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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

1. Uvodno pojasnilo 

 

Na podlagi določb Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba 

Sava, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, delničarje in širšo javnost obvešča o  

poslovanju Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d.,  

v obdobju januar – september 2013 

Računovodski izkazi za Poslovno skupino Sava so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi 

računovodskega poročanja in so nerevidirani. Računovodski izkazi za družbo Sava, d.d., so 

sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in so nerevidirani. 

S poslovanjem Poslovne skupine Sava in matične družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 

2013 je uprava Save, d.d., seznanila tudi nadzorni svet družbe. 

Pomembnejše spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu za borzno kotacijo, družba 

sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet. Dostop do objave je 

omogočen tudi preko uradnih spletnih strani družbe: www.sava.si in sicer od dneva objave, 22. 11. 

2013, dalje. Objava bo na spletnih straneh družbe dostopna najmanj 5 let. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

2. Povzetek poslovanja družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine 

Sava v treh četrtletjih leta 2013 

Sava, d.d., in njene odvisne družbe v zaostrenih pogojih letošnjega leta nadaljujejo z 

uresničevanjem strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja, katere cilj je znižanje 

zadolženosti, obnova dobičkonosnosti in ustvarjanje dolgoročne vrednosti za delničarje 

Save. 

Najpomembnejša strateška dosežka  minulih mesecev leta 2013 sta bila:  

prvič, zaključek odprodaje dejavnosti Gumarstvo, kar je ob ustvarjenem dobičku omogočilo 

tudi obsežno znižanje finančnih obveznosti Save, in 

drugič,  sklenitev reprograma vseh kreditnih obveznosti Save z bankami upnicami, s čimer je 

bil  izpolnjen ključni pogoj za doseganje solventnosti in likvidnosti, in na tej osnovi dosežen 

dogovor o reprogramu finančnih obveznosti družbe še z imetniki obveznic Save. 

Izvedeno razdolževanje in sklenitev reprograma finančnih obveznosti, tako z bankami 

upnicami kot tudi imetniki obveznic,  sta pomembno izboljšala finančni položaj in stabilnost 

poslovanja Save. 

Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., je v treh četrtletjih letošnjega leta dosegla 2,4 

milijona evrov dobička iz operativnega poslovanja. Minulo devetmesečno obdobje je  zaključila z 

18,5 milijona celotnega dobička oziroma 16,9 milijona evrov čistega dobička, ob tem pa odplačala 

kar za 70,7 milijona evrov finančnih obveznosti družbe.  

Na višino ustvarjenega dobička Save, d.d., so v največji meri vplivali doseženi finančni prihodki od 

odprodaje Gumarstva in dobiček pri odprodaji osnovnih sredstev. Pozitiven prispevek k 

ustvarjenemu dobičku so izkazali doseženi prihranki na področju stroškov, vključno na račun 

nadaljnje optimizacije notranje organiziranosti poslovanja Save, d.d., in znižanja števila zaposlenih 

v družbi (za dodatnih 9 - na sedanjih 22 sodelavcev). Borzna in splošna gospodarska gibanja so 

zahtevala oslabitve finančnih naložb v višini 2,7 milijona evrov.  

Ob upravljanju finančnih naložb Save, d.d., kjer najpomembnejši delež predstavljajo naložbe v 

bančni sektor (Gorenjska banka, d.d., in Abanka Vipa, d.d.), ključno področje poslovanja skupine 

predstavlja združena dejavnost Turizem. Ta Savina dejavnost, ki je vodilna ponudnica turističnih 

storitev v Sloveniji, ustvari pretežno večino oziroma 92 odstotkov vseh prihodkov celotne prodaje 

Poslovne skupine Sava. Ti so do konca letošnjega septembra dosegli višino 52,8 milijona evrov.     

Dejavnost Turizem je devetmesečno poslovno obdobje zaključila z 3,3 milijona evrov dobička iz 

poslovanja in 1,2 milijona evri čistega dobička.  
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Za potrebe prihodnjih razvojnih projektov je družba Sava Turizem d.d.,  letos ustanovila tudi dve 

hčerinski družbi, in sicer Sava Golf d.o.o., ter Sava Zdravstvo d.o.o. Za prenovo zmogljivosti in 

obogatitev turistične ponudbe destinacij Sava Hotels & Resorts je bilo v devetih mesecih 

letošnjega leta namenjenih blizu 4 milijone evrov.  

Družbe Drugih dejavnosti s 3,6 milijona evri letošnjih prihodkov od prodaje predstavljajo manjši 

del poslovanja skupine in so v pretežni meri namenjene nadaljnji odprodaji. V novembru je bil  

zaključen proces odprodaje bosanske družbe za proizvodnjo lesenih peletov, ENSA BH, d.o.o.,  

Srbac. Izvedba tega projekta omogoča tudi pospešitev strateških aktivnosti na preostalih 

segmentih področja energetike.   

Odvisne družbe Save, d.d. (dejavnost Turizem in Druge dejavnosti)  so v prvih devetih mesecih 

skupaj ustvarile 3,0 milijona evrov dobička iz poslovanja in 0,7 milijona evrov čistega dobička, 

Sava, d.d., pa kot  navedeno, 2,4 milijona evrov dobička iz poslovanja in 16,9 milijona evrov čistega 

dobička. Bilančno izkazan negativni izid Poslovne skupine Sava  (čista izguba v višini 4,2 milijona 

evrov) je posledica dejstva, da se pretežni del ustvarjenega dobička Save, d.d., iz odprodaje 

Gumarstva in izvedene odprodaje nepremičnin ne všteva v bilance skupine, saj so bili učinki 

odprodaje Gumarstva v obliki dobička v  skupini že pripoznani v preteklosti, izvedena odprodaja 

nepremičnin pa je  transakcija znotraj Poslovne skupine Sava, ki se ne všteva v skupinske izkaze.    
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

3. Pregled pomembnejših dogodkov in dosežkov 

3.1.  Pomembnejši dogodki in dosežki v obdobju od januarja do septembra 
2013 

JANUAR   

• Od 1. januarja 2013 dalje  uprava Save, d.d., deluje le v tričlanski sestavi. 

• Sava, d.d., postane imetnica 16,32-odstotnega lastniškega deleža  družbe Istrabenz, d.d., kar 

ob cenovno ugodnih ravneh delnic predstavlja priložnost za optimizacijo in potencialno 

konsolidacijo strateških naložb družbe.   

• Sava, d.d., odproda preostale turistične nepremičnine (v pretežni meri hotelske zmogljivosti 

na Bledu) družbi Sava TMC, d.o.o. S tem dejavnost Turizem postane tudi ekonomsko 

zaokrožena celota, prejeta kupnina v višini 15,3 milijona evrov pa omogoči nadaljnjo 

razdolžitev Save, d.d. 

• Sava, d.d., prejme 69,4 milijona evrov za odprodajo dejavnosti Gumarstvo. Učinki te in 

ostalih  izvedenih dezinvesticij omogočijo razdolžitev Poslovne skupine Sava za okrog 100 

milijonov evrov.  

FEBRUAR  

• Zniža se lastniški delež Save, d.d., v družbi Gorenjska banka, d.d., in sicer iz 45,90 na 44,07 

odstotka zaradi unovčenja 6.050 delnic Gorenjske banke.  Delnice so bile odtujene v 

postopku unovčenja zavarovanja po pogodbi o terminski odprodaji delnic. 

MAREC 

• Sava, d.d., odproda svoj 0,67-odstotni lastniški delež družbe Ljubljanske mlekarne, d.d.  

• Nadzorni svet Save, d.d., obravnava in sprejme revidirani letni poročili Poslovne skupine 

Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2012.   

• V družbi Sava Turizem d.d., pričnejo s prenovo hotela Radin v Zdravilišču Radenci. Projekt, ki 

zajema energetsko sanacijo hotela s ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti in obnovo 

zunanjosti objekta, bo zaključen do konca letošnjega leta. 

APRIL 

• Sava, d.d., ob nižjem številu zaposlenih nadalje prilagodi notranjo organiziranost in nadaljuje 

z ostalimi ukrepi  racionalizacije poslovanja družbe.  
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

• Uprava Save, d.d.,  z bankami -  upnicami  uspešno uskladi pogoje za krovni dogovor, t.i.  

»term sheet«, s čimer nastopi  zaključna faza dogovora za dolgoročnejšo rokovno uskladitev 

vseh  finančnih obveznosti Save, d.d. 

• Na 19. redni skupščini delniške družbe Sava delničarji  z  visoko, preko  90-odstotno večino 

prisotnega kapitala,  podprejo vse sklepe, ki sta jih v sklicu predlagala uprava in nadzorni 

svet Save, d.d.   

• Štiriletni mandat člana nadzornega sveta Save, d.d. - predstavnika delničarjev nastopi Miro 

Medvešek, novoizvoljeni član, imenovan na 19. skupščini delničarjev Save, d.d. 

• Skupščina družbe Energetika Sava, d.o.o., sprejme sklep o preimenovanju družbe v 

Energetika, d.o.o.  

• Skupščina družbe Sava Nepremičnine, d.o.o., sprejme sklep o spremembi sedeža družbe, ki 

je odslej na Dunajski 152 v Ljubljani.  

• Skupščina družbe Sava TMC, d.o.o., sprejme sklep o spremembi sedeža družbe, ki je odslej 

na Dunajski 152 v Ljubljani. 

• V letu 2013 obeležujemo 60-letnico originalne kremne rezine. Slaščičarna hotela Park ob tem 

jubileju prejme Častni znak Občine Bled.  

MAJ 

• Sava, d.d., z vpisom v sodni register in na osnovi sklepa skupščine delničarjev  spremeni svoj 

sedež, ki je odslej na Dunajski 152, Ljubljana.  

• Z vpisom skupščinskega sklepa v sodni register se zniža tudi osnovni kapital Save, d.d.,  in 

sicer z dotedanjega zneska v višini 83.751.567,51 evra na 25.441.851,48 evra. Zmanjšanje se 

izvede ob nespremenjenemu številu delnic, pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem 

kapitalu po njegovem zmanjšanju pa znaša 12,68 evra.  

• Družba Sava Turizem d.d.,  za potrebe prihodnjih razvojnih projektov ustanovi dve hčerinski 

družbi  v 100-odstotni lasti: Sava Golf d.o.o., Ljubljana,  in Sava Zdravstvo d.o.o., Ljubljana.  

• Hotel Livada Prestige prejme prestižno nagrado »2013 Traveller's Choice Award« po izboru 

uporabnikov  turističnega portala TripAdvisor. 

• Sava, d.d. - kot ena izmed družb upnic - sodeluje pri podpisu »Pogodbe o reprogramu in 

pretvorbi dela kreditov v kapital družbe NFD Holding«, kar potrdi junijska skupščina te 

družbe. Po izpolnitvi odložnih pogojev, določenih v tej pogodbi, se bo lastniški delež Save, 

d.d., znižal na 21,09 odstotka. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

JUNIJ 

• Na destinaciji Terme 3000, Moravske Toplice, zaključijo z naložbo v ureditev infrastrukture 

kopališkega kompleksa.   

JULIJ 

• Uprava družbe Sava, d.d., z bankami upnicami uspešno zaključi proces sklenitve t.i. MRA 

(Master Restructuring Agreement) oz. »Krovne pogodbe o finančnem prestrukturiranju«. 

Pogodba se nanaša na reprogram obstoječih kreditnih obveznosti Save, d.d., in sicer do 

meseca decembra leta 2014. 

• »Sporazum o reprogramu« posojil z bankami upnicami sklene tudi hčerinska družba Save, 

d.d., družba Sava Turizem d.d., in s tem dogovori pogoje obročnega odplačevanja 

obstoječih kreditnih obveznosti družbe. Sporazum o reprogramu posojil je sklenjen za 

obdobje petih let (60 mesecev). 

• V družbi Sava Turizem d.d., s ciljem zagotavljanja ustrezne kakovosti storitev in doseganja 

večje učinkovitosti poslovanja  izvedejo prenos storitev čiščenja na družbi, ki se s tem  

profesionalno ukvarjata na trgu. Ti podjetji sta v juliju in avgustu prevzeli tudi skupno 127 

zaposlenih, prenos pa je bil izveden na vseh destinacijah Sava Hotels & Resorts. 

AVGUST 

• Nadzorni svet Save, d.d., potrdi predlog uprave za nadaljnje zmanjšanje števila članov 

uprave. Po uspešni sklenitvi dogovora o reprogramu kreditnih obveznosti mandat člana 

uprave Save, d.d., in delovno razmerje v družbi z dnem 4.8.2013 sporazumno zaključi Miha 

Resman. Poslovna področja, ki jih je pokrival, prevzameta preostala člana uprave. 

• Prične se stečajni postopek družbe Energetika, d.o.o., Kranj.   

• Skupščina družbe Sava Turizem d.d., sprejme sklep o spremembi sedeža družbe, ki je odslej 

na Dunajski 152 v Ljubljani. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

3.2.  Pomembnejši dogodki in dosežki po koncu obračunskega obdobja –  
od oktobra 2013 dalje 

OKTOBER 

• Sava, d.d., na podlagi zavez, ki izhajajo iz reprograma finančnih obveznosti z bankami 

upnicami in izvedenega glasovanja z imetniki obveznic SA02 doseže dogovor za 

reprogramiranje finančnih obveznosti, s čimer  se sestavine obveznic spremenijo tako, da so 

njihovi pogoji enakovredni reprogramiranim bančnim posojilom. Na tej osnovi se izvede  

tehnična zamenjava  obveznic SA02 z nadomestnimi obveznicami SA03.   

• Vodenje destinacije Terme Ptuj prevzame mag. Roman Matek, Zdravilišča Radenci pa Igor 

Magdič, ki še naprej vodi tudi Terme Lendava. 

• Skupščina družbe Sava Turizem d.d., soglaša z izčlenitvijo dela premoženja in zaposlenih (v 

povezavi z opravljanjem golfske dejavnosti)  na  hčerinsko družbo Sava Golf d.o.o., kot 

prevzemno družbo.  Pričakuje se, da se bo ta dejavnost v okviru samostojne družbe Sava 

Golf d.o.o., lažje uveljavljala  na specifičnem trgu golfskih storitev.   

NOVEMBER 

• Nadzorni svet Save, d.d., za prokurista družbe imenuje Milana Mariniča in Petro Sever. 

Družbo zastopata skupaj z enim članom uprave.  

• Sava, d.d., odproda svoj 100-odstotni lastniški delež družbe Sava TMC, d.o.o. S tem je 

dejavnost Turizem v celoti zaokrožena pod lastniškim okriljem družbe Sava Turizem d.d. 

• Sava, d.d., uspešno zaključi proces odprodaje družbe ENSA BH, d.o.o., Srbac.  Njen nadaljnji 

razvoj prevzame dotedanje vodstvo te družbe, izvedba tega projekta pa omogoča tudi 

pospešitev strateških aktivnosti Save, d.d., na preostalih segmentih področja energetike. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

4. Savina delnica in lastniška sestava 

Vrednost Savine delnice se je v prvih devetih mesecih letošnjega leta gibala med 1,04 in 5,4 

evra. Enotni tečaj je konec septembra letošnjega leta znašal 1,1 evra in se je v primerjavi s 

koncem leta 2012 zmanjšal za 67,6 odstotka.  

Gibanje vrednosti delnice Sava  

Razpon vrednosti, znotraj katerega se je gibala Savina delnica, je segal od najvišje točke pri 5,4 

evra do najnižje točke pri 1,04 evra. Glavni razlog za nizke ravni tečaja so splošna negativna 

gibanja domačega gospodarstva in slaba likvidnost slovenskega kapitalskega trga, ki se je v prvih 

devetih mesecih letošnjega leta v primerjavi s primerljivim obdobjem lanskega leta zvišala za 7,1 

odstotka. 

Tržna kapitalizacija 

Tržna kapitalizacija delnic Sava je konec septembra 2013 znašala 2,2 milijona evrov in je nižja od 

tiste konec leta 2012. Tržna kapitalizacija vseh delnic na Ljubljanski borzi znaša 5,0 milijarde evrov 

in se je v primerjavi s koncem leta 2012 zvišala za 1,0 odstotka. 

Gibanje tečaja Savine delnice v obdobju od začetka oktobra 2012 do konca septembra 2013 

 

Vir: Thomson Reuters Datastream   
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Lastniška sestava 

V delniški knjigi družbe Sava, d.d., je bilo na dan 30. september 2013 vpisanih 14.014 delničarjev, 

kar uvršča družbo Sava med večje slovenske javne delniške družbe. Med delničarji je bilo 95,7 

odstotka domačih in 4,3 odstotka tujih lastnikov delnic. Delež tujih delničarjev se je v primerjavi s 

stanjem konec leta 2012 povečal za 0,7 odstotne točke. Največji del tujih delničarjev prihaja iz 

Velike Britanije, Združenih držav Amerike, Hrvaške, Nemčije in Avstrije. Delež pravnih oseb 

predstavlja 84,1 odstotka, delež fizičnih oseb pa 15,9 odstotka vseh delničarjev družbe. Največjih 

deset delničarjev družbe ima v lasti 65,26 odstotka celotnega kapitala družbe. 

Lastniška sestava po kategorijah na dan 30. september 2013 

  
 

10 največjih delničarjev na dan 30. september 2013 

 Delež lastništva Število delnic 

Kapitalska družba, d.d. 18,71% 375.542 

Slovenska odškodninska družba, d.d. 11,06% 222.029 

FINETOL, d.d. - v stečaju 7,19% 144.334 

Merkur, d.d. 6,72% 134.923 

NFD 1, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa 5,07% 101.702 

NFD Holding, d.d. 4,33% 86.915 

Probanka, d.d. 3,97% 79.582 

Gorenjska banka, d.d. 2,81% 56.475 

PSL storitve, d.d. - v stečaju 2,78% 55.851 

TCK, d.o.o. 2,61% 52.459 

Skupaj 10 največjih delničarjev 65,26% 1.309.812 

Sava, d.d. (lastne delnice) 1,52% 30.541 

Ostali delničarji 33,22% 666.634 

Skupaj 100,00% 2.006.987 

Najnovejše informacije o lastniški sestavi družbe Sava, d.d., so objavljene na naši spletni strani: 

http://www.sava.si/odnosi-z-delnicarji.html. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Vrednostni papirji družbe 

TRGOVANJE Z LASTNIMI DELNICAMI 

V obdobju od začetka aprila 2012 do konca septembra 2013 družba Sava, d.d., ni kupovala lastnih 

delnic, tako da je na dan 30. september 2013 imela v lasti 30.541 lastnih delnic v vrednosti 4.977 

tisoč evrov – vrednoteno po povprečni nabavni vrednosti. To predstavlja 1,52 odstotka vseh 

delnic. 

ČLANI UPRAVE IN ČLANI NADZORNEGA SVETA, KI SO LASTNIKI DELNIC SAVA 

Člani uprave in člani nadzornega sveta Save, d.d., so imeli konec tretjega četrtletja letošnjega leta 

v lasti 138 delnic družbe Sava, d.d., kar predstavlja 0,007-odstotni delež celotnega kapitala družbe. 

Stanje se je v primerjavi s stanjem konec leta 2012 zmanjšalo za 129 delnic, kot posledica prenehanja 

funkcije članu uprave družbe Mihu Resmanu, ki ima v lasti skupaj 129 delnic družbe Sava, d.d. 

Člani uprave in nadzornega sveta, ki imajo v lasti delnice Sava 

Člani uprave Položaj 
Število delnic 

31.12.2012 
Delež 

lastništva 
Število delnic 

30.09.2013 
Delež 

lastništva 
mag. Matej Narat Predsednik 117 0,006% 117 0,006% 
Miha Resman* Član 129 0,006% 0 - 
Skupaj  246 0,012% 117 0,006% 
 

Člani nadzornega sveta Položaj 
Število delnic 

31.12.2012 
Delež 

lastništva 
Število delnic 

30.09.2013 
Delež 

lastništva 
Aleš Aberšek Član 18 0,001% 18 0,001% 
Gregor Rovanšek Član 3 0,000% 3 0,000% 
Skupaj  21 0,001% 21 0,001% 
 

Skupaj člani uprave in nadzornega sveta 267 0,013% 138 0,007% 

(*) Opomba: funkcijo člana uprave je opravljal do 04.08.2013. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Ključni podatki o Savini delnici 

    2009 2010 2011 2012  1-9 / 2012  1-9 / 2013
Število delnic ob koncu obdobja (št. delnic) 2.006.987 2.006.987 2.006.987 2.006.987 2.006.987 2.006.987
Tržna kapitalizacija ob koncu 
obdobja  

(v mio €) 481,9 179,6 24,1 6,8 9,7 2,2

Knjigovodska vrednost delnice  (v €) 236,2 161,1 82,2 32,9 76,7 30,5

Tečaj delnice           

 - najvišji (v €) 258,5 250,0 95,0 13,0 13,0 5,4

 - najnižji (v €) 192,0 88,0 12,0 3,2 3,2 1,0

 - ob koncu obdobja (v €) 240,1 89,5 12,0 3,4 4,8 1,1

Povprečna dnevna likvidnost (v tisoč €) 41,8 58,2 5,9 3,4 4,2 0,8
Povprečno dnevno trgovanje  
z delnicami  

(št. delnic) 180 308 133 572 666 222

Čisti dobiček na delnico  (v €) 13,7 -50,0 -78,7 -49,7 -5,8 -2,1

Dividenda na delnico   (v €) 3,1 3,2 - - - -

Delež dividende v čistem dobičku  (v %) 22,7 -6,4 - - - -
Skupni znesek izplačanih 
dividend  

(v mio €) 6,2 6,4 - - - -

Donosnost delnice (v %) -3,9 -59,2 -86,6 -71,7 -59,8 -67,6

 - dividendna donosnost  (v %) 1,3 3,6 - - - -

 - kapitalska donosnost (v %) -5,2 -62,7 -86,6 -71,7 -59,8 -67,6
Razmerje med tržno ceno delnice 
in dobičkom na delnico (P / E)  

          

 - najvišji   18,9 -5,0 -1,2 -0,3 -2,3 -2,6

 - najnižji   14,1 -1,8 -0,2 -0,1 -0,6 -0,5

 - ob koncu leta   17,6 -1,8 -0,2 -0,1 -0,8 -0,5
Razmerje med tržno ceno delnice 
in knjigovodsko vrednostjo 
delnice (P / B) 

(v %) 137 56 15 10 6 4

Pojasnila pri izračunih ključnih podatkov delnice Sava 

• Knjigovodska vrednost delnice: kapital Poslovne skupine Sava brez kapitala manjšinskih lastnikov, deljen s 

tehtanim povprečnim številom navadnih delnic brez lastnih delnic. 

• Čisti dobiček na delnico: čisti poslovni izid družbe, ki pripada Savi, d.d., deljen s tehtanim povprečnim 

številom navadnih delnic brez lastnih delnic.  

• Delež dividende v čistem dobičku: dividenda na delnico, deljena s čistim dobičkom na delnico. 

• Dividendna donosnost: dividenda na delnico, deljena s tržno ceno delnice na zadnji trgovalni dan obdobja. 

• Kapitalska donosnost: relativna sprememba tržne cene delnice Sava na koncu obdobja glede na tržno ceno 

delnice na začetku obdobja.   

• Tržna kapitalizacija: število delnic Save, pomnoženo s tržno ceno delnice na zadnji dan obdobja.  

• Razmerje med tržno ceno in dobičkom na delnico (P/E): tržna cena delnice Sava na zadnji dan obdobja 

(oziroma najvišja in najnižja tržna cena v obdobju), deljena z dobičkom na delnico.  

• Razmerje med tržno ceno in knjigovodsko vrednostjo delnice (P/B): tržna cena delnice Sava na zadnji 

trgovalni dan leta, deljena s knjigovodsko vrednostjo delnice na koncu obdobja.  
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Borza Oznaka delnice Koda izdajatelja 
Ljubljanska borza SAVA SAV 
ISIN - mednarodna oznaka vrednostnega papirja SI0031108457   

Knjigovodska vrednost delnice 

Na dan 30. september 2013 je znašala knjigovodska vrednost delnice Sava 30,5 evra. Pri njenem 

izračunavanju se število lastnih delnic odšteva od skupnega števila delnic.  

Tveganja, povezana z naložbo v delnico Sava 

Na tovrstna tveganja vplivajo: 

• dejavniki sistematičnega tveganja, značilni za vse vrednostne papirje, ki kotirajo na Ljubljanski 

borzi; ti so: sprememba pogojev poslovanja izdajateljev, davčne zakonodaje in predpisov, ki 

urejajo delovanje trga vrednostnih papirjev, ter primer višje sile; 

• dejavniki nesistematičnega tveganja, povezani z delovanjem posamezne družbe (naložbeno, 

obrestno, likvidnostno in valutno tveganje). 

Navzkrižna povezanost z drugimi družbami 

Sava, d.d., je bila po merilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ob koncu meseca 

septembra letošnjega leta navzkrižno povezana na osnovi naslednjih lastniških povezav:  

• v Gorenjski banki, d.d., je imela 44,07-odstotni lastniški delež, Gorenjska banka pa v Savi, d.d., 

2,81-odstotni lastniški delež; 

• v Abanki Vipa, d.d., je imela 23,83-odstotni lastniški delež, Abanka Vipa pa v Savi, d.d., 1,29-

odstotni lastniški delež; 

• v družbi Maksima Invest, d.d., (v stečaju) je imela 21,77-odstotni lastniški delež, Maksima 

Invest, d.d. pa v Savi, d.d., 1,34-odstotni lastniški delež; 

• v družbi Merkur, d.d., je imela 6,62-odstotni lastniški delež, Merkur pa v Savi, d.d., 6,72-

odstotni lastniški delež; 

• v družbi Daimond, d.d., je imela 7,59-odstotni lastniški delež, Daimond pa v Savi, d.d., 0,02-

odstotni lastniški delež; 

• v NFD Holding, d.d., je imela 24,65-odstotni lastniški delež, NFD Holding, d.d. pa v Savi, d.d., 

4,33-odstotni lastniški delež. 

Odobreni kapital in pogojno povečanje osnovnega kapitala 

Statut družbe Sava, d.d., ne vsebuje s tem povezanih določb. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

5. Poslovanje Poslovne skupine Sava in Save, d.d. 

5.1.  Sestava  Poslovne skupine Sava 

Poslovno skupino Sava je na dan 30. 09. 2013 sestavljalo 14 družb, in sicer matična družba Sava, 
d.d., ter 13 odvisnih družb - hčera in vnukinj. V uskupinjene računovodske izkaze poslovne skupine 
so vključene vse družbe razen družbe, za katero je bil na sodišče podan predlog za začetek 
stečajnega postopka in sklep sodišča o uvedbi stečaja v mesecu avgustu 2013 tudi izdan. V vseh 
navedenih podjetjih v skupini se ujemajo kapitalski in upravljavski deleži. 

Seznam družb, ki poleg matične družbe Sava, d.d., še sestavljajo poslovno skupino, s primerjavo 
lastniških deležev na dan 30. 09. 2013  ter 31. 12. 2012: 
 

 
% lastništva
30. 09. 2013

% lastništva 
31. 12. 2012 

Sprememba % 
lastništva v letu 2013

Dejavnost GUMARSTVO Z ZUNANJETRGOVINSKO MREŽO    
SAVATECH, d.o.o., Kranj* 0,00% 100,00% -100,00% 
- SAVA TRADE, GmbH, München, Nemčija (v lasti Savatech, d.o.o.)* 0,00% 100,00% -100,00% 
- SAVA TRADE, sp.z.o.o., Varšava, Poljska (v lasti Savatech, d.o.o.)* 0,00% 100,00% -100,00% 
- SAVA TRADE, spol.s.o.o., Praga, Češka (v lasti Savatech, d.o.o.)* 0,00% 100,00% -100,00% 
- SAVATECH TRADE, Ltd.,  London, Velika Britanija 
  (v lasti Savatech, d.o.o.)* 0,00% 100,00% -100,00% 

- SAVATECH CORP., Port Orange, Florida (v lasti Savatech, d.o.o.)* 0,00% 100,00% -100,00% 
- SAVA-ROL, d.o.o., Zagreb (v lasti Savatech, d.o.o.)* 0,00% 76,00% -76,00% 
SAVAPRO, d.o.o., Kranj* 0,00% 60,00% -60,00% 
- SAVARUS, d.o.o., Jaroslavl, Rusija (v lasti SAVAPRO, d.o.o.)* 0,00% 100,00% -100,00% 
Dejavnost TURIZEM    
SAVA TURIZEM d.d., Ljubljana 99,05% 99,05% 0,00% 
- Sava Golf d.o.o., Ljubljana (v lasti Sava Turizem, d.d.) 100,00% 0,00% 100,00% 
- Sava Zdravstvo d.o.o., Ljubljana (v lasti Sava Turizem, d.d.) 100,00% 0,00% 100,00% 
SAVA TMC, d.o.o., Ljubljana**** 100,00% 100,00% 0,00% 
Dejavnost NEPREMIČNINE    
SAVA NEPREMIČNINE, d.o.o., Ljubljana 100,00% 100,00% 0,00% 
SAVA NOVA, d.o.o., Zagreb 100,00% 100,00% 0,00% 
DRUGE dejavnosti    
SAVA MEDICAL IN STORITVE, d.o.o., Kranj (v lasti Savatech, d.o.o.)* 0,00% 100,00% -100,00% 
GIP SAVA KRANJ, d.o.o., Ruma, Srbija 100,00% 100,00% 0,00% 
ENERGETIKA d.o.o., Kranj** v stečaju 100,00% - 
ENERGETIKA ČRNOMELJ, d.o.o., Kranj  50,68% 50,68% 0,00% 
ENSA BH, d.o.o., Srbac, Bosna in Hercegovina*** 100,00% 100,00% 0,00% 
SAVA ENSA, dooel., Skopje, Makedonija 100,00% 100,00% 0,00% 
BRAMIR, d.o.o.,  Mostar, Bosna in Hercegovina 100,00% 100,00% 0,00% 
SAVA IT, d.o.o. Kranj  100,00% 100,00% 0,00% 

* V oktobru 2012 je bila podpisana pogodba o odprodaji družb dejavnosti Gumarstvo z zunanjetrgovinsko mrežo, 
postopek odprodaje pa je bil zaključen dne 08. januarja 2013. 

**  Družba Energetika, d.o.o., Kranj, je v stečajnem postopku. 
***  Družba ENSA BH, d.o.o., Srbac, je bila v postopku odprodaje, ki je bil zaključen v novembru. 
**** Lastništvo družbe Sava TMC, d.o.o., Ljubljana, je bilo v novembru prenešeno na družbo Sava Turizem d.d., Ljubljana.
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

SPREMEMBE V SESTAVI POSLOVNE SKUPINE SAVA  

Poslovno skupino Sava je na dan 30. 09. 2013 sestavljalo 8 družb manj kot konec leta 2012. 

Odprodaja celotne dejavnosti Gumarstvo z zunanjetrgovinsko mrežo je bil najpomembnejši 

projekt leta 2012 in je predstavljal enega ključnih mejnikov strategije prestrukturiranja Save. 

Pogodba s češko gumarsko skupino ČGS kot izbranim strateškim investitorjem je bila podpisana 

konec oktobra 2012. V začetku januarja 2013 so bili izpolnjeni vsi pogodbeno določeni odložni 

pogoji, kar je omogočilo nakazilo kupnine za 100-odstotni delež v družbi Savatech, d.o.o., v višini 

69,4 milijona evrov ter za 60-odstotni delež v družbi Savapro, d.o.o., v višini 1,0 milijona evrov. S 

transakcijo je bil ustvarjen dobiček v višini 23,5 milijona evrov. 

V sklopu dejavnosti Turizem sta bili ustanovljeni družbi Sava Golf d.o.o., in Sava Zdravstvo d.o.o. 

Obe družbi sta v 100-odstotnem lastništvu Save Turizma d.d. Na dan 30. 09. 2013 sta bili družbi v 

mirovanju. 

Na Okrožno sodišče v Kranju je bil vložen Predlog za začetek stečajnega postopka nad družbo 

Energetika, družba za naložbe in upravljanje z energijo, d.o.o. Sodišče je v mesecu avgustu 2013 

izdalo sklep o  uvedbi stečajnega postopka z dnem 05. 08. 2013. 

Družba ENSA BH, d.o.o., Srbac, je bila v postopku odprodaje, ki se je zaključil v novembru. 

DRUGA POJASNILA  

• Sedež matične družbe Sava, d.d.,  je bil spremenjen in se glasi: Dunajska cesta 152, Ljubljana. 

• Sedež družbe SAVA TMC, d.o.o., je bil spremenjen in se glasi: Dunajska cesta 152, Ljubljana. 

• Sedež družbe Sava Nepremičnine, d.o.o., je bil spremenjen in se glasi: Dunajska cesta 152, 

Ljubljana. 

• Sedež družbe Sava Turizem d.d., je bil spremenjen in se glasi: Dunajska cesta 152, Ljubljana. 

• Ime družbe Energetika Sava, d.o.o., se je spremenilo in se glasi: Energetika, d.o.o.  

PRIDRUŽENE DRUŽBE V POSLOVNI SKUPINI SAVA 

V letu 2013 se je število delnic Gorenjske banke, d.d., ki so v lasti Save, d.d., znižalo za 6.050 na 

146.060 delnic, delež pa znižal za 1,83 odstotne točke na 44,07 odstotka. Delnice so bile odtujene 

v postopku vnovčenja zavarovanja po pogodbi o terminski odprodaji vrednostnih papirjev. 

Upravljavski delež se je znižal na 48,82 odstotka. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Seznam pridruženih družb s primerjavo lastniških deležev na dan 30. 09. 2013 in 31. 12. 2012: 
 

 
% lastništva
30. 09. 2013 

% lastništva
31. 12. 2012 

Sprememba %  
lastništva  

v letu 2013 
Upravljavski delež

30. 09. 2013*** 
SAVA, d.d., družba za upravljanje in financiranje, Kranj - kot matična družba  

 - Gorenjska banka, d.d., Kranj* 44,07% 45,90% -1,83% 48,82% 

 - Abanka Vipa, d.d., Ljubljana 23,83% 23,83% 0,00% 23,86% 

 - NFD Holding, d.d., Ljubljana** 24,65% 24,65% 0,00% 24,65% 

 - Maksima Invest, d.d., Ljubljana - v stečaju 21,77% 21,77% 0,00% 21,77% 

SAVA TURIZEM d.d. - kot matična družba  

 - Gorenjska banka, d.d., Kranj 0,16% 0,16% 0,00% 0,17% 

 - Turizem Lendava, d.o.o. 29,92% 29,92% 0,00% 29,92% 
ENSA BH, d.o.o., Srbac, Bosna in Hercegovina - kot matična družba 

- Panensa, d.o.o., Srbac, Bosna in Hercegovina 40,00% 40,00% 0,00% 40,00% 

* Družba Sava, d.d., je poleg 27.917 delnic GBKR dne 29. 10. 2013 prenesla v fiduciarno imetništvo fiduciarja Abanka  

Vipa, d.d., Ljubljana še 6.370 delnic GBKR. Le-ta 34.287 delnic GBKR hrani v korist imetnikov obveznic SA03 izdajatelja  

Sava, d.d., kot zavarovanje za obveznosti iz obveznic do njihove zapadlosti 30. 11. 2014. 

** Po izpolnitvi odložnih pogojev, definiranih v Pogodbi o reprogramu, ki jo je družba NFD Holding, d.d., sklenila s 

posojilodajalci, se bo delež Save, d.d., znižal na 21,09 odstotka. 

***Upravljavski delež je izračunan kot razmerje med številom delnic v lasti Save, d.d., in skupnim številom izdanih delnic 

pridružene družbe, zmanjšanim za lastne delnice. 

5.2.  Poslovanje  Poslovne skupine Sava 

Sedanja podoba Poslovne skupine Sava je zaradi izvedene odprodaje družb dejavnosti 

Gumarstvo z zunanjetrgovinsko mrežo bistveno spremenjena. Največji dejavnosti v skupini sta 

od januarja 2013 dalje upravljanje finančnih naložb družbe Sava, d.d., kjer najpomembnejši delež 

predstavljajo naložbe v bančni sektor ter dejavnost Turizem. 

Družbe Poslovne skupine Sava so v devetih mesecih leta 2013 dosegle prihodke od prodaje v 

višini 52,8 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov manj od enakega lanskega obdobja ter za 2 

odstotka manj od načrtovanih prihodkov od prodaje. Dosežena je bila čista izguba v višini 4,2 

milijona evrov. Na višino poslovnega izida skupine so pozitivno vplivali prihodki pri odprodaji 

Gumarstva, družbe dejavnosti Turizem pa so glede na sezonsko naravnanost poslovanja to 

obdobje zaključile z 1,2 milijona evrov čistega dobička.  

POSLOVNA USPEŠNOST  

Informacije o poslovni uspešnosti, kjer so podane primerjalne analize na enako obdobje 

preteklega leta, upoštevajo sedanjo sestavo Poslovne skupine Sava.  V izkazu poslovnega izida za 

Poslovno skupino Sava pa so prikazane dejansko dosežene vrednosti v letu 2012.  
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

PRIHODKI OD PRODAJE  

Doseženi prihodki od prodaje družb Poslovne skupine Sava so v devetih mesecih leta 2013 znašali 

52,8 milijona evrov in so za 5 odstotkov nižji kot v enakem obdobju preteklega leta, za 

načrtovanimi vrednostmi pa zaostajajo za 2 odstotka.  

V dejavnosti Turizem se še vedno soočajo z dodatno zaostrenimi gospodarskimi razmerami, zlasti 

na slovenskem trgu. Močan upad kupne moči se odraža na ravni celotne panoge.  Ponudba 

turističnih produktov se preusmerja na trge in tržne segmente, ki jih je kriza manj prizadela. 

Poteka tudi korenita nadgradnja zdravstvene dejavnosti, hkrati pa so v izvajanju dodatni programi 

racionalizacij. V dejavnosti Turizem so bili v devetih mesecih letošnjega leta doseženi prihodki od 

prodaje v višini 48,6 milijona evrov, kar je bilo 3 odstotke manj od prihodkov v enakem obdobju 

preteklega leta in 5 odstotkov manj od načrtovanih prihodkov.  

V družbah drugih dejavnosti, ki jo sestavljajo nepremičninski družbi, družbe področja Energetika 

ter dve manjši storitveni družbi, so doseženi prodajni prihodki v višini 3,6 milijona evrov za 11 

odstotkov nižji od lanskoletnih, poslovni načrt pa presegajo za 3 odstotke.  

Prihodki od prodaje Poslovne skupine Sava od leta 2008 do septembra 2013 – v milijonih evrov 

 

POSLOVNI ODHODKI 

Poslovni odhodki v višini 53,7 milijona evrov so za 3 odstotke nižji kot v enakem lanskem obdobju 

ter v skladu z načrtovanimi vrednostmi. Stroški blaga, materiala in storitev v strukturi stroškov 

predstavljajo 51 odstotkov, stroški dela 34 odstotkov, amortizacija in odpisi vrednosti 13 odstotkov 

ter ostali poslovni odhodki 2 odstotka. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

DOBIČEK IZ POSLOVANJA (EBIT) 

Dobiček iz operativnega poslovanja družb Poslovne skupine Sava je ob koncu tretjega četrtletja 

znašal 0,3 milijona evrov, kar je za 0,8 milijona evrov manj kot v enakem lanskem obdobju ter za 

1,0 milijona evrov manj od  načrtovanega dobička iz poslovanja.  

V dejavnosti Turizem je dobiček iz poslovanja znašal 3,3 milijona evrov, v Savi, d.d.* 2,4 milijona 

evrov ter izguba v Drugih dejavnostih 0,3 milijona evrov. 

* Sava, d.d., ima v posamičnih računovodskih izkazih izkazan dobiček iz poslovanja v višini 2,4 milijona evrov, ki 

je posledica drugih prihodkov v višini 5,1 milijona evrov, doseženih pri odprodaji hotelskih nepremičnin v družbo 

dejavnosti Turizem. Navedeni dobiček je v konsolidiranih računovodskih izkazih izločen, ker je bil dosežen 

znotraj Poslovne skupine Sava. 

EBITDA in EBIT v Poslovni skupini Sava od leta 2008 do septembra 2013 – v milijonih evrov 

 

EBITDA – dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in odpisi 

EBIT – dobiček iz poslovanja 

PRIHODKI FINANCIRANJA  

Prihodki financiranja so bili doseženi v višini 10,9 milijona evrov in so zaradi odprodaje družb 

dejavnosti Gumarstvo z zunanjetrgovinsko mrežo pomembno višji kot v enakem obdobju 

preteklega leta. V pretežni meri so bili doseženi v matični družbi Sava, d.d. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Pojasnilo razlike med doseženim dobičkom Save, d.d., in dobičkom v Poslovni skupini Sava v povezavi 

z odprodajo družb dejavnosti Gumarstvo: 

 Sava, d.d. 
Poslovna 

skupina Sava Opomba 

Dobiček pri prodaji naložbe + 23,5 mio € +23,5 mio €  

Izločitve v konsolidaciji 2013 - -14,7 mio € že v preteklosti pripoznan dobiček 

Gumarstva v skupini Sava  

Dobiček pri prodaji Gumarstva  
z zunanjetrgovinsko mrežo 

+23,5 mio € +8,8 mio € 

ODHODKI  FINANCIRANJA  

Odhodki financiranja v višini 13,6 milijona evrov so v primerjavi z enakim lanskim obdobjem za 25 

odstotkov nižji. Znižanje je posledica doseženih pogojev financiranja v postopku reprograma 

posojil. Načrtovane finančne odhodke presegajo za 4,6 milijona evrov, v pretežni meri zaradi 

oslabitev finančnih naložb. 

NETO ODHODKI FINANCIRANJA 

Doseženi so bili neto odhodki financiranja v višini 2,7 milijona evrov. 

OSLABITVE FINANČNIH NALOŽB V PRIDRUŽENA PODJETJA  

Oslabitve finančnih naložb v pridružena podjetja, ki so v devetih mesecih leta 2013 dosegle 

vrednost 1,1 milijona evrov, se nanašajo na oslabitev finančne naložbe v Gorenjsko banko, d.d., v 

povezavi z zmanjšanjem števila delnic v lasti Save, d.d.,  in na oslabitev finančne naložbe v  družbo 

NFD Holding, d.d., zaradi nadaljnjega znižanja borzne cene delnice. 

IZGUBA PRED OBDAVČITVIJO 

Dosežena je bila  celotna izguba pred davki v višini 3,4 milijona evrov. Del dobičkov Save, d.d., v 

skupni višini 19,8 milijona evrov v konsolidiranih računovodskih izkazih ni priznanih. Nanašajo se 

na odprodajo Gumarstva z zunanjetrgovinsko mrežo ter odprodajo hotelskih nepremičnin. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Sestava dobička / izgube pred obdavčitvijo - v milijonih evrov  

2008 2009 2010 2011 2012 JAN – SEP 2013

Dobiček / izguba iz poslovanja brez  
odpisov vrednosti 

5,0 9,1 5,5 5,8 10,4 +0,8 

Oslabitve sredstev preko izkaza 
poslovnega izida 

-25,8 -35,9 -93,1 -160,3 -85,4 -5,1 

Finančni izid brez vključenih oslabitev -3,4 31,9 -20,1 -25,5 -18,4 +0,9 
Izid od pridruženih podjetij brez 
vključenih oslabitev 

24,5 17,4 2,6 10,9 0 0 

DOBIČEK / IZGUBA PRED OBDAVČITVIJO 0,3 22,5 -105,1 -169,1 -93,4 -3,4 

DAVEK 

Sava, d.d., ima v povezavi s spremenjeno zakonodajo na področju davka od dohodkov pravnih 

oseb ocenjeno vrednost davka od dohodka glede na poslovni izid obračunskega obdobja in znaša 

0,7 milijona evrov. 

ČISTA IZGUBA  

V Poslovni skupini Sava je bila v obdobju januar – september 2013 dosežena čista izguba v višini 4,2 

milijona evrov.  

Čisti dobiček / izguba  v Poslovni skupini Sava od leta 2008 do septembra 2013 – v milijonih evrov 

 

Sestava sredstev in virov sredstev 

BILANČNA VSOTA TER STRUKTURA SREDSTEV IN VIROV SREDSTEV 

Bilančna vsota družb Poslovne skupine Sava je na dan 30. 09. 2013  znašala 386,4  milijona evrov in 

je za 94,5 milijona evrov oziroma za 20 odstotkov nižja kot konec leta 2012. Neto znižanje bilančne 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

vsote je v pretežni meri posledica odprodaje družb dejavnosti Gumarstvo z zunanjetrgovinsko 

mrežo. 

V strukturi sredstev finančne naložbe predstavljajo 39 odstotkov, nepremičnine, naprave in 

oprema 44 odstotkov, ostala sredstva (zaloge, poslovne terjatve, dana posojila, odložene terjatve 

za davek in drugo) pa 17 odstotkov.  

V strukturi virov sredstev je kapital udeležen s 16 odstotki,  dolgoročni dolgovi  z 29 odstotki  ter 

kratkoročni dolgovi  s 55 odstotki.  

Dolgoročna sredstva družb Poslovne skupine Sava so v 51 odstotkih financirana z dolgoročnimi viri, 

v 49 odstotkih pa s kratkoročnimi viri. 

SREDSTVA 

Najpomembnejše spremembe sredstev Poslovne skupine Sava glede na konec leta 2012 so bile 

naslednje: 

• vrednost naložbenih nepremičnin, ki je na dan 30. 09. 2013 dosegla višino 10,7 milijona evrov, 

se je v primerjavi s koncem preteklega leta zvišala za 3,9 milijona evrov. Neto povišanje je v 

pretežni meri posledica prenosa vrednosti nepremičnin, namenjenih odprodaji v družbi Sava 

Nepremičnine, d.o.o., iz  zalog na naložbene nepremičnine v višini 6,5 milijona evrov ter 

odprodaje zemljišč v Kranju v višini 2,2 milijona evrov; 

• vrednost naložb v pridružena podjetja, ki je na dan 30. 09. 2013 dosegla višino 116,9 milijona 

evrov, se je v primerjavi s koncem preteklega leta znižala za 4,6 milijona evrov. Znižanje je v 

pretežni meri nastalo v povezavi z vnovčenjem 6.050  zastavljenih delnic Gorenjske banke, 

d.d., in s tem znižanja lastniškega deleža Save, d.d., v Gorenjski banki, d.d., za 1,83 odstotne 

točke na 44,07 odstotka; 

• sredstva za prodajo, ki so bila na dan 31. 12. 2012 izkazana v višini 91,4 milijona evrov, so po 

vsebini predstavljala vsa sredstva družb dejavnosti Gumarstvo z zunanjetrgovinsko mrežo. 

Prodajna transakcija deležev je bila zaključena v mesecu januarju 2013, zato ta sredstva niso 

več vključena med sredstva skupine Sava. Na dan 30. 09. 2013 izkazano stanje sredstev za 

prodajo v višini 2,6 milijona evrov pa predstavlja sredstva družbe Ensa BH, d.o.o., Srbac, ki je 

bila takrat še postopku odprodaje; 

• zaloge, ki so bile na dan 30. 09. 2013 izkazane v višini 4,8 milijona evrov, so se v primerjavi s 

koncem preteklega leta zaradi prenosa vrednosti nekaterih nepremičnin na naložbene 

nepremičnine znižale za 6,9 milijona evrov. 96 odstotkov stanja zalog pa še vedno 

predstavljajo nepremičnine v družbi Sava Nova, d.o.o., Zagreb, kjer še ni sprejeta dokončna 

odločitev ali o odprodaji ali o nadaljevanju aktivnosti na zemljiščih; 

 



 

22 

 

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

• vrednost poslovnih in drugih terjatev ter danih posojil, ki je na dan 30. 09. 2013 dosegla višino 

34,8 milijona evrov, je za 7,4 milijona evrov višja kot konec preteklega leta. Povišanje v 

pretežni meri predstavljajo sredstva na skrbniškem računu iz naslova odprodaje Gumarstva z 

zunanjetrgovinsko mrežo, ki se dogovorno z bankami upnicami črpajo mesečno.  

Primerjava sestave sredstev Poslovne skupine Sava na dan 30. 09.  2013 in 31. 12. 2012  – v milijonih evrov 

 

KAPITAL IN DOLGOVI 

Najpomembnejše spremembe virov sredstev v devetih mesecih leta 2013 so bile naslednje: 

• kapital v višini 61,9 milijona evrov  je predstavljal 16 odstotkov vseh virov sredstev, njegovo 

znižanje za 5,4 milijona evrov v primerjavi s koncem preteklega leta pa je posledica dosežene 

izgube skupine v višini  4,2 milijona evrov ter sprememb v rezervah za pošteno vrednost in 

sprememb v delu kapitala, ki pripada manjšinskim lastnikom; 

• dolgoročni  dolgovi so dosegli vrednost 112,5 milijona evrov in so v primerjavi s koncem 

preteklega leta višji za 42,2 milijona evrov. Neto povišanje je posledica doseženih pogojev 

reprograma posojil v družbah dejavnosti Turizem; 

• kratkoročni dolgovi so dosegli vrednost 212,0 milijona evrov in so od  tistih konec preteklega 

leta nižji za 131,3 milijona evrov. Znižanje kratkoročnih dolgov za 33,2 milijona evrov po vsebini 

predstavlja vse vire sredstev družb dejavnosti Gumarstvo z zunanjetrgovinsko mrežo. 

Prodajna transakcija deležev je bila zaključena v mesecu januarju 2013, zato ti viri sredstev niso 

več vključeni med vire sredstev skupine Sava. Kratkoročne finančne obveznosti so se znižale 

za 95,7 milijona evrov, kar v višini 53,0 milijona evrov predstavlja razdolžitev družb Poslovne 

skupine Sava, razlika v neto višini 42,7 milijona evrov pa je v pretežni meri sprememba 

kratkoročnih posojil v dolgoročna posojila po pogojih, doseženih v reprogramu posojil družb 

dejavnosti Turizem; 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

• vrednost skupnih prejetih dolgoročnih posojil in kratkoročnih finančnih obveznosti družb 

Poslovne skupine Sava je na dan 30. 09. 2013 znašala 292,4 milijona evrov, kar je za 53,1 

milijona evrov manj kot konec leta 2012 (odplačana posojila). 

Primerjava sestave virov sredstev Poslovne skupine Sava na dan 30. 09. 2013 in 31. 12. 2012  –  

v milijonih evrov 

 

Investicije 

Investicijska vlaganja družb Poslovne skupine Sava so v devetih mesecih letošnjega leta dosegla 

vrednost 4,0 milijona evrov in so bila skoraj v celoti realizirana v dejavnosti Turizem. 

Število zaposlenih v Poslovni skupini Sava 

V Poslovni skupini Sava je bilo na dan 30. 09. 2013 zaposlenih 1.061 sodelavcev, kar je 1.046 

sodelavcev manj kot konec preteklega leta. Znižanje za 923 zaposlenih je posledica odprodaje 

družb dejavnosti Gumarstvo z zunanjetrgovinsko mrežo, znižanje za 123 sodelavcev pa je v 

pretežni meri povezano s prenosom storitev čiščenja skupaj z zaposlenimi v dejavnosti Turizem na 

zunanjega izvajalca.  

Finančno prestrukturiranje Save, d.d., in Save Turizma d.d. 

Uprava družbe Sava, d.d., je  23. 07. 2013  z organizatorjem, agentom  in agentom za zavarovanja 

konzorcija bank -  Novo Ljubljansko banko, d.d., ter ostalimi bankami upnicami uspešno zaključila 

proces sklenitve t.i. MRA (Master Restructuring Agreement) oz. »Krovne pogodbe o finančnem 

prestrukturiranju«. Pogodba se nanaša na reprogram obstoječih kreditnih obveznosti Save, d.d., v 

višini 187,7 milijona evrov, obrestna mera je 3 – odstotna, datum uveljavitve reprograma je 28. 02. 

2013, končni datum pa 30. 11. 2014. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

S podpisom te pogodbe so banke upnice Savi, d.d., omogočile odlog na odplačilo glavnic po 

obstoječih posojilih. Sava, d.d., se je obvezala, da bo v tem obdobju redno odplačevala 1 - 

odstotne obresti, medtem ko bo del odloženih obresti zapadel v plačilo ob koncu pogodbenega 

obdobja. Uprava Save, d.d., se je s podpisom pogodbe o reprogramu svojih kreditnih obveznosti 

bankam zavezala tudi za nadaljnje dosledno uresničevanje začrtane strategije v smeri 

dezinvestiranja finančnega  premoženja družbe, zniževanja stroškov  in izboljševanja uspešnosti 

poslovanja.     

Uprava družbe Sava Turizem d.d., je dne  02. 07. 2013 z bankami upnicami podpisala sporazum o 

reprogramu finančnih obveznosti. Ena od bank upnic k sporazumu ni pristopila, je pa z družbo 

Sava Turizem d.d., sklenila dodatek h kreditni pogodbi pod enakimi pogoji, kot so z ostalimi 

bankami upnicami dogovorjeni v sporazumu o reprogramu. Pogodba se nanaša na reprogram 

obstoječih kreditnih obveznosti  Save Turizma d.d., v višini 49,7 milijona evrov, obrestna mera je 

3mEUR + 5 odstotkov, datum uveljavitve reprograma je 02. 07. 2013, končni datum pa 02. 08. 2018.  

5.3.  Poslovanje Save, d.d. 

Odprodaja celotne dejavnosti Gumarstvo z zunanjetrgovinsko mrežo je bil najpomembnejši 

projekt leta 2012 in je predstavljal enega ključnih mejnikov strategije prestrukturiranja Save. 

Pogodba s češko gumarsko skupino ČGS kot izbranim strateškim investitorjem je bila podpisana 

konec oktobra 2012.  V začetku januarja 2013 pa so bili izpolnjeni vsi pogodbeno določeni odložni 

pogoji, kar je omogočilo nakazilo kupnine za 100-odstotni delež v družbi Savatech, d.o.o., v višini 

69,4 milijona evrov ter za 60-odstotni delež v družbi Savapro, d.o.o., v višini 1,0 milijona evrov.  

S transakcijo je bil ustvarjen dobiček v višini 23,5 milijona evrov. Z odprodajo hotelskih nepremič-

nih v družbo dejavnosti Turizem je le ta postala ekonomsko zaokrožena celota, Sava, d.d., pa je 

pri tem dosegla dobiček v višini 5,2 milijona evrov. Sava, d.d., je tako v devetih mesecih leta 2013 

ustvarila čisti dobiček v višini 16,9 milijona evrov ter znižala finančne obveznosti za 70,7 milijona 

evrov.  

Dne 23. 07. 2013 je uprava Save, d.d., z bankami upnicami podpisala Okvirno pogodbo o 

finančnem prestrukturiranju posojilnih obveznosti Save, d.d. S tem bil izpolnjen ključni pogoj 

tako za doseganje solventnosti in likvidnosti družbe kot tudi za nadaljevanje izvajanja začrtane 

strategije prestrukturiranja. 

 

 



 

25 

 

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Poslovna uspešnost Save, d.d. 

Pregled pomembnejših podatkov o  poslovanju Save, d.d. – po letih 

  2008 2009 2010 2011 2012  jan-sep / 2012  jan-sep / 2013

Čisti prihodki od prodaje 8,4 8,1 8,7 5,5 3,1 2,2 1,6

Drugi prihodki 0,7 0,2 1,6 0,0 0,5 0,3 5,2

Stroški iz poslovanja -13,4 -11,1 -10,6 -9,5 -6,5 -4,4 -4,4

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA -4,3 -2,8 -0,3 -4,0 -2,9 -1,9 2,4

FINANČNI IZID 6,6 27,8 -79,2 -167,6 -41,8 -7,2 15,2

POSLOVNI IZID PRED DAVKI 2,3 25,8 -79,4 -170,7 -44,7 -9,1 17,6

ČISTI POSLOVNI IZID 4,6 27,4 -72,9 -156,1 -49,0 -11,3 16,9

Čisti poslovni izid Save, d.d., po letih – v mio EUR  

 

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

Ustvarili smo 1,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 30 odstotkov več od načrtovanih in 

za 27 odstotkov manj od doseženih v enakem lanskem obdobju. Odstopanje od lanskoletnih 

prihodkov je posledica prenehanja zaračunavanja storitev v povezavi z odprodajo dejavnosti 

Gumarstvo z zunanjetrgovinsko mrežo. 

Čisti prihodki od prodaje so bili v 65 odstotkih doseženi v odnosu do partnerjev izven skupine, v 35 

odstotkih pa so predstavljali prodajo storitev Save, d.d., družbam v skupini. 

DRUGI PRIHODKI 

Ustvarili smo 5,2 milijona evrov drugih prihodkov, ki so predstavljali razliko v ceni pri odprodaji 

osnovnih sredstev. 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

V januarju 2013 je bila izvedena odprodaja hotelskih nepremičnin družbi Sava TMC, d.o.o., ki je del 

dejavnosti Turizem. Kupnina za nepremičnine je znašala 15,3 milijona evrov, višina kupnine pa je 

bila določena z upoštevanjem Poročila o ocenjevanju vrednosti nepremičninskih pravic. Pri tem je 

Sava, d.d., dosegla dobiček v višini 5,1 milijona evrov. Z realizacijo odprodaje hotelskih 

nepremičnin je dejavnost Turizem postala tudi ekonomsko zaokrožena celota. 

Preostanek drugih prihodkov v višini 0,1 milijona evrov je bil dosežen pri prodaji zemljišča v Kranju. 

STROŠKI IZ POSLOVANJA 

Dosegli so 4,4 milijona evrov in so zaradi zamika pri stroških svetovanj za 18 odstotkov nižji od 

načrtovanih stroškov. Zaradi stroškov pravnega in finančnega svetovanja pri odprodaji dejavnosti 

Gumarstvo z zunanjetrgovinsko mrežo le-ti niso primerljivi z doseženimi v enakem obdobju 

preteklega leta. Brez upoštevanja navedenih stroškov so v obračunskem obdobju letošnjega leta 

doseženi stroški za 25 odstotkov nižji od lanskoletnih. 

V njihovi sestavi predstavljajo 66 odstotkov stroški storitev, 31 odstotkov stroški dela ter 3 

odstotke amortizacija in drugi odhodki. 

Precejšen del teh stroškov je nastal zaradi upravljanja finančnih naložb, zato je del finančnih 

prihodkov namenjen tudi njihovemu pokrivanju. 

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 

Dosežen dobiček iz poslovanja v višini 2,4 milijona evrov je posledica dobička pri odprodaji 

osnovnih sredstev in je zaradi zamika pri stroških svetovanj nekoliko višji od načrtovanega za to 

obdobje. 

FINANČNI IZID  

Finančni izid v družbi Sava, d.d., je bil zaradi ugodne odprodaje družb dejavnosti Gumarstvo z 

zunanjetrgovinsko mrežo pozitiven v višini 15,2 milijona evrov.  

Obresti za prejeta bančna posojila so za obdobje januar – september 2013 obračunane po 

obrestni meri, opredeljeni v Okvirni pogodbi o finančnem prestrukturiranju.  Obrestna mera je 

določena v višini 3,0 odstotka, pri čemer 1,0 odstotka zapada v plačilo mesečno, preostala 2,0 

odstotka pa konec novembra 2014.  

 

 

 

 



 

27 

 

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Finančni izid po vrstah aktivnosti  

Finančni izid 
Finančni 
prihodki 

Finančni 
odhodki 

Finančni 
izid 

  2008 2009 2010 2011 2012 Jan - sep / 2013 

Dividende 33,2 20,8 29,3 11,3 8,1 0,1 0,0 0,1

Odprodaja dejavnosti 
Gumarstvo z ZTM 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 -0,8 23,5

Vrednostni papirji 0,6 39,8 0,8 1,6 0,5 0,1 0,0 0,1

Oslabitve finančnih naložb -14,9 -22,7 -95,0 -158,1 -34,5 0,0 -2,7 -2,7

Obresti -12,3 -10,1 -12,9 -16,1 -15,8 0,8 -7,7 -6,9

Ostalo 0,0 0,0 -1,4 -6,3 -0,1 1,1 0,0 1,1

Skupaj 6,6 27,8 -79,2 -167,6 -41,8 26,4 -11,2 15,2

CELOTNI DOBIČEK PRED DAVKI 

V devetih mesecih leta 2013 doseženi celotni dobiček Save, d.d., pred davki je znašal 17,6 milijona 

evrov, na njegovo višino pa so vplivali neto finančni prihodki pri odprodaji Gumarstva z 

zunanjetrgovinsko mrežo v višini 23,5 milijona evrov ter prihodki pri odprodaji osnovnih sredstev v 

višini 5,2 milijona evrov. Borzna in splošna gospodarska gibanja pa so zahtevala oslabitve 

finančnih naložb v višini 2,7 milijona evrov. 

DAVEK OD DOHODKOV  

Sava, d.d., ima v povezavi s spremenjeno zakonodajo na področju davka od dohodkov pravnih 

oseb ocenjeno vrednost davka od dohodka glede na devetmesečni poslovni izid in znaša 0,7 

milijona evrov. 

ČISTI DOBIČEK 

Doseženi čisti dobiček Save, d.d., je v devetih mesecih leta 2013 znašal  16,9 milijona evrov, s 

poslovnim načrtom za to obdobje pa je bil predviden čisti dobiček v višini 18,6 milijona evrov. 

BILANČNI DOBIČEK  

Gibanje bilančnega dobička Save, d.d., na dan 30. 09. 2013 - v mio EUR 

Čisti poslovni izid jan - sep 2013 16,9

Prenesena izguba iz preteklih let 0,0

Bilančni dobiček na dan 30. 09. 2013* 16,9

* Na 19. Skupščini Save, d.d., ki je bila dne 30. 04. 2013, je bil sprejet sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala po 

poenostavljenem postopku. Zmanjšanje osnovnega kapitala v višini 58,3 milijona evrov je po vsebini predstavljalo 

pokrivanje celotne prenesene izgube, v sodni register pa je bilo vpisano dne 20. maja 2013. Tako bilančni dobiček v letu 2013 

predstavlja samo poslovni izid leta 2013.  
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Sestava sredstev in virov sredstev 

BILANČNA VSOTA 

Znašala je 277,9 milijona evrov in je bila v primerjavi s tisto konec leta 2012 za 20 odstotkov nižja. 

SESTAVA SREDSTEV 

Največji, to je 81-odstotni delež v strukturi sredstev, so predstavljale dolgoročne finančne naložbe. 

Dana posojila so imela 8-odstotni delež, odložene terjatve za davek 7-odstotni delež ter ostala 

sredstva 4-odstotni delež. 

• Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin je na dan 30. 09. 2013 

znašala 2,6 milijona evrov. V primerjavi s koncem predhodnega leta se je znižala za 12,4 

milijona evrov: 

-  znižanje je v pretežni meri posledica odprodaje hotelskih nepremičnin iz Save, d.d., v 

dejavnost Turizem. Knjigovodska vrednost odprodanih nepremičnin je znašala 10,2 

milijona evrov, ocenjena prodajna vrednost 15,3 milijona evrov, dosežena razlika v ceni, ki 

je bila vključena v izkaz poslovnega izida Save, d.d., pa 5,1 milijona evrov; 

-  preostalo neto znižanje v znesku 2,2 milijona evrov predstavlja odprodajo zemljišč v 

Kranju. 

• V sestavi dolgoročnih finančnih naložb (in sredstev za prodajo), ki so bile izkazane v višini 

229,3 milijona evrov in so bile v primerjavi s koncem preteklega leta za 65,4 milijona evrov 

nižje, so v devetih mesecih leta 2013 nastale sledeče pomembnejše spremembe:  

-  odprodani so bili lastniški deleži v družbah dejavnosti Gumarstvo z zunanjetrgovinsko 

mrežo, katerih knjigovodska vrednost je znašala 58,4 milijona evrov (osnovna nabavna 

vrednost 46,9 milijona evrov), prodajna vrednost pa 70,4 milijona evrov. Pri tem je bil 

realiziran neto dobiček v višini 23,5 milijona evrov; 

-  naložbe v pridružena podjetja so se znižale za 3,8 milijona evrov in sicer v pretežni meri 

zaradi vnovčenja 6.050 delnic Gorenjske banke, s katerimi je bila zavarovana opcija za 

nakup vrednostnih papirjev; 

-  ostala neto znižanja pa so znašala 3,2 milijona evrov in so v pretežni meri predstavljala 

oslabitve finančnih naložb. 

• Kratkoročne finančne naložbe, ki so bile izkazane v višini 19,0 milijona evrov, so bile za 5,9 

milijona evrov višje od stanja konec preteklega leta. 

Sestava kratkoročnih finančnih naložb  je bila naslednja: 

-  bruto terjatev iz naslova kratkoročno danih posojil družbi NFD Holding, d.d., je znašala 

17,8 milijona evrov in je bila v primerjavi s koncem preteklega leta zaradi odplačila 

posojila znižana za 4,0 milijona evrov. Dani posojili sta na osnovi ocene ustreznosti 
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prejetih zavarovanj oslabljeni za 9,3 milijona evrov. Ko bodo izpolnjeni odložni pogoji po 

Pogodbi o reprogramu NFD Holdinga, d.d., bo del danega posojila v višini 1,7 milijona 

evrov pretvorjen v dolgoročno finančno naložbo; 

-  ostale kratkoročne finančne naložbe so znašale 10,5 milijona evrov. 

• Ostala sredstva, ki so bila izkazana v skupni višini 27,0 milijona evrov, so bila sestavljena iz 

naslednjih sredstev: 

-  največji del, to je 20,7 milijona evrov so predstavljale odložene terjatve do države za 

davek. Odložene terjatve za davek so v pretežni meri nastale v povezavi z oslabitvami 

finančnih naložb na pošteno vrednost; 

-  znesek 1,8 milijona evrov je predstavljal terjatev do kupca nepremičninskega podjetja – 

do izpolnitve pogodbeno opredeljenih odložnih pogojev; 

-  znesek 1,8 milijona evrov je predstavljal preostanek terjatve do družbe dejavnosti 

Turizem iz naslova odprodaje hotelskih nepremičnin; 

-  preostali znesek v višini 2,7 milijona evrov pa so bile terjatve za obresti za dana posojila 

ter denarna sredstva na računih. 

Sestava sredstev Save, d.d., na dan 30. 09. 2013 ter primerjava z 31. 12. 2012 – v mio EUR  

 
 

SESTAVA VIROV SREDSTEV 

• Kapital družbe Sava, d.d., v višini 43,3 milijona evrov je bil za 5,6 milijona evrov oziroma za 15 

odstotkov višji kakor konec preteklega leta. V sestavi virov sredstev je predstavljal 16 

odstotkov. Spremembe v kapitalu so bile naslednje: 

-  dosežen je bil dobiček poslovnega obdobja v višini 16,9 milijona evrov; 

-  presežek iz prevrednotenja se je znižal za 11,3 milijona evrov; 
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-  izguba iz preteklih let v višini 58,3 milijona evrov je bila na osnovi skupščinskega sklepa o 

zmanjšanju osnovnega kapitala po poenostavljenem postopku pokrita iz osnovnega 

kapitala, kar pa na višino skupnega kapitala ni imelo vpliva.     

• Skupne finančne obveznosti Save, d.d., so dosegle vrednost 227,8 milijona evrov in so bile v 

primerjavi s koncem preteklega leta znižane za 70,7 milijona evrov. Njihov delež v bilančni 

vsoti je bil 82 – odstoten. Med skupnimi finančnimi obveznostmi ima Sava, d.d., za 220,3 

milijona evrov prejetih posojil izven Poslovne skupine Sava. Za zavarovanje obveznosti iz 

naslova prejetih posojil Save, d.d., je bila na dan 30. 09. 2013 posojilodajalcem dana zastava 

sredstev Save, d.d., v višini 238,2 milijona evrov ter zastava sredstev dejavnosti Turizem v višini 

13,9 milijona evrov. 

• Ostali viri sredstev v višini 6,8 milijona evrov se nanašajo na kratkoročne poslovne 

obveznosti, na kratkoročne in dolgoročne rezervacije ter na odložene obveznosti za davek.  

V navedeni znesek so vključene tudi obveznosti za obresti za prejeta posojila, obračunane po 

določilih Okvirne pogodbe o finančnem prestrukturiranju. 

Sestava virov sredstev Save, d.d., na dan 30. 09. 2013 in primerjava z 31. 12. 2012 – v mio EUR 

 

Število zaposlenih 

V Savi, d.d., je bilo na dan 30. 09. 2013 zaposlenih 22 sodelavcev, njihovo število pa je bilo v 

primerjavi s koncem leta 2012 zaradi prezaposlitve v druge družbe izven skupine Sava oziroma 

odhoda iz družbe nižje za 9 sodelavcev. 
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Finančno prestrukturiranje Save, d.d. 

Uprava družbe Sava, d.d., je dne 23. 07. 2013 z organizatorjem, agentom  in agentom za 

zavarovanja konzorcija bank - Novo Ljubljansko banko, d.d., ter ostalimi bankami upnicami 

uspešno zaključila proces sklenitve t.i. MRA (Master Restructuring Agreement) oz. »Okvirne 

pogodbe o finančnem prestrukturiranju«. Pogodba se nanaša na reprogram obstoječih kreditnih 

obveznosti Save, d.d., v višini 187,7 milijona evrov, obrestna mera je 3-odstotna, datum uveljavitve 

reprograma je 28. 02. 2013, končni datum pa 30. 11. 2014. 

S podpisom te pogodbe so banke upnice Savi, d.d., omogočile odlog na odplačilo glavnic po 

obstoječih posojilih. Sava, d.d., se je obvezala, da bo v tem obdobju redno odplačevala 1-odstotne 

obresti, medtem ko bo del odloženih obresti zapadel v plačilo ob koncu pogodbenega obdobja. 

Uprava Save, d.d., se je s podpisom pogodbe o reprogramu svojih kreditnih obveznosti bankam 

zavezala tudi za nadaljnje dosledno uresničevanje začrtane strategije v smeri dezinvestiranja 

finančnega  premoženja družbe, zniževanja stroškov  in izboljševanja uspešnosti poslovanja.     
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6. Računovodski izkazi 

6.1.  Konsolidirani računovodski izkazi za Poslovno skupino Sava za obdobje 
januar – september 2013 (po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja) 

Konsolidirani izkaz finančnega položaja za Poslovno skupino Sava na dan 30. september 2013 

v 000 EUR 

 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012 
SREDSTVA    
Nepremičnine, naprave in oprema 160.843 211.462 164.969 
Neopredmetena sredstva 525 502 565 
Naložbene nepremičnine 10.746 9.846 6.865 
Naložbe v pridružena podjetja 116.932 198.974 121.585 
Dolgoročni vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo 32.818 36.330 36.582 
Dolgoročna posojila 44 353 20 
Odložene terjatve za davek 20.620 22.570 19.293 
Dolgoročna sredstva 342.528 480.037 349.879 
Sredstva za prodajo 2.595 0 91.427 
Zaloge 4.806 28.356 11.710 
Poslovne in druge terjatve 9.916 35.708 7.863 
Terjatve za davek od dobička 0 897 0 
Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 
Dana posojila 24.843 25.121 19.500 
Denar in denarni ustrezniki 1.722 6.829 551 
Kratkoročna sredstva 43.882 96.911 131.051 
Sredstva 386.410 576.948 480.930 
KAPITAL IN DOLGOVI    
Osnovni kapital 25.442 83.751 83.751 
Vplačani presežek kapitala 0 0 0 
Rezerve 4.977 4.977 4.977 
Rezerve za pošteno vrednost -4.573 -4.462 -3.782 
Lastne delnice -4.977 -4.977 -4.977 
Prevedbena rezerva 0 276 0 
Zadržani čisti dobiček 39.885 73.446 -14.241 
Kapital, pripisan lastnikom obvladujočega podjetja 60.754 153.011 65.728 
Neobvladujoči delež 1.168 1.643 1.568 
Kapital 61.922 154.654 67.296 
Dolgoročne rezervacije 2.858 6.285 2.921 
Razmejene državne podpore 9.239 12.015 9.598 
Prejeta dolgoročna posojila 100.356 53.526 57.740 
Dolgoročne poslovne obveznosti 0 22 0 
Odložene obveznosti za davek 0 0 0 
 Dolgoročni dolgovi 112.453 71.848 70.259 
Obveznosti za prodajo 861 0 33.197 
Kratkoročne finančne obveznosti 192.053 307.929 287.738 
Kratkoročne poslovne obveznosti 14.147 34.230 18.418 
Kratkoročne rezervacije (PČR) 4.974 8.287 4.022 
Kratkoročni dolgovi 212.035 350.446 343.375 
Dolgovi skupaj 324.488 422.294 413.634 
Kapital in dolgovi 386.410 576.948 480.930 
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Konsolidirani izkaz poslovnega izida za Poslovno skupino Sava za obdobje januar – september 2013 

                                                                                                                                  v 000 EUR 

 JAN - SEP 2013 JAN - SEP 2012 

 Prihodki od prodaje 52.826 149.404 

 Sprememba vrednosti zalog 13 -646 

 Drugi poslovni prihodki 1.214 3.162 

 Poslovni prihodki  54.053 151.920 

 Stroški blaga, materiala, storitev -27.491 -90.434 

 Stroški dela -18.264 -39.669 

 Amortizacija -6.319 -10.290 

 Odpisi vrednosti -423 -1.018 

 Drugi odhodki poslovanja -1.215 -1.288 

 Odhodki poslovanja -53.712 -142.699 

 Dobiček / izguba iz poslovanja 341 9.221 

 Prihodki financiranja 10.916 2.750 

 Odhodki financiranja -13.610 -17.719 

 Neto prihodki / odhodki financiranja -2.694 -14.969 

 Delež v dobičku pridruženih podjetij 0 0 

 Delež v izgubi pridruženih podjetij 0 0 

 Oslabitve finančnih naložb v pridružena podjetja -1.095 -2.044 

Neto odhodki od pridruženih podjetij -1.095 -2.044 

Dobiček / izguba pred obdavčitvijo -3.448 -7.792 

 Davek -719 -3.712 

 Čista dobiček / izguba poslovnega leta -4.167 -11.504 
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Konsolidirani izkaz drugega vseobsegajočega donosa za Poslovno skupino Sava za obdobje januar – 

september 2013 
                                                                                                                                                    v 000 EUR 

 JAN - SEP 2013 JAN - SEP 2012 

 Čisti dobiček / izguba poslovnega obdobja -4.167 -11.504 

Drugi vseobsegajoči donos:   
-   prevedbene razlike   40 

-   učinkoviti del sprememb poštene vrednosti varovanja denarnih tokov 0 0 

-   sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih 
sredstev 

-807 981 

-   odloženi davek od spremembe poštene vrednosti za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev 

68 -191 

-   sprememba poštene vrednosti naložb v pridružene družbe 0 0 

-   sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih 
sredstev, ki se prenese v poslovni izid 

-52 -709 

-   odloženi davek od spremembe poštene vrednosti za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev, ki se prenese v poslovni izid 

0 137 

-   aktuarski dobički / izgube v pokojninski shemi z zagotovljenimi 
prejemki 

0 0 

- odloženi davek 0 167 

Drugi vseobsegajoči donos, zmanjšan za odloženi davek v poslovnem 
obdobju 

-791 425 

Skupaj vseobsegajoči donos v poslovnem obdobju -4.958 -11.079 

Vseobsegajoči donos pripada:     

 Lastnikom obvladujočega podjetja -4.975 -11.069 

 Neobvladujočemu deležu 17 -10 

Skupni vseobsegajoči donos v poslovnem obdobju -4.958 -11.079 
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Konsolidirani izkaz poslovnega izida za Poslovno skupino Sava po četrtletjih leta 2013 
v 000 EUR 

 JAN - MAR 2013 APR - JUN 2013 JUL - SEP 2013 

 Prihodki od prodaje izdelkov in storitev 12.377 17.551 22.898 

 Sprememba vrednosti zalog 32 48 -67 

 Drugi poslovni prihodki 469 462 283 

 Poslovni prihodki  12.878 18.061 23.114 

 Stroški blaga, materiala, storitev -8.484 -8.515 -10.492 

 Stroški dela -6.128 -6.338 -5.798 

 Amortizacija -2.195 -2.037 -2.087 

 Odpisi vrednosti -348 -163 88 

 Drugi odhodki poslovanja -260 -338 -617 

 Odhodki poslovanja -17.415 -17.391 -18.906 

 Dobiček / izguba iz poslovanja -4.537 670 4.208 

 Prihodki financiranja 10.469 197 250 

 Odhodki financiranja -4.663 -6.315 -2.632 

 Neto prihodki / odhodki financiranja 5.806 -6.118 -2.382 

 Neto prihodki / odhodki od pridruženih podjetij -1.057 -21 -17 

 Dobiček/izguba pred obdavčitvijo 212 -5.469 1.809 

 Davek -993 251 23 

 Čisti dobiček/izguba poslovnega leta -781 -5.218 1.832 
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Konsolidirani izkaz denarnih tokov za obdobje  januar – september 2013  

                   v 000 EUR 
 JAN - SEP 2013 JAN - SEP 2012 

 FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU    

Neto dobiček/izguba -4.167 -11.504 

Prilagoditve za:   

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 6.069 9.924 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 88 69 

Amortizacija naložbenih nepremičnin 162 201 

Odpisi in oslabitve nepremičnin, naprav in opreme 0 2 

Odpisi investicij v teku 0 0 

Odprava oslabitev nepremičnin, naprav in opreme -1.569 0 

Odprava okrepitve nepremičnin, naprav in opreme 0 0 

Odpisi neopredmetenih sredstev 0 0 

Odpisi in oslabitve naložbenih nepremičnin 141 0 

Oslabitve terjatev 282 0 

Oslabitev vrednosti finančnih sredstev 2.474 1.279 

Oslabitev vrednosti naložb v pridružene družbe 1.095 873 

Dobički od prodaje nepremičnin, naprav in opreme 0 -41 

Izguba pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme 0 20 

Dobiček od prodaje naložbenih nepremičnin -126 -260 

Izguba od prodaje naložbenih nepremičnin 0 0 

Prevedbena razlika 0 40 

Dobiček od prodaje vrednostnih papirjev -73 -708 

Izguba pri prodaji vrednostnih papirjev 0 0 

Izguba pri prodaji odvisnih družb 0 101 

Prihodki od nakupa odvisne družbe 0 -68 

Prejete dividende in deleži v dobičku 0 -176 

Delež v izgubi pridruženih podjetij 0 0 

Tečajne razlike 0 0 

Oslabitev danih posojil 0 0 

Oslabitev danih posojil do pridruženih družb 0 1.171 

Odhodki za obresti 9.927 15.683 

Prihodki od obresti -782 -1.346 

Obveznosti / terjatve za davek od dobička 0 3.712 
 Dobiček iz poslovanja pred spremembo operativnega 
kapitala in rezervacij  

13.521 18.972 

Sprememba dolgoročnih terjatev -1.327 2.153 

Sprememba kratkoročnih terjatev -17.353 -7.106 

Sprememba zalog 1.100 991 

Sprememba kratkoročnih poslovnih obveznosti -3.294 2.833 

Sprememba dolgoročnih poslovnih obveznosti 0 -674 

Sprememba rezervacij -59 -330 

Sprememba državnih podpor -359 -228 

 Pri poslovanju pridobljena denarna sredstva -7.771 16.611 

 Plačani davek od dobička 0 -1.456 

  Čisti denarni tok iz poslovanja  -7.771 15.155 
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                                                                                                                                                    v 000 EUR 
 JAN - SEP 2013 JAN - SEP 2012 

 FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU    

Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme -3.951 -4.725 

Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme 249 185 

Izdatki za nakup neopredmetenih sredstev -48 -111 

Izdatki za nakup naložbenih nepremičnin 0 -7 

Prejemki od prodaje naložbenih nepremičnin 2.300 260 

Prejemki od prodaje odvisnih podjetij 70.400 5.760 

Prejemki od prodaje pridruženih podjetij 3.557 0 

Prejemki od vrnjenih posojil 3.973 19.468 

Izdatki za dana posojila -6.317 -25.530 

Izdatki za nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev -170 -80 

Prejemki od prodaje dolgoročnih vrednostnih papirjev 726 4.696 

Prejete dividende in deleži v dobičku 0 108 

Prejete obresti 782 1.346 

  Čisti finančni tok iz naložbenja  71.501 1.360 

 FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

Nakup lastnih delnic 0 0 

Druge spremembe kapitala -401 -63 

Prejemki od prejetih dolgoročnih posojil 0 111 

Izdatki za prejeta dolgoročna posojila 0 -4.099 

Prejemki od prejetih kratkoročnih posojil 0 16.059 

Izdatki za prejeta kratkoročna posojila -53.069 -16.660 

Izdatki za dividende delničarjev skupine 0 0 

Plačane obresti -9.092 -15.683 

Čisti denarni tok iz financiranja -62.562 -20.335 

Čisto povečanje oz. zmanjšanje denarnih sredstev in 
njihovih ustreznikov 

1.168 -3.820 
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Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje  januar – september 2013                       
 v 000 EUR 

 

Osnovni 
kapital 

Vplačani 
presežek 
kapitala Rezerve 

Rezerve 
za  

lastne 
delnice 

Rezerve 
za 

pošteno 
vrednost 
finančnih 
sredstev 

Rezerve iz 
spremembe 

vrednosti 
finančnih 
naložb v 

pridružene 
družbe 

Rezerve 
za 

pošteno 
vrednost 
obrestnih 
zamenjav 

Lastne 
delnice 

Preved-
bena 

rezerva 

Čisti 
dobiček/ 
izguba 

poslovnega 
leta 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Kapital, 
pripisan 

lastnikom 
obvladujočega 

podjetja 
Neobvladu-

joči delež Skupaj 

Stanje 31.12.2012 83.751 0 0 4.977 1.822 -5.605 0 -4.977 0 -99.181 84.940 65.728 1.568 67.296

Skupaj vseobsegajoči 
donos                   

Izguba v letu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.184 0 -4.184 17 -4.167

Drugi vseobsegajoči 
donos 0 0 0 0 -791 0 0 0 0 0 0 -791 0 -791

Prevedbene razlike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Učinkoviti del 
sprememb poštene 
vrednosti varovanja 
denarnih tokov - 
obrestne zamenjave 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sprememba poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih finančnih 
sredstev 

  0 0 0 -807 0 0 0 0 0 0 -807 0 -807

Odloženi davek od 
spremembe poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih finančnih 
sredstev 

0 0 0 0 68 0 0 0 0  0 68 0 68

Sprememba poštene 
vrednosti naložb v 
pridružene družbe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sprememba poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih finančnih 
sredstev, ki se prenese 
v poslovni izid 

0 0 0 0 -52 0 0 0 0 0 -52 0 -52

Odloženi davek od 
spremembe poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih finančnih 
sredstev, ki se prenese 
v poslovni izid 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0

Skupaj vseobsegajoči 
donos 0 0 0 0 -791 0 0 0 0 -4.184 0 -4.975 17 -4.958

Transakcije z lastniki, 
evidentirane v kapitalu                   

Prenos čiste izgube 
preteklega leta v 
preneseni čisti dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.181 -99.181 0 0 0

Nakup lastnih delnic 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zmanjšanje manjšinskih 
deležev zaradi 
odprodaje družb 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -417 -417

Zmanjšanje manjšinskih 
deležev zaradi nakupa 
manjšinskega deleža 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj transakcije z 
lastniki, evidentirane v 
kapitalu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.181 -99.181 0 -417 -417

Spremembe v kapitalu                0   

Pokrivanje izgube -58.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.309 0 0 0

Oblikovanje rezerv za 
lastne delnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Druge spremembe v 
kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0

Skupaj spremembe v 
kapitalu -58.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.309 0 0 0

Stanje 30. 09.2013 25.442 0 0 4.977 1.031 -5.605 0 -4.977 0 -4.184 44.069 60.753 1.168 61.922
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje  januar – september 2012                       
 v 000 EUR 

 

Osnovni 
kapital 

Vplačani 
presežek 
kapitala Rezerve 

Rezerve 
za  

lastne 
delnice 

Rezerve 
za 

pošteno 
vrednost 
finančnih 
sredstev 

Rezerve iz 
spremembe 

vrednosti 
finančnih 
naložb v 

pridružene 
družbe 

Rezerve 
za 

pošteno 
vrednost 
obrestnih 
zamenjav 

Lastne 
delnice 

Preved-
bena 

rezerva 

Čisti 
dobiček/ 
izguba 

poslovnega 
leta 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Kapital, 
pripisan 

lastnikom 
obvladujočega 

podjetja 
Neobvladu-

joči delež Skupaj 

Stanje 31. 12. 2011 83.751 0 0 4.977 758 -5.604 -1 -4.977 236 -10.162 95.102 164.080 1.716 165.796

Skupaj vseobsegajoči 
donos                   

Izguba v letu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.494 0 -11.494 -10 -11.504

Drugi vseobsegajoči 
donos 0 0 0 0 385 0 0 0 40 0 0 425 0 425

Prevedbene razlike 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 40

Učinkoviti del 
sprememb poštene 
vrednosti varovanja 
denarnih tokov - 
obrestne zamenjave 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sprememba poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih finančnih 
sredstev 

  0 0 0 981 0 0 0 0 0 0 981 0 981

Odloženi davek od 
spremembe poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih finančnih 
sredstev 

0 0 0 0 -191 0 0 0 0 0 0 -191 0 -191

Sprememba poštene 
vrednosti naložb v 
pridružene družbe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sprememba poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih finančnih 
sredstev, ki se prenese 
v poslovni izid 

0 0 0 0 -709 0 0 0 0 0 0 -709 0 -709

Odloženi davek od 
spremembe poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih finančnih 
sredstev, ki se prenese 
v poslovni izid 

0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137

Odloženi davek od 
spremembe davčne 
stopnje 

0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167

Skupaj vseobsegajoči 
donos 0 0 0 0 385 0 0 0 40 -11.494 0 -11.069 -10 -11.078

Transakcije z lastniki, 
evidentirane v 
kapitalu 

                  

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prenos čistega 
dobička preteklega 
leta v preneseni čisti 
dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.162 -10.162 0 0 0

Nakup lastnih delnic 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmanjšanje 
manjšinskih deležev 
zaradi spremembe 
tečaja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 -42

Zmanjšanje 
manjšinskih deležev 
zaradi nakupov 
deležev 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 -21

Skupaj transakcije z 
lastniki, evidentirane 
v kapitalu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.162 -10.162 0 -63 -63

Spremembe v kapitalu                0   

Pokrivanje izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oblikovanje rezerv  
za lastne delnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Druge spremembe  
v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj spremembe  
v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje 30. 09.2012 83.751 0 0 4.977 1.143 -5.604 -1 -4.977 276 -11.494 84.940 153.011 1.643 154.654
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

6.2. Računovodski izkazi za Savo, d.d., za obdobje januar – september 2013 
(po Slovenskih računovodskih standardih) 

Bilanca stanja  za Savo, d.d.,  na dan 30. september 2013 
                                                                                                                                                    v 000 EUR 

 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012 

SREDSTVA       

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 252.626 358.384 272.111 
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE   
   ČASOVNE RAZMEJITVE 

25 0 19 

    1. Dolgoročne premoženjske pravice 25 0 19 

    2. Dobro ime                         0 0 0 

    3. Predujmi za neopredmetena sredstva                          0 0 0 

    4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 0 

    5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 0 

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                      222 63 169 

    1. Zemljišča in zgradbe                                     0 0 0 

       a) Zemljišča 0 0 0 

       b) Zgradbe  0 0 0 

    2. Proizvajalne naprave in stroji                           133 62 82 

    3. Druge naprave in oprema                                  89 1 87 

    4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo          0 0 0 

        a)  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0 0 

        b)  Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 0 

III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE                                            2.377 14.940 14.877 

    1. Dane v najem povezanim družbam 0 8.630 10.280 

    2. Dane v najem drugim družbam 1.873 4.258 4.242 

    3. Niso dane v najem  504 2.052 355 

IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                       229.332 320.566 236.367 

    1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil        225.656 317.221 233.208 

       a) Delnice in deleži v družbah v skupini 97.400 157.062 97.400 

       b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 95.519 123.885 99.301 

       c) Druge delnice in deleži                 32.736 36.275 36.507 

       č) Druge dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 

    2. Dolgoročna posojila   3.676 3.345 3.159 

       a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 3.676 3.345 3.159 

       b) Dolgoročna posojila drugim 0 0 0 

       c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital 0 0 0 

V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE                  1 33 10 

    1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0 0 

    2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev    0 0 0 

    3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 1 33 10 

VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 20.669 22.782 20.669 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

                                                                                                                                                    v 000 EUR 

 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012 

SREDSTVA       

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 25.234 23.846 76.145 

I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO 0 0 58.402 

II. ZALOGE 0 0 0 

    1. Material 0 0 0 

    2. Nedokončana proizvodnja 0 0 0 

    3. Proizvodi in trgovsko blago 0 0 0 

    4. Predujmi za zaloge 0 0 0 

III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 19.014 17.239 13.136 

    1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 0 

       a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0 0 

       b) Druge delnice in deleži                 0 0 0 

       c) Druge kratkoročne finančne naložbe    0 0 0 

    2. Kratkoročna posojila 19.014 17.239 13.136 

       a) Kratkoročna posojila družbam v skupini  2.783 1.749 459 

       b) Kratkoročna posojila drugim  16.231 15.490 12.677 

       c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 0 0 0 

IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 5.190 6.605 4.604 

    1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.947 2.649 321 

    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 45 31 59 

    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.198 3.925 4.224 

V. DENARNA SREDSTVA 1.030 2 3 

    1. Denarna sredstva v blagajni in na računih 1.030 2 3 

    2. Kratkoročni depoziti 0 0 0 

        a) Kratkoročni depoziti pri povezanih družbah 0 0 0 

        b) Kratkoročni depoziti pri pridruženih družbah 0 0 0 

        c) Kratkoročni depoziti pri drugih 0 0 0 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 79 102 20 

SREDSTVA SKUPAJ 277.939 382.332 348.276 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       
A. KAPITAL  43.312 74.584 37.729 
I.  VPOKLICANI KAPITAL 25.442 83.751 83.751 
    1. Osnovni kapital 25.442 83.751 83.751 
    2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 0 
II. KAPITALSKE REZERVE 0 0 0 
III. REZERVE IZ DOBIČKA 0 0 0 
    1. Zakonske rezerve 0 0 0 
    2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 4.977 4.977 4.977 
    3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) -4.977 -4.977 -4.977 
    4. Statutarne rezerve 0 0 0 
    5. Druge rezerve iz dobička 0 0 0 
IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA 1.005 11.439 12.288 
    - iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 0 
    - iz naslova neopredmetenih osnovnih sredstev 0 0 0 
    - iz naslova dolgoročnih finančnih naložb 1.005 11.439 12.288 
    - iz naslova kratkoročnih finančnih naložb 0 0 0 
V.  PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 0 -9.274 -9.274 
VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 16.865 -11.332 -49.036 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 121 331 122 
    1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 121 331 122 
    2. Druge rezerevacije 0 0 0 
    3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 0 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 35.641 33.195 38.362 
I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 35.464 31.884 37.078 
    1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 25 0 
    2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 2.932 5.344 4.540 
    3. Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic 26.515 26.515 26.515 
    4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 6.017 0 6.023 
II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 0 0 0 
    1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0 0 
    2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0 0 0 
    3. Dolgoročne menične obveznosti 0 0 0 
    4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0 0 0 
    5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 
III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK 177 1.311 1.283 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 197.683 273.036 270.653 
I. OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINE ZA ODTUJITEV 0 0 0 
II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 192.345 264.631 261.442 
    1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 3.834 9.913 9.930 
    2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 184.805 243.825 247.130 
    3. Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic 0 0 0 
    4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 3.706 10.893 4.382 
III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 5.338 8.405 9.211 
    1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 78 101 98 
    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 92 53 444 
    3. Kratkoročne menične obveznosti 0 0 0 
    4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 30 33 30 
    5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 5.138 8.218 8.639 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.181 1.186 1.410 
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 277.939 382.332 348.276 

    
v 000 EUR 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Izkaz poslovnega izida za Savo, d.d., za obdobje januar – september 2013 
                                                                                                                                                   v 000 EUR 

 
JAN - SEP 

2013 
JAN - SEP 

2012 

1.  ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.586 2.181 

    a) Prihodki,  doseženi na domačem trgu 804 2.165 

          Do podjetij v skupini 532 1.719 

          Do pridruženih podjetij 0 0 

          Do drugih 272 446 

     b) Prihodki,  doseženi na tujem trgu 782 16 

          Do podjetij v skupini 25 16 

          Do pridruženih podjetij 0 0 

          Do drugih 758 0 

2.  SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE  0 0 

3.  USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 0 

4.  DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 5.211 279 

5.  STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV -2.868 -2.196 

     a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala -55 -53 

     b) Stroški storitev -2.813 -2.143 

6.  STROŠKI DELA -1.327 -1.868 

     a) Stroški plač  -1.078 -1.514 

     b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj) -188 -282 

         - Stroški socialnih zavarovanj -80 -115 

         - Stroški pokojninskih zavarovanj  -107 -167 

     c) Drugi stroški dela  -61 -72 

7.  ODPISI VREDNOSTI -124 -214 

     a) Amortizacija  -96 -195 

     b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in  
          opredmetenih osnovnih sredstvih 

0 0 

     c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  -28 -19 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

                                                                                                                                                   v 000 EUR 

  JAN - SEP 
2013 

JAN - SEP 
2012 

8.  DRUGI POSLOVNI ODHODKI -55 -83 

9.  DOBIČEK IZ POSLOVANJA 2.423 -1.901 

10.  FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 25.565 8.784 

     a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini  24.302 7.900 

     b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 0 

     c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 146 884 

     č) Finančni prihodki iz drugih naložb 1.117 0 

11.  FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 777 1.521 

     a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini  207 237 

     b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 570 1.284 

12.  FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 0 3 

     a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0 

     b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 0 3 

13.  FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB  -3.494 -4.143 

14.  FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI -7.697 -13.321 

     a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini  -118 -451 

     b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  -5.429 -10.938 

     c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic  -1.425 -1.432 

     č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  -725 -500 

15.  FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 0 0 

     a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini  0 0 

     b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti  0 0 

     c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti  0 0 

16.  DRUGI PRIHODKI 15 2 

17.  DRUGI ODHODKI  -6 -14 

18.  DAVEK IZ DOBIČKA  -719 0 

19.  ODLOŽENI DAVKI  0 -2.263 

20.  ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 16.865 -11.332 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Izkaz vseobsegajočega donosa za Savo, d.d., za obdobje januar – september 2013 
                                                                                                                                                   v 000 EUR 

  JAN - SEP 
2013 

JAN - SEP 
2012 

 Čisti dobiček poslovnega obdobja 16.865   -11.332  

Drugi vseobsegajoči donos:     

-   učinkoviti del sprememb poštene vrednosti varovanja denarnih tokov 0   0  

-   neto sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov,  
ki se prenese v dobiček ali izgubo 

    

-   sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev -807   973  

-   odloženi davek od spremembe poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih  
finančnih sredstva 

68   -191  

-   sprememba poštene vrednosti naložb v pridružene družbe     

-   sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, ki se 
prenese v poslovni izid 

-11.582   -3.072  

-   odloženi davek od spremembe poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih 
finančnih sredstev, ki se prenese v poslovni izid 

1.038   385  

-   odloženi davek   167  

Drugi vseobsegajoči donos, zmanjšan za odloženi davek v poslovnem obdobju -11.283   -1.738  

Skupaj vseobsegajoči donos v poslovnem obdobju 5.582   -13.070  
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Izkaz poslovnega izida za Savo, d.d. - po četrtletjih leta 2013 
                                                                                                                                                    v 000 EUR 

 
JAN - MAR 

2013 
APR - JUN  

2013 
JUL - SEP 

2013 

01.  ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 716 211 659 

       a) Prihodki,  doseženi na domačem trgu 331 202 271 

             Do podjetij v skupini 230 117 185 

             Do pridruženih podjetij 0 0 0 

             Do drugih 101 85 86 

        b) Prihodki,  doseženi na tujem trgu 385 8 389 

             Do podjetij v skupini 8 8 8 

             Do pridruženih podjetij 0 0 0 

             Do drugih 377 0 381 

02.  SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

0 0 0 

03.  USREDSTVENI  LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 0 0 

04.  DRUGI POSLOVNI  PRIHODKI (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 

5.210 0 1 

05.  STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV -1.667 -492 -709 

        a) Nabavna vrednost prodanih blaga in  materiala ter stroški    
      porabljenaga materiala 

-20 -18 -17 

        b) Stroški storitev -1.647 -474 -692 

06.  STROŠKI DELA -463 -461 -403 

        a) Stroški plač -379 -365 -334 

        b) Stroški socialnih zavarovanj(posebej izkazani stroški   
      pokojninskih zavarovanj) 

-66 -64 -58 

             - Stroški socialnih zavarovanj -28 -27 -25 

             - Stroški pokojninskih zavarovanj -38 -37 -32 

        c) Drugi stroški dela -18 -32 -11 

07.  ODPISI VREDNOSTI -41 -54 -29 

        a) Amortizacija -41 -27 -28 

        b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih  
      sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

0 0 0 

        c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 -27 -1 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

 

                                                                                                                                                    v 000 EUR 

 
JAN - MAR 

2013 
APR - JUN 

2013 
JUL - SEP 

2013 

08.  DRUGI POSLOVNI ODHODKI -9 1 -47 

09.  FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 25.419 144 2 

        a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 24.302 0 

        b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih 0 0 0 

        c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 24.302 -24.158 2 

        č) Finančni prihodki iz drugih naložb 1.117 0 0 

10.  FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 621 -36 192 

       a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 62 68 77 

       b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 559 -104 115 

11.  FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 0 0 0 

       a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0 0 

       b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 0 0 0 

12.  FINANČNI ODHODKI  IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH 
NALOŽB 

-1.396 -1.139 -959 

13.  FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI -3.532 -4.522 357 

       a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini -66 -57 5 

       b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank -2.902 -3.897 1.370 

       c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic -470 -474 -481 

       č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti -94 -94 -537 

14.  FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH  OBVEZNOSTI 0 0 0 

       a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0 0 

       b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih  
     obveznosti 

0 0 0 

       c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 

15. DRUGI PRIHODKI 9 3 3 

16. DRUGI ODHODKI 0 -4 -2 

17. DAVEK IZ DOBIČKA  -993 273 1 

18. ODLOŽENI DAVKI 0 0 0 

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 23.874 -6.076 -934 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Izkaz denarnih tokov za Savo, d.d., za obdobje  januar – september 2013 
                                                                                                                                                    v 000 EUR 

 
JAN - SEP 

2013 
JAN - SEP 

2012 
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

a)  Čisti poslovni izid 16.865 -11.332 

    - poslovni izid pred obdavčitvijo 17.584 -9.069 

    - davki iz dobička in drugi davki -719 -2.263 

b)  Prilagoditve za: -20.266 7.094 

    - amortizacijo 96 195 

    - prevrednotovalne poslovne prihodke, povezane s postavkami naložbenja in financiranja -5.211 -260 

   -  prevrednotovalne poslovne odhodke, povezane s postavkami naložbenja in financiranja 0 0 

   - finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev -26.342 -10.305 

    - finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti 11.191 17.464 

c)  Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih 
terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 

14.444 -490 

    - začetne manj končne poslovne terjatve 15.724 -727 

    - začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -59 12 

    - začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 2.283 

    - začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 

    - začetne manj končne zaloge 0 0 

    - končni manj začetni poslovni dolgovi -316 -1.219 

    - končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -230 -50 

    - končne manj začetne obveznosti za davek -676 -790 

č)  Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju 11.043 -4.728 

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     

a)  Prejemki pri naložbenju 31.356 28.722 

    - prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje 1.897 5.768 

    - prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 141 

    - prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 5 83 

    - prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 2.300 260 

    - prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.653 10.457 

    - prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 24.501 12.013 

b) Izdatki pri naložbenju -32.156 -11.409 

    - izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -8 0 

    - izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -91 -1 

    - izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 

    - izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -4.183 -591 

    - izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -27.875 -10.817 

c)  Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju -801 17.313 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

                                                                                                                                                    v 000 EUR 

 
 

JAN - SEP 
2013 

JAN - SEP 
2012 

C.  DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

a) Prejemki pri financiranju 7.203 20.034 

    - prejemki od vplačanega kapitala 0 0 

    - prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 

    - prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 7.203 20.034 

b)  Izdatki pri financiranju -16.419 -32.617 

    - izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -7.697 -13.782 

    - izdatki za vračila kapitala 0 0 

    - izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -1.267 0 

    - izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -7.455 -18.835 

    - izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 0 

c)  Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju -9.216 -12.583 

Č.  KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 1.030 2 

x)  Denarni izid v obdobju 1.027 2 

y)  Začetno stanje denarnih sredstev 3 0 
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Izkaz gibanja kapitala za Savo, d.d.,  za obdobje  januar – september 2013 
v 000 EUR 

 

Vpoklicani kapital 
 

I 

Kapitalske 
rezerve  

II 

Rezerve iz dobička  
 

III 

Presežek iz 
prevrednotenja 

IV 

Preneseni čisti 
poslovni izid   

V 

Čisti poslovni izid
poslovnega leta 

VI  

 

Osnovni 

kapital 

Nevpokli-
cani 

kapital 

(kot 
odbitna 

postavka) 

Kapitalske 

rezerve 

Zakonske 

rezerve 

Rezerve 
za 

lastne 
delnice 

in lastne

poslovne 
deleže 

Lastne 
delnice  

in lastni 
poslovni 

deleži 
(kot 

odbitna 
postavka)

Statu-
tarne  

rezerve 

Druge 
rezerve

iz 
dobička 

Presežek iz  

Prevred-
notenja 

Preneseni  

čisti 
dobiček 

Prenesena  

čista 
izguba 

Čisti 
dobiček

Poslov-
nega 
leta 

Čista 
izguba 

Poslov-
nega 
leta 

Skupaj 

kapital 

 I/1 I/2 II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 IV V/1 V/2 VI/1 VI/2 VII 

A.1.   STANJE  
31.DECEMBRA 2012 

83.752 0 0 0 4.977 -4.977 0 0 12.288 0 -9.274 0 -49.036 37.730

A.2.   ZAČETNO STANJE  
 1. JANUARJA 2013 

83.752 0 0 0 4.977 -4.977 0 0 12.288 0 -9.274 0 -49.036 37.730

B.1.   Spremembe 
lastniškega kapitala-
transakcije z lastniki 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2.  Celotni 
vseobsegajoči donos 
poročevalskega 
obdobja 

0 0 0 0 0 0 0 0 -11.283 0 0 16.865 0 5.582

  a)  Vnos čistega 
poslovnega izida 
poročevalskega 
obdobja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.865 16.865

  d) Sprememba poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih 
finančnih sredstev 

0 0 0 0 0 0 0 0 -807 0 0 0 0 -807

  e) Odloženi davek od 
spremembe poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih 
finančnih sredstev 

0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 68

  f) Sprememba poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih 
finančnih sredstev, 
 ki se prenese  
v poslovni izid 

0 0 0 0 0 0 0 0 -11.582 0 0 0 0 -11.582

  g) Odloženi davek  od 
spremembe poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih 
finančnih sredstev,  
ki se prenese  
v poslovni izid 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.038 0 0 0 0 1.038

B.3. Spremembe  
v kapitalu 

-58.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.274 0 49.036 1

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0  -49.036 0 49.036 0

  č)  Poravnava izgube  
kot odbitne 
sestavine kapital 

-58.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.310 0 1

C.      KONČNO STANJE  
30. SEPTEMBRA 2013 25.442 0 0 0 4.977 -4.977 0 0 1.005 0 0 16.865 0 43.312
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

Izkaz gibanja kapitala za Savo, d.d.,  za obdobje  januar – september 2012 
v 000 EUR 

 

Vpoklicani kapital 
 

I 

Kapitalske 
rezerve  

II 

Rezerve iz dobička  
 

III 

Presežek iz 
prevrednotenja 

IV 

Preneseni čisti 
poslovni izid   

V 

Čisti poslovni izid
poslovnega leta 

 VI  

 

Osnovni 

kapital 

Nevpokli-
cani 

kapital 

(kot 
odbitna 

postavka) 

Kapitalske 

rezerve 

Zakonske 

rezerve 

Rezerve 
za 

lastne 
delnice 

in lastne

poslovne 
deleže 

Lastne 
delnice  

in lastni 
poslovni 

deleži 
(kot 

odbitna 
postavka)

Statu-
tarne  

rezerve 

Druge 
rezerve

iz 
dobička 

Presežek iz  

Prevred-
notenja 

Preneseni  

čisti 
dobiček 

Prenesena  

čista 
izguba 

Čisti 
dobiček

Poslov-
nega 
leta 

Čista 
izguba 

Poslov-
nega 
leta 

Skupaj 

kapital 

 I/1 I/2 II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 IV V/1 V/2 VI/1 VI/2 VII 

A.1.   STANJE  
31.DECEMBRA 2011 

83.751 0 0 0 4.977 -4.977 0 0 13.177 0 0 -9.274 87.654

A.2.   ZAČETNO STANJE  
 1. JANUARJA 2012 

83.751 0 0 0 4.977 -4.977 0 0 13.177 0 0 0 -9.274 87.654

B.1.   Spremembe 
lastniškega kapitala-
transakcije z lastniki 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2.  Celotni 
vseobsegajoči donos 
poročevalskega 
obdobja 

0 0 0 0 0 0 0 0 -1.738 0 0 0 -11.332 -13.069

  a)  Vnos čistega 
poslovnega izida 
poročevalskega 
obdobja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.332 -11.332

  d) Sprememba poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih 
finančnih sredstev 

0 0 0 0 0 0 0 0 973 0 0 0 0 973

  e) Odloženi davek od 
spremembe poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih 
finančnih sredstev 

0 0 0 0 0 0 0 0 -191 0 0 0 0 -191

  f) Sprememba poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih 
finančnih sredstev,  
ki se prenese v 
poslovni izid 

0 0 0 0 0 0 0 0 -3.072 0 0 0 0 -3.072

  g) Odloženi davek  od 
spremembe poštene 
vrednosti za prodajo 
razpoložljivih 
finančnih sredstev,  
ki se prenese v 
poslovni izid 

0 0 0 0 0 0 0 0 385 0 0 0 0 385

  h)  Druge sestavine 
vseobsegajočega 
donosa poročeval-
skega obdobja 

0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 167

B.3. Spremembe  
v kapitalu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.274 0 9.274 0

  č)  Poravnava izgube kot 
odbitne sestavine 
kapital 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.274 0 9.274 0

D.    KONČNO STANJE  
30. SEPTEMBRA 2012 

83.751 0 0 0 4.977 -4.977 0 0 11.439 0 -9.274 0 -11.332 74.584

 

Andrej Andoljšek,      mag. Matej Narat, 
član uprave Save, d.d.      predsednik uprave Save, d.d. 

         

  Ljubljana, 12. november 2013   
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Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2013 

 

Poslovanje Poslovne skupine Sava  
in družbe Sava, d.d.,  
v obdobju januar – september 2013 
 
Sava, d. d. 
Korporativno komuniciranje 

 

 

 

 

Sava, d.d.  

Dunajska cesta 152 
1000 Ljubljana 

tel.: (04) 206 50 00 
faks: (04) 206 64 46 
http://www.sava.si  


