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1. Poslovno poročilo
1.1 Rezultati poslovanja
Prihodki
V letu 2015 je družba ustvarila za 49.137.780,00 EUR čistih prihodkov iz prodaje (66.444.561,00 EUR v
letu 2014), kar predstavlja 26% padec glede na leto 2014. Padec prihodkov je posledica dodatne dajatve, ki
jo je uvedel AKOS. Konkretno ta dajatev v letu 2015 predstavlja kar 0,00158 EUR za vsak 1 EUR prihodka
iz telekomunikacijskih storitev (v letu 2014 je ta znašala 0,00124). To pomeni, da storitve z nižjim RVCjem
od 0,158% niso več donosne oziroma predstavljajo izgubo AKOS je šel celo tako daleč, da je preširoko
zastavil tolmačenje zakona in mirno zaračunava dajatev več operaterjem za isto storitev in celo za isti
klic. Celotna višina dajatve 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 v letu 2015 beležil tudi padec vseh tranzitiranih
mednarodnih minut na drugi strani pa nadaljnjo rast prodanih kapacitet na podatkovnem segmentu. Družba
je poslovala zelo uspešno in s prodajo nadalje polnila kapacitete. Delež prodaje storitev na tujem trgu glede
na čiste prihodke iz prodaje je znašal 96%. Glede na leto 2014 so družbi padli čisti prihodki iz prodaje na
tujem trgu za  15.420.543,00 EUR na domačem trgu pa za 1.886.238,00 EUR (v letu 2014 so se glede
na leto 2013 čisti prihodki iz prodaje na tujem trgu znižali za 12.635.491,00 EUR na domačem trgu pa za
2.467.975,00 EUR). Družba je kljub vsemu v letu 2015 kot glavni regijski »hub« potrdila svoj položaj na
mednarodnem telekomunikacijskem trgu.
Največji delež k obsegu prodaje so prispevale telekomunikacijske storitve na veleprodajnem medoperaterskem
segmentu. Kljub padanju volumna (klicev - minut) zaradi t.i. OTTjev je Družba je uspela skleniti še kar
nekaj novih pogodb na segmentu medoperaterske prodaje glasovnih storitev in tako delno nadomestila
padec tranzitiranih minut. 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 telekomunikacijske storitve. Skupno je imela družba ob
koncu leta 2015 aktivnih 158 medoperaterskih povezav.  Na segmentu podatkovnih storitev je družba v letu
2015 prav tako dosegla dober 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 2015 utrdil svoj
položaj »preferred« pogodbenega partnerja za regijo.
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Medletno gibanje čistih prihodkov iz prodaje (2008-2015)

Težave, katere družba tekoče rešuje na segmentu veleprodaje podatkovnih storitev, so nadaljnje padanje
mednarodnih prodajnih cen, konstanten pritisk na maržo 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 2015 družba v Ljubljani zagotavlja preko 223 mednarodnih podatkovnih povezav in predstavlja enega
največjih in najzanesljivejših ponudnikov tovrstnih storitev v regiji.       
V letu 2016 pričakujemo korekcijo prihodkov navzgor, vendar je vse odvisno od politike AKOS in letne
dajatve.

Odhodki
Poslovni odhodki so v letu 2015 znašali 47.948.000,00 EUR (65.695.012,00 v letu 2014) z največjim
deležem stroškov prodaje za medoperaterske telekomunikacijske storitve, stroškov prodaje   zakupov
telekomunikacijskih vodov in stroškov drugih operativnih storitev. Stroški dela so se v letu 2015 povečali
za 13,4 % glede na leto 2014 (leto prej povečanje za 5,6%) in znašajo  2% od vseh poslovnih odhodkov
družbe. Slabitve dobrega imena na podlagi vrednotenja neodvisnega cenilca v letu 2015 ni bilo. Medletno
so se določeni operativni stroški poslovanja v letu 2015 glede na leto 2014 ponovno znižali, drugi pa so
ostali na stabilni ravni glede na dolgoročno raven finančne stabilnosti. Za družbo je bilo leto 2015 ponovno
zelo zahtevno. Zadnja leta koristimo predvsem vsa lastna razpoložljiva sredstva.  Družba nadaljuje začete
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postopke pred t.i. neodvisnimi državnimi organi, kot tudi na sodiščih za povračilo škode zato s tem povezani
stroški ostajajo, se pa iz leta v leto vidno znižujejo.

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. Splošno je stroškovni del v podjetju dokaj fleksibilen kar pomeni,
da se lahko zelo hitro prilagodimo potencialno negativni situaciji na trgu. 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 1.1.2015 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. 31.12.2015 je družba
zaposlovala 25 ljudi. Za leto 2015 je planiranih 25 ljudi. V prihodnje ni pričakovati dodatnih zaposlitev.  

Poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta znaša 829.261,00 EUR (477.907,00 EUR v letu 2014). Prenesena izguba
iz prejšnjih let znaša 0,00 EUR (1.078.331,00 EUR v letu 2014). Bilančni presežek  konec poslovnega leta
2015 znaša 829.261,00 EUR.
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša  829.261,00 EUR (477.907,00 EUR v letu 2014) in predstavlja
74% rast glede na leto 2014. Največji vpliv na rast čistega poslovnega izida v tem letu predstavljajo storitve
z višjo ustvarjeno RVC, iz naslova nižjih obresti prejetih posojil s strani bank (družba redno odplačuje
dolgoročno posojilo s strani NLB d.d.) in drugih prihodkov. Večji negativni efekt glede na leto 2014 pa
predstavljajo negativne tečajne razlike iz naslova hitre rasti tečaja USD proti EUR še iz začetka leta 2015.      
Družba Akton je družba absolutnih in ne relativnih številk, to pa predvsem zaradi večinsko veleprodajnih
poslov. Zato določeni klasični kazalniki za Akton ne odsevajo pravilne slike poslovanja. Čeprav se je
relativna slika v letu 2015 močno popravila, če primerjamo padec prihodkov in rast čistega dobička glede
na leto 2014. 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.
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V letu 2015 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, sploh glede na to, da smo dobra stranka, ki skozi vsa leta dosledno in redno izpolnjuje svoje
obveze
Vpliv svetovne gospodarske krize je bil v letu 2015 na tujem trgu prisoten manj kot prejšnja leta. Na
podatkovnem segmentu cene še naprej padajo, na glasovnih storitvah pa se nekje cene že dvigujejo. In to
je dobro, saj so bile občutno prenizke. Za slovenski trg pa do konca leta 2015 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 nespametnimi odločitvami in dajatvami ubija
konkurenčnost le teh.
Družba je uspela obdržati svoj tržni delež na mednarodnih trgih. Še vedno čutimo vpliv na raven prodajnih
cen in bruto marže predvsem na podatkovnem segmentu. Z večjimi vložki na vseh ravneh in dodatnimi
novimi posli smo uspeli močno povečati poslovni izid iz poslovanja glede na leto 2014. Čisti poslovni izid
pa je v letu 2015 glede na leto 2014 višji za 73%. Za leto 2016 družba predvideva stabilno stanje na
mednarodnih trgih po obsegih poslov.  Čisti poslovni izid iz poslovanja pa pričakujemo nekoliko nižje kot v
letu 2015.
Finančno je družba v letu 2015 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 je v letu 2015 končno lahko glavnino energije in časa usmerila v trenutno poslovanje in prihodnjo
rast, kar je direktno razvidno tudi iz samega rezultata. Vsi postopki, omenjeni v prejšnjih letnih poročilih,
se nadaljujejo, ampak so vse bližje razpletu in končnim odločitvam.
V letu 2015 je Višje sodišče v Ljubljani zavrnilo Si.mobilovo pritožbo in v celoti potrdilo
prvostopenjsko delno sodbo, ki je s tem postala pravnomočna.

To pomeni, da so bili v spornem obdobju vsi klici v slovenska mobilna omrežja regulirani ne glede na sam
izvor klica, kar potrjuje temelj, ki ga Akton ves čas zagovarja. Za vodstvo podjetja je to poleg že obstoječih
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(za Akton pozitivnih) pravnomočnih sodb končna potrditev, da je Akton ravnal prav in skladno z zakonskimi
okvirji.
Si.mobil je zoper pravnomočno sodbo vložil revizijo (izredno pravno sredstvo), v kateri pa v glavnem
ponavlja navedbe iz pritožbe, ki jih je Višje sodišče že v celoti zavrnilo kot neutemeljene. Vrhovno sodišče
o reviziji še ni odločilo.
Nerešene zadeve smo v družbi vedno pripravljeni  urejati aktivno  in podpiramo kompromisne rešitve.
Država, regulatorji in sodišča pa bi se v teh časih 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 2015 tekoče investirala v telekomunikacijsko opremo. Večjih investicij ni izvedla.   
Investicije v opredmetena osnovna sredstva so v letu 2015 znašale 57.179,00 EUR. Investicije v
neopredmetena osnovna sredstva so znašala 23.011,00 EUR. V letu 2016 družba načrtuje tekoči investicijski
cikel.

Hčerinske družbe so uspele v letu 2015 iz lastnega poslovanja vrniti na račun matične
družbe Akton d.o.o., Slovenija za 292.198,32 EUR posojil in obresti (207.057,00 EUR
v letu 2014). Znesek posojil do hčerinskih družb na dan 31.12.2015 znaša 110.253,00
EUR (402.536,00 EUR na dan 31.12.2014). Vse hčerinske družbe v 100% lasti poslujejo
pozitivno.

Družba je v letu 2015 dodatno znižala vse finančne obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil v
skupnem znesku 286.471,11 EUR (323.326,00 EUR v letu 2014) in konec leta 2015 te skupaj
znašajo 814.500,00 EUR (1.103.589,00 EUR v letu 2014).  
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 2015 družba ni bila dokapitalizirana.     
Družba ne razpolaga z nepremičninami.
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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 579 mio tranzitiranih
minut letno (preko 810 mio minut v letu 2014).

Medoperaterska prodaja glasovnih storitev v minutah
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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 2015 na nekoliko
višjem nivoju kot v letu 2014 in sicer s 6,8 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 2015 je družba okrepila položaj vodilnega integratorja tehnološko najnaprednejših povezav
ter aplikacij v jadranski regiji. V letu 2015 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 2015 smo izvedli manjše razširitve. Družba ohranja svojo vlogo »One-Stop-Shop«
ponudnika storitev za mednarodne partnerje za celotno regijo. Aktonu je uspelo poglobiti sodelovanje z
lokalnimi operaterji s pomočjo katerih svojim kupcem omogoča dostop do vseh lokacij v regiji.       

V zadnjih nekaj letih je družba postala izbrani ponudnik mednarodnih zasebnih najetih vodov (IPLC)
v jadranski regiji za mnoge operaterje in poslovne uporabnike. Seznam držav v katerih ponuja svoje
podatkovne storitve obsega Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Makedonijo, Črno Goro,
Kosovo in Albanijo. S tem je geografsko zaokroženo področje poslovanja na celotno jadransko regijo.
Bolgarija ostaja potencial za prihodnje obdobje. 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 2015 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 2016.   

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.
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Slika 1: Hrbtenično omrežje družbe Akton d.o.o. in hčerinskih družb v regiji

1.3 Strategija
V letu 2015 je družba uspešno izvajala strateške usmeritve. Doseženi so kratkoročnih cilji. V letu 2016 se
predvideva nadaljne izpolnjevanje obstoječih strateških usmeritev.  Podjetje izpolnjuje dolgoročne prioritete
za obdobje 2014-2019.

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 2014-2019:
•

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!
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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
Delujemo v visoko tehnološki panogi, kjer je mogoče napredovati le z visoko motiviranimi in predanimi
ljudmi, ki s svojim znanjem in izkušnjami vsak dan zmagujejo na svojem področju. Za Akton je pomemben
vsak zaposleni, zato skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja
in timskega dela. Tekoče se učimo in skrbimo da smo odgovorni in učinkoviti do dela in do okolja.
Akton svojim zaposlenim omogoča razna strokovna izobraževanja, sodelovanja na mednarodnih forumih in
konferencah ter posledično osebnostno rast in napredovanje vsakega posameznika.
Smo složna ekipa, kar dokazujejo tudi naša neformalna druženja. Redno skupaj proslavimo vsak življenjski
dosežek posameznega zaposlenega. Zaposleni se vsako leto skupaj udeležimo različnih dejavnosti, ki so
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
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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 2015 za 1.364.606 USD izdanih računov ter za 6.450 GBP, 33.600
HRK in za 3.186.465 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.   

V letu 2015 smo izvedli tudi nekaj poslov s terminskim nakupom USD. Do konca leta 2015 smo vse
terminske posle že zaprli, ker se je močno znižal obseg poslov na strani dobaviteljev v valuti USD.

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 cashmanagementa. 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 2015.
Družba v  letu 2016 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.

Ljubljana, 25.3.2016
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Direktor:

Prokurist:

Igor Košir

Miha Novak

Zaupanje in integriteta.
Ne glede na vse, vedno ravnamo v
skladu z našimi osnovnimi načeli in
principi etičnosti.

Računovodski izkazi za leto 2015
1.8 Bilanca stanja na dan 31.12.2015
			
v EUR
Pojasnilo

31.12.2015

31.12.2014

SREDSTVA		
14.395.124 15.454.348
A. Dolgoročna sredstva

7.390.490

7.211.523

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1

6.068.251

6.066.129

    1. Dolgoročne premoženjske pravice
    2. Dobro ime
    3. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

102.683

110.129

5.956.000

5.956.000

9.568

0

			
II. Opredmetena osnovna sredstva    

2

    1. Druge naprave in oprema

241.569

264.724

241.569

264.724

			
III. Dolgoročne finančne naložbe

1.080.670

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

3

880.670

1.080.670

880.670

1.080.670

880.670

			
B. Kratkoročna sredstva    

6.949.589

8.194.519

			
I. Zaloge

20

1.708

			
II. Kratkoročne finančne naložbe    

110.253

    1. Kratkoročna posojila
       a) Kratkoročna posojila družbam v skupini

4

402.536

110.253

402.536

110.253

402.536

			
III. Kratkoročne poslovne terjatve     

5.774.497

    1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

7.238.369

212.008

77.552

    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

5

4.965.218

6.543.792

    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

6

597.271

617.025

			
IV. Denarna sredstva

7

1.064.819

551.906

			
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve    

55.045

48.306

			
Zunajbilančna sredstva

14

1.973.380

1.420.049

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

31.12.2015

31.12.2014

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
14.395.124 15.454.348
A. Kapital

8

I. Vpoklicani kapital    
        1.Osnovni kapital

7.585.792

6.756.532

4.915.686

4.915.686

4.915.686

4.915.686

			
II. Kapitalske rezerve

1.834.224

2.434.649

			
III. Rezerve iz dobička    

6.621

6.621

      1. Zakonske rezerve

6.621

6.621

			
IV. Preneseni čisti poslovni izid

0

-1.078.331

			
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta

829.261

477.907

			
B. Dolgoročne obveznosti    

574.500

814.500

			
I. Dolgoročne finančne obveznosti
    1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank

9

574.500

814.500

574.500

814.500

			
C. Kratkoročne obveznosti

6.188.748

7.663.671

			
I. Kratkoročne finančne obveznosti
    1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank

10

    2. Kratkoročne finančne obveznosti do drugih

241.290

289.089

240.000

240.000

1.290

49.089

			
II. Kratkoročne poslovne obveznosti

5.947.458

7.374.582

    1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

11

929.021

603.408

    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

12

4.383.194

6.376.701

    3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

13

635.243

394.473

			
Č. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve    

46.084

219.645

			
Zunajbilančne obveznosti

14

1.973.380

1.420.049

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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1.9 Izkaz poslovnega izida za leto 2015

		

			
v EUR
Pojasnilo
1. Čisti prihodki iz prodaje

2015

2014

15 49.137.780 66.444.561

    a) Prihodki, doseženi na domačem trgu
    b) Prihodki, doseženi na tujem trgu
2. Drugi poslovni prihodki (s prevred. poslovnimi prihodki)
3. Stroški blaga, materiala in storitev

1.880.006

3.766.244

47.257.774

62.678.317

47.993

621

-46.419.024 -64.227.194

    a) Nabavna vrednost prodanih blaga in mat. ter stroški porab. materiala

-36.862

-38.080

    b) Stroški storitev

17

-46.382.162 -64.189.114

4. Stroški dela

18

-1.521.732

-1.341.806

-1.221.044

-1.066.675

    a) Stroški plač
    b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokoj. zavarovanj)

-222.408

-199.167

            - stroški pokojninskih zavarovanj

-133.580

-120.288

            - stroški drugih socialnih zavarovanj

-88.828

-78.879

    c) Drugi stroški dela

-78.280

-75.964

-110.306

-110.194

-101.043

-100.482

5. Odpisi vrednosti

19

a) Amortizacija		
    b) Prevrednot. poslovni odhodki pri neop. sredstvih in opred. osn. sredstvih
    c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
6. Drugi poslovni odhodki

-180

-2.963

-9.083

-6.749

-7.244

-15.818

			
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA

1.127.467

750.170

7. Finančni prihodki iz danih posojil

7.744

9.781

     a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

7.744

9.710

0

71

85.329

38.142

85.329

38.142

-48.723

-112.826

-48.723

-84.331

     b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
     a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
9. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
     a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
     b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
10. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
     a) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

0

-28.495

-208.023

-91.429

-208.023

-91.429

			
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA

963.794

593.838

11. Drugi prihodki

48.488

1.678

12. Drugi odhodki

-26

-485

			
CELOTNI POSLOVNI IZID
13. Davek iz dobička
14. Odloženi davki
15. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

20

1.012.256

595.031

182.995

117.124

0

0

829.261

477.907

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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1.10 Izkaz drugega vseobsegajočega
donosa za leto 2015
			
		

v EUR

2015

2014

1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

829.261

477.907

2. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS

829.261

477.907

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 2015
			
v EUR
		

2015

2014

932.553

689.628

49.271.597

66.484.381

-48.156.049

-65.677.629

-182.995

-117.124

poslovnih postavk bilance stanja

-102.954

-862.944

Začetne manj končne poslovne terjatve

1.502.782

1.038.043

-6.739

-13.015

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)

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

1.688

3.052

-1.427.124

-2.059.638

-173.561

168.614

829.599

-173.316

486.356

9.638.379

9.046

9.781

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 kratkoročnih finančnih naložb
b) Izdatki pri naložbenju

477.310

9.628.598

-465.190

-8.841.424

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev		

-23.011

0

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		

-57.179

-30.428

-385.000

-8.810.996

21.166

796.955

5.607.000

15.770.000

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 povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

5.607.000

15.770.000

-5.944.852

-16.188.409

-48.723

-111.929

-5.896.129

-16.076.480

izdatkov pri financiranju (a+b)

-337.852

-418.409

Č. Končno stanje denarnih sredstev

346.676

46.014

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

512.913

205.230

Začetno stanje denarnih sredstev

551.906

346.676

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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Spoštovanje.
Poznamo svoje vrednote
in spoštujemo vrednote drugih.

1.12 Izkaz gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala za tekoče poslovno leto 2015:

						

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

v EUR
Skupaj

A1. Končno stanje
poročevalskega
obdobja 31.12.2014

4.915.686

2.434.649

6.621

-1.078.331

477.907

6.756.532

4.915.686

2.434.649

6.621

-1.078.331

477.907

6.756.532

0

0

0

0

829.261

829.261

A2. Začetno stanje
poročevalskega
obdobja 01.01.2015
B2. Celotni vseobsegajoči
donos poročevalskega
obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja

0

0

0

0

829.261

829.261

B3. Spremembe v kapitalu

0

-600.425

0

1.078.331

-477.907

-1

0

-600.425

0

1.078.331

-477.907

-1

4.915.686

1.834.224

6.621

0

829.261

7.585.792

a) Razporeditev dela čistega
dobička poročevalskega obdobja
na druge sestavine kapitala
po sklepu organov vodenja
in nadzora
C. Končno stanje
poročevalskega
obdobja 31.12.2015

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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Izkaz gibanja kapitala za preteklo poslovno leto 2014:		

						

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

v EUR
Skupaj

A1. Končno stanje
poročevalskega
obdobja 31.12.2013

  4.915.686

2.434.649

6.621

-1.410.795

332.464

6.278.625

4.915.686

2.434.649

6.621

-1.410.795

332.464

6.278.625

0

0

0

0

477.907

477.907

poročevalskega obdobja

0

0

0

0

477.907

477.907

B3. Spremembe v kapitalu

0

0

0

332.464

-332.464

0

0

0

0

332.464

-332.464

0

4.915.686

2.434.649

6.621

-1.078.331

477.907

6.756.532

A2. Začetno stanje
poročevalskega
obdobja 01.01.2014
B2. Celotni vseobsegajoči
donos poročevalskega
obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida

a) Razporeditev dela čistega
dobička poročevalskega obdobja
na druge sestavine kapitala
po sklepu organov vodenja
in nadzora
C. Končno stanje
poročevalskega
obdobja 31.12.2014

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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Ustvarjalnost.
Ni omejitev. Da najdemo boljše
in učinkovitejše rešitve, vedno
razmišljamo izven danih parametrov.

Letno poročilo | 2015

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., Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam,
Nizozemska, 100% lastnik

Uprava:

Igor Košir, direktor
Miha Novak, prokurist

Poslovno leto:

Poslovno leto je enako koledarskemu

Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015 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,
- 100 odstotni delež v družbi AKTON d.o.o.e.l., Belasica 2, Skopje, Makedonija ter
- 27,25% odstotni delež v družbi ATEL EUROPE B.V., Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, Nizozemska.
Povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, razčlenjeno po skupinah glede na izobrazbo:
Stopnja izobrazbe / leto
V.
VI.
VII.
Skupaj

2015

2014

10

11

6

4

9

9

25

24
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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 na osnovi amortizacijske stopnje,
ki temelji na pričakovani življenjski dobi sredstva. 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. V kolikor na dan bilance stanja obstaja kak
nepristranski dokaz o morebitni oslabljenosti finančne naložbe se jo mora prevrednotiti zaradi oslabitve.

•

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  
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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.

•

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
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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

			

		
1.  Neopredmetena sredstva
  Dolgoročne premoženjske pravice
     Dobro ime
     Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR

31.12.2015

31.12.2014

6.068.251

6.066.129

102.683

110.129

5.956.000

5.956.000

9.568

0

Gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2015 je bilo naslednje (v EUR):

Dolgoročne
Dobro ime
premoženjske
pravice 		

Druge
dolgoročne
aktivne
časovne
			razmejitve

Skupaj

1. Nabavna vrednost     
    Stanje 1.1.2015

195.286

5.956.000

0

6.151.286

13.443

0

9.568

23.011

0

0

0

0

208.729

5.956.000

9.568

6.174.297

Stanje 1.1.2015

-85.157

0

0

-85.157

Amortizacija

-20.889

0

0

-20.889

0

0

0

0

-106.046

0

0

-106.046

    Povečanja
    Zmanjšanja
    Stanje 31.12.2015
2. Popravek vrednosti     

    Zmanjšanja
    Stanje 31.12.2015

3. Neodpisana vrednost				

0

    Stanje 1.1.2015

110.129

5.956.000

0

6.066.129

    Stanje 31.12.2015

102.683

5.956.000

9.568

6.068.251
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Gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2014 je bilo naslednje (v EUR):

Dolgoročne
Dobro ime
premoženjske
pravice 		

Druge
dolgoročne
aktivne
časovne
			razmejitve

Skupaj

1. Nabavna vrednost
    Stanje 1.1.2014

195.286

5.956.000

2.612

6.153.898

0

0

0

0

    Povečanja
    Zmanjšanja

0

0

-2.612

-2.612

195.286

5.956.000

0

6.151.286

    Stanje 1.1.2014

-64.465

0

0

-64.465

    Amortizacija

-20.692

0

0

-20.692

    Zmanjšanja

0

0

0

0

-85.157

0

0

-85.157

    Stanje 31.12.2014
2. Popravek vrednosti

Stanje 31.12.2014

3. Neodpisana vrednost				

0

    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

Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami (102.683 EUR) družba izkazuje licence za uporabo
telekomunikacijske opreme, ki se amortizirajo po naslednjih amortizacijskih stopnjah:
		
Materialne pravice – programi

2014 		

10 %, 25 %, 50 %

2014

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.
Glavne predpostavke cenitve:
•

WACC: 10,9%,

•

obdobje napovedi denarnih tokov: 2016-2021,

•

povprečna nominalna letna stopnja rasti bruto denarnega toka: 1%.

Na podlagi ocene poštene vrednosti za leto 2015, 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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2.  Opredmetena osnovna sredstva

v EUR
31.12.2015

31.12.2014

241.569

264.724

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2015 je bilo naslednje (v EUR):

				
			
			

Druge
naprave
in oprema

1. Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2015				
    Povečanja
    Zmanjšanja
Stanje 31.12.2015				

903.095
57.179
-25.129
935.145

2. Popravek vrednosti
    Stanje 1.1.2015
Amortizacija				
    Zmanjšanja
    Stanje 31.12.2015

-638.370
-80.153
24.948
-693.575

3. Neodpisana vrednost
    Stanje 1.1.2015

264.724

    Stanje 31.12.2015

241.569

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

Druge
naprave
in oprema

1. Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2014				

872.929

    Povečanja

37.867

    Zmanjšanja

-7.701

Stanje 31.12.2014				

903.095

2. Popravek vrednosti
    Stanje 1.1.2014
Amortizacija				
    Zmanjšanja
    Stanje 31.12.2014

-562.015
-79.790
3.435
-638.370

3. Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2014				
    Stanje 31.12.2014

310.913
264.724

Med drugimi napravami in opremo (241.569 EUR) družba izkazuje telekomunikacijsko opremo (213.950  
EUR), računalniško opremo (13.417 EUR) ter drugo opremo (14.202 EUR). Proizvajalna naprave in oprema
ter druge naprave in oprema se amortizirajo po naslednjih amortizacijskih stopnjah:
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2015		

2014

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%

20%

20%

Drobni inventar nad 1 leto

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 -23.155 EUR:
•

nakupi v letu 2015: + 57.179 EUR

•

amortizacija v letu 2015: -80.153 EUR

•

prodaje v letu 2015:  -181 EUR (neodpisana vrednost)

•

odpisi v letu 2015: 0 EUR (neodpisana vrednost).

Podjetje nima finančnih obvez iz pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev.
		
		
3.  Delnice in deleži v družbah v skupini
Delnice in deleži v družbah v skupini

v EUR
31.12.2015

31.12.2014

1.080.670

880.670

1.080.670

880.670

Med delnicami in deleži v družbah v skupini družba izkazuje:
•

100% delež v družbi AKTON d.o.o., Zagreb (422.349 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2015
znaša 37.575 EUR, celotni kapital je 90.913 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2015 je 41.495 EUR,

•

100% delež v družbi AKT.ONLINE d.o.o., Sarajevo (369.068 EUR), katere osnovni kapital na dan
31.12.2015 znaša 369.022 EUR, celotni kapital je 285.121 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2015
je 154.706 EUR,

•

100% delež v družbi AKTON d.o.o., Beograd (59.563 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2015
znaša 42.947 EUR, celotni kapital je 130.256 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2015 je 30.889 EUR,

•

100% delež v družbi AKTON d.o.o.e.l., Skopje (29.690 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2015
znaša 29.619 EUR, celotni kapital je 95.558 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2015 je 2.980 EUR
ter

•

27,25% delež v matični družbi, pridobljen v letu 2015.
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4.  Kratkoročna posojila družbam v skupini

v EUR

31.12.2015

31.12.2014

110.253

402.536

Med kratkoročnimi posojili družbam v skupini (110.253 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.
			
		

Zapadlost 		

Kratkoročna posojila po družbah v skupini
Akt.ONLINE d.o.o., Sarajevo

Akton Skopje

31.12.2014

569.883

764.055

marec 2016

67.026

190.090

0

133.331

december 2015

17.768

54.013

september 2016

25.459

25.102

Akton d.o.o., Beograd
Akton d.o.o., Zagreb

v EUR

31.12.2015

Gibanje kratkoročnih posojil družbam v skupini:
		

v EUR

Stanje 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 = 01.01.2015

402.536

+ obresti za leto 2015

7.744

+ posojila v letu 2015

185.000

- odplačila posojil (glavnice in obresti) v letu 2015

485.027

Stanje 31.12.2015

110.253

V letu 2015 so hčerinske družbe, v skladu z načrtovanim, na transakcijski račun matične družbe v
Ljubljani vršile prilive iz naslova vračanja glavnic. V letu 2015 je matična družba nakazala novo posojilo
hčerinski družbi v znesku 185.000 EUR.   
		
		
v EUR
		

31.12.2015

31.12.2014

4.965.218

6.543.792

209.766

1.040.731

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini

4.755.452

5.503.061

Nezapadle terjatve		

3.484.845

5.098.029

Zapadle do 60 dni - neoslabljene

1.294.830

1.387.775

185.542

57.988

7.031

2.088

Slabitev zapadlih terjatev		

-7.031

-2.088

Slabitev in odpis zapadlih terjatev		

9.120

0

5.  Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Zapadle nad 60 dni - neoslabljene
Zapadle nad 60 dni - slabljene

36 |

Letno poročilo | 2015

V letu 2015 je družba oblikovala za 7.031 EUR popravkov vrednosti terjatev in v celoti odpisala za 9.120
EUR terjatev do kupcev. Stanje popravka vrednosti terjatev na dan 31.12.2015 znaša 0.
		
		

v EUR
31.12.2015

31.12.2014

6.  Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

597.271

617.025

Terjatve do države – nezapadle

215.172

261.805

Druge terjatve - nezapadle

42.221

Terjatev do domače pravne osebe v tožbi

339.878

15.342
339.878

V letih 2015 in 2014 ni bilo terjatev do članov uprave.
			
		
7.  Denarna sredstva

31.12.2015
1.064.819

v EUR
31.12.2012
551.906   

Denarna sredstva zajemajo denarna sredstva pri domačih poslovnih bankah v domači valuti v znesku
1.051.270 EUR, devizna sredstva na računih pri domačih poslovnih bankah v višini 13.549 EUR.
		
31.12.2015
8. Kapital

v EUR
31.12.2012
7.585.792

6.756.532

Osnovni kapital    

4.915.686

4.915.686

Kapitalske rezerve

1.834.224

2.434.649

6.621

6.621

0

-1.078.331

829.261

477.907

Zakonske rezerve    
Preneseni čisti poslovni izid    
Čisti poslovni izid poslovnega leta    

Kapitalske rezerve predstavlja vplačan presežek kapitala v višini 1.834.224 EUR.

Skupščina družbe je dne 10.12.2015 sprejela sklep, da se bilančna izguba leta 2014 v višini 600.424 EUR
pokrije v breme kapitalskih rezerv družbe.
		
Gibanje bilančne izgube je bilo naslednje: 		
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Prenesena izguba preteklih let
Bilančna izguba/dobiček konec leta

v EUR
31.12.2015

31.12.2014

829.261

477.907

0

-1.078.331

829.261

-600.424
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Vpliv rasti cen na realno vrednost kapitala:
Rast cen življenjskih potrebščin: -0,5%
Poslovni izid pred prevrednotenjem: 829.261 EUR
Prevrednotenje: 33.783 EUR
Poslovni izid po prevrednotenju: 863.044 EUR
Uprava družbe predlaga, da ostane bilančni dobiček leta 2015 v višini 829.261 EUR v celoti nerazporejen.
		
		
9.  Dolgoročne finančne obveznosti do bank

v EUR
31.12.2015

31.12.2014

574.500

814.500

Postavko dolgoročne finančne obveznosti do bank (574.500 EUR) predstavlja bančno posojilo, ki se
obrestuje po tržni obrestni meri. Znesek v višini 240.000 EUR v celoti zapade v letu 2016 in je evidentiran
na kratkoročnih finančnih obveznostih do bank. Dolgoročni del posojila zapade v letu 2017.
Podjetje nima dolgoročnih dolgov do članov uprave.
			
			
		
10.  Kratkoročne finančne obveznosti do bank

v EUR

31.12.2015

31.12.2014

240.000

240.000

Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank (240.000 EUR) družba izkazuje kratkoročni del
dolgoročnega posojila, ki v celoti zapade v letu 2016.
Na bilančni dan 31.12.2015 ima družba odobreni nečrpani okvirni posojili pri domači banki v višini 1.400.000 EUR.
			
			
		
11.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Nezapadle obveznosti do dobaviteljev v tujini		
Zapadle obveznosti do 60 dni

v EUR

31.12.2015

31.12.2014

929.021

603.408

928.858

550.408

163             53.000
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v EUR

31.12.2015

31.12.2014

4.383.194

6.376.701

567.943

1.401.609

3.815.251

4.975.092

12.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini

		
Nezapadle obveznosti

3.999.612

5.741.114

332.876

586.113

50.706

49.474

31.12.2015

31.12.2014

635.243

394.473

Obveznosti do države

409.383

248.904

Obveznosti do zaposlencev		

200.054

131.512

25.806

14.057

Zapadle obveznosti do 60 dni
Zapadle obveznosti nad 60 dni
		
		

v EUR

13.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti

Druge obveznosti

Obveznost do države (409.383 EUR) sestavljajo obveznosti za davek na dodano vrednost (308.345 EUR),
obveznost za davek od dohodka (69.475 EUR) in dajatve na plače in druge osebne prejemke (31.563 EUR).
		

v EUR

		

31.12.2015

31.12.2014

14.  Potencialne obveznosti

1.973.380

1.420.049

631.699

78.368

1.341.681

1.341.681

Izdane bančne garancije
Potencialne obveznosti do domačih dobaviteljev

Izdane bančne garancije (631.699 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.
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v EUR

31.12.2015

31.12.2014

15.  Čisti prihodki iz prodaje

49.137.780

66.444.561

Členitev prihodkov iz prodaje po področjih poslovanja:

49.137.780

66.444.561

47.255.687

62.677.959

1.878.358

3.765.671

Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na tujem trgu		

2.088

358

Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na domačem trgu

1.648

573

Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu
Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu

Med prihodki od prodaje proizvodov in storitev družba izkazuje prihodke na tujem trgu od družb v skupini
v višini 501.381 EUR ( v letu 2014 433.179 EUR).
		
		

v EUR
31.12.2015

31.12.2014

48.058.306

65.695.012

1.169

1

47.390.822

64.769.494

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)

666.315

925.517

         Normalni stroški splošnih dejavnosti

657.052

915.805

180

2.963

9.083

6.749

16.  Členitev stroškov po funkcionalnih skupinah
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški prodajanja (z amortizacijo)

         Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS     
         Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

Normalni stroški splošnih dejavnosti so se v letu 2015 glede na leto 2014 znižali za 28,25% in so skladni
s planiranimi.
		
		
17.  Stroški storitev
Stroški telekomunikacijskih storitev
Stroški najemnin
Stroški drugih storitev

v EUR
31.12.2015

31.12.2014

46.382.162

64.189.114

42.271.725

60.232.100

3.425.453

3.446.873

684.984

510.141

Stroški telekomunikacijskih storitev so se glede na leto 2014 zmanjšali za 29,82%, stroški drugih storitev so
se povečali za 34,27%, pri stroških najemnin pa ni bilo bistvenih sprememb glede na leto 2014.
V letu 2015 je družba realizirala za 8.533.961 EUR stroškov s podjetji v skupini (v letu 2014 7.562.996 EUR).

40 |

Letno poročilo | 2015

		
v EUR
		

31.12.2015

31.12.2014

11.000

11.000

- druge storitve dajanja zagotovil		

0

0

- storitve davčnega svetovanja

0

0

- za druge nerevizijske storitve		

0

0

		

31.12.2015

31.12.2014

18.  Stroški dela

1.521.732

1.341.806

1.221.044

1.066.675

133.580

120.288

Stroški drugih socialnih zavarovanj

88.828

78.879

Drugi stroški dela

78.280

75.964

Znesek, porabljen za revizorja:   
- revidiranje letnega poročila

Revizijska družba v letih 2015 in 2014 je družba Ernst & Young d.o.o.
		

Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj

v EUR

Konec leta je imela družba zaposlenih 25 oseb (v letu 2014 24). Povprečno število zaposlencev na podlagi
delovnih ur v letu 2015 je bilo 23,82 (v letu 2014 23,65).
			
			
		

v EUR

31.12.2015

31.12.2014

Skupen znesek vseh prejemkov posameznih skupin oseb:

318.055

329.287

Člani uprave

210.789

215.401

Drugi zaposleni po individualnih pogodbah

107.266

113.886

			
			
		

v EUR

31.12.2015

31.12.2014

19.  Odpisi vrednosti

110.306

110.194

Amortizacija

101.043

100.482

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

180

2.963

•

odpis osnovnih sredstev (pojasnilo 2)

180

2.963

•

odpis dobrega imena		

0

0

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

9.083

6.749

•

odpis terjatev

7.394

3.699

•

odpis neuporabne/poškodovane zaloge materiala

1.689

3.05
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v EUR
		
22.  Davek iz dobička

31.12.2015

31.12.2014

182.995

117.124

Postavka davek iz dobička predstavlja znesek 182.995 EUR iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb za
leto 2015.
Davek od dohodka 			
			

v EUR

2015

2014

1.012.256

595.031

2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih

0

0

3. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih

119.140

140.666

54.953

47.021

5. Uporaba davčnih izgub

0

0

6. Drugo

0

290

1.076.443

688.9661

182.995

117.124

182.995

117.124

18,08%

19,68%

1. Poslovni izid pred davki

4. Uporaba davčnih olajšav

Skupaj davčna osnova
Obračun davka od dobička (17%)
Davek od dohodka
Efektivna davčna stopnja

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 25.3.2016.

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 2015.  

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.

Ljubljana,  25.3.2016
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Direktor:

Prokurist:

Igor Košir

Miha Novak
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3. Poročilo neodvisnega revizorja
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