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1  OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI 
 

Firma: SIVENT, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, 

d.d.,Ljubljana 

Skrajšana firma:   SIVENT, d.d., Ljubljana 

 

Sedež:   Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Datum ustanovitve:   19.09.2002 

Številka vložka v registru:   1/36660/00, Okrožno sodišče v Ljubljani 

Šifra dejavnosti:  64.200 dejavnost holdingov 

Organizacijska oblika:                delniška družba 

Matična številka:  1754955000 

Davčna številka:   SI44990235 

 

Osnovni kapital:  2.887.329,00 EUR 

Število navadnih imenskih  

kosovnih delnic:  2.887.329 

 

Zastopnik družbe:  Bojana Vinkovič, izvršna direktorica 

Upravni odbor:   Tomaž Lahajner, predsednik 

  Majna Šilih, namestnica predsednika 

  Bojana Vinkovič, izvršna direktorica 

 

 

 

2 NEREVIDIRANI IN NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 
2016 

 

Sredstva 

Nerevidirana vrednost sredstev družbe na dan 31.12.2016 znaša 3.244.325 EUR. 

 

Kapital 

Nerevidirana vrednost kapitala družbe na 31.12.2016 znaša 1.357.071 EUR. 

 

Knjigovodska vrednost delnice 

Nerevidirana knjigovodska vrednost delnice družbe na dan 31.12.2016 znaša  1,10 EUR. 

 

Drugi pomembni podatki 

- Skupščina delničarjev družbe je dne 23.1.2017 sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi 

pokrivanja prenesene izgube, izgube poslovnega leta, ugotovljene na dan 30.9.2016,  in prenosa v 

kapitalske rezerve družbe. Osnovni kapital družbe se je s tem sklepom zmanjšal za 3.901.785,19 EUR 

in sicer s 5.131.497,19 EUR na 1.229.712,00 EUR. Zmanjšanje se je opravilo po poenostavljenem 

postopku. Število izdanih delnic družbe je po zmanjšanju ostalo enako kot je bilo pred zmanjšanjem, t.j. 

1.229.712 vseh izdanih delnic družbe. Delnice so navadne imenske kosovne delnice. Po zmanjšanju 

znaša pripadajoči znesek ene delnice v osnovnem kapitalu družbe 1,00 EUR. Znesek zmanjšanja v 

višini 3.901.785,19 EUR se je namenil za pokritje prenesene izgube v višini 653.716,81 EUR in pokritje 

izgube poslovnega leta, ugotovljene na dan 30.9.2016, v višini 3.093.915,52 EUR, in prenos v kapitalske 

rezerve v višini 154.152,86 EUR. 
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- Skupščina delničarjev družbe je na isti seji, t.j. dne 23.1.2017 sprejela sklep o povečanju osnovnega 

kapitala družbe za 1.657.617,00 EUR, na 2.887.329,00 EUR. Povečanje se izvede z izdajo 1.657.617 

novih navadnih imenskih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital razdeljen 

na 2.887.329 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v 

osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 1,00 EUR. Delnice, ki so bile 

predmet povečanja osnovnega kapitala po tej točki, so se vplačale s stvarnim vložkom – terjatvijo 

družbe Eerste Niedering Fonds B.V., ki je na dan 28.12.2016 znašala v višini 1.823.379,62 EUR. Stvarni 

vložek je pregledal revizor in potrdil njegov obstoj in višino. Družba je za stvarni vložek zagotovila 

1.657.617 novih imenskih kosovnih delnic. Novo število delnic, na kater je razdeljen osnovni kapital 

družbe, je tako 2.887.329 navadnih imenskih kosovnih delnic enakega razreda. 

- V letu 2016 v družbi ni bilo statusnih sprememb. 

- Družba v letu 2016 ni izplačala dividend. 

- Družba je zavezana k reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2016, ki bo opravljena v 

zakonskem roku, revizijsko poročilo pa objavljeno skladno z zakonskimi določili in pravili Ljubljanske 

borze. 

- Družba bo konsolidirala svoje računovodske izkaze skladno z računovodskimi standardi. 

- Delnice družbe kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev – trg delnic – vstopna kotacija, z oznako 

SING. 1.657.617 novoizdanih delnic še ni uvrščenih v trgovanje na organiziranem trgu. Novoizdane 

delnice bodo uvrščene v trgovanje po potrditvi prospekta za njihovo uvrstitev v trgovanje s strani 

Agencije za trg vrednostnih papirjev, izdaji delnic pri KDD ter posledično razširitvi kotacije na Ljubljanski 

borzi.  
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2.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2016 

 

podatki so v EUR 31.12.2016 31.12.2015 

SREDSTVA 3.244.325 6.717.410 

Dolgoročna sredstva 2.746.505 6.228.448 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 0 0 

Opredmetena osnovna sredstva 0 10 

Naložbene nepremičnine 0 0 

Dolgoročne finančne naložbe 2.746.505 5.538.548 

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 2.746.505 5.538.548 

Delnice in deleži v družbah v skupini 2.743.000 5.077.243 

Druge delnice in deleži 0 457.800 

Druge dolgoročne finančne naložbe 3.505 3.505 

Dolgoročna posojila 0 0 

Dolgoročne poslovne terjatve 0 689.890 

Odložene terjatve za davek 0 0 

Kratkoročna sredstva 497.778 488.933 

Sredstva za prodajo 0 0 

Zaloge 0 0 

Kratkoročne finančne naložbe 412.400 13.000 

Kratkoročna posojila 412.400 13.000 

Kratkoročne poslovne terjatve 60.212 461.442 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 0 262 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 60.212 461.180 

Denarna sredstva 25.166 14.491 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 41 28 

   
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.244.325 6.717.410 

Kapital 1.357.070 4.813.307 

Vpoklicani kapital 5.131.497 5.131.497 

Kapitalske rezerve 0 0 

Rezerve iz dobička 0 0 

Presežek iz prevrednotenja 0 335.527 

Preneseni čisti dobiček 0 0 

Prenesena čista izguba -653.717 -653.717 

Čisti dobiček poslovnega leta 0 0 

Čista izguba poslovnega leta -3.120.710 0 

Dolgoročne obveznosti 0 68.722 

Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 

Odložene obveznosti za davek 0 68.722 

Kratkoročne obveznosti 1.887.254 1.835.381 

Kratkoročne finančne obveznosti 1.867.687 1.814.056 

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 58 351.727 

Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.867.629 1.462.329 

Kratkoročne poslovne obveznosti 19.568 21.325 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 8.438 3.636 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 11.130 17.689 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 
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2.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01. – 31.12.2016 
 

podatki so v EUR 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 

Čisti prihodki od prodaje 0 0 

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 0 0 

Drugi poslovni prihodki 0 0 

Kosmati donos od poslovanja 0 0 

Poslovni odhodki 1.193.763 90.729 

Stroški blaga, materiala, storitev 43.532 38.429 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0 0 

Stroški porabljenega materiala 1.665 1.428 

Stroški storitev 41.867 37.001 

Stroški dela 51.136 51.901 

Amortizacija 0 325 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 1.097.548 0 

Drugi poslovni odhodki 1.547 74 

Rezultat iz poslovanja -1.193.763 -90.729 

Finančni prihodki 484.334 656.151 

Finančni prihodki iz deležev 482.549 656.104 

Finančni prihodki iz danih posojil 1.785 47 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 0 

Finančni odhodki 2.402.240 112.202 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 2.334.243 0 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 67.782 111.390 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 6.932 47.645 

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 60.850 63.745 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 215 812 

Drugi prihodki 172 3.890 

Drugi odhodki 0 592 

Celotni dobiček 0 456.518 

Celotna izguba -3.111.497 0 

Davek iz dobička 9.213 12.424 

Odloženi davki 0 0 

Čisti dobiček obračunskega obdobja 0 444.094 

Čista izguba obračunskega obdobja -3.120.710 0 

 

 

2.3 Izkaz bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2016 
 

podatki so v EUR 2016 2015 

Čisti dobiček poslovnega leta 0 444.094 

Čista izguba poslovnega leta -3.120.710 0 

Preneseni čisti dobiček 0 0 

Prenesena čista izguba -653.716 -1.097.810 

Zmanjšanje kapitalskih rezerv 0 0 

Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0 

Povečanje rezerv iz dobička 0 0 

Bilančni dobiček / izguba -3.774.426 -653.716 
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2.4 Izkaz denarnih tokov za obdobje 01.01. - 31.12. 2016 
 

  2016 2015 

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

Postavke izkaza poslovnega izida  -120.243 -87.106 

Poslovni prihodki  in finančni prihodki iz posl.terjatev 172 3.890 

Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki iz posl.obvezn. -96.431 -90.996 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v posl. odhod -23.812 0 

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij, 
  ter odloženih terj.in obv.za davek) poslovnih postavk bilance stanja -3.375 43.438 

Začetne manj končne poslovne terjatve  -1.604 31.445 

Začetne manj končne aktivne krat.čas.razm -13 -28 

Začetne manj končne zaloge 0 0 

Končni manj začetni poslovni dolgovi -1.758 12.021 

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 0 0 

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0 

Prebitek prejemkov pri posl. ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)  -123.618 -43.668 

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU 
  Prejemki pri naložbenju 543.600 709.297 

Prejemki od dobljenih obresti in del.v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložb. 0 0 

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 

Prejemki od odtujitve finančnih naložb 543.600 709.297 

Prejemki za odplačila finančnih naložb 16.000 0 

Izdatki pri naložbenju -32.900 -13.000 

Izdatki za pridobitev opredmeternih osnovnih sredstev 0 0 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 0 

Izdatki za pridobitev finančnih naložb -32.900 -13.000 

Prebitek prejemkov pri naložb.ali prebitek izdatkov pri naložb. (b + a) 510.700 696.297 

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 
  Prejemki pri financiranju 300.000 0 

Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 

Prejemki od povečanja  finančnih obveznosti 300.000 0 

Izdatki  pri financiranju -676.407 -642.545 

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 6.932 -47.645 

Izdatki za vračila kapitala 0 0 

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti -683.339 -594.900 

Izdatki za izplačila dividen din drugih deležve v dobičku 0 0 

Prebitek prejemkov pri financ. ali prebitek izdatkov pri financ. (b + a)  -376.407 -642.545 

Končno stanje denarnih sredstev  25.166 14.491 

Denarni izid v obdobju  10.675 10.084 

Začetno stanje denarnih sredstev  14.491 4.407 
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2.5 Izkaz gibanja kapitala v obdobju 01.01. - 31.12.2016 
 

podatki so v EUR 
Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Presežek iz 
prev.fin.nal. 

Preneseni 
čisti izid 

Čisti izid 
posl.leta 

Kapital 

Stanje konec prejšnjega 
poročevalskega obdobja (31.12.2015) 

5.131.497 0 335.527 -653.716 0 4.813.308 

Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 

Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 

0 0 -335.527 0 -3.120.710 -3.456.237 

Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja     

-3.120.710 -3.120.710 

Vnos presežka iz prevrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb   

-335.527 
  

-335.527 

Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 

Razporeditev preostalega dela čistega 
dobička primerjalnega poročevalskega 
obdobja na druge sestavine kapitala 

0 0 0 
  

0 

Razporeditev dela čistega dobička 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepih organov 
vodenja in nadzora 

0 0 0 0 0 0 

Razporeditev kapitalskih rezerv na druge 
sestavine kapitala po sklepih organov 
vodenje in nadzora 

0 0 0 0 0 0 

Končno stanje poročevalskega obdobja 
(31.12.2016) 

5.131.497 0 0 -653.716 -3.120.710 1.357.071 

 

 

 

 

 
       


