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1. POSLOVNO POROČILO
1.1 Rezultati poslovanja
Prihodki
Poslovno leto 2020 je bilo za družbo Akton nepredvidljivo zaradi pandemije Covid-19. Ohranili smo tržni
položaj družbe na glasovnih in podatkovnih storitvah, na segmentu Messaging pa dosegli položaj za dobro rast
v prihodnje. Akton ostaja ključen in najzanesljivejši regijski »hub« na mednarodnem telekomunikacijskem
trgu za Adriatic regijo (mednarodni in predvsem regijski: Voice, Data, Messaging, Collocation, Managed
services, Sistemska administracija in drugo). V Aktonu vse tržne efekte obravnavamo resno in se strateško
usmerimo na naše ključne cilje. Največjo pozornost dajemo delu s strankami, tako na poslovnem delu,
kjer dnevno skrbimo in nudimo storitve, kot tudi na tehničnem in finančnem delu. Beležimo močno rast na
Messaging segmentu vključno z Viber Business Messages, ki bodo v naši regiji prisotnosti beležili še zavidljivo
rast v prihodnje. Akton je edini telekomunikacijski operater v regiji kot pogodbeni partner z Viber Rakuten za
Viber poslovna sporočila.

V letu 2020 je družba ustvarila za 50.100.333,00 EUR prihodkov na podlagi pogodb z mednarodnimi operaterji
in lokalnimi poslovnimi uporabniki (53.869.789,00 EUR v letu 2019), kar je le nekaj manj kot leto prej.
Medletno smo vseeno beležili močno rast na Messaging&API ter lepo rast hčerinskih družb v regiji.

AKOS letna dajatev v Sloveniji je za leto 2020 znašala 0,00227 EUR za vsak ustvarjen 1 EUR prihodka iz
prodaje telekomunikacijskih storitev, kar je 166% višje, kot v letu 2019, ko je ta znašala 0,00137. Zelo
nepredvidljivo in nestabilno s strani Agencije. Napoved točke za leto 2021 je v višini 0,00170 EUR. Padec
točke pozdravljamo, vendar nestanovitnost slabo vpliva na planiranje rasti poslovanja. Telekomunikacijski
operaterji v Sloveniji še naprej plačujemo definitivno previsoke dajatve Agenciji. Dajatve vezane izključno na
prihodke so previsoko finančno breme in vplivajo na razvoj telekomunikacij predvsem v nižjih investicijah.
Pozdravljamo sicer uvedbo 50% dajatvene obremenitve prihodkov od telekomunikacijskih storitev, opravljenih
zunaj Slovenije, čeprav gre za storitve, za katere AKOS nima nikakršne pristojnosti in zato po naši oceni sploh
ne bi smele biti predmet dajatve. Govorimo o trgih oz. destinacijah na katerih nastopamo zunaj Slovenije.
Najprej države EU, potem destinacije zunaj Evrope npr. ZDA, Afrika, Bližnji Vzhod in Azija. Za vse destinacije
sveta plačujemo dajatev v Sloveniji, kar je povsem napačna pot.

Akton se z geografsko pokritostjo širi in sklepa pogodbe z novimi partnerji za ohranjanje stabilnosti
poslovanja. V zadnjem letu smo močno povečali sodelovanje s poslovnimi partnerji z Bližnjega Vzhoda in Azije.
Poslovanje z največjimi svetovnimi operaterji poteka uspešno. Čeprav ponujamo telekomunikacijske storitve
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do praktično vsake točke sveta, pa ne zapuščamo naše osnovne lokacije in sicer CEE regije, kjer imamo vse
direktne interkonekcije. Družba redno povečuje kapacitete z obstoječimi poslovnimi partnerji. Večinoma gre
za najpomembnejše regijske in svetovne operaterje za katere Akton opravlja telekomunikacijske storitve in
obratno. Akton v letu 2020 močno drži položaj »preferred« pogodbeni partner za CEE regijo in Evropo.

Akton ostaja zavezan najvišji kvaliteti svojih storitev in z ekonomijo obsega novih naročil kljubujemo
cenovnim razmeram na trgu. Obenem družba preko hčerinskih družb vlaga v lastna optična metro omrežja.
Z namenom povezovanja poslovnih centrov in uporabnikov. Družba zagotavlja in skrbi za zanesljivost
mednarodnih povezav za najzahtevnejše poslovne uporabnike, in sicer veleposlaništva tujih držav, bančne
skupine, najuspešnejše multinacionalne in regijske korporacije ter druge pomembne mednarodne ustanove.
Akton predstavlja enega največjih in najzanesljivejših ponudnikov tovrstnih storitev v regiji.

V letu 2021 pričakujemo nadaljno rast obsega poslov in prihodkov na Messaging segmentu ter poslov v
regijskih družbah. Počasi pa tudi okrevanje in premik nazaj navzgor na glasovnih in podatkovnih storitvah.

Odhodki
Poslovni odhodki so v letu 2020 znašali 49.633.102,00 EUR (53.306.240,00 EUR v letu 2019) z največjim
deležem stroškov prodaje za medoperaterske telekomunikacijske storitve (Voice, Data, Messaging storitve),
stroškov prodaje zakupov telekomunikacijskih hrbteničnih vodov, API in stroškov drugih operativnih storitev.
Stroški dela so se v letu 2020 znižali za 2,6% % glede na leto 2019 (leto prej zvišanje za 3,3%) in znašajo
3,0% od vseh poslovnih odhodkov družbe. Nagrajujemo osebnostno rast in vložen trud zaposlenih. Slabitve
dobrega imena na podlagi vrednotenja neodvisnega cenilca v letu 2020 ni bilo. Medletno skrbimo za stroške
poslovanja na nivoju dolgoročne finančne stabilnosti. Vlagamo v strateški razvoj družbe in iščemo priložnosti
za rast v prihodnje.

Družba 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. Vse to nam dobro uspeva. Družba
nadaljuje svoj strateški cikel. Poslovni model podjetja mora biti dovolj fleksibilen kar pomeni, da se lahko zelo
hitro prilagodimo spremembam na trgu. V letu 2021 bo družba nadaljevala z optimizacijo stroškov poslovanja
glede na realizacijo in z optimizacijo poslovnih procesov ter poskušala preseči zastavljene planske cilje.

Zaposleni
V družbi je bilo dne 1.1.2020 zaposlenih 27 ljudi. Organizacijska struktura družbe je ostala nespremenjena.
Družba se zaveda vrednosti človeškega kapitala in vodi dolgoročno politiko zaposlovanja in razvoja podjetja.
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Okolje in dejavnost nam postavljata visoke kriterije tudi pri zaposlenih. Fluktuacija kadrov je nizka in
ocenjujemo, da bo tako tudi v prihodnje. 31.12.2020 je družba zaposlovala 27 ljudi. Za leto 2021 je planiranih
28 zaposlenih.

Poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta 2020 znaša 566.804,00 EUR (1.108.700,00 EUR v letu 2019. Bilančni
presežek konec poslovnega leta 2020 znaša 919.141,00 EUR.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja v letu 2020 je nižji za 49% glede na leto prej. Padec je predvsem
iz naslova enkratnih tožbenih vplivov v letu 2019, ki jih v letu 2020 ni bilo. Iz tekočega poslovanja je v letu
2020 bil zabeležen manjši padec glede na leto 2019 zaradi vpliva Covid-19. Družba vlaga v nadaljni razvoj
poslovanja. Vložki v letu 2021 bodo predstavljali v nadgradnjo omrežja in širitev na Messaging segmentu.

Družba Akton je družba absolutnih in ne relativnih številk, to pa predvsem zaradi poslov velikih obsegov in
tekočih vlaganj. Zato določeni klasični finančni kazalniki za Akton ne odsevajo realne 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 poslovnih bank.

V letu 2020 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.

Za leto 2021 in 2022 družba predvideva okrevanje glasovnega in podatkovnega segmenta na mednarodnih
trgih in nadaljno močno rast Messaging sementa. Pritiski na ustvarjeno maržo (RVC) v telekomunikacijah pa
je na žalost prehiter proces.

Finančno je družba v letu 2020 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 terjatev je v družbi namenjeno veliko pozornosti. Lahko rečemo, da imamo postavljen
enega najboljših sistemov izterjave terjatev. V letu 2020 je družba zavarovala poslovne mednarodne terjatve
do kupcev pri mednarodni zavarovalniški družbi Acredia Versicherung AG. 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.

| 05

Letno poročilo | 2020

Odprte zadeve z direktnim vplivom na poslovni izid družbe
Družba je v letu 2020 vso energijo in čas usmerila v poslovanje in prihodnjo rast. Večji odprt sodni postopek,
ki ga je družba Akton vložila v Sloveniji že v letu 2010, pa se počasi bliža koncu v korist Aktona. Čakamo na
zaključek postopka s strani pravosodnega sistema in slaba popotnica za telekomunikacijskega operaterja
A1 Slovenija, d.d. v lasti družbe Telekom Austria.

1. Družba Akton d.o.o. je proti Si.mobilu (sedaj A1 Slovenija, d.d.) že dne 27.1.2010 na Okrožno
sodišče v Ljubljani vložila tožbo pod opr. št. XII Pg 353/2010 (zaradi plačila 1.882.278,52
EUR zaradi zamude pri vzpostavitvi medomrežne povezave in zaradi onemogočanja razširitve
kapacitet). Postopek teče že 12. leto, kar je glede na dejstvo, da naj bi se gospodarske zadeve
obravnavale prioritetno, nesprejemljivo in obenem pokazatelj trenutnega stanja in učinkovitosti
slovenskega sodstva.   

Dokazano in s strani sodišča potrjeno je, da so bili v spornem obdobju vsi klici v slovenska mobilna omrežja
regulirani ne glede na sam izvor klica, kar potrjuje navedbe, ki jih 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, kar pa je seveda za poslovodstvo A1 Slovenija obremenjujoče.

Trenutno se družba Akton v samem postopku osredotoča na dokazovanje višine škode in opozarja
sodišče na procesne nepravilnosti. Zaradi počasnega sojenja sodišča, namernega zavlačevanja
A1 Slovenija ter neodločnosti odgovornih v A1 Slovenija se poleg glavnice 1.882.278,52 EUR
obračunavajo tudi zakonske zamudne obresti, ki so na dan 31.12.2020 znašale nič manj kot
1.719.625,17 EUR. Skupna škoda torej znaša že 3.601.903,69 EUR. Po našem mnenju od tistega, ki
bo moral plačati škodo, zelo neodgovorno.

Nerešene zadeve smo v družbi vedno pripravljeni urejati aktivno in podpiramo kompromisne rešitve. V tej
zadevi nasproti žal nimamo pravega sogovornika, ki bi prevzel odgovornost in sprejel pravilno odločitev.
Dolga leta reševanj pravnih zadev na sodiščih so težava in breme vseh. Škodo pa bon a koncu plačal
povzročitelj škode.

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.
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Investicije
Družba Akton je v letu 2020 investirala v potrebno telekomunikacijsko opremo in omrežje za doseganje
najvišjih standardov kvalitete storitev. V letu 2021 družba načrtuje tekoči investicijski cikel s povdarkom na
nadgradnjo obstoječi predvsem Messaging kapacitet.

Vse hčerinske družbe v 100% lasti poslujejo v skladu s planskimi cilji. Večina njih celo presega cilje iz naslova
dobre strateške pozicije na trg, izjemne kadrovske zasedbe, dobrih prodajnih aktivnosti in kvalitetni usmeritvi
h kupcem.

Družba je v letu 2020 poplačala vse finančne obveznosti iz naslova dolgoročnih finančnih posojil
in konec leta 2020 te znašajo 0,00 EUR.   

Družba bo še naprej dolgoročno vlagala v razvoj donosnih podatkovnih, Messaging in glasovnih storitev, v
zagotavljanje višje kakovosti in v uvajanje novih storitev. Investicije zagotavlja iz lastnih sredstev. Raziskav
družba ne izvaja.

V poslovnem letu 2020 družba ni bila dokapitalizirana.

Družba ne razpolaga z nepremičninami.
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1.2 STORITVE
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 13 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.

1.2.2 Podatkovne storitve (MPLS, ETH, IP VPN, Internet access, DIA)
V letu 2020 je družba ohranila položaj vodilnega integratorja tehnološko najnaprednejših povezav ter
aplikacij v CEE regiji. V letu 2020 smo zabeležili rast števila naročil za mednarodne podatkovne povezave.
Sproti vlagamo v razširitve mednarodnih podatkovnih kapacitet in ščitimo povezave z več trasami. V letu
2020 smo nadaljevali z razširitvami omrežja. Družba ohranja svojo vlogo »One-Stop-Shop« ponudnika
storitev za mednarodne partnerje za celotno regijo. Akton preko lastnega omrežja in v sodelovanju z
lokalnimi operaterji omogoča dostop do vseh lokacij v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji,
Severni Makedoniji, Bolgariji, Črni Gori, Kosovu in Albaniji.

Zaznavamo povečanje prodaje na segmentu DIA (Dedicate Internet Access). Veliko pozornosti namenjamo
varnosti, tako da vsem svojim uporabnikom zagotavljamo DDOS zaščito.

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

1.2.3 Messaging storitve
Vključujejo posredovanje klasičnih A2P SMS sporočil in sporočil preko aplikacij za komuniciranje kot so
Viber, WhatsApp , Skype in drugi.

1.2.3.1 A2P SMS storitev

Storitve posredovanja A2P SMSov so v letu 2020 beležile močno rast. Vsi kupci, tako domači kot
tuji izražajo zadovoljstvo s storitvijo. Omogočamo vse tipe SMS sporočil za vse destinacije sveta
(transakcijski/bančni, promocijski, OTP/OTT). V prihodnosti družba načrtuje nadaljno rast po
številu poslovnih partnerjev tako aplikacijskih podjetij oz. tako imenovanih OTT/OTP originatorjev
sporočil (Google, Viber, Facebook, WhatsApp, Airbnb, Booking, Instagram,…), kot končnih poslovnih
uporabnikov (Corporate Retail Customers) v regiji in svetu. Družba za posredovanje A2P SMSov
uporablja profesionalno Messaging platformo, ki nam in strankam omogoča dnevni pregled statistikekvalitete prometa in celoten obračun storitve. Omogočamo povezljivost na platformo preko SMPP/
HTTP medomrežne povezave,

s pomočjo aplikacijskega programskega vmesnika (API-application

programming interface) ali direktni dostop na platformu z uporabniškim imenom in geslom. Zmogljivost
pošiljanja sporočil preko platforme v primeru SMPP in API povezave je primerna za vse največje
stranke.
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1.2.3.2 Viber poslovna sporočila (Viber Business Messages)

Akton je edini slovenski pogodbeni partner z Viber Rakuten partner za pošiljanje Viber poslovnih
sporočil preko Viber aplikacije. Beležimo povečan interes uporabnikov in smo zadovoljni z odzivom
trga. Pošiljanje Viber BM se uporablja predvsem za potrebe digitalnega marketinga saj takšna oblika
sporočila vsebuje več informacij. Sporočilo je boljše za poslovne uporabnike saj lahko preko uporabe
večjega števila znakov, slike in gumba omogoča prenos več informacij do uporabnika. Viber BM je
zanimivejše tudi zaradi vsebine sporočila, ki vključuje logo podjetja, kratek opis podjetja z osnovnimi
informacijami in povezavo do spletne strani. V prihodnosti bomo preko Vibra omogočali tudi možnost
prenosa datotek (npr. račun, slika, zvok, video), bar in QR kod. V Aktonu smo razvili svojo Viber
platformo, ki je uporabniku prilagojena na način, da omogoča pošiljanje vseh elementov sporočila na
najenostavnejši in hiter način.

1.2.3.3 Premium SMS sporočila

Družba vstopa tudi na trg Premium SMS sporočil.

1.2.4 Originacija klicev
Storitev originacije mednarodnih klicev družba izvaja posredno preko svojih hčerinskih družb na Hrvaškem,
v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji. Poslovanje v tem segmentu je bilo v letu 2020 na
podobnem nivoju kot v letu 2019.

Obseg poslovanja sta v okvirih planiranega. Akton Ljubljana ima

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

1.2.5 Storitev informacijske družbe
Novost na trgu zadnjih let in z močno rastjo na trgu. Posredovanje sporočil med aplikacijami. Omogočamo
povezljivost s pomočjo aplikacijskega programskega vmesnika (API-application programming interface).
Zmogljivost pošiljanja sporočil preko API povezave je zelo primerna za večje in manjše poslovne uporabnike.
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1.3 STRATEGIJA
V letu 2020 je družba izvajala strateške usmeritve poslovanja, čeprav je Covid-19 zahteval nekaj pozornosti in
odrekanja. Dosegajo se kratkoročnih cilji. V letu 2021 se predvideva nadaljne izpolnjevanje obstoječih strateških
usmeritev. Podjetje sledi dolgoročnim prioritetam za obdobje 2018-2022.
Rezultati poslovanja doseženi v zadnjih letih potrjujejo, da Akton dosega visoko zastavljene cilje ter dosega odlične
rezultate na visoko konkurenčnih trgih. Lastniška struktura je stabilna, poslovanje transparentno, strateški cilji
so jasni. V družbi želimo uspeh na mednarodnem trgu razširiti tudi s storitvami za največja slovenska podjetja
s prisotnostjo v regiji. Mednarodne korporacije in organizacije, 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 2018-2022 so:
•

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

•

Konkurenčnost ponudb (Competitive offerings)

•

Zagotavljanje finančne stabilnosti (Ensure financial stability)

•

Usmerjenost h kupcu (Customer focus)

•

Nove storitve (Searching for new niche)

•

Povezanost Akton skupine (Increase synergy between Akton Group)

Akton je zanesljiv 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 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: rekreacija v dvorani, zunanje športne
aktivnost, team building in ostalo. Organizirana rekreativna dejavnost je zelo pomembna za ozaveščanje
zaposlenih o zdravem načinu življenja in ima pozitivne efekte.

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.

Družba v svojih dokumentih nima predpisanih zahtev v zvezi zastopanosti spolov v organih upravljanja
(politika raznolikosti).

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

12 |

Letno poročilo | 2020

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.

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 "Vsak krvodajalec je junak". Podpiramo vse, ki se odločijo za to plemenito dejanje. Izredno smo
ponosni na vse zaposlene, ki so prostovoljni krvodajalci.

Sponzorstvo
Donatorska in sponzorska sredstva namenjamo skozi vse leto različnim interesnim skupinam na
humanitarnem 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 podpiramo delo in napore vseh, ki pomagajo otrokom in ostalim v družbi.

V letu 2020 se je Akton pridružil boju proti Covid-19. Vladi Republike Slovenije smo brezplačno ponudili
storitev Viber Business Messaging in donirali sredstva zdravstvenim ustanovam, s čimer pomagamo
slovenskemu gospodarstvu, obenem pa želimo opozoriti na družbeno odgovornsot podjetij in pozvati tudi
ostale, naj ravnajo na enak način.
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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 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.

Poslovodstvo

ocenjuje, da je valutno tveganje trenutno nizko.

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 financiranje obratnega kapitala ima družba na voljo posojila z
variabilno obrestno mero.

Družba ima vzpostavljen izvrsten sistem spremljanja terjatev. Zapadlost se spremlja na dnevni ravni. Poslovne
partnerje se obvešča o zapadlosti nekaj dni pred zapadlostjo. V letu 2019 je družba zavarovala poslovne
mednarodne terjatve do kupcev pri mednarodni zavarovalniški družbi Acredia Versicherung AG.
Poslovodstvo ocenjuje, da je obrestno in kreditno tveganje trenutno nizko.
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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. Odprta revolving linija nam omogoča dovolj varnosti glede na naše
potrebe, zato večjih likvidnostnih tveganj ne pričakujemo.

Poslovodstvo ocenjuje, da je plačilno-sposobnostno tveganje trenutno srednje nizko.

1.6 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU
IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA
Po datumu izkaza finančnega položaja se vpliv pandemije Covid-19 še nadaljuje. Na podlagi naroka
na sodišču v zadevi Akton proti A1 Slovenija v mesecu maju 2021 lahko pričakujemo, da bo odločitev
sodišča na prvi stopnji glede višine povzročene škode s strani A1 Slovenija sprejeta do konca leta 2021.

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.
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1.8 IZJAVA O UPRAVLJANJU
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 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. Družba spoštuje priporočila Kodeksa v celoti, v kolikor jih izrecno ne dopolnjuje oziroma pojasnjuje
odstopanja 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.

III. Sestava organa nadzora
1. Družba nima nadzornega sveta. Nadzorno funkcijo opravlja edini družbenik.

IV. 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.

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 delovanja, nemoteno izvajanje
telekomunikacijskih storitev in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi.
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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.

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

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

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

								

Direktor:

Prokurist:

								

Igor Košir

Miha Novak

Ljubljana, 4.6.2021
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RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2020
1.9 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA na dan 31.12.2020
			
v EUR
		

Pojasnilo

31.12.2020

31.12.2019

SREDSTVA		
16.523.991 24.071.957
A. Nekratkoročna sredstva

10.017.700

10.657.741

6.108.032

6.128.456

I. Neopredmetena sredstva 		

1

II. Opredmetena osnovna sredstva		

2

350.278

527.019

III. Nekratkoročne finančne naložbe		

3

3.553.361

3.996.384

IV. Druga sredstva

		

0

1.465

V. Odložene terjatve za davek

		

6.029

4.417

6.506.291

13.414.216

0

2.671

B. Kratkoročna sredstva skupaj
I. Zaloge			
II. Kratkoročne finančne naložbe		

4

298.552

0

III. Kratkoročne poslovne terjatve		

5

5.820.270

13.014.264

IV. Kratkoročne terjatve za davek od dohodka		

17

13.438

0

56.597

42.319

317.434

354.962

16.523.991

24.071.957

7.671.082

8.081.969

V. Druge terjatve
VI. Denarna sredstva		

		
6

Obveznosti do virov sredstev
A. Kapital

7

I. Vpoklicani kapital

		

4.915.686

4.915.686

II. Kapitalske rezerve

		

1.834.224

1.834.224

III. Rezerve iz dobička

		

6.621

6.621

IV. Rezerve za pošteno vrednost

		

-4.590

-2.120

IV. Zadržani dobički

		

919.141

1.327.558

68.050

48.613

B. Rezervacije
C. Nekratkoročne obveznosti

60.120

149.988

I. Nekratkoročne finančne obveznosti

		

8

60.120

149.988

Č. Kratkoročne obveznosti skupaj

		

8.724.739

15.791.387

I. Kratkoročne finančne obveznosti		

9

692.038

719.447

II. Kratkoročne poslovne obveznosti		

10

7.908.172

14.795.125

III. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodka		

17

0

35.544

IV. Kratkoročne obveznosti iz pogodb s kupci		

11

56.419

187.947

V. Druge obveznosti		

11

68.110

53.324

Usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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1.10 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za leto 2020
			
v EUR
Pojasnilo

I-XII 2020

I-XII 2019

12

50.100.333

53.869.789

2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 13

91.617

282.809

1. Prihodki od prodaje na podlagi pogodb s kupci		

5.578

237.999

3. Stroški blaga, materiala in storitev		

od tega drugi poslovni prihodki			
14

-47.774.326

-51.543.252

4. Stroški dela		

15

-1.492.741

-1.514.514

5. Odpisi vrednosti		

16

-352.978

-239.967

od tega odpisi in slabitve terjatev			

-119

-853

6. Drugi poslovni odhodki			

-13.057

-8.507

od tega drugi stroški			

-13.057

-8.507

558.848

846.358

7. Finančni prihodki iz deležev 			

142.857

332.500

8. Finančni prihodki iz danih posojil			

5.529

3.023

9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev			

14.136

144.947

10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb		

0

-2.000

11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti			

-24.923

-29.344

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti			

-12.993

-11.183

Izid iz poslovanja

Finančni izid

124.606

437.943

Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo

683.454

1.284.301

-118.262

-175.601

1.612

0

566.804

1.108.700

13. Davek iz dobička		

17

14. Odloženi davki			
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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1.11 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA
DONOSA za leto 2019
			
Čisti dobiček/izguba v obdobju
Drugi vseobsegajoči donos, ki bo v prihodnje pripoznan v IPI
Aktuarski dobički / izgube
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta

v EUR

I-XII 2020

I-XII 2019

566.804

1.108.700

-2.470

0

-2.470

0

564.334

1.108.700

Usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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1.12 IZKAZ DENARNIH TOKOV za leto 2020
			
v EUR
		

2020

2019

787.518

761.679

50.200.508

54.014.736

-49.293.116
26.460
-146.334

-53.077.456
-22.811
-152.790

154.992

1.088.370

7.186.015

-7.052.663

-12.812

5.793

A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki
iz poslovnih terjatev
Posl. odhodki brez amortizacije (razen za prevred.) in fin. odhodki
iz posl. obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Plačane akontacije DDPO
b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk izkaza
finančnega položaja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne druge terjatve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek

1.612

0

Začetne manj končne zaloge

2.671

-2.671

-6.922.497

8.051.593

-99.997

86.318

942.510

1.850.049

292.856

335.523

5.529

3.023

Prejemki od deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje

142.857

332.500

Prejemki od odtujitve nekratkoročnih finančnih naložb

100.000

0

Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne druge obveznosti in rezervacije
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

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb

44.470

0

-154.744

-899.889

-30.789

-26.781

-123.955

-530.085

0

-343.023

138.112

-564.366

0

240.280

0

240.280

-1.118.150

-1.378.761

-24.923

-29.344

-103.395

-112.542

-14.832

-161.875

-975.000

-1.075.000

-1.118.150

-1.138.481

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
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila nekratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izplačila
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov
pri financiranju (a+b)
Č. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

317.434

354.962

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

-37.528

147.203

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

354.962

207.759

Usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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1.13 IZKAZ GIBANJA KAPITALA
IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA TEKOČE POSLOVNO LETO 2020:

						

Pojasnilo

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz
dobička

Rezerve
za pošteno
vrednost

Zadržani
dobički

Skupaj
kapital

6.621

-2.120

1.327.558

8.081.969

Zakonske
rezerve
Stanje 01.01.2020

4.915.686 1.834.224

v EUR

Sprememba aktuarskih
dobičkov/izgub

0

0

0

-2.470

0

-2.470

Dobiček v obdobju

0

0

0

0

566.804

566.804

Skupaj vseobsegajoči
donos v obdobju

0

0

0

-2.470

566.804

564.334

Odprava akt. dobičkov/
izgub v preneseni posl.
izid

0

0

0

0

-221

-221

Izplačila dividend

0

0

0

0

-975.000

-975.221

Skupaj transakcije z
lastniki

0

0

0

0

-975.000

-975.221

Stanje 31.12.2020

7 4.915.686 1.834.224

6.621

-4.590

919.141

7.671.082

Bilančni dobiček
31. 12. 2020

7

0

0

919.141

919.141

0

0

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA TEKOČE POSLOVNO LETO 2019:

						
					
v EUR
Pojasnilo

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz
dobička
Zakonske
rezerve

Stanje 01.01.2019

4.915.686 1.834.224

Rezerve
za pošteno
vrednost

Zadržani
dobički

Skupaj
kapital

6.621

-2.120

1.293.858

8.048.269

Dobiček v obdobju

0

0

0

0

1.108.700

1.108.700

Skupaj vseobsegajoči
donos v obdobju

0

0

0

0

1.108.700

1.108.700

-1.075.000

-1.075.000

Izplačila

0

0

0

0

Transakcije z lastniki

0

0

0

0 -1.075.000 -1.075.000

Stanje 31.12.2019

6 4.915.686 1.834.224

6.621

-2.120

1.327.558

8.081.969

Bilančni dobiček
31. 12. 2019

6

0

0

1.327.558

1.327.558

0

0

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
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 2020 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., 23 Oktomvri 11A, Skopje, Severna Makedonija,
- 85 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

2020

2019

13

15

VI.

7

6

VII.

7

6

27

27

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 kot jih je sprejela EU (v nadaljevanju MSRP). Izkazi so pripravljeni pod predpostavko delujočega
podjetja.

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 izvirnih vrednosti, razen za finančna sredstva, kot je navedeno v
okviru točke finančna sredstva.

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 3), določitev izvršitvene obveznosti in finančne komponente
v okviru pripoznavanja prihodkov (pojasnilo 12), rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi,
ocenjene na podlagi aktuarskega izračuna, identifikacijo najemnih pogodb, njihovega trajanja, in določitev
diskontne stopnje (glej tudi računovodske usmeritve v zvezi z najemi na str. 17 – 18) ter oceno za test slabitve
dobrega imena (pojasnilo 1). 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 znani dejanski podatki.
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Pomembne poslovodske presoje
Pri uporabi računovodskih usmeritev je moralo poslovodstvo poleg ocen, ki najbolj vplivajo na vrednosti v
računovodskih izkazih, presoditi o vrednotenju poštene vrednosti dobrega imena (pojasnilo 1).

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, 20, 25 in 50 odstotni stopnji. Amortizacijske stopnje
se v letu 2020 niso spreminjale.

Družba pripoznava stroške razvijanja programske opreme med neopredmetenimi sredstvi, če jih lahko zanesljivo
izmeri, če obstaja strokovna in poslovna izvedljivosti dokončanja neopredmetenega sredstva, tako da bo na
voljo za uporabo ali prodajo, če ima namen dokončati neopredmeteno sredstvo in ga uporabiti ali prodati, če bo
neopredmeteno sredstvo ustvarjalo verjetne prihodnje gospodarske koristi ter če družba razpolaga z ustreznimi
tehničnimi, finančnimi in drugimi dejavniki za dokončanje razvijanja in za uporabo ali prodajo neopredmetenega
sredstva.
Nabavna vrednost projekta tako zajema stroške materiala, neposredne stroške dela in ostale stroške, ki jih
je mogoče neposredno pripisati usposobitvi sredstva za nameravano uporabo. Odgovorne osebe družbe za
posamezen projekt skrbijo, da se kapitalizirajo le stroški, ki sledijo opredeljenim kriterijem.

Dobro ime se nanaša na razliko med vrednostjo pridobitve in čisto pošteno vrednostjo pridobljenih sredstev,
obveznosti in pogojnih obveznosti pripojene družbe.

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.
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Stroški izposojanja, ki se lahko pripišejo neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi, se
pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva.

Poznejši izdatki v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega
sredstva, če je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v
Skupino, in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi izdatki (npr. tekoče vzdrževanje) so
pripoznani v poslovnem izidu kot stroški, takoj ko nastanejo.

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 2019 niso spreminjale in so bile v letih 2020 in 2019
naslednje (v %):
Računalniki in računalniška oprema

10% - 50%

Pohištvo in kuhinjska oprema

20% - 25%

Telefonska centrala in aparati

20% - 25%

Druga oprema
Telekomunikacijska oprema

10% - 33,3%
10% - 50%

Drobni inventar nad 1 leto

20%

Najemi (pravica do uporabe sredstev)
Podjetje pripozna opredmeteno osnovno sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe na dan začetka najema (tj.
na dan, ko je sredstvo v najemu na razpolago za uporabo).

Pravica do uporabe sredstev se izmeri po nabavni vrednosti, zmanjšani za popravek vrednosti in izgubo zaradi
oslabitve, s prilagoditvijo nabavne vrednosti ob vsakem ponovnem merjenju obveznosti iz najema. Nabavna
vrednost pravice do uporabe sredstev zajema znesek začetnega merjenja obveznosti iz najema, začetne
neposredne stroške in plačila najemnine, ki so bila izvedena na datum začetka najema ali pred njim, zmanjšana
za prejete spodbude za najem.
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Pravica do uporabe sredstev se amortizira enakomerno v obdobju trajanja najema ali ocenjeni dobi koristnosti
sredstev in sicer v tistem obdobju, ki je krajše kot je opisano v nadaljevanju:
•

proizvajalna oprema in stroji 		3 do 15 let

•

motorna vozila in druga oprema 		3 do 5 let

•

zemljišča in zgradbe		30 let

Če se ob zaključku najema lastništvo nad najetim sredstvom prenese na podjetje, če podjetje izrabi opcijo
nakupa, se amortizacija izračuna na podlagi ocenjene dobe koristnosti sredstva. Podjetje prevrednotuje pravice
do uporabe sredstev tudi za morebitno oslabitev.

Obveznost iz najema
Na dan začetka najema pripozna podjetje obveznost iz najema po sedanji vrednosti vseh plačil najemnin v
celotnem obdobju trajanja najema, ki na ta dan še niso plačane.

Najemnine vključujejo nespremenljive najemnine, zmanjšane za vse terjatve za spodbude za najem, sprejemljive
najemnine, ki so odvisne od indeksa ali stopnje, in zneski, za katere se pričakuje, da jih bo najemnik plačal na
podlagi jamstev za preostalo vrednost. V najemnine je vključena tudi izpolnitvena cena možnosti nakupa, če je
precej gotovo, da bo podjetje izrabilo to možnost, in plačila kazni za odpoved najema, če trajanje najema kaže,
da bo podjetje izrabila možnost odpovedi najema.

Spremenljive najemnine, ki niso odvisne od indeksa ali stopnje, se pripoznajo kot strošek (razen če so stroški
nastali pri proizvodnji zalog) v obdobju, v katerem se zgodi ali dogodek ali pogoj, ki sproži plačilo.

Pri izračunu sedanje vrednosti najemnin uporablja podjetje predpostavljeno obrestno mero za sposojanje na
dan začetka najema, saj obrestne mere v najemni pogodbi ni mogoče določiti. Po datumu začetka najema se
znesek obveznosti iz najema poveča za natečene obresti in zmanjša za vsa izvršena plačila najemnin. Poleg tega
se knjigovodska vrednost obveznosti iz najema ponovno oceni v primeru prilagoditve ali spremembe obdobja
trajanja najema, spremembe višine najemnine (npr. sprememba prihodnjih zneskov najemnine kot posledica
spremembe indeksa ali stopnje za določanje višine najemnin) ali spremembe ocene opcije nakupa najetega
sredstva.

Kratkoročni najemi in najemi sredstev z majhno vrednostjo
Družba uporablja izjemo od pripoznanja kratkoročnega najema (tj. pri najemih, katerih obdobje najema traja 12
mesecev ali manj in ne vključujejo opcije nakupa). Obenem uporablja družba izjemo od pripoznanja sredstev
z majhno vrednostjo in sicer v povezavi z najemom sredstev, za katere velja, da so majhne vrednosti. Pri
kratkoročnih najemih in najemu sredstev z majhno vrednostjo pripozna družba strošek najemnine enakomerno
v celotnem obdobju trajanja najema.
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Podjetje kot najemodajalec
Najemne pogodbe v povezavi s katerimi ne pride do pomembnega prenosa tveganj in koristi, povezanih z
lastništvom, so razvrščene med poslovne najeme. Prihodki od najemnin se obračunavajo enakomerno v
celotnem obdobju trajanja najema in pripoznajo med prihodki v izkazu poslovnega izida. Začetni neposredni
stroški so dodatni stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno pogajanju in dogovarjanju o najemu, povečujejo
knjigovodsko vrednost najetega sredstva in se pripoznajo v celotnem obdobju trajanja najema enako kot prihodki
od najemnin. Pogojne najemnine se pripoznajo kot prihodek v obdobju, v katerem so zaslužene.

Nadomestljivi znesek nefinančnih sredstev
Na dan poročanja družba presodi, ali obstajajo morebitni dejavniki, ki nakazujejo, da bi bilo treba nekratkoročna
sredstva oslabiti. Če presodi, da se kaže oslabitev, družba pripravi formalno oceno nadomestljive vrednosti
posameznih sredstev. Če knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost, se vrednost sredstva oslabi na
vrednost nadomestljivega zneska posameznega sredstva ali denar ustvarjajoče enote. Nadomestljiva vrednost
sredstva je poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, oziroma vrednost v uporabi, in sicer večja od njih.
Vrednost v uporabi se določi tako, da se pričakovani bodoči denarni tokovi diskontirajo na neto 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 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 pripoznajo med prevrednotovalnimi
poslovnimi odhodki.

Finančna sredstva
Družba skladno z MSRP 9 razporedi naložbe v naslednje kategorije: finančna sredstva, merjena po odplačni
vrednosti, finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa in finančna sredstva po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Razvrstitev je odvisna od izbranega poslovnega modela za upravljanje
sredstev in od tega ali družba pridobiva pogodbene denarne tokove iz naslova finančnih instrumentov izključno
iz naslova plačil glavnice in obresti od neporavnanega zneska glavnice.

Med finančna sredstva po odplačni vrednosti družba razvršča finančna sredstva, ki jih poseduje za pridobivanje
pogodbenih denarnih tokov in če denarni tokovi predstavljajo izključno plačila glavnice in obresti od neporavnane
glavnice. Družba med finančna sredstva po odplačni vrednosti razvršča posojila in terjatve. Glede na zapadlost
so razvrščena med kratkoročna finančna sredstva (zapadlost do 1 leta po datumu izkaza finančnega položaja) ali
nekratkoročna finančna sredstva.

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (kapitalski instrumenti) so tista
sredstva, katera družba ob nakupu opredeli kot strateške naložbe in jih namerava držati daljše obdobje ter jih ne
poseduje za namen trgovanja. Dobički in izgube iz naslova teh finančnih sredstev se nikoli ne prerazporedijo v
izkaz poslovnega izida. Dividende iz naslova kapitalskih instrumentov se pripoznajo kot finančni prihodki v izkazu
poslovnega izida ob vzpostavitvi pravice družbe do plačila.
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Oslabitev finančnih sredstev
Družba mora pripoznati popravek vrednosti za izgubo za pričakovane kreditne izgube v zvezi s finančnimi
sredstvi, merjenimi po odplačni vrednosti, in dolžniškimi finančnimi instrumenti, razvrščenimi v skupino po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. Na vsak datum poročanja mora družba izmeriti
popravek vrednosti za izgubo za finančni instrument kot znesek, ki je enak pričakovanim kreditnim izgubam v
celotnem obdobju trajanja, če se je kreditno tveganje za navedeni finančni instrument od začetnega pripoznanja
pomembno povečalo. Kreditna izguba je sedanja vrednost razlike med pogodbenimi denarnimi tokovi, ki pripadajo
družbi v skladu s pogodbo, in denarnimi tokovi, za katere družba pričakuje, da jih bo prejela.

Naložbe v podjetja v skupini
Naložbe v podjetja v skupini so ob začetku pripoznane po nabavni vrednosti. Podjetje v skupini je podjetje, kjer
ima matično podjetje prevladujoč vpliv. Udeležba v dobičku odvisne družbe je pripoznana v poslovnem izidu
obvladujoče družbe, ko je sprejet ustrezen sklep o razporeditvi dobička. Če je zaradi izgube odvisne družbe
potrebna oslabitev naložbe, se znesek izgube zaradi oslabitve izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo
naložbe in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov.

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.

Hierarhija vrednosti
Družba pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov upošteva naslednjo hierarhijo ravni določanja
poštene vrednosti:
•

nivo 1 zajema kotirane cene na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti,

•

nivo 2 zajema vrednosti, ki niso enake kotiranim cenam v smislu prve ravni, a jih je kljub temu mogoče
pridobiti neposredno s trga (cene za enaka ali podobna sredstva ali obveznosti na manj aktivnih ali
neaktivnih trgih) ali posredno (npr. vrednosti, ki so izpeljane iz kotiranih cen na aktivnem trgu, na podlagi
obrestnih mer in krivulj donosa, implicitnih nestanovitnosti in kreditnih razponov),

•

nivo 3 zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temeljijo na zaznavnih tržnih podatkih,
pri tem pa morajo neopazovani podatki izražati predpostavke, ki bi jih udeleženci na trgu uporabili pri
določanju cene sredstva ali obveznosti, vključno s predpostavkami o tveganjih (poštena vrednost je
določena na podlagi modelov vrednotenj, pri katerih so upoštevane subjektivne spremenljivke, ki niso
javno dostopne na trgih).

Zaloge trgovskega blaga
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.
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Sredstva iz pogodb s kupci
Sredstvo iz pogodbe je pravica do nadomestila v zameno za blago ali storitve, ki so prenesene na kupca. Med
sredstvi iz pogodb družba izkazuje nezaračunane prihodke za dobavljeno blago in storitve kupcem.

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.

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid,
prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali nepokrita čista izguba.

Finančne obveznosti
Finančne obveznosti 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. Finančne obveznosti
se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na nekratkoročne in kratkoročne. Po začetnem pripoznanju se
izkazujejo po odplačni vrednosti z uporabo metode veljavnih obresti.

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

Obveznosti iz pogodb s kupci
Obveznost iz pogodbe je obveznost prenosa blaga ali storitev na kupca v zameno za nadomestilo, ki ga je družba
prejela od kupca. V okviru obveznosti iz pogodb s kupci družba izkazuje obveznosti za prejete varščine, avanse
ter obveznosti iz naslova odobrenih popustov in vračunanih prihodkov. Obveznosti iz pogodbe se pripoznajo kot
prihodki, ko družba izpolni svojo izvršitveno obvezo po pogodbi.
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Rezervacije
Rezervacije se pripoznajo, če obstaja sedanja pravna ali posredna obveza, ki je posledica preteklega dogodka,
kadar je verjetno, da bo za poravnavo obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, in
je mogoče zanesljivo oceniti znesek obveze. Rezervacije se ne prevrednotujejo.

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in za jubilejne nagrade so diskontirane s 3,15-odstotno letno stopnjo.
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
spolih. Aktuarski izračun se odvisno od sprememb števila zaposlenih izdela na vsakih 5 let.

Analiza občutljivosti
Parametri

Rezervacije
za odpravnine

Rezervacije
za jubilejne nagrade

4.223,30 €

847,65 €

Povečanje disk. obr. mere za 0,5%

- 3.783,64 €

- 777,70 €

Povečanje rasti plač za 0,5% letno

4.494,43 €

0,00 €

- 4.018,30 €

0,00 €

Znižanje disk. obr. mere za 0,5%

Zmanjšanje rasti plač za 0,5% letno

Prihodki
Družba skladno s MSRP 15 upošteva petstopenjski model, ki ga mora upoštevati pri pripoznavanju prihodkov iz
pogodb s kupci. Standard tako zahteva, da podjetje pripozna prihodke v znesku, ki odraža nadomestilo, ki ga
podjetje upravičeno pričakuje v zameno za prenos blaga ali storitev na kupca. Standard MSRP 15 je nadomestil
mednarodna računovodska standarda MRS 11 Pogodbe o gradbenih delih in MRS 18 Prihodki. Standard MSRP 15
uporabljamo od 1.1.2018. Učinkov na preneseni poslovni izid ni bilo.

Prihodki od prodaje na podlagi pogodb s kupci vključujejo prodajne vrednosti prodanih storitev v obračunskem
obdobju, če je realno pričakovati, da bodo plačane in so navedene v računih in drugih listinah, zmanjšane
za vse dane popuste. Izvršitvena obveza nastane v trenutku, ko je blago odpremljeno oziroma ga prevzame
kupec oziroma v trenutku, ko je storitev opravljena. Terjatve iz poslovanja, ki ne vsebujejo pomembne finančne
komponente ali za katere je družba uporabila praktično korist, se merijo po transakcijski ceni, ki je določena v
skladu z MSRP 15. Ob začetku pogodbe namreč družba pričakuje, da bo obdobje od prenosa storitve na kupca do
plačila nadomestila za to blago ali storitev krajše od enega leta. V pogodbah s kupci ni vključenega variabilnega
nadomestila.

Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z nekratkoročnimi in kratkoročnimi finančnimi
naložbami ter terjatvami. Pripoznajo se ob obračunu ne glede na prejemke, če ni utemeljenega dvoma glede
njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in plačljivosti. Sestavljajo jih predvsem prihodki od prevrednotenja in
prodaje finančnih naložb ter dividend.
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Deleži v dobičku se upoštevajo, ko je uveljavljena pravica za njihovo izplačilo, če ni utemeljenega dvoma glede
njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in plačljivosti.

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

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

Stroški plač, nadomestil in povračil zaposlenim se obračunavajo skladno z zakonom, kolektivno pogodbo, splošnimi
akti družb in pogodbami o zaposlitvi. Obračunanim stroškom dela ustrezajo z njimi povezane 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 zaposlenih.

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

Z amortiziranjem se zmanjšuje neodpisana vrednost neopredmetenega sredstva oziroma opredmetenega
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 poslovni
odhodek v izkazu poslovnega izida. Amortizacijske stopnje za neopredmetena sredstva oziroma opredmetena
osnovna sredstva se določijo v višini, ki ustreza ocenjeni dobi koristnosti sredstev.

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

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in iz naložbenja. Prve sestavljajo predvsem stroški danih obresti, drugi
pa so izgube pri prodaji vrednostnih papirjev in drugi odhodki z naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov.

Odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti in takrat tudi še ne vplivajo
na poslovni izid. Ti stroški se sčasoma pojavijo v okviru vračunanih stroškov oziroma odhodkov.

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki se oblikujejo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti
ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki v obračunskem obdobju še niso bili zaračunani.
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Davek

Tekoči davki
Obveznost oziroma terjatev za tekoče davke za sedanje in pretekla obdobja se izmeri v znesku, za katerega
družba pričakuje, da ga bo plačala oziroma dobila povrnjenega od davčne uprave. Obveznosti ali terjatve za
tekoče davke se izmerijo na podlagi zakonsko predpisanih davčnih stopenj.

Odloženi davki
Odložene terjatve in obveznosti za davek iz dobička se obračunavajo po metodi obveznosti v izkazu finančnega
položaja. Pripoznajo se samo odložene terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz začasnih razlik.

Odloženi davek se pripozna neposredno v breme ali dobro kapitala, če se davek nanaša na postavke, pripoznane
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 prihodnje
na razpolago obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene davčne izgube in davčne
dobropise.
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 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 ali blizu sprejetja na dan izkaza finančnega položaja

Preračun tujih valut
Računovodski izkazi družbe so predstavljeni v evrih, ki so funkcionalna in poročevalna valuta. Transakcije v 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 finančnega
položaja, razlike, ki izhajajo iz preračuna tujih valut, pa se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 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 vseobsegajočem donosu.
Nedenarna sredstva in obveznosti, merjena po pošteni vrednosti v tuji valuti, so preračunana po tečaju, ko je
bila poštena vrednost ugotovljena.

Izkaz denarnih tokov
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 finančnega
toka pri nakupu in prodaji finančnih naložb. V tem primeru gre za postavke, ki imajo velik količnik obračanja,
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velike zneske in hitro zapadlost v plačilo, zato so izkazane v pobotanih zneskih. Denarni tokovi, ki izhajajo iz
poslov v tuji valuti, so preračunani v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan finančnega toka. Podatki
v izkazu denarnega toka so pridobljeni predvsem iz glavne knjige, delno pa tudi iz drugih analitičnih evidenc. Iz
izkaza so izločeni denarni tokovi pri poslovanju znotraj družbe.

Spremembe računovodskih usmeritev in razkritja
Računovodske usmeritve, ki jih je družba uporabila pri pripravi svojih računovodskih izkazov, so enake kot pri
pripravi računovodskih izkazov predhodnega poslovnega leta. Izjema so na novo sprejeti oziroma prenovljeni
standardi in pojasnila, ki jih je družba sprejela za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2020 ali kasneje in, ki
so opisana v nadaljevanju:

•

Temeljni okvir standardov MSRP

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je 29. marca 2018 objavil prenovo temeljnega
okvira standardov pri računovodskem poročanju. Temeljni okvir določa celovit niz konceptov pri finančnem
poročanju, določanju standardov, navodil za pripravljavce doslednih računovodskih usmeritev in za lažje
razumevanje in interpretacijo standardov. UOMRS je objavil tudi ločen spremni dokument »Spremembe
sklicev na temeljni okvir standardov MSRP«, ki je predstavitev dopolnil zadevnih standardov in služi za namen
posodobitve sklicev na prenovljen temeljni okvir. Cilj odbora je nuditi podporo pri prehodu na prenovljen temeljni
okvir podjetjem, ki svoje računovodske usmeritve sprejemajo na podlagi navodil temeljnega okvira takrat, kadar
določene transakcije ne obravnava noben standard MSRP. Za pripravljavce, ki svoje računovodske usmeritve
sprejemajo na podlagi temeljnega okvira, velja prenovljen temeljni okvir za letna obdobja z začetkom 1. januarja
2020 ali kasneje.

•

MSRP 3: Poslovne združitve (dopolnila)

UOMRS je objavil dopolnila pri opredelitvi poslovanja (dopolnila standarda MSRP 3), z namenom odpraviti
negotovost pri določanju, ali gre za prevzem poslovanja ali skupine sredstev. Dopolnila veljajo za poslovne
združitve, pri katerih je datum prevzema v obdobju prvega letnega poročanja z začetkom 1. januarja 2020 ali
kasneje, in za prevzem sredstev ob začetku tega obdobja ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnil je dovoljena.
Poslovodstvo je ocenilo učinek standarda in meni, da v obdobju začetne uporabe ne bo imel vpliva na računovodske
izkaze podjetja.

•

Standard MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov in standard MRS 8 Računovodske usmeritve,
spremembe računovodskih ocen in napake: Opredelitev izraza »pomembno« (dopolnila)

Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1 januarja 2020 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnil je dovoljena.
Dopolnila pojasnjujejo opredelitev izraza pomembno in način njegove uporabe. V skladu z novo opredelitvijo »so
informacije pomembne, če se lahko upravičeno pričakuje, da bo njihova opustitev, napačna navedba ali prikrivanje,
vplivala na splošne odločitve primarnih uporabnikov računovodskih izkazov, ki te odločitve sprejemajo na podlagi
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računovodskih izkazov, ki zagotavljajo finančne informacije določenega podjetja«. Poleg tega je Odbor jasneje
obrazložil tudi pojasnila, ki spremljajo opredelitev. Dopolnila obenem zagotavljajo usklajenost opredelitve izraza
»pomembno« z vsemi standardi MSRP. Poslovodstvo je ocenilo učinek standarda in meni, da v obdobju začetne
uporabe ne bo imel pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja.

•

Reforma referenčne obrestne mere - MSRP 9, MRS 39 in MSRP 7 (dopolnila)

Septembra 2019 je v okviru zaključne faze odziva na učinke reforme medbančnih obrestnih mer (IBOR) na
računovodsko poročanje podjetij, Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) objavil
dopolnila standardov MSRP 9, MRS 39 in MSRP 7. Dopolnila obravnavajo zadeve, ki vplivajo na finančno
poročanje v obdobju pred zamenjavo obstoječe referenčne obrestne mere z nadomestno obrestno mero ter
posledice tega na posebne zahteve v povezavi z računovodskim varovanjem pred tveganjem iz standardov
MSRP 9 Finančni instrumenti in MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznanje in merjenje, pri čemer mora podjetje
upoštevati rezultate analize predvidenega poslovanja v prihodnosti. Podjetja lahko za pripoznanje vseh varovanj
pred tveganjem na katere ima neposreden vpliv reforma referenčne obrestne mere, uporabijo začasno olajšavo
in v obdobju negotovosti pred zamenjavo obstoječe referenčne obrestne mere z nadomestno skoraj netvegano
obrestno mero, nadaljujejo s pripoznanjem računovodskega varovanja pred tveganjem. Dopolnila standarda
MSRP 7 Finančni instrumenti: Razkritja v povezavi z dodatnimi razkritji z vidika negotovosti, ki izhajajo iz reforme
referenčne obrestne mere. Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1 januarja 2020 ali kasneje in jih
morajo podjetja uporabiti za nazaj. V drugi fazi projekta (osnutek) se bo Odbor posvetil zadevam, ki bi lahko
vplivale na računovodsko poročanje v obdobju, ko podjetje obstoječo referenčno obrestno mero nadomesti z
netvegano obrestno mero. Poslovodstvo je ocenilo učinek standarda in meni, da v obdobju začetne uporabe ne
bo imel pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja.

Standardi, ki še niso v veljavi in jih družba ni predčasno sprejela  

•

Dopolnila standarda MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 28 Naložbe v pridružena
podjetja in skupne podvige: Prodaja ali prispevek sredstev med naložbenikom in njegovo
pridruženo družbo ali skupnim podvigom

Dopolnila obravnavajo znano neskladje med zahtevami standarda MSRP 10 in tistimi iz standarda MRS 28
pri obravnavi prodaje ali prispevka sredstev med vlagateljem in njegovo pridruženo družbo ali skupnim
podvigom. Glavna posledica dopolnil je, da podjetje pripozna celoten znesek dobička ali izgube kadar transakcija
vključuje poslovanje (ne glede na to, ali se nahaja v hčerinski družbi ali ne). Za transakcije s sredstvi, ki ne
predstavljajo poslovanja, se pripozna le del dobička ali izgube tudi kadar se sredstva nahajajo v hčerinski družbi.
Decembra 2015 je Odbor za mednarodne računovodske standarde datum začetka veljavnosti standarda odložil
za nedoločen čas, v pričakovanju rezultatov projekta raziskave obračunavanja sredstev po kapitalski metodi.
Dopolnil standarda še ni odobrila EU. Poslovodstvo meni, da v obdobju začetne uporabe dopolnila standarda ne
bodo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja.
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•

MRS 1 Predstavitev računovodskih izkazov: Razvrstitev obveznosti med kratkoročne ali
nekratkoročne (dopolnila)

Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1 januarja 2022 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnil je
dovoljena. V odgovor na pandemijo koronavirusa Covid-19 je UOMRS odložil datum začetka veljavnosti za
eno leto, tj. do 1. januarja 2023, da bi podjetjem zagotovila dovolj časa za izvedbo kakršnih koli sprememb
v razvrstitvi obveznosti kot posledica dopolnil standarda. Dopolnila služijo kot pomoč podjetjem pri odločitvi,
ali naj v izkazu finančnega položaja dolg in druge obveznosti z negotovim datumom poravnave razvrsti med
kratkoročne ali nekratkoročne obveznosti in tako zagotoviti večjo doslednost pri upoštevanju zahtev standarda.
Dopolnila vplivajo na predstavitev obveznosti v izkazu finančnega položaja, ne spreminjajo pa obstoječih zahtev
v povezavi z merjenjem ali obdobjem pripoznanja bodisi sredstev, obveznosti, prihodkov ali odhodkov, bodisi
informacij v razkritjih k tem postavkam. Prav tako dopolnila pojasnjujejo zahteve v povezavi z razvrstitvijo
dolgov, ki jih lahko podjetje poravna z izdajo lastnih kapitalskih instrumentov. Dopolnil standarda še ni odobrila
EU. Poslovodstvo meni, da v obdobju začetne uporabe dopolnila standarda ne bodo imela pomembnega vpliva
na računovodske izkaze podjetja.

•

MSRP 3 Poslovne združitve; MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva; MRS 37 Rezervacije,
pogojne obveznosti in pogojna sredstva ter letne izboljšave 2018-2020 (dopolnila)

Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1 januarja 2022 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnil je dovoljena.
UOMRS je objavil naslednja omejena dopolnila standardov MSRP:
◊

Dopolnila standarda MSRP 3 Poslovne združitve so namenjene posodobitvi sklica v standardu MSRP 3 na

temeljni okvir standardov računovodskega poročanja, pri čemer pa ne spreminjajo računovodskih zahtev pri
obračunavanju poslovnih združitev.
◊

MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva (dopolnila) Dopolnila podjetju prepovedujejo, da bi od stroškov

nabave nepremičnin, strojev in opreme odštela izkupiček od prodaje proizvodov v obdobju priprave sredstva
na njegovo predvideno uporabo. Podjetje pripozna izkupiček od prodaje in s tem povezane stroške v
poslovnem izidu.
◊

MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva (dopolnila) Dopolnila določajo stroške, ki

jih podjetje upošteva pri opredelitvi stroškov izpolnitve pogodbe pri odločanju, ali je pogodba kočljiva.
◊

Letne izboljšave 2018-2020 prinašajo nekatera manjša dopolnila standardov MSRP 1 - Prva uporaba

mednarodnih standardov računovodskega poročanja, MSRP 9 - Finančni instrumenti, MRS 41 - Kmetijstvo
ter ilustrativne primere k standardu MSRP 16 - Najemi
Evropska unija še ni odobrila dopolnil standarda. Poslovodstvo je ocenilo učinek dopolnil standarda in meni, da v
obdobju začetne uporabe ne bodo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja.
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•

MSRP 16 Najemi-spremembe najemnin zaradi posledic pandemije koronavirusa Cοvid 19
(dopolnila)

Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. junija 2020 ali kasneje in jih morajo podjetja uporabiti za nazaj.
Zgodnja uporaba je dovoljena tudi pri pripravi računovodskih izkazov, ki jih na dan 28. maja 2020 poslovodstvo
še ni odobrilo.
Dopolnila najemniku omogočajo, da pri obračunu sprememb najemnin, ki so posledica pandemije koronavirusa
Covid-19, ne upošteva zahtev standarda MSRP 16, temveč na podlagi praktične rešitve vsako spremembo
najemnin, ki je neposredna posledica pandemije, obračuna na enak način kot vse druge spremembe, ki niso
spremembe najemnin in, ki sodijo v sklop standarda MSRP 16 pod pogojem, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
◊

sprememba najemnin ima za posledico spremembo nadomestila za najem, ki je ali enako ali manjše od

nadomestila določenega neposredno pred spremembo;
◊

vsako znižanje najemnin vpliva samo na plačila, ki po prvotni pogodbi zapadejo v plačilo 30. junija 2021

ali prej;
◊

vsi drugi pogoji najema ostanejo v veliki meri nespremenjeni.

Družba je upoštevala to dopolnilo v primeru odpusta enega obroka najemnine v višini 205 EUR.

•

Reforma referenčne obrestne mere - druga faza - MSRP 9, MRS 39, MSRP 7, MSRP 4 in MSRP 16
(dopolnila)

Avgusta 2020 je UOMRS objavil rezultate druge faze reforme referenčne obrestne mere in sicer dopolnitve
standardov MSRP 9, MRS 39, MSRP 7, MSRP 4 in MSRP 16 ter s tem zaključil svoje delo v odgovor na reformo
referenčne obrestne mere. Dopolnila vsebujejo začasno olajšavo pri poročanju učinkov zamenjave medbančne
obrestne mere (IBOR) z alternativno netvegano obrestno mero (RFR) na računovodsko poročanje. Dopolnila
omogočajo podjetjem praktično rešitev pri obračunu sprememb osnove za določanje pogodbenih denarnih
tokov finančnih sredstev in obveznosti pri čemer mora podjetje efektivno obrestno mero prilagoditi tako, da
odraža gibanje tržne obrestne mere. Poleg tega dopolnila omogočajo podjetjem določene olajšave od ukinitve
varovanja pred tveganjem, vključno z začasno oprostitvijo od zahteve, da mora referenčna obrestna mera, ki
je opredeljena kot varovana postavka, izpolnjevati ločeno opredeljive zahteve. Poleg tega dopolnila standarda
MSRP 4 zavarovalnicam, ki še vedno uporabljajo MRS 39, omogočajo enake olajšave kot tiste, ki jih uvajajo
dopolnila standarda MSRP 9. Dopolnila standarda MSRP 7 Finančni instrumenti: Razkritja od podjetja zahtevajo
ustrezna razkritja, ki uporabnikom računovodskih izkazov omogočajo razumevanje učinka reforme referenčne
obrestne mere na njegove finančne instrumente in strategijo upravljanja s tveganji. Dopolnila veljajo za letna
obdobja z začetkom 1 januarja 2021 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnil je dovoljena. Podjetje mora dopolnila
uporabiti za nazaj, pri čemer pa mu ni treba preračunati podatkov preteklega obdobja. Poslovodstvo je ocenilo
učinek standarda in meni, da v obdobju začetne uporabe ne bo imel pomembnega vpliva na računovodske
izkaze podjetja.
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Določanje poštene vrednosti

Poštene vrednosti finančnih ter nefinančnih sredstev in obveznosti za potrebe merjenja oziroma poročanja
je družba določila po metodah, ki so opisane v nadaljevanju oziroma so dodatno pojasnjena v okviru
posameznih pojasnil k računovodskim izkazom.

Poslovne in druge terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve niso diskontirane zaradi kratkoročnosti, so pa upoštevane slabitve na
pošteno vrednost.

Finančne obveznosti
Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti prihodnjih izplačil
glavnice inobresti, diskontiranih po tržni obrestni meri na datum poročanja.

38 |

Letno poročilo | 2020

2.3 Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov
			
		
1.  Neopredmetena sredstva

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

6.108.032

6.128.455

Premoženjske pravice		

152.032

172.455

Dobro ime		

5.956.000

5.956.000

Gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020 je bilo naslednje (v EUR):
Dobro
ime

Dolgoročne
premoženjske
pravice

Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2019

5.956.000

318.169

6.274.169

Pridobitve

0

26.781

26.781

Kapitalizacija stroškov

0

41.918

41.918

Odtujitve, izločitve

0

-10.876

-10.876

Stanje 31. 12. 2019 = stanje 1. 1. 2020

5.956.000

375.992

6.331.992

Pridobitve

0

30.788

30.788

Kapitalizacija stroškov

0

0

0

Odtujitve, izločitve

0

0

0

5.956.000

406.780

6.362.780

Stanje 1. 1. 2019

0

-168.429

-168.429

Amortizacija v letu

0

-45.983

-45.983

Stanje 31. 12. 2020
POPRAVEK VREDNOSTI

Odtujitve, izločitve

0

10.876

10.876

Stanje 31. 12 .2019 = stanje 1. 1. 2020

0

-203.536

-203.536

Amortizacija v letu

0

-51.212

-51.212

Odtujitve, izločitve

0

0

0

Stanje 31. 12. 2020

0

-254.748

-254.748

5.956.000

149.740

6.105.740

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2020

5.956.000

172.456

6.128.456

NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2020

5.956.000

152.032

6.108.032

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2019

Med premoženjskimi pravicami (152.032 EUR) družba izkazuje licence za uporabo telekomunikacijske opreme.

Vsakemu posameznemu neopredmetenemu osnovnemu sredstvu se individualno določi amortizacijsko stopnjo,
ki ustreza njegovi dobi uporabnosti in koristnosti.
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V postavki dobro ime (5.956.000 EUR) družba izkazuje razliko, ki je nastala pri pripojitvi družbe Modra
investicija d.o.o. dne 28.6.2006. 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
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij. V primeru, da je ocenjena nadomestljiva vrednost dobrega
imena na datum cenitve manjša od njegove nadomestljive vrednosti na dan prevzema, družba zmanjša
dobro ime za morebitno izgubo iz oslabitve. Ocena nadomestljive vrednosti je podana na podlagi vrednosti
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 na dan 31.12.2020:
•

WACC: 9,84%,

•

obdobje napovedi denarnih tokov: 2021-2025,

•

povprečna nominalna letna stopnja rasti neto denarnega toka: 2,0%.

V skladu z MRS 36 je bil pri pripravi računovodskih izkazov na 31.12.2020 opravljen test slabitve dobrega
imena družbe Akton d.o.o. Ugotovljeno je bilo, da je nadomestljiva vrednost višja od vrednosti nekratkoročnih
sredstev (oziroma vrednosti celotnega kapitala) denar ustvarjajoče enote in ni potrebe po slabitvi.
Analiza občutljivosti na dobro ime (v tisoč EUR):
			

Vrednost

Razlika

Sprememba diskontne stopnje
Povečanje za		

0,50%

9.144

-4%

Zmanjšanje za		

0,50%

10.007

5%

Povečanje za		

0,50%

9.581

0%

Zmanjšanje za		

0,50%

9.527

0%

Povečanje NOPLAT za		

5,00%

10.029

5%

Zmanjšanje NOPLAT za		

5,00%

9.079

-5%

Povečanje CAPEX za		

5,00%

9.322

-2%

Zmanjšanje CAPEX za		

5,00%

9.786

2%

Zgornja meja

9.851

3,1%

Spodnja meja

9.268

-3,0%

Sprememba dolgoročne stopnje rasti

Sprememba donosnosti

Sprememba investicij

Nadomestljiva vrednost dolgoročnih sredstev (celotnega kapitala) DUE Akton d.o.o. na dan 31.12.2020 je
podana na podlagi vrednosti pri uporabi, ki je na dan 31.12.2020 ocenjena na 9.554.000.000 EUR.

Podjetje nima finančnih obvez iz pridobitve neopredmetenih osnovnih sredstev.
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v EUR
31.12.2020

31.12.2019

350.278

527.019

2.  Opredmetena osnovna sredstva

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letih 2020 in 2019 (v EUR):
Pravica
do
uporabe
zgradb

Pravica
do
uporabe
opreme

Druge
naprave
in
oprema

Skupaj

0

797.395

797.395

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2019

0

Pridobitve

0

0

154.218

154.218

232.172

143.694

0

375.866

Kapitalizacija stroškov

0

0

2.893

2.893

Odtujitve, izločitve

0

0

-86.292

-86.292

232.172

143.694

868.214

1.244.080

710

7.924

115.321

123.955

42.665

-42.796

0

-131

Pravice iz naslova najemov

Stanje 31. 12. 2019 = stanje 1. 1. 2020
Pridobitve
Uskladitve najemov
Kapitalizacija stroškov

0

0

0

0

Odtujitve, izločitve

0

-9.302

-66.697

-75.999

275.547

99.520

916.838

1.291.905

Stanje 1. 1. 2019

0

0

-610.222

-610.222

Amortizacija v letu

-81.943

-27.456

-79.807

-189.207

Odtujitve, izločitve

0

0

82.368

82.368

-81.943

-27.456

-607.661

-717.061

Amortizacija v letu

-98.988

-24.878

-176.011

-299.877

Uskladitve najemov

-11.589

14.737

0

3.148

0

7.235

64.928

72.163

-192.520

-30.362

-718.744

-941.627

0

0

187.173

187.173

150.229

116.238

260.553

527.019

83.027

69.158

198.094

350.278

Stanje 31. 12. 2020
POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 31. 12. 2019 = stanje 1. 1. 2020

Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2020
NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2019
NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2020
NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2020

Med drugimi napravami in opremo (267.252 EUR) družba izkazuje telekomunikacijsko opremo (132.965
EUR), računalniško opremo (16.235 EUR), drugo opremo (48.894 EUR) ter pravice iz naslova najete
opreme (69.158 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. Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena kot
jamstvo za obveznosti.

| 41

Letno poročilo | 2020

Pojasnilo razlike med začetnim in končnim stanjem opredmetenih osnovnih sredstev v višini – 176.741 EUR:

•

nakupi v letu 2020:

+ 123.955 EUR

•

uskladitve najemov v letu 2020:

•

kapitalizacija stroškov v letu 2020:

•

amortizacija v letu 2020:

•

prodaje v letu 2020:

•

zaključeni najemi v letu 2020:

- 2.067 EUR

•

odpisi v letu 2020:

- 1.769 EUR

+ 3.017 EUR
0 EUR
-299.877 EUR
0 EUR

Gibanje knjigovodske vrednosti pravic do uporabe sredstev v obračunskem obdobju (v EUR):

Pravica do uporabe
sredstev
NABAVNA VREDNOST
Ocenjena vrednost na dan 31.12.2018
Dodatno pripoznane pogodbe
Razlike v spremenjeni diskontni stopnji
Stanje na dan 1.1.2019
Nove pridobitve
Stanje 31. 12. 2019 = stanje 1. 1. 2020
Nove pridobitve
Spremembe v višini najema
Razlike v spremenjeni diskontni stopnji
Odtujitve, izločitve
Stanje na dan 31.12.2020

225.103
59.059
8.764
292.926
82.940
375.866
8.634
-131
0
-9.302
375.067

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje na dan 1.1.2019
Amortizacija
Stanje 31. 12. 2019 = stanje 1. 1. 2020
Amortizacija

0
-109.399
-109.399
-123.866

Spremembe v višini najema

3.148

Odtujitve, izločitve

7.235

Stanje na dan 31.12.2020

-222.882

NEODPISANA KNJIGOVODSKA VREDNOST NA DAN 1.1.2019

292.926

NEODPISANA KNJIGOVODSKA VREDNOST NA DAN 31.12.2019

266.467

NEODPISANA KNJIGOVODSKA VREDNOST NA DAN 31.12.2020

152.185
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Podjetje nima finančnih obvez iz pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev.

50% vseh opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila v uporabi na dan 31.12.2020 je v
celoti amortiziranih. Družba na 31.12.2020 nima izkazanih osnovnih sredstev, ki niso v uporabi, prav tako
nima izkazanih obvez za nakup ali izgradnjo osnovnih sredstev. Družba nima nepripoznanih obveznosti za
pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

		

v EUR

		

31.12.2020

31.12.2019

3.  Nekratkoročne finančne naložbe

3.553.361

3.996.384

Delnice in deleži v družbah v skupini				

3.553.361		

3.653.361

Posojila družbam v skupini				

0		

343.023

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

100% delež v družbi AKTON d.o.o., Zagreb (2020: 422.349 EUR, 2019: 422.349 EUR), katere osnovni
kapital na dan 31.12.2020 znaša 38.004 EUR, celotni kapital je 330.272 EUR, čisti poslovni izid družbe za
leto 2020 je 127.539 EUR,

•

100% delež v družbi AKT.ONLINE d.o.o., Sarajevo (2020: 69.068 EUR, 2019: 169.068 EUR), katere
osnovni kapital na dan 31.12.2020 znaša 69.022 EUR, celotni kapital je 276.439 EUR, čisti poslovni izid
družbe za leto 2020 je 25.598 EUR,

•

100% delež v družbi AKTON d.o.o., Beograd (2020: 59.563 EUR, 2019: 59.563 EUR), katere osnovni
kapital na dan 31.12.2020 znaša 44.431 EUR, celotni kapital je 378.435 EUR, čisti poslovni izid družbe za
leto 2020 je 139.487 EUR,

•

100% delež v družbi AKTON d.o.o.e.l., Skopje (2020: 29.690 EUR, 2019: 29.690 EUR), katere osnovni
kapital na dan 31.12.2020 znaša 29.669 EUR, celotni kapital je 246.396 EUR, čisti poslovni izid družbe za
leto 2020 je 105.170 EUR ter

•

85% delež v matični družbi ATEL EUROPE B.V. (2020: 2.972.691 EUR, 2019: 2.972.691 EUR), katere
osnovni kapital na dan 31.12.2020 znaša 4.025.367 EUR, celotni kapital je 9.567.903 EUR; manjšinski
delež kapitala znaša 1.435.185 EUR, čistega dobička 136.601 EUR, poslovnega izida iz rednega delovanja
-13.399 EUR, dolgoročnih sredstev 1.433.100 EUR, kratkoročnih sredstev 4.517 EUR ter kratkoročnih
obveznosti 2.432 EUR.
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4.  Kratkoročne finančne naložbe
Delnice in deleži v družbah v skupini				

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

298.552

0

298.552		

0

Znesek v višini 298.552 EUR predstavlja posojila družbama v skupini po priznani obrestni meri.

		
		
v EUR
		
5.  Kratkoročne poslovne terjatve

31.12.2020

31.12.2019

5.820.269

13.014.264

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi				

184.044		

45.022

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini				

5.412.125		

12.535.646

Kratkoročne terjatve do družb v skupini v tujini				

56.428		

25.219

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 				

167.672		

408.377

		
		
v EUR
		
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

31.12.2020

31.12.2019

5.652.597

12.605.888

Nezapadle terjatve				

3.671.773		

7.989.329

Zapadle do 60 dni - neoslabljene				

1.743.862		

4.494.941

Zapadle nad 60 dni - neoslabljene				

236.962		

121.618

Slabitev in odpis zapadlih terjatev				

119		

0

		
		
v EUR
		
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

31.12.2020

31.12.2019

5.652.597

12.605.888

Bruto znesek				

5.689.456		

12.642.747

Popravek				

-36.859		

-36.859

		
		
v EUR
		
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

31.12.2020

31.12.2019

167.672

408.377

Terjatve do države – nezapadle				

112.645		

333.962

Druge terjatve - nezapadle				

55.027		

74.415

V letih 2020 in 2019 ni bilo terjatev do članov uprave.
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v EUR
		
6. Denar in denarni ustrezniki

31.12.2020

31.12.2019

317.434

354.962

Denarna sredstva zajemajo denarna sredstva pri domačih poslovnih bankah v domači valuti v znesku
240.459 EUR in devizna sredstva na računih pri domačih poslovnih bankah v višini 76.975 EUR.

						
		

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

7.671.082

8.081.969

				

4.915.686

4.915.686

Kapitalske rezerve				

1.834.224

1.834.224

7.  Kapital
Osnovni kapital

Rezerve iz dobička

				

6.621

6.621

Rezerve za pošteno vrednost				

-4.590

-2.120

Zadržani dobički 				

919.141

1.327.558

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 ter se smejo uporabiti pod pogoji in za namene kot jih določa zakon. Na povečanje zadržanih dobičkov
je vplival dobiček v letu 2020 v znesku 566.804 EUR.

		
		
v EUR
		

31.12.2020

31.12.2019

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

566.804		

1.108.700

Prenesen dobiček preteklih let				

1.327.558		

1.293.859

Odprava akt. dobičkov/izgub v preneseni posl.izid				

-221		

0

Izplačila dividend				

-975.000		

-1.075.000

Bilančni dobiček konec leta				

919.141		

1.327.558

						
		
8.  Nekratkoročne obveznosti
Nekratkoročne finančne obveznosti				

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

60.120

149.989

60.120		

149.989

Med nekratkoročnimi finančnimi obveznostmi (60.120 EUR) družba izkazuje dolgoročne obveznosti iz
naslova najemov.
Gibanje knjigovodske vrednosti obveznosti iz najema, ki so pripoznane v postavki nekratkoročne in kratkoročne
obveznosti, v obračunskem obdobju (v EUR):
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2020
Stanje na dan 1.1.2020

268.577

Povečanja

27.193

Obresti

3.386

Plačilo najemnin

133.025

Stanje na dan 31.12.2020

166.131

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ NAJEMA

60.120

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ NAJEMA

106.011

						
		
9.  Kratkoročne finančne obveznosti

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

692.038

719.447

Kratkoročne finančne obveznosti do bank				

586.027		

600.859

Druge kratkoročne finančne obveznosti				

106.011		

118.588

Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank družba izkazuje:
•

črpani del okvirnih posojil in črpani limit pri domačih bankah (586.027 EUR), ki se obrestujeta po tržni
obrestni meri in sta zavarovani s terjatvami družbe in

•

kratkoročni del finančnih obveznosti iz naslova najemov (106.011 EUR).

Na bilančni dan 31.12.2020 ima družba odobreni nečrpani okvirni posojili pri domačih bankah v višini
1.270.000 EUR, ki se obrestujeta po tržni obrestni meri in sta zavarovani z menicami in tihim odstopom
terjatev družbe. Družba ima odobrena limita pri domačih bankah v višini 600.000 EUR, ki se obrestujeta po
tržni obrestni meri in sta zavarovana z bianko podpisanimi menicami in tihim odstopom terjatev.
Tabela denarnih in nedenarnih sprememb v letu 2020:
Stanje
31.12.2019

Denarne spremembe

Nedenarne spremembe

Stanje
31.12.2020

Nekratkoročne
finančne obveznosti

149.988

-103.395

13.527

60.120

Kratkoročne
finančne obveznosti

719.447

-14.832

-12.577

692.038

869.435

-118.227

950

752.158

Postavka v EUR

Skupaj finančne
obveznosti

Tabela denarnih in nedenarnih sprememb v letu 2019:
Stanje
31.12.2018

Denarne spremembe

Nedenarne spremembe

Stanje
31.12.2019

Nekratkoročne
finančne obveznosti

22.250

127.738

0

149.988

Kratkoročne
finančne obveznosti

881.322

-191.219

29.344

719.447

903.572

-63.481

29.344

869.435

Postavka v EUR

Skupaj finančne
obveznosti
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10. Kratkoročne poslovne obveznosti

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

7.908.172

14.795.125

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini			

562.461		

643.697

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev				

6.852.642		

13.523.755

Druge kratkoročne poslovne obveznosti				

493.068		

627.673

		
		
v EUR
		
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

31.12.2020

31.12.2019

562.461

643.696

Nezapadle obveznosti do dobaviteljev v tujini				

451.820		

436.696

Zapadle obveznosti do 60 dni				

110.641		

207.000

		
		
v EUR
		
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

31.12.2020

31.12.2019

6.852.642

13.523.755

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi				

333.138		

622.447

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini				

6.519.504		

12.901.308

		
Nezapadle obveznosti				

4.831.917		

11.657.677

Zapadle obveznosti do 60 dni 				

1.358.453		

1.450.742

Zapadle obveznosti nad 60 dni				

662.272		

415.336

		
		
v EUR
		
Druge kratkoročne poslovne obveznosti

31.12.2020

31.12.2019

493.068

627.673

Obveznosti do države				

307.698		

376.052

Obveznosti do zaposlencev				

183.279		

244.129

Druge poslovne obveznosti				

2.091		

7.492

Obveznost do države (307.698 EUR) sestavljajo obveznosti za davek na dodano vrednost (194.053 EUR) ter
dajatve na plače in druge osebne prejemke (113.645 EUR).
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11. Druge obveznosti

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

124.529

241.272

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki				

68.110		

53.324

Kratkoročno odloženi prihodki				

56.419		

187.947

Kratkoročno odloženi prihodki se nanašajo na že zaračunane, a še ne opravljene storitve.

						
		
12. Prihodki od prodaje na podlagi pogodb s kupci

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

50.100.333

53.869.789

Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu				

49.262.273		

53.019.234

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu				

837.793		

850.538

Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na tujem trgu			

267		

0

Prihodki od prodaje blaga in proizvodov na domačem trgu			

0		

17

Prihodki od prodaje storitev na tujem in domačem trgu se nanašajo na telekomunikacijske in druge storitve.
Izvršitvena obveza nastane v trenutku, ko je blago odpremljeno oziroma ga prevzame kupec oziroma v
trenutku, ko je storitev opravljena. Povprečni plačilni pogoji so 25 dni.
Med prihodki od prodaje proizvodov in storitev družba izkazuje prihodke na tujem trgu od družb v skupini v
višini 353.483 EUR (v letu 2019 581.645 EUR).

						
		
13. Drugi poslovni prihodki

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

91.617

282.809

Subvencije, regresi in drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki86.0390
Usredstveni lastni proizvodi in storitve
Drugi poslovni prihodki

0

44.810

5.578

237.999

Družba je v letu 2020 prejela za 50.593 EUR državne pomoči za zajezitev ali odpravo posledic epidemije
Covid-19 (delna oprostitev prispevkov) in 35.219 EUR iz naslova refundacij nadomestil plač. Družba ni
koristila obligatornih državnih pomoči, iz koriščenih državnih pomoči pa ne izhajajo potencialne obveznosti.

						
		
14. Stroški blaga, materiala in storitev

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

47.774.326

51.543.252

Stroški materiala				

16.086		

16.166

Stroški telekomunikacijskih storitev				

46.171.660		

49.051.861
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15. Stroški blaga, materiala in storitev

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

47.774.326

51.543.252

Stroški materiala				

16.086		

16.166

Stroški telekomunikacijskih storitev				

46.171.660		

49.051.861

Stroški najemnin				

1.241.905		

1.979.812

Stroški drugih storitev				

344.675		

495.413

V letu 2020 je družba realizirala za 3.725.204 EUR stroškov s podjetji v skupini (v letu 2019 4.135.454 EUR).

						
		
16. Stroški dela

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

1.492.741

1.514.514

Stroški plač				

1.150.835		

1.190.732

Stroški pokojninskih zavarovanj				

131.035		

133.443

Stroški drugih socialnih zavarovanj				

86.036		

88.039

Drugi stroški dela				

124.835		

102.300

Konec leta je imela družba zaposlenih 27 oseb (v letu 2019 27). Povprečno število zaposlencev na podlagi
delovnih ur v letu 2020 je bilo 26,1 (v letu 2019 26,02).

		
		
v EUR
		
Skupen znesek vseh prejemkov posameznih skupin oseb:

2020

2019

312.136

297.622

Člani uprave				

219.815		

192.707

Drugi zaposleni po individualnih pogodbah				

92.320		

104.915

						

v EUR

		
17. Odpisi vrednosti
Amortizacija				

31.12.2020

31.12.2019

352.978

239.967

351.089		

235.190

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

1.769		

3.924

- odpis osnovnih sredstev 				

1.769		

3.924

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih			

119		

853

- odpis terjatev				

119		

853

- odpis neuporabne/poškodovane zaloge materiala				

0		

0
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18. Davek iz dobička

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

116.650

175.601

Postavka davek iz dobička predstavlja znesek 118.262 EUR iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb za
leto 2020 ter odložene davke, pripoznane v izkazu poslovnega izida za leto 2020 v znesku -1.612 EUR.
Davek od dohodka
1. Poslovni izid pred davki				

2020

2019

683.454

1.284.301

2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih - zmanjšanje			

142.857		

332.500

3. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih - zmanjšanje			

153.871		

72.839

4. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih - povečanje			

852		

271

5. Povečanje davčne osnove				

8.051		

16.625

6. Uporaba davčnih olajšav				

79.235		

116.779

Skupaj davčna osnova
Obračun davka od dobička (19%)				
Davek od dohodka
Efektivna davčna stopnja				

622.432
118.262		
118.262

924.215
175.601
175.601

17,30%		

13,67%

						

v EUR

31.12.2020

31.12.2019

19. Pogojne obveznosti in sredstva ter druge izvenbilančne postavke 2.029.952

		

2.045.388

Izdane bančne garancije				

147.673		

163.109

Potencialne terjatve 				

1.882.279		

1.882.279

Izdane bančne garancije (147.673 EUR) so bile izdane za namen pokrivanja obveznosti do dobaviteljev.
Potencialna terjatev do domačega dobavitelja A1 Slovenija, d.d. (prej Si.mobil, d.d.) v višini 1.882.279 EUR
izhaja iz leta 2009, ko je dobavitelj izstavil račune v nasprotju s predpisi AKOS in slovensko zakonodajo,
namerno zavlačeval z vzpostavitvijo medomrežne povezave kot tudi z razširitvijo kapacitet medomrežne
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 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.

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

ATEL EUROPE B.V., Amsterdam,

•

AKTON d.o.o., Zagreb,

•

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

•

AKTON d.o.o., Beograd,

•

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

Poleg teh štejejo za povezane osebe tudi vodstvo in ožji družinski člani družbe.
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Stanje terjatev in obveznosti do povezanih oseb na dan 31.12.2020 (v EUR):
Povezane osebe
AKTON d.o.o.,
Zagreb
AKT.ONLINE d.o.o.,
Sarajevo
AKTON d.o.o.,
Beograd
AKTON d.o.o.e.l.,
Skopje
Člani poslovodstva
in z njimi povezane
osebe

Terjatve
iz poslovanja

Obveznosti
iz poslovanja

Dana
posojila

Dobljena
posojila

15.338

167.070

0

0

4.780

353.159

0

0

35.077

27.751

124.807

0

1.233

14.481

173.745

0

0

153.793

0

0

Stanje terjatev in obveznosti do povezanih oseb na dan 31.12.2019 (v EUR):
Terjatve iz poslovanja

Obveznosti iz
poslovanja

AKTON d.o.o.,
Zagreb

2.318

9.166

0

0

AKT.ONLINE d.o.o.,
Sarajevo

1.294

600.878

0

0

18.664

21.316

201.687

0

2.943

12.337

141.336

0

0

134.887

0

0

Stroški posloFinančni prihodki
vanja

Finančni odhodki

Povezane osebe

AKTON d.o.o.,
Beograd
AKTON d.o.o.e.l.,
Skopje
Člani poslovodstva
in z njimi povezane
osebe

Dana posojila Dobljena posojila

Transakcije med povezanimi osebami v letu 2020 (v EUR):
Povezane osebe

Poslovni prihodki

AKTON d.o.o.,
Zagreb

25.762

883.905

0

0

AKT.ONLINE d.o.o.,
Sarajevo

11.906

2.306.512

142.857

0

288.824

277.969

3.120

0

26.991

256.818

2.409

0

0

390.791

0

0

AKTON d.o.o.,
Beograd
AKTON d.o.o.e.l.,
Skopje
Člani poslovodstva
in z njimi povezane
osebe
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Poslovni prihodki do povezanih oseb ter stroški poslovanja do povezanih pravnih oseb predstavljajo pretežno
telekomunikacijske storitve. Finančni prihodki v višini 5.529 EUR predstavljajo obresti za dana posojila, ki
jih družba daje povezanim osebam za uravnavanje likvidnosti. Finančni prihodki v znesku 142.857 EUR
predstavljajo dividende.

Transakcije med povezanimi osebami v letu 2019 (v EUR):
Povezane osebe

Poslovni prihodki

Stroški posloFinančni prihodki
vanja

Finančni odhodki

AKTON d.o.o.,
Zagreb

29.474

1.209.753

0

0

AKT.ONLINE d.o.o.,
Sarajevo

32.769

2.354.897

0

0

447.879

324.645

239.187

0

71.523

245.864

96.336

0

0

459.784

0

0

AKTON d.o.o.,
Beograd
AKTON d.o.o.e.l.,
Skopje
Člani poslovodstva
in z njimi povezane
osebe

Poslovni prihodki do povezanih oseb ter stroški poslovanja do povezanih pravnih oseb predstavljajo pretežno
telekomunikacijske storitve. Finančni prihodki v višini 3.023 EUR predstavljajo obresti za dana posojila, ki
jih družba daje povezanim osebam za uravnavanje likvidnosti. Finančni prihodki v znesku 332.500 EUR
predstavljajo dividende.

21. Pojasnila v zvezi s tveganji

Valutno tveganje

Družba je imela v tujih valutah v letu 2020 za 428.586 USD izdanih računov ter 462.429 USD in 2.581 HRK,
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.
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18.  Pojasnila v zvezi s tveganji
Valutno tveganje
Družba je imela v tujih valutah v letu 2019 za 622.654 USD izdanih računov ter 587.501 USD, 4.589 HRK,
4.810 GBP 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.
Izpostavljenost tveganju sprememb deviznih tečajev:
(v EUR) 2020

EUR*

USD

GBP

HRK

298.552

0

0

0

Terjatve do kupcev

5.554.821

97.776

0

0

Obveznosti do
dobaviteljev

7.307.987

106.745

0

371

586.027

0

0

0

-2.040.641

-8.969

0

-371

Dana posojila

Prejeta posojila
Izpostavljenost
izkaza
finančnega
položaja (neto)

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

(v EUR) 2019

EUR*

USD

GBP

HRK

343.023

0

0

0

Terjatve do kupcev

12.560.090

45.797

0

0

Obveznosti do dobaviteljev

14.055.129

111.184

0

1.139

600.859

0

0

0

-1.752.875

-65.387

0

-1.139

Dana posojila

Prejeta posojila
Izpostavljenost
izkaza
finančnega
položaja (neto)

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

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

31.12.2020

31.12.2019

USD

1,2271

1,1234

GBP

0,89903

0,8508

HRK

7,5519

7,4395
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Analiza občutljivosti:

Sprememba
valute za

Učinek na dobiček pred obdavčitvijo
2020

2019

+1%

-1%

+1%

-1%

-90

90

-654

654

GBP

0

0

0

0

HRK

-4

4

-11

11

USD

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

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo izpolnila
obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. Družba je kreditnemu tveganju izpostavljena na
naložbeni strani, in sicer na področju naložb v odvisna podjetja, danih posojil ter denarnih sredstev. V zvezi
z drugimi finančnimi sredstvi izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju izhaja predvsem iz tveganja
neporavnave obveznosti druge pogodbene stranke, pri čemer je najvišja izpostavljenost enaka knjigovodski
vrednosti teh finančnih instrumentov. Terjatve so zavarovane.

Popravek vrednosti terjatev

2020

2019

		
Začetno stanje 1. 1. 2020

36.859

36.859

Oblikovanje popravkov vrednosti med letom

0

0

Odprava popravkov med letom

0

0

36.859

36.859

Končno stanje 31. 12. 2020

Dana posojila po regijah:
(v EUR)

31.12.2020

31.12.2019

Slovenija

0

0

Zahodna Evropa

0

0

298.552

343.023

298.552

343.023

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

31.12.2020

31.12.2019

Slovenija

184.044

45.022

Čezmorska tržišča

756.228

1.818.011

Južna Evropa

585.964

1.060.818

Jugovzhodna Evropa

356.348

568.846

Severna Evropa

190.023

8.597.893

Srednja Evropa

2.881.308

329.898

Severovzhodna Evropa

11.066

0

Severozahodna Evropa

33.287

0

Vzhodna Evropa

154

4.697

Zahodna Evropa

654.175

180.702

5.652.597

12.605.887

Skupaj

Kreditna kvaliteta finančnih sredstev:
(v EUR) 2020

Netvegane
naložbe
(visoka
sposobnost
dolžnika)

Srednje
varne
naložbe
(srednja
sposobnost
dolžnika)

Špekulativne
naložbe
(nižja
sposobnost
dolžnika)

Neporavnane
zapadle
naložbe ali
oslabljene
naložbe

Skupaj

0

5.652.597

0

0

5.652.597

Kratkoročne
poslovne terjatve
Depoziti in posojila

0

298.552

0

0

298.552

317.434

0

0

0

317.434

317.434

5.951.150

0

0

6.268.583

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

12.605.887

0

0

12.605.887

Depoziti in posojila

0

343.023

0

0

343.023

354.962

0

0

0

354.962

354.962

12.948.910

0

0

13.303.873

Denar
Skupaj
(v EUR) 2019

Denar
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
potreb optimizira razporejanje sredstev po podjetjih. Odprta revolving linija nam omogoča dovolj varnosti
glede na naše potrebe, zato večjih likvidnostnih tveganj ne pričakujemo.
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Knjig.
vrednost

Brez
zapadlosti

Manj kot
3 mesece

3-12
mesecev

1-5 let

Skupaj

Denar in denarni
ustrezniki

317.434

317.434

0

0

0

317.434

Kratkoročna posojila

298.552

0

0

298.552

0

298.552

615.986

317.434

0

298.552

0

615.986

Posojila in drug
obrestovani dolg

586.027

0

1.730

584.297

Najemi

166.131

0

21.953

89.709

59.335

170.997

7.415.103

5.283.737

1.481.221

650.145

0

7.415.103

8.167.262

5.283.737

1.504.904

1.324.151

59.335

8.172.127

Knjig.
vrednost

Brez
zapadlosti

Manj kot
3 mesece

3-12
mesecev

1-5 let

Skupaj

Denar in denarni
ustrezniki

354.962

354.962

0

0

0

354.962

Nekratkoročna
posojila

343.023

0

0

0

343.023

343.023

697.985

354.962

0

0

343.023

697.985

Posojila in drug
obrestovani dolg

600.859

0

1.359

599.500

0

600.859

Najemi

268.576

0

21.008

101.893

153.361

276.262

14.167.452

0

13.774.281

393.171

0

14.167.452

15.036.887

0

13.797.017

1.094.564

153.361

15.044.942

(v EUR) 2020

Skupaj

Posl.
obveznosti brez
obveznosti
do države in
zaposlenih ter brez
predujmov
Skupaj

(v EUR) 2019

Skupaj

Posl.
obveznosti brez
obveznosti
do države in
zaposlenih ter brez
predujmov
Skupaj
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Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala oziroma, da se bo spremenil
denarni tok kot posledica spremembe tržnih obrestnih mer. Družba ima v letu 2020 najeta kratkoročna
posojila pri domačih bankah. Izpostavljenost obrestnemu tveganju družbe na 31.12.2020 izhaja iz
potencialne rasti referenčne obrestne mere EURIBOR pri prejetih posojilih z variabilno obrestno mero.
Izpostavljenost obrestnemu tveganju:
(v EUR)

31.12.2020

31.12.2019

752.158

869.435

0

0

752.158

869.435

298.552

343.023

298.552

343.023

0

0

Finančni instrumenti po variabilni obrestni
meri
Finančna sredstva
Finančne obveznosti
Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri
Finančna sredstva
Finančne obveznosti

Tabela obrestnega tveganja pri finančnih instrumentih z variabilno obrestno mero:
(v EUR)

Zvišanje / znižanje o.m.

Učinek na dobiček pred obdavčitvijo

2020
EUR

+ 100 bt

7.522

EUR

- 100 bt

-7.522

EUR

+ 100 bt

-8.694

EUR

- 100 bt

8.694

2019

Poštena vrednost
Poštena vrednost sredstev:
(v EUR)

Nivo 1

31.12.2020

31.12.2019

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

0

0

0

0

Nivo 2

0

0

0

0

Nivo 3

6.268.583

6.268.583

13.303.873

13.303.873

317.434

317.434

354.962

354.962

Denarna sredstva
Posojila
Kratkoročne poslovne terjatve
(brez terjatev do države)
Skupaj

298.552

298.552

343.023

343.023

5.652.597

5.652.597

12.605.887

12.605.887

6.268.583

6.268.583

13.303.873

13.303.873
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Poštena vrednost obveznosti:
(v EUR)

31.12.2020

31.12.2019

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Nivo 1

0

0

0

0

Nivo 2

8.167.261

8.167.261

15.036.887

15.036.887

752.158

752.158

869.435

869.435

7.415.103

7.415.103

14.167.452

14.167.452

Nivo 3

0

0

0

0

Skupaj

8.167.261

8.167.261

15.036.887

15.036.887

Posojila in drug obrestovani dolg
Poslovne obveznosti brez obveznosti do države in zaposlenih ter brez predujmov

Upravljanje kapitala
Družba za nadzor nad kapitalom uporablja kazalnik finančnega vzvoda, ki prikazuje delež neto zadolženosti
v kapitalu in neto zadolženosti skupaj. V neto zadolženost vključuje prejeta posojila in poslovne obveznosti,
zmanjšane za denar in njegove ustreznike.
(v EUR)
Prejeta posojila in druge
finančne obveznosti
Poslovne in druge
kratkoročne obveznosti
Denar in denarni ustrezniki
Neto zadolženost
Kapital
Kapital in neto
zadolženost
Kazalnik finančnega
vzvoda

31.12.2020

31.12.2019

752.158

869.435

8.032.701

15.071.940

317.434

354.962

8.467.425

15.586.413

7.671.082

8.081.969

16.138.507

23.668.382

52,47%

65,85%

22. Dogodki po datumu izkaza finančnega položaja
Po datumu izkaza finančnega položaja se vpliv pandemije Covid-19 še nadaljuje. Ocenjujemo začetek
okrevanja gospodarstva od druge polovice leta 2021 dalje. Vse bo odvisno od precepljenosti svetovne
populacije. Za leto 2021 ocenjujemo, da bo prvo leto okrevanja. Na trgih kjer poslujemo, lahko pričakujemo
od druge polovice leta 2021 dalje rast volumnov mednarodnih glasovnih storitev, na segmentih podatkovnih
storitev zmerna rast, messaging storitve in API pa preseganje planov in močna rast. V družbi v času
pandemije Covid-19 izvajamo postopke preventive med zaposlenimi. Mednarodne službene poti so
predvidene od meseca junija 2021 dalje. Z našimi kupci in dobavitelji smo v dnevnem stiku glede tekočih
poslov in plačil za ohranjanje pozitivnega denarnega toka. Zavarovanje terjatev je v takih časih en ključnih
inštrumentov za zmanjševanje rizikov.
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2.4 Izjava o odgovornosti poslovodstva
Uprava je odobrila izkaze dne 4.6.2021.

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 2020.

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, 4.6.2021
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3. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

PORO ILO NEODVISNEGA REVIZORJA
Lastniku gospodarske družbe Akton d.o.o.
Mnenje
Revidirali smo ra unovodske izkaze gospodarske družbe Akton d.o.o. (družba), ki vklju ujejo izkaz finan nega
položaja na dan 31. decembra 2020 ter izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajo ega donosa, izkaz
gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj kon ano leto ter povzetek bistvenih ra unovodskih usmeritev in
druge pojasnjevalne informacije.
Po našem mnenju so priloženi ra unovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finan nega
položaja družbe Akton d.o.o. na dan 31. decembra 2020 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj
kon ano leto v skladu z Mednarodnimi standardi ra unovodskega poro anja, kot jih je sprejela EU.
Podlaga za mnenje
Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Naše odgovornosti na podlagi teh pravil so
opisane v tem poro ilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo ra unovodskih izkazov. V skladu z
Mednarodnim kodeksom etike za ra unovodske strokovnjake (vklju no z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki
ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za ra unovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter eti nimi
zahtevami, ki se nanašajo na revizijo ra unovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe
in, da smo izpolnili vse druge eti ne zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.
Druge informacije
Druge informacije obsegajo informacije v letnem poro ilu, razen ra unovodskih izkazov in našega mnenja o teh
ra unovodskih izkazih. Poslovodstvo je odgovorno za te druge informacije.
Naše mnenje o ra unovodskih izkazih ne vklju uje drugih informacij in zato o njih ne izražamo nikakršnega
zagotovila ali sklepa.
V zvezi z revizijo ra unovodskih izkazov je naša odgovornost, da te druge informacije preberemo in presodimo, ali
so pomembno neskladne z ra unovodskimi izkazi ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali kako
druga e zgledajo pomembno napa ne.. Poleg tega je naša odgovornost da ocenimo, ali so bile druge informacije
v vseh pomembnih pogledih pripravljene v skladu z veljavnim zakonom ali predpisi in predvsem, ali so te druge
informacije usklajene z zakonom ali predpisi glede formalnih zahtev in postopkov za pripravo drugih informacij z
vidika pomembnosti in, ali bi neskladnost s temi zahtevami lahko vplivala na presoje, zasnovane na teh drugih
informacijah.
Na podlagi opravljenih postopkov poro amo, kolikor lahko ocenimo, da:
so druge informacije, ki opisujejo dejstva predstavljena v ra unovodskih izkazih, v vseh pomembnih
pogledih usklajene z ra unovodskimi izkazi; in
da so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnim zakonom in predpisi.
Poleg tega je naša odgovornost da, na podlagi našega poznavanja in razumevanja družbe, ki smo ga pridobili med
revizijo, poro amo o tem, ali druge informacije vsebujejo pomembno napa no navedbo. Na podlagi opravljenih
postopkov v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili nobenih pomembnih napa nih navedb.
Odgovornost poslovodstva za ra unovodske izkaze
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh ra unovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi
standardi ra unovodskega poro anja, kot jih je sprejela EU in za tàko notranje kontroliranje, kot je v skladu z
odlo itvijo poslovodstva potrebno, da omogo i pripravo ra unovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno
napa ne navedbe zaradi prevare ali napake.
Poslovodstvo je pri pripravi ra unovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot
delujo e podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujo im podjetjem in uporabo predpostavke delujo ega podjetja
kot podlago za ra unovodenje, razen e namerava poslovodstvo družbo likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali e
nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.
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Revizorjeva odgovornost za revizijo ra unovodskih izkazov
Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so ra unovodski izkazi kot celota brez pomembno napa ne
navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poro ilo, ki vklju uje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo
nudi visoko stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z mednarodnimi standardi
revidiranj, vedno odkrila pomembno napa no navedbo, e ta obstaja. Napa ne navedbe lahko izhajajo iz prevare
ali napake, ter se smatrajo za pomembne, e je upravi eno pri akovati, da posami no ali skupaj, vplivajo na
gospodarske odlo itve uporabnikov, sprejete na podlagi teh ra unovodskih izkazov.
Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno
nezaupljivost. Prav tako:

ˇ prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napa ne navedbe v ra unovodskih izkazih, bodisi zaradi napake
ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne
in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napa ne
navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vklju uje skrivne dogovore,
ponarejanje, namerno opustitev, napa no razlago ali izogibanje notranjih kontrol;
ˇ pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnimi za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov,
ki so okoliš inam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o u inkovitosti notranjih kontrol družbe;
ˇ presodimo ustreznost uporabljenih ra unovodskih usmeritev in sprejemljivost ra unovodskih ocen ter z njimi
povezanih razkritij poslovodstva;
ˇ na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov in okoliš in, ki
zbujajo dvom v sposobnost družbe, da nadaljuje kot delujo e podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske
uporabe predpostavke delujo ega podjetja, kot podlage ra unovodenja. e sprejmemo sklep o obstoju pomembne
negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poro ilu opozoriti na ustrezna razkritja v ra unovodskih izkazih ali, e so
taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do
datuma izdaje revizorjevega poro ila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliš ine lahko povzro ijo prenehanje družbe
kot delujo ega podjetja;
ˇ ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino ra unovodskih izkazov vklju no z razkritji, in ali
ra unovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na na in, da je dosežena poštena predstavitev.
Poslovodstvo med drugim obveš amo o na rtovanem obsegu in asu revidiranja in o pomembnih revizijskih
ugotovitvah vklju no s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

Ljubljana, 8. junij 2021

Mateja Repuši
Pooblaš ena revizorka

Sanja Košir Nikašinovi
Direktor, Pooblaš ena revizorka
Ernst & Young d.o.o.
Dunajska 111, Ljubljana
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