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1. Poslovno poročilo
1.1 Rezultati poslovanja
Prihodki
Družba je glede na razmere na trgu poslovala zelo uspešno. Akton ostaja ključen in najzanesljivejši regijski
»hub« na mednarodnem telekomunikacijskem trgu. Pritisk na cene in predvsem ustvarjeno maržo (RVC)
je v telekomunikacijah neustavljiv proces. V Aktonu ga blažimo z velikim povečanjem števila posredovanih
minut, SMSov in podatkovnih storitev ter s povečanjem poslovanja na bolj donosnih trgih. V ta namen je
bila tudi odprta prva podružnica v Afriki.

V letu 2017 je družba ustvarila za 50.509.239,00 EUR čistih prihodkov iz prodaje (50.249.156,00 EUR v
letu 2016). AKOS dajatev v Sloveniji je za leto 2017 znašala 0,00106 EUR za vsak ustvarjen 1 EUR prihodka
iz prodaje telekomunikacijskih storitev, kar je višje, kot v letu 2016, ko je ta znašala 0,00096. Akton se
mora iz tega razloga odpovedati vsem prihodkom, ki prinašajo manjšo razliko v ceni (RVC) kot predstavlja
dajatev. Dajatve vezane izključno na prihodke so preveliko breme. Podatkovne storitve tovrstno dajatev
še prenesejo, veleprodaja glasovnih storitev pa ne.  Po obsegu poslov je Akton v letu 2017 beležil visoko
rast vseh tranzitiranih mednarodnih minut ob dosti nižjih cenah, SMSov in visoko rast prodanih kapacitet
na podatkovnem segmentu.

Največji

delež

k

obsegu

prodaje

so

prispevale

telekomunikacijske

storitve

na

veleprodajnem

medoperaterskem segmentu. Gre za posredovanje glasovnih voice storitev, podatkovnih data storitev in
SMS-ov.  Pritisk na obseg mednarodnih klicev - minut zaradi storitev preko OTTjev ostaja in je očitno tudi
iz vidika regulacije neustavljiv proces. Na trgu potekajo EU/nonEU cenovna trenja.  Družba se z geografsko
pokritostjo širi in sklepa nove pogodbe z novimi partnerji za stabilno rast v prihodnje. Poslovanje z največjimi
svetovnimi operaterji poteka uspešno. Za družbo Akton to predstavlja izjemen uspeh in potrditev znanja in
zaupanja s strani mednarodnega trga. Tekoče družba redno povečuje kapacitete z obstoječimi poslovnimi
partnerji. Večinoma gre za najpomembnejše regijske in svetovne operaterje za katere Akton opravlja
telekomunikacijske storitve. Na segmentu podatkovnih storitev je družba v letu 2017 dosegla najboljši
rezultat doslej. 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 potrebujejo zanesljivega partnerja za regijo. Akton je v letu 2017 še ojačal svoj položaj
»preferred« pogodbenega partnerja za regijo in Evropo.

Težave, katere družba tekoče rešuje na segmentu veleprodaje podatkovnih storitev, so nadaljnje padanje
mednarodnih prodajnih cen, konstanten pritisk na maržo in na drugi strani visoki fiksni stroški lokalnih delov
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Medletno gibanje čistih prihodkov iz prodaje (2015-2017)

Družba še naprej namenja dodatna sredstva za pridobivanje novih poslov tako doma kot v tujini preko
rednih udeležb na mednarodnih poslovnih konferencah za telekomunikacije, osebnimi srečanji s poslovnimi
partnerji, zunanjimi strokovnjaki za telekomunikacije ter vlaga v izobraževanje zaposlenih. To nam še naprej
dobro uspeva.  Družba nadaljuje svoj strateški cikel. Poslovni model podjetja mora biti 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 okvirjih.

Zaposleni
V družbi je bilo dne 1.1.2017 zaposlenih 25 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. 31.12.2017 je družba
zaposlovala 25 ljudi. Za leto 2018 je planiranih 26 zaposlenih.   
povezav »last mile« v regiji. Predvsem v Bosni in Hercegovini in deloma tudi Srbiji.  Kljub vsemu Akton
ostaja zavezan najvišji kvaliteti svojih storitev in z ekonomijo obsega novih naročil še kljubuje cenovnim

Poslovni izid

razmeram na trgu. Obenem vlaga družba preko hčerinskih družb v regiji tudi v lastno omrežje. Predvsem
na Hrvaškem, Srbiji in Makedoniji. Družba zagotavlja in skrbi za zanesljivost mednarodnih povezav za
najzahtevnejše uporabnike, in sicer veleposlaništva tujih držav, banke, najuspešnejše multinacionalne in

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2017 znaša 1.773.984,00 EUR (734.999,00 EUR v letu 2016). Bilančni
presežek  konec poslovnega leta 2017 znaša 1.228.167,00 EUR.

regijske korporacije ter druge pomembne mednarodne ustanove. Akton predstavlja enega največjih in
najzanesljivejših ponudnikov tovrstnih storitev v regiji.       

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 1.773.984,00 EUR (734.999,00 EUR v letu 2016) in
predstavlja 141% rast glede na leto 2016. Družba vlaga v nadaljni razvoj poslovanja. Večji vložki v letu

V letu 2018 pričakujemo nadaljno rast obsega poslov. Rast čistih prihodkov pa je odvisna od nadaljne

2017 predstavljajo segment SMS in podatkovni vodi.        

politike AKOS oz. letne dajatve in predvsem razmer na trgu.     
Družba Akton je družba absolutnih in ne relativnih številk, to pa predvsem zaradi večinsko veleprodajnih

Odhodki
Poslovni odhodki so v letu 2017 znašali 49.003.042,00 EUR (49.367.092,00 v letu 2016) z največjim
deležem stroškov prodaje za medoperaterske telekomunikacijske storitve (glasovne, podatkovne in SMS

poslov in tekočih vlaganj. Zato določeni klasični kazalniki za Akton ne odsevajo pričakovane slike. 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,  zaupanje lastnikov, poslovnih partnerjev in bank.

storitve), stroškov prodaje  zakupov telekomunikacijskih hrbteničnih vodov in stroškov drugih operativnih
storitev. Stroški dela so se v letu 2017 znižali za 0,6 % glede na leto 2016 (leto prej povečanje za
12,3 %) in znašajo 3,4% od vseh poslovnih odhodkov družbe. Nagrajujemo osebnostno rast in vložen
trud zaposlenih. Slabitve dobrega imena na podlagi vrednotenja neodvisnega cenilca v letu 2017 ni bilo.
Medletno so se določeni operativni stroški poslovanja v letu 2017 glede na leto 2016 zvišali, drugi pa so
ostali na stabilni ravni glede na dolgoročno raven finančne stabilnosti. Vlagamo v strateški razvoj družbe in
iščemo priložnosti za rast v prihodnje.

06 |

V letu 2017 so nam kratkoročne premostitvene vire v Ljubljani zagotavljale Addiko bank d.d., NLB d.d. in
Sparkasse bank d.d. V družbi ohranjamo dobre poslovne odnose z 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 družbam kot je Akton, zato računamo na nadaljnjo podporo
bank našemu poslovanju tudi v prihodnje. Še posebej ob dejstvu, da smo dobra stranka, ki skozi vsa leta
dosledno in redno izpolnjuje svoje obveznosti.
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Za leto 2018 družba predvideva nadaljne trende razvoja mednarodnih trgov.  

Družba je v letu 2017 dodatno znižala vse finančne obveznosti iz naslova dolgoročnih finančnih
posojil v skupnem znesku 150.000,00 EUR (240.000,00 EUR v letu 2016) in konec leta 2016 te

Finančno je družba v letu 2017 poslovala zelo uspešno. Poslovne in finančne obveznosti so bile redno

skupaj znašajo 424.500,00 EUR (574.500,00 EUR v letu 2016).  

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

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

najboljših sistemov izterjave. V letu 2018 bo družba zavarovala terjatve pri mednarodni zavarovalniški

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

družbi.  Družba posluje s prvovrstnimi poslovnimi partnerji, kjer je finančna disciplina pogoj za dolgoročno

izvaja.

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

V poslovnem letu 2017 družba ni bila dokapitalizirana.     

Odprte zadeve z direktnim vplivom na poslovni izid družbe

Družba ne razpolaga z nepremičninami.

Družba je lahko v letu 2017 glavnino energije in časa lahko usmerila v poslovanje in prihodnjo rast, kar je
razvidno tudi iz samega rezultata. Sodni postopki so se zaključili ali pa so pred zaključkom.

Že v letu 2016 je Vrhovno sodišče ugodilo Aktonu glede temelja (regulirane cene) in neobstoja
Si.mobilove terjatve v tožbi proti Si.mobilu (sedaj A1 Slovenija, d.d.).  

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 (za
Akton pozitivnih) pravnomočnih sodb, končna potrditev, da je Akton ravnal prav in skladno z zakonskimi okvirji.

Nerešene zadeve smo v družbi vedno pripravljeni urejati aktivno in podpiramo kompromisne rešitve. Dolga leta  
reševanj pravnih zadev na sodiščih so težava in breme vseh.   

Država, regulatorji in sodišča se morajo aktivno in nepristransko ukvarjati z zdravimi, izvozno orientiranimi
podjetji ter jih tako podpirati na poti uspeha, saj so prav ta podjetja temelj gospodarske rasti in finančne
stabilnosti Slovenske države.

Investicije
Družba Akton je v letu 2017 tekoče investirala v potrebno telekomunikacijsko opremo.  V letu 2018 družba
načrtuje tekoči investicijski cikel.  

Hčerinske družbe so uspele v letu 2017 iz lastnega poslovanja vrniti na račun matične družbe Akton d.o.o.,
Slovenija za 98.106,76 EUR posojil in obresti (95.145,00 EUR v letu 2016) in s tem odplačale vse svoje
finančne obveznosti do matične družbe. Vse hčerinske družbe v 100% lasti poslujejo pozitivno.
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1.2 Storitve in produkti

1.2.3 SMS
Storitve posredovanja SMSov so beležile najvišjo rast tudi v letu 2017. Banke in tudi podjetja, ki vlagajo

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  hčerinskih družb povezuje še z nacionalnimi
operaterji fiksnih in mobilnih komunikacij v jadranski regiji (Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Banja Luka,  
Beograd, Skopje, Podgorica in Priština). Akton Ljubljana ima vzpostavljen sistem določanja transfernih cen
za storitev medoperaterske prodaje glasovnih storitev med vsemi družbami v skupini.

Akton je največji alternativni ponudnik tovrstnih storitev v regiji z letnim obsegom preko 947 mio tranzitiranih
minut letno (preko 625 mio minut v letu 2016).

Medoperaterska prodaja glasovnih storitev v minutah

v tovrstni promocijski kanal so zadovoljne s storitvijo družbe in poslovanje se na tem segmentu povečuje.
Srednjeročno se bo družba približala 100 mio posredovanih SMSov letno. Akton Ljubljana ima vzpostavljen
sistem določanja transfernih cen za storitev SMS med vsemi družbami v skupini.

1.2.4 Podatkovne storitve
V letu 2017 je družba okrepila položaj vodilnega integratorja tehnološko najnaprednejših povezav ter
aplikacij v jadranski regiji. V letu 2017 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 2017 smo nadaljevali z razširitvami omrežja. 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.       

Družba je 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. 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. Akton Ljubljana ima
vzpostavljen sistem določanja transfernih cen za podatkovne storitve med vsemi družbami v skupini.  

Obseg poslovanja družbe je v segmentu  mednarodnih podatkovnih storitev v letu 2017 dosegel najvišji
nivo. 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. 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 2018.   

Družba tekoče vlaga v nove tehnologije, kar ji omogoča izboljšanje hrbteničnega omrežja in s tem povečano

1.2.2 Originacija klicev

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

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

hrbtenično omrežje prav tako podpira povezave CsC (Carrier supporting Carrier) in zagotavlja parametre

v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji. Poslovanje v tem segmentu je bilo v letu 2017 na podobnem

QoS (Quality of Service), ki so individualno definirane v dogovoru o zagotavljanju nivoja kvalitete storitev

nivoju kot v letu 2016.  Obseg in rast poslovanja sta v okvirih planiranega. Akton Ljubljana ima vzpostavljen

(SLA - Service Level Agreement). Stranke lahko razporejajo pasovno širino med aplikacijami in protokoli,

sistem določanja transfernih cen za storitev originacije klicev med vsemi družbami v skupini.  

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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•

Nove storitve (Searching for new niche)

•

Povezanost Akton skupine (Increase synergy between regional subsidiaries)

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

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

1.3 Strategija

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.

V letu 2017 je družba nadaljevala z izvajanjem strateških usmeritev. Spremljajo so kratkoročnih cilji. V letu
2018 se predvideva nadaljne izpolnjevanje obstoječih strateških usmeritev.  Podjetje izpolnjuje dolgoročne

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

prioritete za obdobje 2014-2019.

dosežek posameznega zaposlenega. Zaposleni se vsako leto skupaj udeležimo različnih dejavnosti, ki so
financirana s strani družbe ali vsakega posameznika kot naprimer: službeni piknik,  team building, rekreacija

Rezultati poslovanja doseženi v zadnjih letih potrjujejo, da Akton dosega visoko zastavljene cilje ter dosega

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

odlične rezultate na visoko konkurenčnih trgih. Lastniška struktura je stabilna, strateški cilji so jasni. V družbi

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

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

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

vrsto let pojavljajo kot uporabniki naših storitev.

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.

Nadaljnje investicije bodo podjetju omogočale nove povezave v mednarodnih vozliščih in izvedbo nekaj
ključnih projektov za nadaljnjo rast. Afrika je celina s katero se družba ukvarja že nekaj let. Akton bo tudi

Družba v svojih dokumentih nima predpisanih zahtev v zvezi zastopanosti spolov v organih upravljanja

tam povišal svojo prisotnost in ponudil trgu konkurenčne storitve in rešitve. Širimo se tudi na Bližnji Vzhod.

(politika raznolikosti).

Ključne prioritete družbe v obdobju 2014-2019 ostajajo:

Poslovni partnerji

•

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

•

Konkurenčnost ponudb (Competitive offerings)

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

•

Vstop na nove trge (Penetrating new markets)

Zato je naše vodilo: Zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo prilagojenih potrebam posameznih strank.

•

Zagotavljanje finančne stabilnosti (Ensure financial stability)

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

•

Usmerjenost h kupcu (Customer focus)

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

12 |

| 13

Letno poročilo | 2017

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.

1.4 Izpostavljenost in obvladovanje tveganj

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

Upravljanje s tveganji

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

Zavedamo se izpostavljenosti številnim tveganjem, ki so stalnica v poslovanju, zato je učinkovito redno

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

spremljanje in obvladovanje tveganj nujen celovit pristop. Tako je upravljanje tveganj vpeto v vsa področja

Okolje

delovanja.

1.4.1 Valutno tveganje
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

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

embalažo za večkratno uporabo.

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

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

v okviru deželnega tveganja spremljamo tudi preteklo in načrtovano gibanje valut naših ciljnih trgov.

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

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

sodelovanje.

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.   

Soljudje

1.4.2 Obrestno in kreditno tveganje

V Aktonu se zavedamo, da v Sloveniji statistično vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri! Podpiramo temeljno
idejo “Vsak krvodajalec je junak”. Podpiramo vse, ki se odločijo za to plemenito dejanje. Izredno smo ponosni

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost premoženja nihala zaradi spremembe tržnih obrestnih mer.

na vse zaposlene, ki so prostovoljni krvodajalci.    

Kreditno (zaupanjsko) tveganje je tveganje, kjer se zaradi neporavnane pogodbene obveznosti nasprotne
stranke (kupca) zmanjšajo gospodarske koristi podjetja.

Sponzorstvo
Na strani zagotavljanja finančnih sredstev za financiranje obratnega kapitala ima družba na voljo posojila z
Donatorska in sponzorska sredstva namenjamo skozi vse leto različnim interesnim skupinam na humanitarnem

variabilno obrestno mero.

področju in posameznikom v odvisnosti od naših zmožnosti. Usmerjeni smo v dolgoročne projekte, kjer lahko
dosežemo tudi najboljše rezultate in pomagamo večjemu številu pomoči potrebnih. V Aktonu zelo cenimo in

Družba ima vzpostavljen izvrsten sistem spremljanja terjatev. Zapadlost se spremlja na dnevni ravni. Poslovne

podpiramo delo in napore vseh, ki pomagajo otrokom in ostalim v družbi.

partnerje se obvešča o zapadlosti nekaj dni pred zapadlostjo.    

V letu 2017 smo namenili sredstva za:

1.4.3 Plačilno-sposobnostno tveganje

•

Zvezo prijateljev mladine Ljubljana – Moste

Plačilno-sposobnostno tveganje je tveganje, povezano s primanjkljajem razpoložljivih finančnih virov in

•

Fundacijo Vrabček Upanja

posledično nesposobnostjo družbe, da v dogovorjenih rokih izpolnjuje svoje obveznosti. Družba se trudi,

•

Kulturno in umetniško društvo PUP

da učinkovito gospodari s sredstvi družbe in z rednim načrtovanjem prilivov in odlivov planira likvidnostna
sredstva.
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Tudi z obrestno politiko vplivamo na uravnavanje likvidnostnih tveganj, ker lažje določimo mesečne odlive

III.

za obresti. Podobno spremljamo vse ostale likvidnostne kategorije na dnevnem nivoju z možnostjo dodatnih

Sestava organa nadzora
1.

Družba nima nadzornega sveta. Nadzorno funkcijo opravlja edini družbenik.

projekcij za prihodnost. Že sedaj skušamo na podlagi dnevnega spremljanja likvidnostnih potreb optimizirati
razporejanje sredstev po podjetjih. Odprta revolving linija nam omogoča dovolj varnosti glede na naše

IV.

potrebe, zato večjih likvidnostnih tveganj ne pričakujemo.

Delovanje in prejemki nadzornega organa
1.

Edini družbenik je upravičen do izplačila bilančnega dobička, ki ga družba izplača po ugotovitvi
dobička za posamezno poslovno leto na podlagi sprejetega sklepa.

1.5 Pomembnejši dogodki po datumu
bilance stanja

V.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi  
Sistem notranjih kontrol je skupek različnih usmeritev in politik, ki jih vzpostavi in sprejme uprava
z namenom, da bi kar najbolje upravljala s tveganji, povezanimi s poslovanjem in z izvajanjem
telekomunikacijskih storitev. Namen notranjih kontrol je zagotoviti učinkovitost in uspešnost

Po datumu bilance stanja ni bilo dogodkov, ki bi pomembno vplivali na računovodske izkaze za leto 2017.

delovanja, nemoteno izvajanje telekomunikacijskih storitev in skladnost z veljavnimi zakoni ter

Družba v  letu 2018 posluje v planskih okvirih.  

drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi.

1.6 Posli s povezanimi osebami

Družba ima uveden sistem upravljanja varovanja informacij, ki omogoča dosledno in zanesljivo
upravljanje informacij in njihovo varovanje na vseh ravneh. Redno (najmanj enkrat letno) preverjanje
delovanja sistem omogoča njegovo izboljševanje in pravočasno nadgrajevanje.

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

Družba ima prav tako uveden sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, ki zagotavlja izvajanje

bilo storjeno ali opuščeno dejanje, družba Akton d.o.o. ni bila prikrajšana.

ukrepov za neprekinjeno poslovanje ter ustrezne postopke in ukrepe v primeru tveganj za celovitost
omrežja. Tudi ta sistem se redno (najmanj enkrat letno) preverja in po potrebi nadgrajuje in
izboljšuje.

1.7 Izjava o upravljanju

Upravljanje z ostalimi tveganji ima družba razkrito in pojasnjeno v letnem poročilu.

I.

Uporaba kodeksa
1.

Družba Akton d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Družba)  je kot referenčni
kodeks upravljanja sprejela Kodeks upravljanja za nejavne družbe (v nadaljevanju: Kodeks), ki so

VI.

Javno poročanje
Izjava o upravljanju je del Letnega poročila, ki je objavljen na spletnih straneh AJPES.

ga pripravili Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
Združenje nadzornikov Slovenije. Kodeks je dostopen na spletni strani Družbe.
2.

Družba je oblikovana kot enoosebna gospodarska družba z omejeno odgovornostjo in izpolnjuje
merila za srednje družbe po ZGD-1. Družba razkriva podatke o upravljanju na osnovni ravni.

3.

      Ljubljana, 26.4.2018

Direktor:
            Igor Košir

Prokurist:
Miha Novak

Družba spoštuje priporočila Kodeksa v celoti, v kolikor jih izrecno ne dopolnjuje oziroma pojasnjuje
odstopanj od posameznega priporočila.

II.

Okvir korporativnega upravljanja
Organa upravljanja Družbe sta:  eno-članska uprava - direktor kot organ vodenja in edini družbenik.
Pristojnosti organov upravljanja so določene v Aktu o ustanovitvi družbe.
O vseh vprašanjih, ki niso v pristojnosti direktorja družbe odloča edini družbenik.
Akt o ustanovitvi družbe je objavljen na spletnih straneh AJPES.
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Računovodski izkazi za leto 2017
1.8 Izkaz finančnega položaja na dan 31.12.2017

1.9 Izkaz poslovnega izida za leto 2017

			
v EUR

			
v EUR

Pojasnilo

31.12.2017

31.12.2016
1. Čisti prihodki od prodaje

Pojasnilo

I-XII 2017

I-XII 2016

12

50.509.239

50.249.155

1.308

37.562

SREDSTVA		
18.085.380 17.217.238
2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
A. Nekratkoročna sredstva

10.134.939

9.710.504

I. Neopredmetena sredstva

1

6.095.831

6.087.492

II. Opredmetena osnovna sredstva

2

182.235

201.407

III. Nekratkoročne finančne naložbe

3

3.847.111

3.395.111

IV. Druga sredstva

5.170

26.494

V. Odložene terjatve za davek

4.592

0

B. Kratkoročna sredstva skupaj

7.950.441

7.506.734

II.  Kratkoročne finančne naložbe

4

3.000

1.629.804

III. Kratkoročne poslovne terjatve

5

7.866.281

5.706.582

74.716

69.044

6.444

101.304

V. Druge terjatve
VI. Denarna sredstva

6

		
Obveznosti do virov sredstev
A. Kapital

7

I. Vpoklicani kapital
II. Kapitalske rezerve

		

III. Rezerve iz dobička
IV. Rezerve za pošteno vrednost
IV. Zadržani dobički
B. Rezervacije
C. Nekratkoročne obveznosti

8

I. Nekratkoročne finančne obveznosti
II. Nekratkoročne poslovne obveznosti
Č. Kratkoročne obveznosti skupaj
I. Kratkoročne finančne obveznosti
II. Kratkoročne poslovne obveznosti
IV. Druge obveznosti

18.085.380

17.217.238

7.982.578

8.320.791

4.915.686

4.915.686

1.834.224

1.834.224

6.621

6.621

-2.120

0

1.228.167

1.564.260

50.453

21.863

199.500

150.000

199.500

0

0

150.000

9.852.849

8.724.584

9

870.323

859.978

8.666.562

6.666.513

152.952

17.180

11

163.012

1.180.913

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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13

-47.194.418

-47.543.138

4. Stroški dela

14

-1.697.693

-1.708.738

5. Odpisi vrednosti

15

-106.049

-109.016

-4.881

-6.225

1.507.506

919.600

6. Drugi poslovni odhodki
Izid iz poslovanja
7. Finančni prihodki iz danih posojil

8.490

4.696

8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

136.624

19.799

9. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

-29.243

-43.967

-9.566

-10.275

-29.747

-163.673

10. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni izid
Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo
11. Davek iz dobička

10

III. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodka

3. Stroški blaga, materiala in storitev

12. Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

16

1.613.811

889.853

155.581

-154.854

4.592

0

1.773.984

734.999

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 2017
			
Čisti dobiček/izguba v obdobju
Drugi vseobsegajoči donos, ki bo v prihodnje pripoznan v IPI
Aktuarski dobički / izgube

1.11 Izkaz denarnih tokov za leto 2017
			
v EUR

v EUR

I-XII 2017

I-XII 2016

1.773.984

734.999

-2.120

0

-2.120

0

a) Postavke izkaza poslovnega izida

Vseobsegajoči donos/izguba na delnico

1.771.864

734.999

0,360

0,150

2016

1.899.478

804.388

50.665.780

50.279.891

  -48.926.475

-49.268.377

160.173

-207.126

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

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta

2017
A. Denarni tokovi pri poslovanju

b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk
izkaza finančnega položaja		
-1.153.729
1.858.539
Začetne manj končne poslovne terjatve

-2.159.180

94.245

Začetne manj končne druge terjatve

15.653

-30.925

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

-4.592

0

0

20

Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne druge obveznosti in rezervacije

1.985.821

638.507

-991.431

1.156.692

745.749

2.662.927

1.635.294

4.696

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

8.490

4.696

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

1.626.804

0

b) Izdatki pri naložbenju

-546.430

-3.631.359

-38.865

-53.807

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

-55.565

-43.560

-452.000

-2.014.441

0

-1.519.551

1.088.864

-3.626.663

209.846

618.688

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek
izdatkov pri naložbenju (a+b)
C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja nekratkoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila nekratkoročnih finančnih obveznosti
Izplačila

199.500

0

10.346

618.688

-2.139.319

-618.467

-29.242

-43.967

0

-574.500

-2.110.077

0

-1.929.473

221

6.444

101.304

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov
pri financiranju (a+b)
Č. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

-94.860

-963.515

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

101.304

1.064.819

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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1.12 Izkaz gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala za tekoče poslovno leto 2017:

						
Pojasnilo

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz
dobička
Zakonske
rezerve

Stanje 01.01.2017

4.915.686 1.834.224

6.621

Dobiček/izguba v obdobju

0

0

0

Skupaj vseobsegajoči
donos/izguba v obdobju

0

0

0

0

Izplačila

Rezerve
za pošteno
vrednost

v EUR

Zadržani
dobički

Skupaj
kapital

0 1.564.260 8.320.791
-2.120

1.773.984

1.771.864

-2.120 1.773.984 1.771.864

0

0

Stanje 31.12.2017

7 4.915.686 1.834.224

6.621

-2.120 1.228.167 7.982.578

Bilančni dobiček
31. 12. 2017

7

0

0 1.228.167 1.228.167

0

0

0

-2.110.077

-2.110.077

Izkaz gibanja kapitala za tekoče poslovno leto 2016:

						
					
v EUR
Pojasnilo

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz
dobička

Zadržani
dobički

Skupaj
kapital

Zakonske
rezerve
Stanje 01.01.2016

4.915.686

1.834.224

6.621

829.261

7.585.792

Dobiček/izguba v obdobju

0

0

0

734.999

734.999

Skupaj vseobsegajoči
donos/izguba v obdobju

0

0

0

734.999

734.999

Izplačila

0

0

0

0

0

Stanje 31.12.2016

7

4.915.686

1.834.224

6.621

1.564.260

8.320.791

Bilančni dobiček
31. 12. 2016

7

0

0

0

1.564.260

1.564.260

Usmeritve in pojasnila so sestavni del konsolidiranih računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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2. Priloga k računovodskim izkazom
2.1 Predstavitev podjetja

Ustvarjalnost.
Ni omejitev. Da najdemo boljše
in učinkovitejše rešitve, vedno
razmišljamo izven danih parametrov.

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 2017 se nahaja na sedežu družbe.
Konsolidirano letno poročilo pripravlja Skupina Akton in se nahaja na sedežu družbe. Obvladujoča družba
ne sestavlja konsolidiranega poročila.
Med nekratkoročnimi 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,
- 84,95 odstotni delež v družbi ATEL EUROPE B.V., Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, Nizozemska ter
- 40 odstotni delež v družbi AKTON GAMBIA LTD., 50 Garba Jahumpa Road, Bakau New Town, KSMD, The Gambia.
Povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, razčlenjeno po skupinah glede na izobrazbo:
Stopnja izobrazbe / leto

2017

2016

10

10

VI.

6

6

VII.

9

9

25

25

V.

Skupaj
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2.2 Povzetek računovodskih usmeritev in 		
predpostavk
Družba se skladno z ZGD-1 uvršča med srednje družbe, ki so zavezane k obvezni reviziji računovodskih
izkazov, ne pa tudi k obvezni pripravi konsolidiranih izkazov. Družba je prostovoljno sprejela sklep, da se letna
in računovodska poročila od 1.1.2016 dalje sestavljajo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja (v nadaljevanju MSRP).

Izjava o skladnosti
Priloženi računovodski izkazi družbe so sestavljeni po MSRP, ki jih je sprejel Svet za mednarodne
računovodske standarde (IASB), in pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov
računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija.

Podlage za izdelavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi izvirih vrednosti.

Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so prikazani v evrih. Vse vrednosti so zaokrožene na evre brez centov, razen v primerih,
ko je to posebej navedeno.

Pomembne računovodske ocene
Priprava računovodskih izkazov, ki so v skladu z MSRP-ji, zahteva od poslovodstva določene ocene in
predpostavke, ki vplivajo na neodpisano vrednost sredstev in obveznosti družbe ter razkritje morebitnih
obveznosti na dan izkaza finančnega položaja ter zneskov prihodkov in odhodkov družbe v obdobju, ki se
konča na dan izkaza finančnega položaja.

Poslovodske ocene zajemajo, med drugim, naslednje postavke: neodpisano vrednost neopredmetenih
sredstev (pojasnilo 1), popravke dvomljivih terjatev (pojasnilo 5) ter rezervacije za jubilejne nagrade in
odpravnine ob upokojitvi, ocenjene na podlagi aktuarskega izračuna. Bodočih dogodkov in njihovega vpliva
ni mogoče določiti z gotovostjo. Prav zaradi tega je treba pri računovodskih ocenah uporabiti presojo, saj
se računovodske ocene spreminjajo glede na nove dogodke, izkušnje, dodatne informacije in kot posledica
sprememb poslovnega okolja, v katerem družba deluje. Dejanske posledice se lahko razlikujejo od ocenjenih.
Razlike med ocenjenimi in dejanskimi zneski se evidentirajo v računovodskih izkazih v tistem obdobju, ko so

Neopredmetena sredstva
Neopredmeteno sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane s
sredstvom, pritekale v podjetje in je njegovo nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti.

Neopredmetena sredstva se izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za nabrani popravek vrednosti in
morebitne oslabitve. Za obračun amortizacije se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
Amortizacija se obračunava posamično po stopnjah, ki ustrezajo ocenjeni dobi koristnosti neopredmetenih
sredstev.

Najmanj enkrat na leto preverjamo ustreznost uporabljenih metod amortiziranja, dobe koristnosti neopredmetenih
sredstev in morebitna znamenja oslabitve. Prevrednotenje zaradi oslabitve se izkazuje kot prevrednotovalni
poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida. Družba izkazuje neopredmetena sredstva z omejeno dobo koristnosti.
Amortizacija neopredmetenih sredstev je obračunana po 10, 25 in 50 odstotni stopnji.

Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane s
sredstvom, pritekale v podjetje in je njegovo nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Nabavno vrednost
opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne
dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za uporabo. Od nakupne cene
se odštejejo vsi popusti.

Opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za nabrani popravek
vrednosti in morebitne oslabitve. Za obračun amortizacije se uporablja metoda enakomernega časovnega
amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično po stopnjah, ki ustrezajo ocenjeni dobi koristnosti
opredmetenih osnovnih sredstev.

Najmanj enkrat na leto preverjamo ustreznost uporabljenih metod amortiziranja, dobe koristnosti in
morebitna znamenja oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev. Prevrednotenje zaradi oslabitve se izkazuje
kot prevrednotovalni poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida. Pripoznanje knjigovodske vrednosti
posameznega opredmetenega osnovnega sredstva se odpravi ob odtujitvi ali če od njegove uporabe ali
odtujitve ni več mogoče pričakovati bodočih gospodarskih koristi.

Uporabljene amortizacijske stopnje se v letu 2017 niso spreminjale in so bile v letih 2017 in 2016
naslednje (v %):
Računalniki in računalniška oprema

10% - 50%

Pohištvo in kuhinjska oprema

20% - 25%

Telefonska centrala in aparati

20% - 25%

Druga oprema

10% - 25%

Pri uporabi računovodskih usmeritev je moralo poslovodstvo poleg ocen, ki najbolj vplivajo na vrednosti v

Telekomunikacijska oprema

10% - 25%

računovodskih izkazih, presoditi o vrednotenju poštene vrednosti dobrega imena.

Drobni inventar nad 1 leto

znani dejanski podatki.

Pomembne poslovodske presoje
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Nadomestljivi znesek nekratkoročnih sredstev

Hierarhija vrednosti

Na dan poročanja družba presodi, ali obstajajo morebitni dejavniki, ki nakazujejo, da bi bilo treba nekratkoročna

V razporeditev naložb po pošteni vrednosti so vključene naložbe, ki so vrednotene po pošteni vrednosti, in sicer:

sredstva oslabiti. Če presodi, da se kaže oslabitev, družba pripravi formalno oceno nadomestljive vrednosti

• V Nivo 1 so vključene naložbe kjer je poštena vrednost določena v celoti na podlagi objavljenih cen,

posameznih sredstev. Če knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost, se vrednost sredstva oslabi

doseženih na aktivnem trgu.

na vrednost nadomestljivega zneska posameznega sredstva ali denar ustvarjajoče enote. Nadomestljiva

• V Nivo 2 so vključene naložbe, kjer je poštena vrednost določena na podlagi modelov vrednotenj, pri

vrednost sredstva je poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, oziroma vrednost v uporabi, in sicer

katerih so upoštevane spremenljivke, ki so pridobljene na podlagi javno dostopnih tržnih podatkov (na

večja od njih. Vrednost v uporabi se določi tako, da se pričakovani bodoči denarni tokovi diskontirajo na neto

primer tržne obrestne mere),

sedanjo vrednost z uporabo diskontne stopnje (pred davki), ki kaže sedanjo tržno oceno časovne vrednosti
denarja in morebitno tveganje, povezano s posameznim sredstvom. Pri sredstvu, kjer so bodoči denarni

• V Nivo 3 so vključene naložbe, kjer je poštena vrednost določena na podlagi modelov vrednotenj, pri
katerih so upoštevane subjektivne spremenljivke, ki niso javno dostopne na trgih.

tokovi odvisni tudi od drugih sredstev v posamezni denar ustvarjajoči enoti, se vrednost v uporabi izračuna
na podlagi bodočih denarnih tokov te denar ustvarjajoče enote. Izgube, ki nastanejo na podlagi oslabitve, se

Zaloge trgovskega blaga

pripoznajo med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.

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.

Finančna sredstva
Družba razporedi naložbe v naslednje kategorije: finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega
izida, naložbe, razpoložljive za prodajo, ter posojila in terjatve. Razporeditev je odvisna od namena pridobitve.

Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu. Ta skupina vključuje tako posojila in terjatve, ki jih pridobi podjetje, kot tudi posojila

Naložbe, razpoložljive za prodajo
V skupino finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, so razporejene predvsem naložbe v netržne vrednostne
papirje in druge finančne naložbe, ki ne kotirajo na delujočem trgu in njihove poštene vrednosti ni mogoče
zanesljivo izmeriti. Po začetnem pripoznanju so vse naložbe, ki jih družba opredeli kot naložbe, razpoložljive
za prodajo, vrednotene po nabavni vrednosti. Dobički in izgube naložb, ki so razpoložljive za prodajo, se
pripoznajo v izkazu vseobsegajočega donosa kot neto nerealizirani kapitalski dobički iz finančnih naložb za
prodajo, dokler naložba ni prodana ali kakorkoli drugače odtujena. Če je naložba oslabljena, se oslabitev
pripozna v izkazu poslovnega izida. Nabave in prodaje posameznih finančnih naložb, razporejenih v skupino
razpoložljive za prodajo, so pripoznane na dan trgovanja.

Družba na dan izkaza finančnega položaja oceni, ali obstaja kak nepristranski dokaz o morebitni oslabljenosti
finančnega sredstva razpoložljivega za prodajo, kot je npr. pomembno ali daljše padanje poštene vrednosti
sredstva. Če tak dokaz obstaja, je potrebno finančno naložbo prevrednotiti zaradi oslabitve.

Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
Inštrument je razvrščen po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, če je v posesti za trgovanje ali če je kot
takšen določen po začetnem pripoznanju. Finančni inštrumenti so določeni po pošteni vrednosti skozi poslovni
izid pod pogojem, da je družba zmožna upravljati te naložbe kot tudi odločati o nakupih in prodajah na
podlagi poštene vrednosti in v skladu s sprejeto strategijo za področje naložb. Po začetnem pripoznanju se
pripadajoči stroški posla pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku. Finančni inštrumenti po pošteni
vrednosti skozi poslovni izid so merjeni po pošteni vrednosti, znesek spremembe poštene vrednosti pa se
pripozna v poslovnem izidu.
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in terjatve, ki izvirajo iz podjetja. Posojila in terjatve se ob začetnem pripoznanju vrednotijo po pošteni
vrednosti, zmanjšani za stroške posla, pozneje pa se izkazujejo po odplačni vrednosti z uporabo metode
efektivne obrestne mere.

Odprava pripoznavanja finančnih instrumentov
Finančno sredstvo se izknjiži, ko so prenesena tveganja, koristi in nadzor nad pogodbenimi pravicami,
povezanimi s finančnim instrumentom. Finančna obveznost se izknjiži, ko je poplačana, ukinjena ali zastarana.

Denar in denarni ustrezniki
Denar in denarni ustrezniki vključujejo gotovino v blagajni, denar na računih družbe in denarne ustreznike.
Denarni ustrezniki so kratkoročne, hitro unovčljive naložbe (do 90 dni), ki so takoj pretvorljive v znane zneske
denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno.

Denar in denarni ustrezniki so izkazani po pošteni vrednosti. Znesek denarnih ustreznikov pomeni kratkoročne
depozite pri bankah z zapadlostjo do treh mesecev. Denarna sredstva v tuji valuti so na dan izkaza preračunana
v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije.

Kapital
Celotni kapital je obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družbe prenehajo delovati, pri čemer se
velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih
vložili lastniki, in z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju, in njegovo vrednost povečujejo ali zmanjšujejo.
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Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni

njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in plačljivosti. Sestavljajo jih predvsem prihodki od prevrednotenja in

izid, prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali nepokrita čista izguba.

prodaje finančnih naložb ter dividend.

Finančne obveznosti

Deleži v dobičku se upoštevajo, ko je uveljavljena pravica za njihovo izplačilo, če ni utemeljenega dvoma glede

Finančne obveznosti so ob začetnem pripoznanju izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki,

njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in plačljivosti.

da se bodo zaradi njihove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo gospodarske koristi. Finančne obveznosti
se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na nekratkoročne in kratkoročne. Po začetnem pripoznanju se

Prehodno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida že utemeljeno upoštevajo

izkazujejo po odplačni vrednosti z uporabo metode veljavnih obresti.

tudi prihodki, za katere še ni bilo prejeto plačilo in jih tudi ni mogoče nikomur zaračunati.

Poslovne obveznosti

Odloženi prihodki se oblikujejo, če še niso opravljene že zaračunane storitve.

Obveznosti iz poslovanja so ob začetnem pripoznanju izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da se bodo zaradi njihove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo gospodarske koristi.

Stroški in odhodki

Poslovne obveznosti se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na nekratkoročne in kratkoročne.

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem
sredstva ali povečanjem dolga in je to spremembo mogoče zanesljivo izmeriti.

Najmanj enkrat na leto preverjamo pošteno vrednost poslovnih dolgov. Če so knjigovodske vrednosti manjše
od poštenih vrednosti, se evidentira okrepitev, ki se izkaže kot prevrednotovalni poslovni odhodek v izkazu

Stroški dela

poslovnega izida. Poslovne obveznosti se zaradi oslabitve ne prevrednotujejo.

Zaslužki zaposlenih se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo, in drugih podlag za obračun
zaslužkov v kosmatem znesku.

Rezervacije
Rezervacije se pripoznajo, če obstaja sedanja pravna ali posredna obveza, ki je posledica preteklega dogodka,

Stroški plač, nadomestil in povračil zaposlenim se obračunavajo skladno z zakonom, kolektivno pogodbo,

kadar je verjetno, da bo za poravnavo obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, in

splošnimi akti družb in pogodbami o zaposlitvi. Obračunanim stroškom dela ustrezajo z njimi povezane

je mogoče zanesljivo oceniti znesek obveze. Rezervacije se ne prevrednotujejo.

obveznosti, dokler se ne poravnajo. V primeru kratkoročnih zaslužkov zaposlenih se izkazujejo med
kratkoročnimi dolgovi, v primeru nekratkoročnih zaslužkov se oblikujejo rezervacije za obveznosti do

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in za jubilejne nagrade so diskontirane s 3,15-odstotno letno stopnjo.

zaposlenih.

Rezervacije so izračunane na številu zaposlenih za nedoločen čas ob koncu poslovnega leta, pri čemer se je
upoštevala pričakovana smrtnost delavcev v skladu s slovenskimi tablicami smrtnosti 2000-2002 ločeno po

Amortizacija

spolih. Aktuarski izračun se odvisno od sprememb števila zaposlenih izdela na vsakih 5 let.

V trajanju celotne dobe koristnosti posameznega neopredmetenega sredstva oziroma opredmetenega
osnovnega sredstva se njegov amortizirljivi znesek dosledno razporeja med posamezna obračunska obdobja

Prihodki

kot tedanjo amortizacijo.

Prihodki
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obdobju povezano s povečanjem sredstva ali

Z amortiziranjem se zmanjšuje neodpisana vrednost neopredmetenega sredstva oziroma opredmetenega

zmanjšanjem dolga in je to spremembo mogoče zanesljivo izmeriti.

osnovnega sredstva. Neodpisana vrednost ne sme biti večja od vrednosti, nadomestljive v preostali dobi
njegove koristnosti. Amortizacija, obračunana za vsako obračunsko obdobje, se pripozna kot strošek oziroma

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

poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida. Amortizacijske stopnje za neopredmetena sredstva oziroma

pričakovati, da bodo plačane in so navedene v računih in drugih listinah, zmanjšane za vse dane popuste.

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

Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z nekratkoročnimi in kratkoročnimi finančnimi

Stroški izposojanja se pripoznajo kot odhodki v obdobju, v katerem nastanejo.

naložbami ter terjatvami. Pripoznajo se ob obračunu ne glede na prejemke, če ni utemeljenega dvoma glede
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Finančni odhodki so odhodki za financiranje in iz naložbenja. Prve sestavljajo predvsem stroški danih obresti,

Preračun tujih valut

drugi pa so izgube pri prodaji vrednostnih papirjev in drugi odhodki z naravo prevrednotovalnih finančnih

Računovodski izkazi družbe so predstavljeni v evrih, ki so funkcionalna in poročevalna valuta. Transakcije v

odhodkov.

tuji valuti so v začetku pripoznane v funkcionalni valuti in so preračunane po tečaju ECB na dan transakcije.
Denarna sredstva in obveznosti v tuji valuti so preračunana po tečaju funkcionalne valute na dan izkaza

Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi z nekratkoročnimi in kratkoročnimi finančnimi

finančnega položaja, razlike, ki izhajajo iz preračuna tujih valut, pa se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja.

Nedenarna sredstva in obveznosti, pripoznana na podlagi izvirnih vrednosti v tuji valuti, so preračunana
po tečaju ECB na dan transakcije, razlike, ki izhajajo iz preračuna tujih valut, pa se pripoznajo v drugem

Odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti in takrat tudi še ne

vseobsegajočem donosu. Nedenarna sredstva in obveznosti, merjena po pošteni vrednosti v tuji valuti, so

vplivajo na poslovni izid. Ti stroški se sčasoma pojavijo v okviru vračunanih stroškov oziroma odhodkov.

preračunana po tečaju, ko je bila poštena vrednost ugotovljena.

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki se oblikujejo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti

Izkaz denarnih tokov

ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki v obračunskem obdobju še niso bili zaračunani.

Izkaz denarnih tokov je sestavljen iz denarnih tokov pri poslovanju, naložbenju in financiranju. Pri sestavi
izkaza je uporabljena posredna metoda. Posamezne postavke so izkazane v nepobotanih zneskih, razen

Davek

finančnega toka pri nakupu in prodaji finančnih naložb. V tem primeru gre za postavke, ki imajo velik količnik

Tekoči davki

obračanja, velike zneske in hitro zapadlost v plačilo, zato so izkazane v pobotanih zneskih. Denarni tokovi, ki

Obveznost oziroma terjatev za tekoče davke za sedanje in pretekla obdobja se izmeri v znesku, za katerega

izhajajo iz poslov v tuji valuti, so preračunani v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan finančnega

družba pričakuje, da ga bo plačala oziroma dobila povrnjenega od davčne uprave. Obveznosti ali terjatve za

toka. Podatki v izkazu denarnega toka so pridobljeni predvsem iz glavne knjige, delno pa tudi iz drugih

tekoče davke se izmerijo na podlagi zakonsko predpisanih davčnih stopenj.

analitičnih evidenc. Iz izkaza so izločeni denarni tokovi pri poslovanju znotraj družbe.

Odloženi davki

Spremembe nekaterih usmeritev v prihodnjih letih

Odložene terjatve in obveznosti za davek iz dobička se obračunavajo po metodi obveznosti v izkazu finančnega

Uporabljene računovodske usmeritve so enake kot za preteklo leto, z izjemo novo sprejetih standardov in

položaja. Pripoznajo se samo odložene terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz začasnih razlik.

pojasnil ter izboljšav standardov, ki sta jih v letu 2017 sprejela Svet za mednarodne računovodske standarde
(IASB) ter Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih

Odloženi davek se pripozna neposredno v breme ali dobro kapitala, če se davek nanaša na postavke, pripoznane

je sprejela Evropska unija.

neposredno v breme ali dobro kapitala. Odložena terjatev za davek se pripozna tudi za neizkoriščene davčne
izgube in neizkoriščene davčne dobropise, ki se prenašajo v naslednje obdobje, če je verjetno, da bo v

Predčasna uporaba MSRP in OPMSRP pojasnil, ki še niso veljavna

prihodnje na razpolago obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene davčne

Družba ni predčasno uporabila nobenega standarda ali pojasnila, ki še niso veljavna in bodo pričela veljati

izgube in davčne dobropise.

v prihodnosti. Družba ne pričakuje, da bi imeli novi standardi, pojasnila in izboljšave, ki še niso veljavni,
bistveni vpliv na računovodske izkaze družbe.

Terjatve za odložene davke se pregledujejo na dan izkaza finančnega položaja in se odpravijo za tisti del
terjatev, za katerega ni več mogoče pričakovati, da bo v prihodnosti obstajal ustrezen obdavčljivi dobiček, v

Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov, ki veljajo v tekočem poročevalskem

breme katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene davčne izgube.

obdobju
V tekočem poročevalskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov in nova pojasnila, ki

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 izkaza finančnega položaja.

jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:
• Spremembe MRS 7 ‘Izkaz denarnih tokov’ – Pobuda za razkritje, ki jih je EU sprejela 6. novembra
2017 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje),
• Spremembe MRS 12 ‘Davki iz dobička’ – Pripoznavanje odloženih terjatev za davek iz naslova
nerealiziranih izgub, ki jih je EU sprejela 6. novembra 2017 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1.
januarja 2017 ali pozneje).
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Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, vendar še niso
v veljavi
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so bili že izdani, vendar še niso stopili v veljavo naslednji novi
standardi, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU:

• Spremembe MRS 40 ‘Naložbene nepremičnine’ – Prenos naložbenih nepremičnin (veljajo za letna
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje),
• Spremembe različnih standardov ‘Izboljšave MSRP (obdobje 2014-2016)’, ki izhajajo iz letnega
projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 12 in MRS 28), predvsem za namenom odpravljanja
neskladnosti in razlage besedila (spremembe MSRP 12 veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1.

• MSRP 9 ‘Finančni instrumenti’, ki ga je EU sprejela 22. novembra 2016 (velja za letna obdobja, ki se
začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje),
• MSRP 15 ‘Prihodki iz pogodb s kupci’ in spremembe MSRP 15 ‘Datum začetka veljavnosti MSRP 15’, ki
ga je EU sprejela 22. septembra 2016 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje),
• Spremembe MSRP 15 ‘Prihodki iz pogodb s kupci’ – Pojasnila k MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci,
ki jih je EU sprejela 31. oktobra 2017 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje).
• MSRP 16 ‘Najemi’, ki ga je EU sprejela 31. oktobra 2017 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja
2019 ali kasneje),
• Spremembe MSRP 4 ‘Zavarovalne pogodbe’ – Uporaba MSRP 9 Finančni instrumenti skupaj z MSRP
4 Zavarovalne pogodbe, ki jih je EU sprejela 3. novembra 2017 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1.

januarja 2017 ali pozneje, spremembe MSRP 1 in MRS 28 pa veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1.
januarja 2018),
• Spremembe različnih standardov ‘Izboljšave MSRP (obdobje 2015-2017)’, ki izhajajo iz
letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem z namenom
odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019
ali pozneje),
• OPMSRP 22 ‘Transakcije in predplačilo nadomestila v tuji valuti’ (velja za letna obdobja, ki se
pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje),
• OPMSRP 23 ‘Negotovost pri obravnavi davka iz dobička’ (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2019 ali pozneje).

januarja 2018 ali pozneje, oz. ob prvi uporabi MSRP 9 Finančni instrumenti).
Podjetje predvideva, da uvedba teh novih standardov, sprememb obstoječih standardov in novih pojasnil v
Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni

obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja.

sprejela
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za
mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih novih standardov, sprememb obstoječih
standardov in novih pojasnil, ki na dan 26.4.2018 (spodaj navedeni datumi začetka veljavnosti veljajo za
celoten MRSP) niso bili potrjeni za uporabo v EU:

• MSRP 14 ‘Zakonsko predpisani odlog plačila računov’ (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja
2016 ali pozneje) - Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela postopka potrjevanja tega vmesnega
standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne verzije,
• MSRP 17 ‘Zavarovalne pogodbe’ (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje),
• Spremembe MSRP 2 ‘Plačilo na podlagi delnic’ – Razvrščanje in merjenje plačilnih transakcij na podlagi
delnic (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje),
• Spremembe MSRP 9 ‘Finančni instrumenti’ – Elementi predplačila z negativnim nadomestilom (veljajo
za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje),
• Spremembe MSRP 10 ‘Konsolidirani računovodski izkazi’ in MRS 28 ‘Naložbe v pridružena podjetja
in skupne podvige’ – Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem
oz. skupnim podvigom, ter nadaljnje spremembe (datum pričetka veljavnosti odložen za nedoločen čas do
zaključka raziskovalnega projekta v zvezi s kapitalsko metodo),
• Spremembe MRS 28 ‘Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige’ – Dolgoročni deleži
v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali
pozneje),
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2.3 Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov

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. Dobro ime se meri po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitno izgubo
zaradi oslabitve. Družba ob koncu vsakega leta pridobi oceno nadomestljive vrednosti dobrega imena od

			
		
1.  Neopredmetena sredstva
Premoženjske pravice
Dobro ime

v EUR

pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij. V primeru, da je ocenjena nadomestljiva vrednost dobrega

31.12.2017

31.12.2016

imena na datum cenitve manjša od njegove nadomestljive vrednosti na dan prevzema, družba zmanjša

6.095.831

6.087.492

dobro ime za morebitno izgubo iz oslabitve. Ocena nadomestljive vrednosti je podana na podlagi vrednosti

139.831

131.492

5.956.000

5.956.000

pri uporabi, kjer je bila uporabljena metoda sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov, ki
temelji na konkretnih predpostavkah o prihodnjem poslovanju podjetja.

Glavne predpostavke cenitve:
Gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2017 je bilo naslednje (v EUR):

Dolgoročne
Skupaj
premoženjske
		
pravice
			
				

•

WACC: 9,32%,

•

obdobje napovedi denarnih tokov: 2018-2022,

•

povprečna nominalna letna stopnja rasti bruto denarnega toka: 1,5%.

Dobro ime

5.956.000

208.729

6.164.729

Pridobitve		

0

53.807

53.807

Odtujitve, izločitve

0

0

0

5.956.000

262.536

6.218.536

0

38.864

38.864

Stanje 31. 12. 2016 = stanje 1. 1. 2017
Pridobitve
Odtujitve, izločitve

0

0

0

5.956.000

301.400

6.257.400

Stanje 1. 1. 2016

0

-106.046

-106.046

Amortizacija v letu

0

-24.998

-24.998

Odtujitve, izločitve

0

0

0

Stanje 31. 12 .2016 = stanje 1. 1. 2017

0

-131.044

-131.044

Amortizacija v letu

0

-30.525

-30.525

Odtujitve, izločitve

0

0

0

Stanje 31. 12. 2017

0

-161.569

-161.569

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2016

5.956.000

102.683

6.058.683

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2017

5.956.000

131.492

6.087.492

NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2017

5.956.000

139.831

6.095.831

Stanje 31. 12. 2017

nadomestljiva vrednost višja od vrednosti nekratkoročnih sredstev (oziroma vrednosti celotnega kapitala)
denar ustvarjajoče enote in ni potrebe po slabitvi.

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2016

V skladu z MRS 36 je bil opravljen test slabitve dobrega imena družbe Akton d.o.o. Ugotovljeno je bilo, da je

POPRAVEK VREDNOSTI

Analiza občutljivosti na dobro ime (v tisoč EUR):
			

opreme.
Vsakemu posameznemu neopredmetenemu osnovnemu sredstvu se individualno določi amortizacijsko
stopnjo, ki ustreza njegovi dobi uporabnosti in koristnosti.

Razlika

9.224,9

-6%

10.473,1

7%

10.010,3

2%

9.632,4

-2%

10.371,6

6%

Sprememba diskontne stopnje
Povečanje za 0,50%
Zmanjšanje za 0,50%
Sprememba dolgoročne stopnje rasti
Povečanje za 0,50%
Zmanjšanje za 0,50%
Sprememba donosnosti
Povečanje NOPLAT za 5,00%
Zmanjšanje NOPLAT za 5,00%

9.246,9

-6%		

9.557,5

-3%

10.061,0

3%

Zgornja meja

10.229

4,3%

Spodnja meja

9.415

-4,0%

Sprememba investicij
Povečanje CAPEX za 5,00%
Zmanjšanje CAPEX za 5,00%

Med premoženjskimi pravicami (139.831 EUR) družba izkazuje licence za uporabo telekomunikacijske

Vrednost

Nadomestljiva vrednost dolgoročnih sredstev (celotnega kapitala) DUE Akton d.o.o. na dan 31.12.2017 je
podana na podlagi vrednosti pri uporabi, ki je na dan 31.12.2017 ocenjena na 9.809.000.000 EUR.
Podjetje nima finančnih obvez iz pridobitve neopredmetenih osnovnih sredstev.

36 |

| 37

Letno poročilo | 2017

		
2. Opredmetena osnovna sredstva

v EUR
31.12.2017

31.12.2016

182.235

201.407

Podjetje nima finančnih obvez iz pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev.

55,47% vseh opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila v uporabi na dan 31.12.2017
je v celoti amortiziranih. Družba na 31.12.2017 nima izkazanih osnovnih sredstev, ki niso v uporabi, prav

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2017 je bilo naslednje (v EUR):

				
			

tako nima izkazanih obvez za nakup ali izgradnjo osnovnih sredstev.

Druge
naprave
in oprema

3.  Nekratkoročne finančne naložbe

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2016

935.145

Pridobitve				45.787
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2016 = stanje 1. 1. 2017

-25.714
55.565

Odtujitve, izločitve

-7.436
1.003.347

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1. 2016

-693.575

Amortizacija v letu

-80.301

Odtujitve, izločitve

20.066

Stanje 31. 12. 2016 = stanje 1. 1. 2017
Amortizacija v letu
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2017

Delnice in deleži v družbah v skupini
Druge delnice in deleži

v EUR
31.12.2017

31.12.2016

3.847.111

3.395.111

3.845.111

3.395.111

2.000

0

955.218

Pridobitve
Stanje 31. 12. 2017

		

-753.810
-74.597

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

znaša 38.575 EUR, celotni kapital je 200.431 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2017 je 74.704 EUR,
•

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2016

241.569

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2017

201.407

NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2017

182.235

100% delež v družbi AKT.ONLINE d.o.o., Sarajevo (369.068 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2017
znaša 369.023 EUR, celotni kapital je 383.707 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2017 je 44.880 EUR,

•

100% delež v družbi AKTON d.o.o., Beograd (59.563 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2017
znaša 44.138 EUR, celotni kapital je 242.148 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2017 je 81.578 EUR,

7.296
-821.111

100% delež v družbi AKTON d.o.o., Zagreb (422.349 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2017

•

100% delež v družbi AKTON d.o.o.e.l., Skopje (29.690 EUR), katere osnovni kapital na dan 31.12.2017
znaša 29.642 EUR, celotni kapital je 182.839 EUR, čisti poslovni izid družbe za leto 2017 je 68.637 EUR ter

•

84,95% delež v matični družbi ATEL EUROPE B.V. (2.964.441 EUR), katere osnovni kapital na dan
31.12.2017 znaša 6.525.316 EUR, celotni kapital je 3.066.877 EUR.

Med drugimi napravami in opremo (182.235 EUR) družba izkazuje telekomunikacijsko opremo (153.266  
EUR), računalniško opremo (15.552 EUR) ter drugo opremo (13.417 EUR).
Vsakemu posameznemu opredmetenemu osnovnemu sredstvu se individualno določi amortizacijsko
stopnjo, ki ustreza njegovi dobi uporabnosti in koristnosti.
Osnovnih sredstev v finančnem najemu družba nima.

			
4.  Kratkoročne finančne naložbe

31.12.2016

3.000

1.629.804

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami (3.000 EUR) družba izkazuje depozit pri domači banki. V letu 2017
so odvisne družbe v celoti poplačale dana posojila v skupnem znesku 1.638.277 EUR.
			

Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti.
Pojasnilo razlike med začetnim in končnim stanjem v višini -19.172 EUR:
•

nakupi v letu 2017: + 55.565 EUR

•

amortizacija v letu 2017: -74.597 EUR

•

prodaje v letu 2017: /

•

odpisi v letu 2017: - 140 EUR (neodpisana vrednost).
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v EUR

31.12.2017

5.  Kratkoročne poslovne terjatve

v EUR

31.12.2017

31.12.2016

7.866.281

5.706.582

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

1.867.020

1.715.552

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini

5.475.518

3.441.341

Kratkoročne terjatve do družb v skupini v tujini
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  

61.553

0

462.190

549.689
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v EUR
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

31.12.2017

31.12.2016

7.342.538

5.156.893

		
		
v EUR
8.  Nekratkoročne obveznosti

31.12.2017

31.12.2016

199.500

150.000

Nezapadle terjatve

4.773.886

3.884.064

Nekratkoročne finančne obveznosti

199.500

0

Zapadle do 60 dni - neoslabljene

2.439.914

1.057.575

Nekratkoročne poslovne obveznosti

0

150.000

Zapadle nad 60 dni - neoslabljene

128.738

215.254

Slabitev in odpis zapadlih terjatev

787

276

462.190

549.689

433.938

369.832

Med nekratkoročnimi finančnimi obveznostmi (199.500 EUR) družba izkazuje posojilo, najeto pri domači
banki, ki se obrestuje po tržni obrestni meri in je zavarovano s terjatvami družbe.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Terjatve do države – nezapadle
Druge terjatve - nezapadle				

28.252		

179.857

V letih 2017 in 2016 ni bilo terjatev do članov uprave.
		
		
v EUR
6.  Denar in denarni ustrezniki

31.12.2017

31.12.2016

6.444

101.304

Denarna sredstva zajemajo denarna sredstva pri domačih poslovnih bankah v domači valuti v znesku 980
EUR in devizna sredstva na računih pri domačih poslovnih bankah v višini 5.464 EUR.
		
		
v EUR
31.12.2017

31.12.2016

7.982.578

8.320.791

Osnovni kapital    

4.915.686

4.915.686

Kapitalske rezerve				

1.834.224		

1.834.224

6.621

6.621

-2.120

0

1.228.167

1.564.260

7.  Kapital

Rezerve iz dobička    
Rezerve za pošteno vrednost
Zadržani dobički

		
		
		
v EUR
31.12.2017

31.12.2016

9.  Kratkoročne finančne obveznosti

870.323

859.978

Kratkoročne finančne obveznosti do bank

870.323

859.978

Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank družba izkazuje:
•

kratkoročni del (225.000 EUR) dolgoročnega posojila, katerega končna zapadlost je v letu 2020 (skupna
vrednost 424.500 EUR) in se obrestuje po tržni obrestni meri,

•

črpani del okvirnega posojila pri domači banki (610.000 EUR), ki se obrestuje po tržni obrestni meri in je
zavarovano s terjatvami družbe,

•

črpani limit pri domači banki, zavarovan z menicami (33.504 EUR),

•

natečene obresti na dobljena posojila v skupnem znesku 1.819 EUR.

Na bilančni dan 31.12.2017 ima družba odobreno nečrpano okvirno posojilo pri domači banki v višini 750.000
EUR, ki se obrestuje po tržni obrestni meri in je zavarovano s terjatvami družbe ter delni nečrpani okvirni
posojili pri domačih bankah v skupni višini 756.496 EUR, ki se obrestujeta po tržni obrestni meri in sta
zavarovani s terjatvami družbe.
Tabela denarnih in nedenarnih sprememb:
Postavka v EUR

Kapitalske rezerve predstavlja vplačan presežek kapitala v višini 1.834.224 EUR. Kapitalske rezerve se smejo
uporabiti pod pogoji in za namene kot jih določa zakon.
Rezerve iz dobička v celoti predstavljajo zakonske rezerve.

Nekratkoročne
finančne
obveznosti
Kratkoročne
finančne
obveznosti

Na povečanje zadržanih dobičkov je vplival dobiček v letu 2017 v znesku 1.773.984 EUR.
		
		
v EUR
31.12.2017

31.12.2016

1.773.984

734.999

Skupaj finančne
obveznosti

Stanje
31.12.2016

Denarne
spremembe

Nedenarne
spremembe

Stanje
31.12.2017

0

199.500

0

199.500

859.978

-18.896

29.241

870.323

859.978

180.604

29.241

1.069.823

Gibanje bilančnega dobička/izgube je bilo naslednje:
Čisti poslovni izid poslovnega leta

1.564.260

829.261

Izplačila

Prenesen dobiček preteklih let

-2.110.077

0

Bilančna izguba/dobiček konec leta

1.228.167

1.564.260
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v EUR
10.  Kratkoročne poslovne obveznosti

31.12.2017

31.12.2016

8.666.562

6.666.513

V naslednji tabeli so izkazani pričakovani prihodki od najemnin v znesku prihodnjih prejetih plačil iz danih
najemov, ki jih ni mogoče odpovedati.
		
		
v EUR

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti

912.422

1.196.075

7.232.031

4.794.163

522.109

676.275

Pričakovani prihodki od najemnin
Do enega leta				
Več kot eno leto in manj kot pet let

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Nezapadle obveznosti do dobaviteljev v tujini
Zapadle obveznosti do 60 dni

912.422

1.196.075

869.608

1.064.075

42.814

132.000

Več kot pet let

31.12.2017

31.12.2016

34.800

1.080.000

0		

1.080.000

34.800

0

0

0

		
		
v EUR
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

7.232.031

4.794.163

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi

2.459.106

2.448.483

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini

4.772.925

2.345.680

		

13.  Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški materiala

Nezapadle obveznosti				

5.391.049		

4.250.449

Zapadle obveznosti do 60 dni

1.635.075

340.583

Stroški najemnin

205.907

203.131

Stroški drugih storitev

Zapadle obveznosti nad 60 dni
Druge kratkoročne poslovne obveznosti

522.109

676.275

Obveznosti do države

300.268

246.650

Obveznosti do zaposlencev

215.285

274.026

Druge poslovne obveznosti

6.556

155.599

Stroški telekomunikacijskih storitev

31.12.2017

31.12.2016

47.194.418

47.543.138

29.753

32.159

41.928.936

42.381.062

4.305.594

4.401.509

930.135

728.408

Stroški telekomunikacijskih storitev in drugih storitev se glede na leto 2016 niso bistveno spremenili, prav tako
ne stroški najemnin.
V letu 2017 je družba realizirala za 6.215.803 EUR stroškov s podjetji v skupini (v letu 2016 7.066.503 EUR).

Obveznost do države (300.268 EUR) sestavljajo obveznosti za davek na dodano vrednost (265.298 EUR) in

V spodnji tabeli so prikazani zneski najmanjših najemnin pri poslovnem najemu (družba kot najemojemalec)

dajatve na plače in druge osebne prejemke (34.970 EUR).

konec leta.

		
		
v EUR
11.  Druge obveznosti

31.12.2017

31.12.2016

163.012

1.180.913

		
		
v EUR
Pričakovane obveznosti iz naslova poslovnih najemov
Do enega leta				

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki

61.770

60.099

101.242

1.120.814

Več kot eno leto in manj kot pet let
Več kot pet let

31.12.2017

31.12.2016

269.024

346.621

232.327		

303.234

36.697

43.387

0

0

V letu 2017 so se občutno zmanjšali kratkoročno odloženi prihodki, ker se je izdani račun iz leta 2016, ki
se je v večji meri nanašal na storitve, opravljene v letu 2017, sprostil med prihodke (1.080.000 EUR).
		
		
v EUR
12.  Čisti prihodki iz prodaje

31.12.2017

31.12.2016

50.509.239

50.249.155

		
		
v EUR
14.  Stroški dela
Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj

31.12.2017

31.12.2016

1.697.693

1.708.738

1.331.824

1.347.998

143.138

148.813

  Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu

39.533.962

38.445.781

Stroški drugih socialnih zavarovanj

108.698

100.668

  Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu

10.974.229

11.801.474

Drugi stroški dela

114.033

111.259

1.041

1.880

7

20

  Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na tujem trgu
  Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na domačem trgu

Konec leta je imela družba zaposlenih 25 oseb (v letu 2016 25). Povprečno število zaposlencev na podlagi
delovnih ur v letu 2017 je bilo 24,08 (v letu 2016 24,84).

Med prihodki od prodaje proizvodov in storitev družba izkazuje prihodke na tujem trgu od družb v skupini v
višini 867.251 EUR (v letu 2016 454.549 EUR).
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v EUR

Izdane bančne garancije (283.536 EUR) so bile izdane za namen pokrivanja obveznosti do dobaviteljev.

31.12.2017

31.12.2016

414.326

373.150

Potencialna terjatev do domačega dobavitelja A1 Slovenija, d.d. (prej Si.mobil, d.d.) v višini 1.882.278 EUR

Člani uprave

256.966

233.481

izhaja iz leta 2009, ko je dobavitelj izstavil račune v nasprotju s predpisi AKOS in slovensko zakonodajo,

Drugi zaposleni po individualnih pogodbah

157.360

139.669

namerno zavlačeval z vzpostavitvijo medomrežne povezave kot tudi z razširitvijo kapacitet medomrežne

Skupen znesek vseh prejemkov posameznih skupin oseb

povezave ter s tem protipravnim ravnanjem povzročil poslovno škodo družbi Akton. Poslovodstvo družbe
Akton ima vso podlago, da izterja nadomestilo za povzročeno škodo skupaj z zamudnimi obrestmi. Družba je
		
		
v EUR
15.  Odpisi vrednosti

31.12.2017

31.12.2016

106.049

109.016

v letu 2016 v zvezi z delno sodbo o enem od tožbenih zahtevkov prejela ugodno sodbo Vrhovnega sodišča, kar
bo dodatna neposredna podlaga za preostale zahtevke družbe Akton.  
Potencialna terjatev do FURS-a (70.931 EUR) predstavlja vračilo zamudnih obresti od preveč odmerjenega

Amortizacija

105.122

105.299

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

140		

3.422

       - odpis osnovnih sredstev (pojasnilo 2)

140

3.422

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih			

787		

295

      - odpis terjatev

787

276

0

19

      - odpis neuporabne/poškodovane zaloge materiala

davka od dohodka pravnih oseb zaradi nepriznavanja odhodkov od slabitve dobrega imena v letih od 2007 do
2010.

18.  Posli s povezanimi osebami
Po merilih Mednarodnega računovodskega standarda 24 navajamo družbe, ki so povezane z družbo
AKTON d.o.o.:

		
		
v EUR
31.12.2017

31.12.2016

•

ATEL EUROPE B.V., Amsterdam,

-155.581

154.854

•

AKTON d.o.o., Zagreb,

•

AKT.ONLINE d.o.o., Sarajevo,

Postavka davek iz dobička predstavlja vračilo neupravičeno zaračunanega davka od dohodka pravnih oseb

•

AKTON d.o.o., Beograd,

iz preteklih let v znesku 467.275 EUR ter znesek 311.694 EUR iz obračuna davka od dohodka pravnih

•

AKTON d.o.o.e.l., Skopje.

16.  Davek iz dobička

oseb za leto 2017.
Poleg teh štejejo za povezane osebe tudi vodstvo in ožji družinski člani družbe.
Davek od dohodka

2017

2016

1.613.812

889.854

23.708

0

115.274

90.829

1.248

0

63.637

69.775

6. Uporaba davčnih izgub

0

0

7. Drugo				

0		

0

1.640.493

910.908

311.694

154.854

311.694

154.854

19,31%

17,40%

1. Poslovni izid pred davki
2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih
3. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih - zmanjšanje
4. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih - povečanje
5. Uporaba davčnih olajšav

Skupaj davčna osnova
    Obračun davka od dobička (19%, v letu 2016 17%)
Davek od dohodka
Efektivna davčna stopnja

		
		
				
17.  Pogojne obveznosti in sredstva ter druge izvenbilančne postavke
Izdane bančne garancije
Potencialne terjatve 				
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v EUR

31.12.2017

31.12.2016

2.236.745

2.378.424

283.536
1.953.209		

Stanje terjatev in obveznosti do povezanih oseb na dan 31.12.2017 (v EUR):
Povezane osebe

Terjatve iz
poslovanja

Obveznosti iz
poslovanja

Dana
posojila

Dobljena
posojila

0

0

0

0

AKTON d.o.o.,
Zagreb

1.836

183.573

0

0

AKT.ONLINE d.o.o.,
Sarajevo

4.477

576.890

0

0

AKTON d.o.o.,
Beograd

38.495

831

0

0

AKTON d.o.o.e.l.,
Skopje

16.745

84.128

0

0

0

79.433

0

0

ATEL EUROPE B.V.,
Amsterdam

Člani poslovodstva
in z njimi povezane
osebe

233.886
2.144.538
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Stanje terjatev in obveznosti do povezanih oseb na dan 31.12.2016 (v EUR):

Transakcije med povezanimi osebami v letu 2016 (v EUR):

Terjatve iz
poslovanja

Obveznosti iz
poslovanja

Dana
posojila

Dobljena
posojila

ATEL EUROPE B.V.,
Amsterdam

0

0

1.502.846

0

ATEL EUROPE B.V.,
Amsterdam

AKTON d.o.o.,
Zagreb

0

658.232

0

0

AKT.ONLINE d.o.o.,
Sarajevo

0

462.784

0

AKTON d.o.o.,
Beograd

0

27.091

AKTON d.o.o.e.l.,
Skopje

0

Člani poslovodstva
in z njimi povezane
osebe

0

Povezane osebe

Poslovni
prihodki

Stroški
poslovanja

Finančni
prihodki

Finančni
odhodki

0

0

2.846

0

AKTON d.o.o.,
Zagreb

32.833

2.128.850

0

0

0

AKT.ONLINE d.o.o.,
Sarajevo

54.077

4.072.141

351

0

111.141

0

AKTON d.o.o.,
Beograd

339.572

360.154

1.141

0

47.968

15.817

0

AKTON d.o.o.e.l.,
Skopje

29.914

505.358

358

0

93.649

0

0

Člani poslovodstva
in z njimi povezane
osebe

0

436.189

0

0

Transakcije med povezanimi osebami v letu 2017 (v EUR):

Poslovni prihodki do povezanih oseb ter stroški poslovanja do povezanih pravnih oseb predstavljajo pretežno

Poslovni
prihodki

Stroški
poslovanja

Finančni
prihodki

Finančni
odhodki

0

0

7.232

0

AKTON d.o.o.,
Zagreb

24.964

1.541.399

0

0

AKT.ONLINE d.o.o.,
Sarajevo

68.591

3.960.354

0

0

AKTON d.o.o.,
Beograd

306.719

356.157

1.135

0

AKTON d.o.o.e.l.,
Skopje

466.977

357.894

106

0

Povezane osebe
ATEL EUROPE B.V.,
Amsterdam

Člani poslovodstva
in z njimi povezane
osebe

Povezane osebe

telekomunikacijske storitve. Finančni prihodki predstavljajo obresti za dana posojila, ki jih družba daje
povezanim osebam za uravnavanje likvidnosti.

21.  Pojasnila v zvezi s tveganji
Valutno tveganje
Družba je imela v tujih valutah v letu 2017 za 614.763 USD izdanih računov ter za 9.800 GBP, 33.675 HRK
in za 988.018 USD prejetih računov.
Družba kupuje USD na trgu na podlagi tekočega spremljanja mednarodnega tečaja. Dnevno v družbi

0

481.653

0

0

Poslovni prihodki do povezanih oseb ter stroški poslovanja do povezanih pravnih oseb predstavljajo pretežno
telekomunikacijske storitve. Finančni prihodki predstavljajo obresti za dana posojila, ki jih družba daje

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.     
Izpostavljenost tveganju sprememb deviznih tečajev:

povezanim osebam za uravnavanje likvidnosti. Družba je v letu 2017 imela z  družbo ATEL EUROPE B.V. za

(v EUR) 2017

EUR*

USD

GBP

HRK

Dana posojila

3.000

0

0

0

2.110.077 EUR izplačil.

Terjatve do kupcev

7.378.081

26.010

0

0

Obveznosti do dobaviteljev

8.044.615

99.068

394

376

Prejeta posojila

1.069.823

0

0

0

-1.733.357

-73.058

-394

-376

Izpostavljenost
izkaza
finančnega
položaja (neto)

* EUR je funkcionalna valuta in ne predstavlja izpostavljenosti tveganju sprememb deviznih tečajev.
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(v EUR) 2016

EUR*

USD

GBP

HRK

Dana posojila

1.629.804

0

0

0

Terjatve do kupcev

4.948.891

208.002

0

0

Obveznosti do dobaviteljev

5.795.284

194.027

526

358

859.978

0

0

0

Prejeta posojila
Izpostavljenost
izkaza
finančnega
položaja (neto)

-76.567

13.975

-526

-358

* EUR je funkcionalna valuta in ne predstavlja izpostavljenosti tveganju sprememb deviznih tečajev.

Devizni tečaji, uporabljeni pri preračunu bilančnih postavk:
za 1 EUR

31.12.2017

31.12.2016

USD

1,1993

1,0541

GBP

0,88723

0,85618

HRK

7,44

7,5597

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev in družb v skupini po regijah:
(v EUR)

31.12.2017

31.12.2016

Slovenija

1.867.020

1.715.552

Čezmorska tržišča

918.322

379.193

Južna Evropa

971.447

435.976

Jugovzhodna Evropa

375.288

211.745

Severna Evropa

451.897

438.707

Srednja Evropa

2.506.705

1.637.245

3.433

1.633

Vzhodna Evropa
Zahodna Evropa
Skupaj

309.979

336.842

7.404.091

5.156.893

Kreditna kvaliteta finančnih naložb:
(v EUR) 2017

Navedeni tečaji, ki so bili uporabljeni pri preračunu bilančnih postavk na dan 31.12., so enaki referenčnemu

Netvegane
naložbe
(visoka
sposobnost
dolžnika)

Srednje
varne
naložbe
(srednja
sposobnost
dolžnika)

Špekulativne
naložbe
(nižja
sposobnost
dolžnika)

Neporavnane
zapadle
naložbe ali
oslabljene
naložbe

Skupaj

tečaju Evropske centralne banke na dan 31.12..

Kratkoročne
poslovne terjatve

0

7.866.281

0

0

7.866.281

Kreditno tveganje

Depoziti in posojila

0

3.000

0

0

3.000

Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo izpolnila

Finančna sredstva
razpoložljiva za
prodajo

0

3.847.111

0

0

3.847.111

naložbeni strani, in sicer na področju naložb v vrednostne papirje, danih posojil ter denarnih sredstev.

Skupaj

0

11.716.392

0

0

11.716.392

V zvezi z drugimi finančnimi sredstvi, kot so denarna sredstva in finančna sredstva, opredeljena kot

(v EUR) 2016

Netvegane
naložbe
(visoka
sposobnost
dolžnika)

Srednje
varne
naložbe
(srednja
sposobnost
dolžnika)

Špekulativne
naložbe
(nižja
sposobnost
dolžnika)

Neporavnane
zapadle
naložbe ali
oslabljene
naložbe

Skupaj

Kratkoročne
poslovne terjatve

0

5.706.582

0

0

5.706.582

Depoziti in posojila

0

1.629.804

0

0

1.629.804

Finančna sredstva
razpoložljiva za
prodajo

0

3.395.111

0

0

3.395.111

Skupaj

0

10.731.497

0

0

10.731.497

obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. Družba je kreditnemu tveganju izpostavljena na

razpoložljiva za prodajo, izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju izhaja predvsem iz tveganja
neporavnave obveznosti druge pogodbene stranke, pri čemer je najvišja izpostavljenost enaka knjigovodski
vrednosti teh finančnih instrumentov
Dana posojila po regijah:
(v EUR)

31.12.2017

31.12.2016

Slovenija

3.000

0

Zahodna Evropa

0

1.502.846

Jugovzhodna
Evropa

0

126.958

3.000

1.629.804

Skupaj

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da bo družba naletela na težave pri zbiranju finančnih sredstev, potrebnih
za izpolnitev finančnih obveznosti.
Družba upravlja likvidnostno tveganje s spremljavo likvidnosti sredstev in obveznosti do virov sredstev
ter načrtovanja denarnih tokov. S tem orodjem upošteva dospelost finančnih naložb in investicij skupaj
z načrtovanimi odlivi, ki so posledica poslovanja. Družba na podlagi dnevnega spremljanja likvidnostnih
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potreb optimizira razporejanje sredstev po podjetjih. Odprta revolving linija nam omogoča dovolj varnosti

Obrestno tveganje

glede na naše potrebe, zato večjih likvidnostnih tveganj ne pričakujemo.
Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala oziroma, da se bo spremenil
(v EUR)
2017
Denar in
denarni
ustrezniki
Kratkoročna
posojila
Za prodajo
razpoložljiva
sredstva
Skupaj

Brez
zapadlosti
6.444

Na
odpoklic
0

Manj kot
3 mesece
0

3-12
mesecev
0

1-5 let

0

Več kot
5 let
0

Skupaj

obrestnemu tveganju družbe na 31.12.2017 izhaja iz potencialne rasti referenčne obrestne mere EURIBOR
6.444

0

3.847.111

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

3.000

3.847.111

3.853.555

0

0

3.000

0

0 3.856.555

80.323

790.000

199.500

0

1.069.823

Poslovne
obveznosti

0

0

8.586.363

80.199

0

0

8.666.562

Skupaj

0

0 8.696.686

840.199

199.500

0

Brez
zapadlosti
101.304

Na
odpoklic
0

Manj kot
3 mesece
0

31.12.2016

-1.069.823

-859.978

0

0

Finančne obveznosti

1.069.823

859.978

Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri

3.000

1.629.804

Finančna sredstva

3.000

1.629.804

0

0

3-12
mesecev
0

1-5 let

0

Več kot 5
let
0

9.736.385

Skupaj

Tabela obrestnega tveganja pri finančnih instrumentih z variabilno obrestno mero:
Zvišanje /
znižanje o.m.

Učinek na
dobiček pred
obdavčitvijo

EUR

+ 100 bt

-10.698

EUR

- 100 bt

10.698

EUR

+ 100 bt

-8.600

EUR

- 100 bt

8.600

(v EUR)
2017

2016

101.304
20.  Dogodki po datumu bilance stanja

Kratkoročna
posojila

0

Za prodajo
razpoložljiva
sredstva

3.395.111

0

3.496.415

0

Posojila
in drug
obrestovani
dolg

0

0

285.478

Poslovne
obveznosti

0

0

Skupaj

0
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31.12.2017

Finančne obveznosti
0

Skupaj

(v EUR)
Finančni instrumenti po variabilni obrestni
meri
Finančna sredstva

0

Denar in
denarni
ustrezniki

pri prejetih posojilih z variabilno obrestno mero.
Izpostavljenost obrestnemu tveganju:

Posojila
in drug
obrestovani
dolg

(v EUR)
2016

denarni tok kot posledica spremembe tržnih obrestnih mer. Družba ima v letu 2017 kratkoročni garancijski
depozit pri domači banki ter najeta kratkoročna in dolgoročno posojilo pri domačih bankah. Izpostavljenost

0

111.141

1.518.663

0

0

1.629.804
Ocenjujemo, da se po datumu izkaza niso pojavili dogodki, ki bi lahko vplivali na računovodske izkaze in zaradi

0

0

0

0

3.395.111

111.141 1.518.663

0

0 5.126.220

574.500

0

0

859.978

6.666.513

0

150.000

0

6.816.513

0 6.951.991

574.500

150.000

katerih bi morali opraviti dodatne postopke, da bi ugotovili, ali so ti dogodki pravilno prikazani v računovodskih
izkazih.

0 7.676.491
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2.4 Izjava o odgovornosti poslovodstva

3. Poročilo neodvisnega revizorja

Uprava je odobrila izkaze dne 26.4.2018

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 2017.  

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 z Mednarodnimi računovodskimi standardi.

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje
premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let po poteku leta v katerem je bilo potrebno davek odmeriti,
preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka,
zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z
okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz naslova rednega poslovanja družbe.   

Direktor:

Prokurist:

Igor Košir

Miha Novak

Ljubljana, 26.4.2018
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