	 -1.341.806	 -1.271.145	
    a) Stroški plač    -1.066.675 -1.006.370 
    b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokoj. zav.)    -199.167 -187.635 
            - stroški pokojninskih zavarovanj    -120.288 -113.496 
            - stroški drugih socialnih zavarovanj    -78.879 -74.139 
    c) Drugi stroški dela    -75.964 -77.140 
7.	Odpisi	vrednosti		 19	 -110.194	 -109.357	
    a) Amortizacija    -100.482 -99.590 
    b) Prevrednot. poslovni odhodki pri neop. sredstvih in opred. osn. sred.    -2.963 -5.007 
    c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih    -6.749 -4.760 
8.	Drugi	poslovni	odhodki			 	 -15.818	 -4.055
    
POSLOVNI	IZID	IZ	POSLOVANJA			 	 750.170	 771.077	
9.	Finančni	prihodki	iz	deležev		 	 	0		 0	
10.	Finančni	prihodki	iz	danih	posojil		 	 	9.781	 23.123	
     a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini    9.710 19.984 
     b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim    71 3.139 
11.	Finančni	prihodki	iz	poslovnih	terjatev				 	 38.142	 133.674	
     a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih    38.142 133.674 
12.	Finančni	odhodki	iz	oslabitve	in	odpisov	finančnih	naložb		 	 		0		 0	
13.	Finančni	odhodki	iz	finančnih	obveznosti			 	 -112.826	 -144.767	
     a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini   0 0
     b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank   -84.331 -134.791
     c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  -28.495 -9.976
14.	Finančni	odhodki	iz	poslovnih	obveznosti			 	 -91.429	 -114.365	
     a) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti    -91.429 -114.365 

POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA    593.838 668.742
15.	Drugi	prihodki		 		 1.678	 18.772	
16.	Drugi	odhodki			 	 -485	 -747	
    
CELOTNI	POSLOVNI	IZID			 	 595.031	 686.768	
17.	Davek	iz	dobička		 20		 117.124	 354.304
18.	Odloženi	davki		 	 	0	 0	
19.	Čisti	poslovni	izid	obračunskega	obdobja		 	 	477.907	 332.464	

1.9  Izkaz poslovnega izida za leto 2014 

  

1.10 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 
za leto 2014
 
 
     v EUR 
   2014  2013 
1.	Čisti	poslovni	izid	obračunskega	obdobja		 	 477.907	 332.464	
 

2.	CELOTNI	VSEOBSEGAJOČI	DONOS		 	 477.907	 332.464	

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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1.11 Izkaz denarnih tokov za leto 2014 
 
     v EUR 
   2014  2013
A.	Denarni	tokovi	pri	poslovanju			
a)	Postavke	izkaza	poslovnega	izida		 	 689.628	 554.132	
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni 
prihodki iz poslovnih terjatev  66.484.381 81.700.473
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevred.) in 
fin. odhodki iz posl. obveznosti  -65.677.629 -80.792.037
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih  -117.124 -354.304 
b)	Spremembe	čistih	obratnih	sredstev	(in	časovnih	razmejitev,	
rezervacij	ter	odloženih	terjatev	in	obveznosti	za	davek)	
poslovnih	postavk	bilance	stanja	 	 -862.944	 918.359	
Začetne manj končne poslovne terjatve  1.038.043 720.985
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve  -13.015 -14.783
Začetne manj končne zaloge  3.052 4.762
Končni manj začetni poslovni dolgovi  -2.059.638 197.313
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije  168.614 10.082
c)	Prebitek	prejemkov	pri	poslovanju	ali	prebitek	izdatkov	
pri	poslovanju	(a+b)	 	 -173.316	 1.472.491	
   
B.	Denarni	tokovi	pri	naložbenju	  
a)	Prejemki	pri	naložbenju	 	 9.638.379	 5.065.326
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, 
ki se nanašajo na naložbenje   9.781 23.123 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb   9.628.598 5.042.203 
b)	Izdatki	pri	naložbenju		 	 -8.841.424	 -5.499.267	
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev  0 -11.638
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -30.428 -19.616
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb  -8.810.996 -5.468.013
c)	Prebitek	prejemkov	pri	naložbenju	ali	prebitek
izdatkov	pri	naložbenju	(a+b)		 	 796.955	 -433.941	
   
C.	Denarni	tokovi	pri	financiranju			
a)	Prejemki	pri	financiranju		 	 15.770.000	 14.990.878	
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti  15.770.000 14.990.878 
b)	Izdatki	pri	financiranju		 	 -16.188.409	 -15.728.767	
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -111.929 -144.767
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti  0 -262.000
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti  -16.076.480 -15.322.000 
c)	Prebitek	prejemkov	pri	financiranju	ali	prebitek	
izdatkov	pri	financiranju	(a+b)	 	 -418.409	 -737.889
   
Č.	Končno	stanje	denarnih	sredstev		 	 551.906	 346.676	
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)  205.230 300.662
Začetno stanje denarnih sredstev  346.676 46.014

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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1.12 Izkaz gibanja kapitala 
 
 

Izkaz gibanja kapitala za tekoče poslovno leto 2014: 
            v EUR

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

A1.	Začetno	stanje	
poročevalskega	
obdobja	31.12.2013	 4.915.686	 2.434.649	 6.621	 -1.410.795	 332.464	 6.278.625	
A2.	Začetno	stanje	
poročevalskega	
obdobja	01.01.2014		 4.915.686	 2.434.649	 6.621	 -1.410.795	 332.464	 6.278.625	
B2.	Celotni	vseobsegajoči	
donos	poročevalskega	
obdobja		 0	 0	 0	 0	 477.907	 477.907	
a) Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja  0  0  0  0  477.907 477.907 
B3.	Spremembe	v	kapitalu		 0	 	0	 	0	 	332.464	 -332.464	 0	
a) Razporeditev dela čistega 
dobička poročevalskega obdobja 
na druge sestavine kapitala 
po sklepu organov vodenja
in nadzora 0  0  0  332.464 -332.464 0 
C.	Končno	stanje	
poročevalskega	
obdobja	31.12.2014		 4.915.686	 2.434.649	 6.621	 -1.078.331	 477.907	 6.756.532	
 
 

Izkaz gibanja kapitala za preteklo poslovno leto 2013:  
            v EUR

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

A1.	Začetno	stanje	
poročevalskega	
obdobja	31.12.2012		 		4.915.686	 2.434.649	 6.621	 -1.887.124	 476.328	 5.946.160	
A2.	Začetno	stanje	
poročevalskega	
obdobja	01.01.2013		 4.915.686	 2.434.649	 6.621	 -1.887.123	 476.328	 5.946.161	
B2.	Celotni	vseobsegajoči	
donos	poročevalskega	
obdobja		 0	 0	 0	 0	 332.464	 332.464	
a) Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja  0 0 0 0 332.464 332.464 
B3.	Spremembe	v	kapitalu		 0	 0	 0	 476.328	 -476.328	 0	
a) Razporeditev dela čistega 
dobička poročevalskega obdobja 
na druge sestavine kapitala 
po sklepu organov vodenja 
in nadzora  0 0 0 476.328 -476.328 0 
C.	Končno	stanje	
poročevalskega	
obdobja	31.12.2013	 4.915.686	 2.434.649	 6.621	 -1.410.795	 332.464	 6.278.625	

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.



2. Priloga k računovodskim izkazom 

2.1 Predstavitev podjetja
 

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 
 
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 
 
Letno poročilo družbe za poslovno leto 2014 se nahaja na sedežu družbe.

Konsolidirano letno poročilo pripravlja Skupina Akton in se nahaja na sedežu družbe. 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  2014 2013
V. 11 13
VI. 4 3
VII. 9 8
Skupaj 24 24
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Spoštovanje.
Poznamo svoje vrednote 
in spoštujemo vrednote drugih.

  

Ustvarjalnost.
Ni omejitev.

Da najdemo boljše 
in učinkovitejše 

rešitve, vedno 
razmišljamo izven 

danih parametrov.



2.2 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 značilnost 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 je izkazano po nabavni 

vrednosti, zmanjšani za morebitno nabrano izgubo zaradi oslabitve.

• 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. Med poslovnim letom se popravki vrednosti terjatev, ki jih ni mogoče poplačati, 

lahko oblikujejo posamično ali v odstotku, izračunanem na podlagi izkušenj iz preteklih let in pričakovanj v 

prihodnosti. Popravki vrednosti zmanjšujejo knjigovodsko vrednost terjatve in povečujejo prevrednotovalne 

odhodke. Terjatve se zaradi odprave oslabitve prevrednotujejo, če njihova poštena oziroma iztržljiva 

vrednost presega njihovo knjigovodsko vrednost. 

• 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 

| 3332 |

Letno poročilo | 2014



34 |

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. Prihodki se izkažejo, 

ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva, ko obstaja 

gotovost glede poplačljivosti terjatev. Prodaja storitev se pripozna v obračunskem obdobju, v katerem 

se opravijo storitve, glede na zaključek posla, ocenjenega na podlagi dejansko opravljene storitve kot 

sorazmernega dela celotnih storitev, ki se opravijo. Prihodki so izkazani brez davkov in danih popustov. 

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 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: obveznost za davek od dohodka je izmerjen 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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2.3 Pojasnila k postavkam računovodskih 
izkazov 

     v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
1.		Neopredmetena	sredstva	 	 6.066.129	 6.089.433	
   
     Dolgoročne premoženjske pravice  110.129 130.821
     Dobro ime  5.956.000 5.956.000
     Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve  0 2.612

Gibanje	neopredmetenih	osnovnih	sredstev	v	letu	2014	je	bilo	naslednje	(v	EUR):

 
  Dolgoročne  Dobro ime  Druge
 premoženjske   dolgoročne    
 pravice   aktivne 
   časovne
   razmejitve Skupaj 
 
1. Nabavna vrednost     
    Stanje 1.1.2014 195.286 5.956.000 2.612 6.153.898
    Povečanja 0 0 0 0
    Zmanjšanja 0 0 -2.612 -2.612
    Stanje 31.12.2014 195.286 5.956.000 0 6.151.286
2. Popravek vrednosti     
    Stanje 1.1.2014 -64.465 0 0 -64.465
    Amortizacija -20.692 0 0 -20.692
    Zmanjšanja 0 0 0 0
    Stanje 31.12.2014 -85.157 0 0 -85.157
3. Neodpisana vrednost     
    Stanje 1.1.2014 130.821 5.956.000 2.612 6.089.433
    Stanje 31.12.2014 110.129 5.956.000 0 6.066.129

Gibanje	neopredmetenih	osnovnih	sredstev	v	letu	2013	je	bilo	naslednje	(v	EUR):

  Dolgoročne  Dobro ime  Druge
 premoženjske   dolgoročne    
 pravice   aktivne 
   časovne
   razmejitve Skupaj  
 
1. Nabavna vrednost    
    Stanje 1.1.2013 181.036 5.956.000 5.224 6.142.260
    Povečanja 14.250 0 0 14.250
    Zmanjšanja 0 0 -2.612 -2.612
    Stanje 31.12.2013 195.286 5.956.000 2.612 6.153.898
2. Popravek vrednosti    
    Stanje 1.1.2013 -44.850 0 0 -44.850
    Povečanja -19.615 0 0 -19.615
    Zmanjšanja 0 0 0 0
    Stanje 31.12.2013 -64.465 0 0 -64.465
3. Neodpisana vrednost    
    Stanje 1.1.2013 136.186 5.956.000 5.224 6.097.410
    Stanje 31.12.2013 130.821 5.956.000 2.612 6.089.433

Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami (110.129 EUR) družba izkazuje licence za uporabo 

telekomunikacijske opreme, ki se amortizirajo po naslednjih amortizacijskih stopnjah:

 
   2014   2013 

Materialne pravice – programi   10 %, 25 %, 50 %   10%, 25%, 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. dne 28.06.2006. Družba ob koncu vsakega leta pridobi oceno poštene vrednosti dobrega 

imena od pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij. Ključne predpostavke ocenjevanja vrednosti se 

nanašajo na napoved denarnega toka, izračun preostale vrednosti podjetja, napoved diskontne stopnje, 

izračun neto dolga, določitev odbitkov in pribitkov za kontrolo/tržljivost. Na podlagi ocene poštene vrednosti 

za leto 2014, družba ni opravila prevrednotenja, ker ocenjena vrednost bistveno ne odstopa od izkazane 

vrednosti. 

Podjetje nima finančnih obvez iz pridobitve neopredmetenih osnovnih sredstev.
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    v EUR 
  31.12.2014  31.12.2013 
2.		Opredmetena	osnovna	sredstva		 	 264.724	 310.913	
  

Gibanje	opredmetenih	osnovnih	sredstev	v	letu	2014	je	bilo	naslednje	(v	EUR):

 
    Druge naprave 
   in oprema  Skupaj 
 
1. Nabavna vrednost  
    Stanje 1.1.2014   872.929 872.929
    Povečanja   37.867 37.867
    Zmanjšanja   -7.701 -7.701
    Stanje 31.12.2014   903.095 903.095
2. Popravek vrednosti  
    Stanje 1.1.2014   -562.015 -562.015
    Amortizacija   -79.790 -79.790
    Zmanjšanja   3.435 3.435
    Stanje 31.12.2014   -638.370 -638.370
3. Neodpisana vrednost  
   Stanje 1.1.2014   310.913 310.913
   Stanje 31.12.2014   264.724 264.724
  

Gibanje	opredmetenih	osnovnih	sredstev	v	letu	2013	je	bilo	naslednje	(v	EUR):	

    Druge naprave 
   in oprema  Skupaj 
 
1. Nabavna vrednost  
    Stanje 1.1.2013   879.095 879.095
    Povečanja   43.376 43.376
    Zmanjšanja   -49.542 -49.542
    Stanje 31.12.2013   872.929 872.929
2. Popravek vrednosti  
    Stanje 1.1.2013   -512.148 -512.148
    Amortizacija   -81.316 -81.316
    Zmanjšanja   31.448 31.448
    Stanje 31.12.2013   -562.015 -562.015
3. Neodpisana vrednost  
   Stanje 1.1.2013   366.947 366.947
   Stanje 31.12.2013   310.913 310.913

Med drugimi napravami in opremo (264.724 EUR) družba izkazuje telekomunikacijsko opremo (222.535 
EUR), računalniško opremo (23.938 EUR) ter drugo opremo (18.251 EUR). Proizvajalna naprave in oprema 
ter druge naprave in oprema se amortizirajo po naslednjih amortizacijskih stopnjah:

  2014   2013 
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 -46.189 EUR:

• nakupi v letu 2014: +37.867 EUR

• amortizacija v letu 2014: -79.790 EUR

• prodaje v letu 2014: 0 EUR (neodpisana vrednost)

• odpisi v letu 2014: -4.266 EUR (neodpisana vrednost).

Podjetje nima finančnih obvez iz pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev.

    v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
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 31.12.2014 

znaša 37.477 EUR, celotni kapital je 49.520 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2014 je 2.710 EUR, 

ocenjena poštena vrednost naložbe na dan 31.12.2013 je 439.000 EUR;

• naložbo v družbi AKT.ONLINE d.o.o., Sarajevo (369.068 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2014 

znaša 369.022 EUR, celotni kapital je 130.416 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2014 je 50.353 

EUR, ocenjena poštena vrednost naložbe na dan 31.12.2013 je 405.000 EUR;

• naložbo v družbi AKTON d.o.o., Beograd (59.563 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2014 znaša 

43.036 EUR, celotni kapital je 102.537 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2014 je 12.182 EUR ter

• naložbo v družbi AKTON d.o.o.e.l., Skopje (29.690 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2014 

znaša 29.669 EUR, celotni kapital je 92.737 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2014 je 7.563 EUR.
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   v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
4.		Kratkoročna	posojila	družbam	v	skupini	 	 	402.536	 569.883	
 
Med kratkoročnimi posojili družbam v skupini (402.536 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.

     v EUR 
  Zapadlost   31.12.2014  31.12.2013  
Kratkoročna	posojila	po	družbah	v	skupini		 	 	 	 402.536		 569.883
Akt.ONLINE d.o.o., Sarajevo  junij 2015 190.090 318.901
Akton d.o.o., Beograd  september 2015 133.331 154.014
Akton d.o.o., Zagreb  september 2015 54.013 96.968
Akton Skopje  november 2015 25.102 0

Gibanje	kratkoročnih	posojil	družbam	v	skupini:	
     v EUR 
Stanje	01.01.2013	 	 	 	 764.055
+ obresti za leto 2013    19.984
+ posojila v letu 2013    0
- odplačila posojil (glavnice in obresti) v letu 2013    -214.156
Stanje	31.12.2013	=	01.01.2014	 	 	 	 569.883
+ obresti za leto 2014    9.710
+ posojila v letu 2014    30.000
- odplačila posojil (glavnice in obresti) v letu 2014    -207.057

Stanje	31.12.2014	 	 	 	 402.536

V letu 2014 so hčerinske družbe, v skladu z načrtovanim, na transakcijski račun matične družbe v 

Ljubljani vršile prilive iz naslova vračanja glavnic. V letu 2014 je matična družba nakazala novo posojilo 

hčerinski družbi v znesku 30.000 EUR.    

    v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
5.		Kratkoročne	poslovne	terjatve	do	kupcev		 	 6.543.792	 7.631.947	
    
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  1.040.731 597.586

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini  5.503.061 7.034.361

Nezapadle terjatve  5.098.029 5.376.875

Zapadle do 60 dni - neoslabljene  1.387.775 2.201.713

Zapadle nad 60 dni - neoslabljene  57.988 53.359

Zapadle nad 60 dni - slabljene  2.088 0

Slabitev zapadlih terjatev  -2.088 0

Slabitev in odpis zapadlih terjatev  0 0

V letu 2014 je družba oblikovala za 2.088 EUR popravkov vrednosti terjatev.

     v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
6.		Kratkoročne	poslovne	terjatve	do	drugih	 	 617.025	 620.5765	
   

Terjatve do države – nezapadle  261.805 257.379

Druge terjatve - nezapadle  15.342 23.319

Terjatev do domače pravne osebe v tožbi  339.878 339.878

V letih 2014 in 2013 ni bilo terjatev do članov uprave.

     v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
7.		Denarna	sredstva	 	 551.906	 346.676	

Denarna sredstva zajemajo denarna sredstva pri domačih poslovnih bankah v domači valuti v znesku 

509.957 EUR, devizna sredstva na računih pri domačih poslovnih bankah v višini 31.511 EUR ter denar na 

poti v znesku 10.438 EUR.

   v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
8.		Kapital			 	 6.887.033	 6.278.625	
   

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      -1.078.331 -1.410.795

Čisti poslovni izid poslovnega leta      608.408 332.464

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 16.07.2014 sprejela sklep, da ostane bilančna izguba leta 2013 v višini 1.078.331 

EUR nepokrita. 

   
   v EUR 
Gibanje	bilančne	izgube	je	bilo	naslednje:	  31.12.2014  31.12.2013 
   

Čisti poslovni izid poslovnega leta  477.907 332.464

Prenesena izguba preteklih let  -1.078.331 -1.410.795

Bilančna	izguba	konec	leta	 	 -600.424	 -1.078.331

Vpliv	rasti	cen	na	realno	vrednost	kapitala:	

Rast cen življenjskih potrebščin: 0,2%



Poslovni izid pred prevrednotenjem: 477.907 EUR

Prevrednotenje: -12.557 EUR

Poslovni izid po prevrednotenju: 465.350 EUR

Uprava družbe predlaga, da ostane bilančna izguba leta 2014 v višini 600.424 EUR v celoti nepokrita.

     v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
9.		Dolgoročne	finančne	obveznosti	do	bank		 	 814.500	 1.054.500
 

Postavko dolgoročne finančne obveznosti do bank (814.500 EUR) predstavlja bančno posojilo, ki se 

obrestuje po tržni obrestni meri. Znesek v višini 240.000 EUR v celoti zapade v letu 2015 in je evidentiran 

na kratkoročnih finančnih obveznostih do bank. Dolgoročni del posojila zapade v letih 2016-2017. 

Podjetje nima dolgoročnih dolgov do članov uprave.

     v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013
10.		Kratkoročne	finančne	obveznosti	do	bank		 	 240.000	 183.582	
 

Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank (240.000 EUR) družba izkazuje kratkoročni del 

dolgoročnega posojila, ki v celoti zapade v letu 2015.

Na bilančni dan 31.12.2014 ima družba odobreno nečrpano okvirno posojilo pri domači banki v višini 

1.400.000 EUR.

   v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
11.		Kratkoročne	poslovne	obveznosti	do	družb	v	skupini		 	 603.408	 819.308
 

Nezapadle obveznosti do dobaviteljev v tujini  550.408 819.033

Zapadle obveznosti do 60 dni  53.000          275

   v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
12.		Kratkoročne	poslovne	obveznosti	do	dobaviteljev	 	 6.376.701	 7.745.447	
   

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi  1.401.609 736.925

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini  4.975.092 7.008.522

Nezapadle obveznosti  5.741.114 7.269.990

Zapadle obveznosti do 60 dni   586.113 403.787

Zapadle obveznosti nad 60 dni  49.474 71.670 
 

   v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
13.		Druge	kratkoročne	poslovne	obveznosti	 	 394.473	 869.465	
   

Obveznosti do države  248.904 728.017

Obveznosti do zaposlencev  131.512 132.927

Druge obveznosti  14.057 8.521

 
Obveznost do države (248.904 EUR) sestavljajo obveznosti za davek na dodano vrednost (228.631 EUR) in  

dajatve na plače in druge osebne prejemke (20.273 EUR).

   v EUR 
   31.12.2014 31.12.2013 
14.		Potencialne	obveznosti	 	 1.420.049	 1.687.683	
   

Izdane bančne garancije  78.368 346.002

Potencialne obveznosti do domačih dobaviteljev  1.341.681 1.341.681

Potencialne obveznosti za davke  0 0

Izdane bančne garancije (78.368 EUR) so bile izdane za namen pokrivanja obveznosti do dobaviteljev.

Potencialna obveznost do dveh domačih dobaviteljev (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 ima uprava vso podlago, da teh obveznosti ni in ne bo dolžna poravnati.

   v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
15.		Čisti	prihodki	iz	prodaje	 	 66.444.561	 81.548.027	
 

Členitev	prihodkov	iz	prodaje	po	področjih	poslovanja:		 	 66.444.561	 81.548.027	

Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu  62.677.959 75.312.955

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu  3.765.671 6.231.488

Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na tujem trgu  358 852

Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na domačem trgu  573 2.731

 
Med prihodki od prodaje proizvodov in storitev družba izkazuje prihodke na tujem trgu od družb v skupini 
v višini 433.179 EUR (v letu 2013 512.203  EUR).
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   v EUR 
  31.12.2014  31.12.2013 
16.		Členitev	stroškov	po	funkcionalnih	skupinah	 	 65.695.012	 80.786.782
   

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala  1 538

Stroški prodajanja (z amortizacijo)  64.769.494 79.650.266

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)  925.517 1.135.978

         Normalni stroški splošnih dejavnosti  915.805 1.126.211

         Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS       2.963 5.007

         Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  6.749 4.760

 
Normalni stroški splošnih dejavnosti so se v letu 2014 glede na leto 2013 znižali za 18,68% in so skladni 
s planiranimi.

   v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
17.		Stroški	storitev	 	 64.189.114	 79.364.450	
   

Stroški telekomunikacijskih storitev  60.232.100 75.330.711

Stroški najemnin  3.446.873 3.180.454

Stroški drugih storitev  510.141 853.285

Stroški najemnin so se v letu 2014 povečali za 8,38% iz naslova poslovno potrebnega povečanja zakupa 

telekomunikacijskih kapacitet in drugih najemnin. Stroški telekomunikacijskih storitev so se glede na leto 

2013 zmanjšali za 20,04%, stroški drugih storitev pa za 40,21%.

V letu 2014 je družba realizirala za 7.562.996 EUR stroškov s podjetji v skupini (v letu 2013 7.643.668 EUR).

     v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 

Znesek,	porabljen	za	revizorja:			

- revidiranje letnega poročila   11.000  11.000 

- druge storitve dajanja zagotovil   0  0 

- storitve davčnega svetovanja   0  0 

- za druge nerevizijske storitve   0  0 

 
Revizijska družba v letih 2014 in 2013 je družba Ernst & Young d.o.o. 

     v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
18.		Stroški	dela	 	 1.341.806	 1.271.145
   

Stroški plač  1.066.675 1.006.370

Stroški pokojninskih zavarovanj  120.288 113.496

Stroški drugih socialnih zavarovanj  78.879 74.139

Drugi stroški dela  75.964 77.140

Konec leta je imela družba zaposlenih 24 oseb (v letu 2013 25). Povprečno število zaposlencev na podlagi 

delovnih ur v letu 2014 je bilo 23,65 (v letu 2013 23,27).

    v EUR 
   31.12.2014 31.12.2013 

Skupen	znesek	vseh	prejemkov	posameznih	skupin	oseb:		 	 329.287	 308.716	

Člani uprave         215.401 190.069

Drugi zaposleni po individualnih pogodbah     113.886 118.647

     v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
19.		Odpisi	vrednosti	 	 110.194	 109.357	
 

Amortizacija  100.482 99.590

Prevred. poslovni odhodki pri neop. sredstvih in opred. os. sredstvih  2.963 5.007

•  odpis osnovnih sredstev (pojasnilo 2)  2.963 5.007

•  odpis dobrega imena  0 0

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  6.749 4.760

• odpis terjatev  3.699 0

• odpis neuporabne/poškodovane zaloge materiala  3.050 4.760

   
    v EUR 
   31.12.2014  31.12.2013 
20.		Davek	iz	dobička	 	 117.124	 354.304	
 

Postavka davek iz dobička predstavlja znesek 117.124 EUR iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb za 

leto 2014.
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Davek	od	dohodka     v EUR 
     2014 2013 
1. Poslovni izid pred davki   595.031 686.768
2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih   0 0
3. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih   140.666 146.140
4. Uporaba davčnih olajšav   47.021 48.574
5. Uporaba davčnih izgub   0 0
6. Drugo   290 354.276
Skupaj	davčna	osnova		 	 	 688.966	 1.138.610	
Obračun davka od dobička (17%)    117.124 193.564 
Davek	od	dohodka	 	 	 117.124	 193.564
Efektivna davčna stopnja   19,68% 28,18% 

 
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.
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2.4 Izjava o odgovornosti poslovodstva

Uprava je odobrila izkaze dne 26.3.2015.

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 2014.  

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,  26.3.2015

3. Poročilo neodvisnega revizorja
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