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POSLOVNO POROČILO
REZULTATI POSLOVANJA

V letu 2008 je družba ustvarila za 35.993.163,00 EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar predstavlja 53 % rast
glede na leto 2007. Družba je s tem presegla letne cilje za 19 odstotkov.
Največji delež k nadaljni rasti prodaje so prispevale telekomunikacijske storitve na medoperaterskem nivoju.
Družba je podpisala 11 novih pogodb o medomrežnem povezovanju na segmentu Veleprodaje govornih
storitev. Skupno je bilo ob koncu leta 44 aktivnih povezav. Na segmentu podatkovnih storitev je podjetje v
letu 2008 uspelo realizirat 8 novih mednarodnih povezav. Skupno jih je s koncem leta 2008 upravljala 17.
Poslovni odhodki so v letu znašali 35.535.630,00 EUR, z največjim deležem stroškov telekomunikacijskih
storitev in odpisi vrednosti, kjer največja postavka slabitev dobrega imena v letu 2008 znaša 412.000,00
EUR. Medletno so se operativni stroški v letu 2008 znižali in dosegli optimalno raven za nadaljnje
poslovanje podjetja. V prihodnje se pričakuje gibanje operativnih stroškov skladno z rastjo poslovanja.
V družbi je bilo s 1.1.2008 zaposlenih 22 ljudi. Organizacijsko je podjetje ostalo nespremenjeno. Medletna
fluktuacija zaposlenih je bila namenjena krepitvi tehničnega oddelka in optimiranju v ostalih dveh oddelkih.
31.12.2008 je družba zaposlovala 21 ljudi.
Čisti dobiček poslovnega leta znaša 41.456,00 EUR. Prenesena izguba iz prejšnjih let znaša 2.263.665,00
EUR. Bilančna izguba konec poslovnega leta 2008 znaša 2.222.209,00 EUR.
Finančno je podjetje v letu 2008 poslovalo zelo uspešno. Poslovne in finančne obveznosti so bile redno
plačane, terjatve uspešno izterjane. Podjetje posluje s prvovrstnimi poslovnimi partnerji, kjer je finančna
disciplina pogoj za dolgoročno uspešno sodelovanje.
Investicije v opredmetena osnovna sredstva so v letu 2008 znašale 249.859 EUR. Večina investicij je bila
namenjena razširitvi obstoječih glasovnih in podatkovnih kapacitet. Družba je dodatno financirala investicije
v infrastrukturo hčerinskih podjetij, ki so v njeni 100% lasti.
V poslovnem letu je družba izvedla dokapitalizacijo v višini 1.100.000,00 EUR.

2.2
2.2.1

STORITVE IN PRODUKTI
Medoperaterska prodaja glasovnih storitev

Akton je prisoten v dveh največjih srednje evropskih stičiščih (PoP Dunaj in PoP Frankfurt), kar nam
omogoča vzpostavljanje mednarodnih medomrežnih povezav (TDM, IP) z največjimi evropskimi in
svetovnimi operaterji. Lokalno se povezujemo še z nacionalnimi operaterji fiksnih in mobilnih komunikacij v
Jadranski regiji.
Smo največji alternativni ponudnik teh storitev v regiji z letno terminiranimi 283 mio minutami.
2.2.2

Originacija klicev

V Makedoniji smo v letu 2008 obdržali svoj položaj kot najmočnejši alternativni operater na področju
ponujanja mednarodnih klicev poslovnim uporabnikom.
V letu 2009 bomo začeli ponujati VoiP storitve v Srbiji.
2.2.3

Podatkovne storitve, najeti vodi in IP

Akton je v letu 2008 utrdil svoj položaj na medoperaterskem in poslovnem segmentu mednarodnih
podatkovnih povezav. S koncem leta 2008 povezujemo poslovne sisteme v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in
Hercegovini ter Makedoniji z njihovimi matičnimi in hčerinskimi enotami v zahodni Evropi. Največ
povpraševanj in realiziranih povezav gre za Bosno in Hercegovino, Slovenijo in Hrvaško. V Srbiji smo že

Stran 3

AKTON d.o.o.

LETNO POROČILO 2008

prisotni, vendar liberalizacija še ne omogoča alternative pri lokalni izvedbi mednarodnih povezav.
Vsem partnerjem ponujamo cenovno najugodnejše podatkovne povezave iz Evrope v vseh pet držav, kjer
smo prisotni. Smo lastnik in upravljalec mednarodnega hrbteničnega omrežja kar nam omogoča, da svojim
kupcem zagotavljamo kvaliteto storitev (Service Level Agreement) in smo tako eden redkih, ki ponuja
zavezo h kvaliteti opravljenih mednarodnih storitev. Pohvalimo se lahko z dobro organizirano tehnično
podporo in 24/7 monitoring od PoP-a do končne lokacije.
Akton je »One-Stop-Shop« ponudnik storitev za regijo. Sodeluje z večino operaterjev v vsaki od petih držav
in s tem omogoča svojim naročnikom, da dosežejo vse lokacije v regiji.
Podjetje ostaja ključni operater na mednarodnih povezavah Frankfurt – Dunaj – Ljubljana – Zagreb – Banja
Luka – Sarajevo - Skopje. Naše hrbtenično omrežje je tako eno redkih v regiji.

Slika 1: Hrbtenično omrežje Akton d.o.o. in hčerinskih družb v regiji
S koncem leta 2008 smo izvedli nadgradnjo sistema. Podvojili smo število portov za Veleprodajo govornih
storitev in modernizirali večji del osnovnega omrežja.
V letu 2009 podjetje začenja s trženjem mednarodnih MLPS storitev. Pričakujemo tudi nadaljno
liberalizacijo telekomunikacijskega trga v Srbiji. Načrtujemo novo povezavo hrbteničnega omrežja do
Beograda.
2.2.4

Mobilni produkti

V letu 2008 smo v okviru članstva GSM Association zagotavljali storitve GRX (GPRS Roaming Exchange)
operaterjem v regiji. Visoko specializirana omrežja mobilnih operaterjev zahtevajo dodatno pozornost na
kvaliteti storitev in Akton dokazuje, da je zanesljiv partner tudi na tem segmentu.
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STRATEGIJA

V letu 2008 smo postavili dolgoročne cilje in strategijo podjetja za obdobje 2009-2013.
Rezultati poslovanja doseženi v zadnjih nekaj letih nedvomno kažejo, da je Akton sledil visoko zastavljenim
ciljem ter dosegal odlične rezultate na visoko konkurenčnih trgih. V podjetju želimo uspeh na mednarodnem
trgu razširiti tudi s storitvami za največja slovenska podjetja s prisotnostjo v regiji. Mednarodne banke in
zavarovalnice, državne ustanove in trgovska podjetja so ciljne skupine, ki se že pojavljajo kot uporabniki
naših storitev.
Planirane investicije bodo podjetju omogočale nove povezave v mednarodnih vozliščih in izvedbo nekaj
ključnih projektov za nadaljno rast.
Ključne prioritete podjetja v obdobju 2009-2013:
-

Najvišja stopnja zanesljivosti storitev (Maximize reliability of services)
Usmerjenost h kupcu (Customer focus)
Konkurenčna ponudba (Competitive offerings)
Vse rešitve na enem mestu (One-Stop-Shop)
Povezanost Akton skupine (Increase synergy between regional subsidiaries)
Povečati zmožnost izvedbe (Increase ability to execute)
Zagotavljanje finančne stabilnosti (Ensure financial stability)

Akton želi postati najboljši ponudnik telekomunikacijskih storitev s ciljem povezati regijo z globalnim
svetom telekomunikacij. Akton ne vidi konkurence, vidi samo partnerje!

2.4
2.4.1

OBVLADOVANJE TVEGANJ
Valutno tveganje

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

Obrestno in kreditno tveganje

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe tržnih
obrestnih mer.
Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo izpolnila
obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo.
Na strani zagotavljanja finančnih sredstev za lastne naložbe je ključno obrestno tveganje, ki ga minimiziramo
tako, da najemamo kredite s fiksno obrestno mero in s tem preprečimo potencialno zviševanje fiksnih
stroškov obresti v primeru dviga referenčnih obrestnih mer (EURIBOR). Na ta način obrestno tveganje
prevalimo na banko, hkrati pa, glede na veliko konkurenco bank, kljub vsemu optimiramo pogoje, po katerih
se zadolžujemo. V kolikor to ne bo več mogoče, se bomo posluževali obrestnega zavarovanjaz izvedenimi
finančnimi instrumenti.
2.4.3

Plačilnosposobnostno tveganje

Plačilnosposobnostno tveganje je tveganje, da bo podjetje naletelo na težave pri zbiranju finančnih sredstev,
potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti.
Z obrestno politiko vplivamo tudi na uravnavanje likvidnostnih tveganj, ker lažje določimo mesečne odlive
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za obresti, ki so naš največji strošek. Podobno spremljamo vse ostale likvidnostne kategorije na dnevnem
nivoju z možnostjo dodatnih projekcij za prihodnost. Že sedaj skušamo na podlagi dnevnega spremljanja
likvidnostnih potreb optimizirati razporejanje sredstev po podjetjih, v bodoče pa še načrtujemo prehod na
storitev cash-managementa. Odprta revolving linija nam omogoča dovolj varnosti glede na naše potrebe, zato
se večjih likvidnostnih problemov tudi v prihodnje ne bojimo.

2.5

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:
Igor Košir

Ljubljana, 23. januar 2009
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RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2008
BILANCA STANJA na dan 31.12.2008
Pojasnilo

Sredstva
A. DOLGOROČNA SREDSTVA

31.12.2008

v EUR
31.12.2007

15.776.139

14.541.153

8.028.367

8.645.455

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
1. Dolgoročne premoženjske pravice
2. Dobro ime
3. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

1

6.943.624
14.954
6.928.670
0

7.356.844
15.199
7.340.670
975

II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema

2

678.060
4.476
673.233
351

803.676
4.796
0
798.880

0

0

68.490
68.490
68.490

43.660
13.490
13.490

0
0
0

30.170
25.796
4.374

0

0

338.193

441.275

7.712.686

5.891.933

0

0

99.329

89.262

1.768.844
1.768.844
1.766.291
2.553

1.485.531
1.485.531
1.485.531
0

5.833.190
165.458
5.463.139
204.593

4.276.722
388.759
3.481.249
406.714

V. Denarna sredstva

11.323

40.418

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

35.086

3.765

1.585.119

4.691.198

III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini

3

2. Dolgoročna posojila
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
b) Druga dolgoročna posojila
V. Dolgoročne poslovne terjatve
VI. Odložene terjatve za davek

4

B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Kratkoročna posojila drugim
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA

5

6

7

15
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31.12.2008

v EUR
31.12.2007

15.776.139

14.541.153

5.134.747

3.993.291

I. Vpoklicani kapital
1.Osnovni kapital

4.915.686
4.915.686

3.815.686
3.815.686

II. Kapitalske rezerve

2.434.649

2.434.649

6.621
6.621

6.621
6.621

IV. Presežek iz prevrednotenja

0

0

V. Preneseni čisti poslovni izid

(2.263.665)

(1.052.685)

41.456

(1.210.980)

0

0

3.550.016

5.728.592

3.550.016
2.862.500
687.516

5.728.592
5.078.125
650.467

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

0

0

III. Odložene obveznosti za davek

0

0

6.527.500

4.804.763

0

0

1.485.701
917.545
568.156

1.038.664
0
1.038.664

Pojasnilo
Obveznosti do virov sredstev
A. KAPITAL

8

III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
2. Druge dolgoročne finančne obveznosti

9
10

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
2. Druge kratkoročne finančne obveznosti

11

III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

12
13

5.041.799
651.288
4.303.118
87.393

3.766.099
318.335
2.866.267
581.497

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

14

563.876

14.507

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA

15

1.585.119

4.691.198
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za leto 2008
2008
35.993.163
5.161.469
30.831.694
0
0
913

v EUR
2007
23.494.633
4.749.328
18.745.305
0
0
1.361

33.845.367
75.381
33.769.986
868.587
663.483
126.374
77.188
49.186
78.730
798.171
316.190
467.320
14.661
23.505

21.972.195
139.895
21.832.300
958.613
714.429
139.133
82.709
56.424
105.071
1.374.086
344.935
1.028.581
570
18.215

458.446

(827.115)

0

0

76.480
71.340
5.140

51.482
51.482
0

3.324
3.324

255
255

0

0

394.866
0
327.400
67.466

509.492
21.680
424.361
63.451

271
271

534
534

143.113

(1.285.404)

15. Drugi prihodki

3.113

19.839

16. Drugi odhodki

1.688

8.355

144.538

(1.273.920)

0

0

(103.082)

62.940

41.456

(1.210.980)

1. Čisti prihodki iz prodaje
a) Prihodki, doseženi na domačem trgu
b) Prihodki, doseženi na tujem trgu
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Drugi poslovni prihodki (s prevred. poslovnimi prihodki)
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in mat. ter stroški porab. materiala
b) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokoj. zavarovanj)
- stroški pokojninskih zavarovanj
- stroški drugih socialnih zavarovanj
c) Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b) Prevrednot. poslovni odhodki pri neop. sredstvih in opred. osn. sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki

Pojasnilo
16

18
19

20

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA
9. Finančni prihodki iz deležev
10. Finančni prihodki iz danih posojil
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA

CELOTNI POSLOVNI IZID
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

21
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IZKAZ DENARNIH TOKOV za leto 2008

A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevred.) in fin. odhodki iz posl. obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)
B. Denarni tokovi pri naložbenju
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)
C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobički
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)
Č. Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
Začetno stanje denarnih sredstev

2008

v EUR
2007

1.088.032
36.000.513
(34.809.399)
(103.082)

615.820
23.534.591
(22.981.712)
0

330.295

(706.540)

(1.556.468)
(31.321)
103.082
0
(10.067)
1.275.700
549.369
0
1.418.327

(2.668.101)
25.110
0
0
40.704
1.980.965
(22.277)
0
(90.720)

77.700
76.480
1.220
0
0
0
0
(893.583)
0
(190.574)
0
(24.830)
(678.179)
(815.883)

51.482
51.482
0
0
0
0
0
(1.019.671)
(7.351)
(95.003)
0
(892)
(916.425)
(968.189)

1.547.037
1.100.000
0
447.037
(2.178.576)
0
0
(2.178.576)
0
0
(631.539)

1.764.922
1.218.981
129.018
416.923
(1.015.623)
0
0
0
(1.015.623)
0
749.299

11.323
(29.095)
40.418

40.418
(309.574)
349.992
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA TEKOČE POSLOVNO LETO 2008:
Osnovni Kapitalske
kapital
rezerve

Zakonske
rezerve

Prenesena
izguba iz
preteklih let

Čisti rezultat
poslovnega
leta

v EUR
Skupaj

A. Začetno stanje v obdobju

3.815.686

2.434.649

6.621

(1.052.685)

(1.210.980)

3.993.291

B. Premiki v kapital
a) Vnos čistega poslovnega
izida poslovnega leta
b) Druga povečanja sestavin
kapitala

1.100.000

0

0

0

41.456

1.141.456

0

0

0

0

41.456

41.456

1.100.000

0

0

0

0

1.100.000

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

0

0

0

(1.210.980)

1.210.980

0

0

0

0

(1.210.980)

1.210.980

0

Č. Premiki iz kapitala

0

0

0

0

0

0

4.915.686

2.434.649

6.621

(2.263.665)

41.456

5.134.747

Zakonske
rezerve

Prenesena
izguba iz
preteklih let

Čista izguba
poslovnega
leta

D. Končno stanje v obdobju

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA PRETEKLO POSLOVNO LETO 2007:
Osnovni Kapitalske
kapital
rezerve

v EUR
Skupaj

A. Začetno stanje v obdobju

2.596.706

2.434.649

6.621

0

(1.052.685)

B. Premiki v kapital
a) Vnos čistega poslovnega
izida poslovnega leta
b) Druga povečanja sestavin
kapitala

1.218.980

0

0

0

(1.210.980)

8.000

0

0

0

0

(1.210.980)

(1.210.980)

1.218.980

0

0

0

0

1.218.980

C. Premiki v kapitalu
a) Prenos v preneseni poslovni
izid

0

0

0

(1.052.685)

1.052.685

0

0

0

0

(1.052.685)

1.052.685

0

Č. Premiki iz kapitala

0

0

0

0

0

0

3.815.686

2.434.649

6.621

(1.052.685)

(1.210.980)

3.993.291

D. Končno stanje v obdobju

3.985.291
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PRILOGA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

4.1

PREDSTAVITEV PODJETJA

Firma:

Akton Telekomunikacijski inženiring d.o.o.

Skrajšana firma:

Akton d.o.o.

Sedež:

Dunajska cesta 63, Ljubljana

Matična številka:

5372798

Davčna številka:

62419919

Pravno organizacijska oblika:

Družba z omejeno odgovornostjo

Registracija:

1/06892/00, dne 22.05.1990

Glavna dejavnost družbe:

61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti

Matična številka:

5372798

Davčna številka:

62419919

Osnovni kapital družbe:

4.915.685,55

Lasniki:

ATEL EUROPE B.V.

Uprava:

Igor Košir, direktor
Miha Novak, prokurist

Poslovno leto:

Poslovno leto je enako koledarskemu

100%

Med dolgoročnimi finančnimi naložbami družba izkazuje:
- 100 odstotni delež v družbi AKT.ONLINE d.o.o. Fra Anñela Zvizdarovića 1, Sarajevo, Bosna in
Hercegovina,
- 100 odstotni delež v družbi AKTON d.o.o.e.l., Belasica 2, Skopje, Makedonija,
- 100 odstotni delež v družbi AKTON d.o.o., Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a, Beograd, Srbija
in
- 100 odstotni delež v družbi AKTON d.o.o., Aleja pomoraca 19, Zagreb, Hrvaška.

Povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, razčlenjeno po skupinah glede na izobrazbo:
Stopnja izobrazbe / leto
II.
V.
VI.
VII.
Skupaj

2008
0
11
0
8
19

2007
1
10
1
9
21
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POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV, TVEGANJ IN PREDPOSTAVK

Pri izdelavi računovodskih izkazov za poslovno leto 2008 so upoštevana določila Slovenskih računovodskih
standardov SRS (2006) (veljavnih od 1.1.2006 dalje) in temeljne računovodske predpostavke – upoštevanje
nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.
Temeljni računovodski izkazi družbe so:
- bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega leta,
- izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu,
- izkaz denarnih tokov, ki prikazuje spremembe v stanju denarnih sredstev,
- izkaz gibanja kapitala, ki prikazuje spremembe sestavin kapitala v poslovnem letu,
- izkaz bilančnega dobička.
Oblika bilance stanja je določena v SRS 24.4. Teoretično možne postavke, ki v družbi ne prihajajo v poštev,
se ne prikazujejo. Družba postavke iz SRS 24.4 za svoje potrebe še bolj razčleni.
Oblika izkaza poslovnega izida, izbrana za družbo, je opredeljena v standardih kot različica I (SRS 25.6).
Teoretično možne postavke, ki v družbi ne prihajajo v poštev, se ne prikazujejo.
Oblika izkaza denarnih tokov, izbrana za družbo, je opredeljena v standardih kot različica II, sestavljena po
posredni metodi (SRS 26.2) in v zaporedni obliki (SRS 26.4 in SRS 26.9).
Oblika izkaza gibanja kapitala, izbrana za družbo, je opredeljena v standardih kot različica I (SRS 27.2) v
obliki sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala (SRS 27.3.b). Poseben dodatek k izkazu
gibanja kapitala je prikaz "bilančnega dobička" ali "bilančne izgube" (SRS 27.9).
Pravila in postopki, ki jih poslovodstvo uporablja pri pripravljanju in predstavitvi računovodskih izkazov,
temeljijo na SRS (2006), pri čemer so nekatere od računovodskih usmeritev izbirne in se poslovodstvo lahko
samostojno odloči za uporabo ene od možnih različic. Povzetek računovodskih usmeritev, ki jih v zvezi z
vrednotenjem posameznih bilančnih postavk uporablja družba, je naslednji:
−

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

−

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

−

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

−

Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki,
da bodo plačane. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost
presega njihovo pošteno vrednost. Terjatve se zaradi odprave oslabitve prevrednotujejo, če njihova
poštena oziroma iztržljiva vrednost presega njihovo knjigovodsko vrednost.

−

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
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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, 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.

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

Davek od dohodka pravnih oseb: obveznosti za tekoče davke so izmerjene na podlagi davčnih
stopenj, veljavnih na dan bilance stanja.
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Odložen davek se pripozna za vse obdavčljive začasne razlike. 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 ali blizu sprejetja 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.

Območni in področni odseki
Družba ne vodi računovodstva po območnih in področnih odsekih.

Tveganja, katerim je družba izpostavljena
-

Valutno tveganje je tveganje, da lahko spremembe deviznega tečaja vplivajo na vrednost naložb, ki
so locirane v tujini (naložbe v tujih valutah). Z razpršitvijo po različnih izdajateljih in s
prilagajanjem zapadlosti dolžniških vrednostnih papirjev se to tveganje lahko zniža.

-

Obrestno tveganje je tveganje, kateremu je izpostavljena družba, ki svoja sredstva vlaga v obveznice
in druge dolžniške vrednostne papirje, katerih vrednost se spreminja glede na gibanje obrestnih mer.
V primeru dviga obrestnih mer, vrednost dolžniških naložb praviloma pade. Na drugi strani, v
primeru padca obrestnih mer, vrednost dolžniških naložb praviloma zraste.

-

Kreditno tveganje je tveganje, da izdajatelj oziroma nasprotne stranke ne bodo izpolnile obveznosti
iz naslova vrednostnih papirjev, ki so v lasti družbe. Tveganje predstavlja tudi možnost zmanjšanja
kreditne sposobnosti vrednostnih papirjev v naložbah družbe, kot posledica spremembe finančnega
položaja izdajatelja. Manjša kreditna sposobnost lahko povzroči večje nihanje v vrednosti
vrednostnega papirja. Prav tako lahko manjša kreditna sposobnost vpliva na likvidnost vrednostnega
papirja in otežuje možnost prodaje naložbe.

-

Likvidnostno tveganje je tveganje, da družba zaradi omejene likvidnosti naložb na trgu vrednostnih
papirjev s posamezno naložbo ne more trgovati oziroma lahko z njo trguje le po občutno slabših
pogojih (zlasti cenovnih), kot tistih, po katerih so te naložbe ovrednotene.
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POJASNILA K POSTAVKAM RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

1. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve

31.12.2008
6.943.624

v EUR
31.12.2007
7.356.844

14.954
6.928.670
0

15.199
7.340.670
975

Dolgoročne premoženjske pravice
Dobro ime
Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008 je bilo naslednje (v EUR):
Dolgoročne
premoženjske pravice

Dobro ime

Skupaj

23.660
5.542
(9.895)
19.307

7.340.670
0
(412.000)
6.928.670

7.364.330
5.542
(421.895)
6.947.977

(8.461)
8.192
(4.084)
(4.353)

0
0
0
0

(8.461)
8.192
(4.084)
(4.353)

15.199
14.954

7.340.670
6.928.670

7.355.869
6.943.624

1. Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2008
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2008
2. Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2008
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2008
3. Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2008
Stanje 31.12.2008

Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami (14.954 EUR) družba izkazuje računalniške programe, ki se
amortizirajo po stopnjah 10%, 20% in 50%.
V postavki dobro ime (6.928.670 EUR) družba izkazuje razliko, ki je nastala pri pripojitvi družbe Modra
investicija d.o.o. V letu 2008 je družba na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca dobro ime razvrednotila v
višini 412.000 EUR.

31.12.2008
678.060

2. Opredmetena osnovna sredstva

v EUR
31.12.2007
803.676

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008 je bilo naslednje (v EUR):
Zgradbe
1. Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2008
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2008
2. Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2008
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2008
3. Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2008
Stanje 31.12.2008

Proizvajalne naprave Druge naprave in
in oprema
oprema

Skupaj

6.394
0
0
6.394

1.775.654
249.859
(448.936)
1.576.577

1.635
0
(819)
816

1.783.683
249.859
(449.755)
1.583.787

(1.599)
(319)
0
(1.918)

(977.226)
(311.684)
385.566
(903.344)

(1.182)
(102)
819
(465)

(980.007)
(312.105)
386.385
(905.727)

4.795
4.476

798.428
673.233

453
351

803.676
678.060
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Med zgradbami (4.476 EUR) družba izkazuje telekomunikacijsko zgradbo, ki jo uporablja za opravljanje
dejavnosti in se amortizira po stopnji 5%.
Med proizvajalnimi napravami in opremo (673.233 EUR) družba izkazuje telekomunikacijsko opremo
(407.015 EUR), računalniško opremo (220.921 EUR) ter drugo opremo (45.297 EUR). Proizvajalna naprave
in oprema ter druge naprave in oprema se amortizirajo po stopnjah 10%, 12,5%, 20%, 25% ter 33,3%.
Osnovnih sredstev v finančnem najemu družba nima.

3. Delnice in deleži v družbah v skupini
Delnice in deleži v družbah v skupini

31.12.2008
68.490
68.490

v EUR
31.12.2007
13.490
13.490

Med delnicami in deleži v družbah v skupini družba izkazuje:
- naložbo v družbi AKTON d.o.o., Beograd (59.563 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2008
znaša 58.228 EUR, celotni kapital je 84.225 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2008 je 2.016
EUR;
- naložbo v družbi AKTON d.o.o.e.l., Skopje (5.199 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2008
znaša 5.259 EUR, celotni kapital je 34.860 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2008 je 3.120
EUR,
- naložbo v družbi AKTON d.o.o., Zagreb (2.660 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2008
znaša 2.719 EUR, celotni kapital je -417.239 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2008 je 3.040
EUR ter
- naložbo v družbi AKT.ONLINE d.o.o., Sarajevo (1.068 EUR), katere osnovni kapital na dan
31.12.2008 znaša 1.023 EUR, celotni kapital je -366.805 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto
2008 je 8.969 EUR.

4. Odložene terjatve za davek

31.12.2008
338.193

v EUR
31.12.2007
441.275

Med odloženimi terjatvami za davek (338.193 EUR) družba izkazuje 20% vrednosti davčne izgube iz
preteklih let. Družba pričakuje, da se bo davčna izguba v celoti pokrila v letu 2010.

5. Zaloge

31.12.2008
99.329

v EUR
31.12.2007
89.262

Zaloge trgovskega blaga se obrnejo 0,5-krat letno. V letu 2008 je odpisala zaloge zaradi manjka,oz.
tehnološke zastarelosti v višini 14.581 EUR.

6. Kratkoročna posojila družbam v skupini

31.12.2008
1.768.291

v EUR
31.12.2007
1.485.531

Med kratkoročnimi posojili družbam v skupini (1.768.291 EUR) družba izkazuje več posojil s pripadajočimi
obrestmi, danih družbam v skupini v tujini, ki se obrestujejo po tržnih obrestnih merah in so nezavarovana.

7. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini

31.12.2008
5.463.139
1.363.662
4.099.477

v EUR
31.12.2007
3.481.249
815.952
2.665.297
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3.995.982
1.464.963
2.194

2.706.241
688.536
86.472

V letu 2007 družba ni oblikovala popravka vrednosti terjatev oz. ni evidentirala odpisa terjatev.
Terjatve niso zavarovane.

8. Kapital
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Zakonske rezerve
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta

31.12.2008
5.134.747
4.915.686
2.434.649
6.621
(2.263.665)

41.456

v EUR
31.12.2007
3.993.291
3.815.686
2.434.649
6.621
(1.052.685)
(1.210.980)

Skupščina družbe je dne 16.09.2008 sprejela sklep, da ostane bilančna izguba leta 2008 v višini 2.263.665
EUR nepokrita.

Gibanje bilančne izgube je bilo naslednje:

31.12.2008

v EUR
31.12.2007

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta
Prenesena izguba preteklih let
Bilančna izguba konec leta

41.456
(2.263.665)
(2.222.209)

(1.210.980)
(1.052.686)
(2.263.666)

Čisti poslovni izid leta 2008 ob upoštevanju:
- revalorizacije kapitala na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin

v EUR
(62.170)

Uprava družbe predlaga, da ostane bilančna izguba leta 2008 v višini 2.222.209 EUR v celoti nepokrita.

9. Dolgoročne finančne obveznosti do bank

31.12.2008
2.862.500

v EUR
31.12.2007
5.078.125

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi do bank (2.862.500 EUR) družba izkazuje obveznost do domače
banke za posojilo, ki se obrestuje po tržni obrestni meri in je zavarovano s poroštvom druge domače družbe.
Posojilo se plačuje obročno in dokončno zapade 15.06.2010. Kratkoročni del posojila znaša 800.000 EUR
(pojasnilo 11).

10. Druge dolgoročne finančne obveznosti

31.12.2008
687.516

v EUR
31.12.2007
650.467

Postavko druge dolgoročne finančne obveznosti (687.516 EUR) predstavljata posojili nekdanjih direktorjev
družbe, ki se obrestujeta po tržni obrestni meri in nista zavarovani. V zvezi s posojilom je odprta tožba, s
katero direktorja zahtevata izplačilo dela glavnice in obresti, čeprav velja moratorij na izplačilo glavnice in
obresti.

11. Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Druge kratkoročne finančne obveznosti

31.12.2008
1.485.701
917.545
568.156

v EUR
31.12.2007
1.038.664
0
1.038.664
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Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank (917.545 EUR) družba izkazuje kratkoročni del
dolgoročnega posojila (pojasnilo 9) v višini 800.000 EUR, črpan revolving pri domači banki v višini 116.000
EUR ter obresti za obe posojili (1.545 EUR).
Med drugimi kratkoročnimi finančnimi obveznostmi (568.156 EUR) družba izkazuje posojilo, prejeto od
domače pravne osebe, ki se obrestuje po tržni obrestni meri in je nezavarovano.

12. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

31.12.2008
651.288

v EUR
31.12.2007
318.335

Postavko kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini (651.288 EUR) predstavljajo obveznosti do
dobaviteljev v tujini in sicer nezapadle v višini 539.859 EUR ter zapadle do 30 dni v višini 111.429 EUR.

13. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

31.12.2008
4.303.118

v EUR
31.12.2007
2.866.267

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi do dobaviteljev (4.303.118 EUR) družba izkazuje obveznost do
domačih dobaviteljev (1.404.112 EUR) ter obveznost do tujih dobaviteljev (2.899.006 EUR). Nezapadlih
obveznosti je za 3.043.295 EUR, zapadlih do 30 dni, 1.227.091 EUR ter zapadlih nad 30 dni 32.732 EUR..

14. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

31.12.2008

v EUR
31.12.2007

563.876

14.507

Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami (563.876 EUR) družba izkazuje prehodno
nezaračunane stroške telekomunikacijskih storitev (553.960 EUR) ter stroške obresti za dolgoročno posojilo
(9.916 EUR) (pojasnilo 9).

15. Zunajbilančna evidenca

31.12.2008

v EUR
31.12.2007

1.585.119

4.691.198

Postavko zunajbilančna evidenca (1.585.119 EUR) predstavljajo dana (1.385.119 EUR) in prejeta (200.000
EUR) poroštva.

16. Čisti prihodki iz prodaje

31.12.2008
35.993.163

v EUR
31.12.2007
23.494.633

Členitev prihodkov iz prodaje po področjih poslovanja:
Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu
Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu
Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na domačem trgu
Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na tujem trgu

31.12.2008
35.993.163
30.802.091
5.127.252
34.217
29.603

v EUR
31.12.2007
23.494.633
18.676.881
4.694.517
54.811
68.424

Med prihodki od prodaje proizvodov in storitev družba izkazuje prihodke na tujem trgu od družb v skupini v
višini 164.443 EUR.
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17. Členitev stroškov po funkcionalnih skupinah

31.12.2008
35.535.630

v EUR
31.12.2007
24.323.109

Stroški prodajanja (z amortizacijo)
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)
Normalni stroški splošnih dejavnosti
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

34.877.054
658.576
176.595
467.320
14.661

23.777.571
545.538
181.656
363.312
570

31.12.2008

v EUR
31.12.2007

33.769.986

21.832.300

32.531.474
741.909
496.603

20.778.211
586.656
467.433

18. Stroški storitev
Stroški telekomunikacijske storitve
Stroški najemnin
Stroški drugih storitev

V letu 2008 je družba realizirala za 4.584.664 EUR stroškov s podjetji v skupini ter za 14.360 EUR stroškov
revizije.

31.12.2008

v EUR
31.12.2007

19. Stroški dela

868.587

958.613

Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela

663.483
77.188
49.186
78.730

714.429
82.709
56.404
105.071

Konec leta je imela družba zaposlenih 21 oseb. Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v letu
2008 je bilo 18,53.

Skupen znesek vseh prejemkov posameznih skupin oseb:
Člani uprave
Drugi zaposleni po individualnih pogodbah

31.12.2008
169.510
109.794
59.716

v EUR
31.12.2007
95.275
48.804
46.471

20. Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevred. poslovni odhodki pri neop. sredstvih in opred. os. sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

31.12.2008
798.171
316.190
467.320
14.661

v EUR
31.12.2007
1.374.086
344.935
1.028.581
570

Med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih
sredstvih (467.320 EUR) družba izkazuje odpis dobrega imena v višini 412.000 EUR (pojasnilo 1) ter odpis
osnovnih sredstev v višini 55.320 EUR (pojasnilo 2).

21. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

31.12.2008
327.400

v EUR
31.12.2007
424.361

Med finančnimi odhodki iz posojil, prejetih od bank (327.400 EUR) družba izkazuje obresti za prejeta
dolgoročna, kratkoročna in okvirna posojila od domačih bank.
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22. Potencialne obveznosti in dogodki po datumu bilance stanja
Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno zajete v bilanci stanja na dan 31.12.2008.
Dogodkov po datumu bilance stanja, ki bi zahtevali razkritje, ni bilo.
23. Izjava o odgovornosti poslovodstva
Uprava je potrdila izkaze 23.1.2009.
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 2008.
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so
računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v
skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.
Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje
premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let po poteku leta v katerem je bilo potrebno davek odmeriti,
preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka,
zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z
okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Računovodkinja:
Milanka Marija Kastelic

Direktor:
Igor Košir

Ljubljana, 23. januar 2009
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