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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:   Tehnološki park 19, 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:  5.131.497,19 EUR 
Število navadnih imenskih  
kosovnih delnic:  1.229.712 
Zastopnik družbe:  Bojana Vinkovič, univ. dipl. ekon. – 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 2012 
 
Sredstva 
Nerevidirana vrednost sredstev družbe na dan 31.12.2012 znaša 9.875.709 EUR. 
 
Kapital 
Nerevidirana vrednost kapitala družbe na 31.12.2012 znaša 6.539.211 EUR. 
 
Knjigovodska vrednost delnice 
Nerevidirana knjigovodska vrednost delnice družbe na dan 31.12.2012 znaša 5,32 EUR. 
 
Drugi pomembnejši podatki 

- osnovni kapital družbe se v letu 2012 ni spremenil; 
- v letu 2012 v družbi ni bilo statusnih sprememb; 
- družba v letu 2012 ni izplačala dividend; 
- družba je zavezana k reviziji računovodskih izkazov, 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. 
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2.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2012 

podatki so v EUR 31.12.2012 31.12.2011 

SREDSTVA 9.875.709 11.049.412 
Dolgoročna sredstva 9.339.623 10.547.651 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 1.052 1.231 
Opredmetena osnovna sredstva 8.101 13.113 

druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena 
osnovna sredstva 8.101 13.113 

Naložbene nepremičnine 360.378 367.733 
Dolgoročne finančne naložbe 8.558.962 10.165.574 

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 8.558.962 10.165.574 
delnice in deleži v družbah v skupini 6.998.092 6.998.092 
druge delnice in deleži 1.557.365 3.163.977 
druge dolgoročne finančne naložbe 3.505 3.505 

Dolgoročna posojila 0 0 
Dolgoročne poslovne terjatve 411.130 0 
Odložene terjatve za davek 0 0 

Kratkoročna sredstva 535.587 500.635 
Sredstva za prodajo 0 0 
Zaloge 0 0 
Kratkoročne finančne naložbe 4.812 392.732 

druga kratkoročna posojila 4.812 392.732 
Kratkoročne poslovne terjatve 530.294 107.545 

kratkoročne posovne terjatve do kupcev 0 0 
kratkoročne poslovne terjatve do drugih 530.294 107.545 

Denarna sredstva 481 358 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 499 1.126 
Zabilančna sredstva 3.553.487 3.553.487 

   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 9.875.709 11.049.412 
Kapital 6.539.211 7.712.750 

Vpoklicani kapital 5.131.497 5.131.497 
Kapitalske rezerve 3.158.484 3.158.484 
Rezerve iz dobička 0 0 
Presežek iz prevrednotenja 268.845 1.004.893 
Preneseni čisti dobiček 0 0 
Prenesena čista izguba -1.582.124 -1.202.199 
Čisti dobiček poslovnega leta 0 0 
Čista izguba poslovnega leta -437.491 -379.925 

Dolgoročne obveznosti 67.211 251.223 
Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 
Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 
Odložene obveznosti za davek 67.211 251.223 

Kratkoročne obveznosti 3.269.287 3.085.439 
Kratkoročne finančne obveznosti 2.977.199 2.796.304 

kratkoročne finančne obveznosti do bank 2.222.905 2.222.905 
druge kratkoročne finančne obveznosti 754.294 573.399 

Kratkoročne poslovne obveznosti 292.088 289.135 
kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 24.723 16.337 
druge kratkoročne poslovne obveznosti 267.365 272.798 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 
Zabilančne obveznosti 3.553.487 3.553.487 
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2.2. Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01. – 31.12.2012 
 

podatki so v EUR 2012 2011 

Čisti prihodki od prodaje 913 3.614 
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 913 3.614 
Drugi poslovni prihodki 70 0 

Kosmati donos od poslovanja 983 3.614 
Poslovni odhodki 170.906 212.497 
Stroški blaga, materiala, storitev 66.679 64.952 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0 0 
Stroški porabljenega materiala 2.928 2.981 

stroški materiala 0 0 
stroški energije 1.967 2.088 
drugi stroški materiala 961 893 

Stroški storitev 63.751 61.971 
transportne storitve 1.343 820 
najemnine 3.010 9.782 
povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 1.171 393 
drugi stroški storitev 58.227 50.976 

Stroški dela 88.821 108.360 
Stroški plač 69.387 85.905 
Stroški pokojninskih zavarovanj 6.141 7.603 
Stroški drugih socialnih zavarovanj 5.615 6.877 
Drugi stroški dela 7.678 7.975 

Odpisi vrednosti 12.549 38.031 
Amortizacija 12.549 5.280 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 32.751 

Drugi poslovni odhodki 2.857 1.154 
Rezultat iz poslovanja -169.923 -208.883 
Finančni prihodki 21.202 41.325 

Finančni prihodki iz deležev 25 0 
Finančni prihodki iz danih posojil 21.177 41.325 

finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 0 
finančni prihodki iz posojil, danih drugim 21.177 41.325 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 0 
Finančni odhodki 293.702 212.096 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančih naložb 72.887 11.036 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 220.441 201.060 

finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 175.855 154.677 
finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 44.586 46.383 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 374 0 
Drugi prihodki 5.199 0 
Drugi odhodki 267 271 
Celotni dobiček 0 0 
Celotna izguba -437.491 -379.925 
Davek iz dobička 0 0 
Odloženi davki 0 0 
Čisti dobiček obračunskega obdobja 0 0 
Čista izguba obračunskega obdobja -437.491 -379.925 
Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur 2 2 
Število mesecev poslovanja 12 12 
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2.3. Izkaz bilančnega dobička / bilančne izgube 
 

podatki so v EUR 2012 2011 
Čisti dobiček poslovnega leta 0 0 
Čista izguba poslovnega leta 437.491 379.925 
Preneseni čisti dobiček 0 0 
Prenesena čista izguba 1.582.124 1.202.199 
Zmanjšanje kapitalskih rezerv 0 0 
Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0 
Povečanje rezerv iz dobička 0 0 
Bilančni dobiček 0 0 
Bilančna izguba 2.019.615 1.582.124 
 
 
 
2.4. Izkaz denarnih tokov za obdobje 01.01.-31.12.2012 
 

podatki so v EUR 2012 2011 
Denarni tokovi pri poslovanju     
Postavke izkaza poslovnega izida -164.991 -141.301 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev 

6.182 3.614 

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni 
odhodki iz poslovnih obveznosti 

-171.173 -144.915 

Sprem. čistih obratnih sredstev (in časovnih rezervacij ter odloženih 
terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 

-940.961 131.789 

Začetne manj končne poslovne terjatve -941.424 12.324 
Začetne manj končne aktivne časovne terjatve 627 1.099 
Začetne manj končne odložene terjatve za davek   0 
Končni manj začetni poslovni dolgovi -164 118.366 
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije   0 
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek   0 

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju -1.105.952 -9.512 

   
Denarni tokovi pri naložbenju     
Prejemki pri naložbenju 2.135.825 455.811 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložbenje 

26.393 41.325 

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 1.613.967 311.036 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 495.465 103.450 
Izdatki pri naložbenju 0 -52.670 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0 -52.670 

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitev izdatkov pri naložbenju 2.135.825 403.141 
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Denarni tokovi pri financiranju     
Prejemki pri financiranju 0 0 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0 0 
Izdatki pri financiranju -1.029.750 -436.517 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -293.702 -201.060 
Zmanjšanje kapitala (brez izgube poslovnega leta) -736.048   
Izdatki za odplačilo kratkoročnih finančnih obveznosti   -235.457 

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju -1.029.750 -436.517 

   
Končno stanje denarnih sredstev 481 358 
Denarni izid v obdobju 123 -42.888 
Začetno stanje denarnih sredstev 358 43.246 
 
 
 
2.5. Izkaz gibanja kapitala v obdobju 01.01.-31.12.2012 
 

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 5.131.497 3.158.484 1.004.893 -1.202.199 -379.925 7.712.750 

Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja 

0 0 -736.048 0 -437.491 -1.173.539 

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 
obdobja 

  
   

-437.491 -437.491 

Vnos presežka iz prevrednotenja dolgoročnih 
finančnih naložb 

  
 

-736.048 
  

-736.048 

Spremembe v kapitalu 0 0 0 -379.925 379.925 0 
Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala 

  
  

-379.925 379.925 0 

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

  
    

0 

Končno stanje poročevalskega obdobja 5.131.497 3.158.484 268.845 -1.582.124 -437.491 6.539.211 

       
Bilančni dobiček / izguba 31.12.2012       -1.582.124 -437.491 -2.019.615 

                                                                                                                        

 


