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1. POSLOVNO POROČILO 
 
 
Halcom v svetu bančništva 
 
V letu 2019 je Halcom ohranil položaj vodilnega podjetja v Sloveniji na področju rešitev za 
digitalno bančništvo in rešitev za digitalno identiteto. Paradnemu produktu Hal E-Bank, ki ga že 
več kot 20 let uporablja velik delež pravnih oseb, smo dodali nov produkt Halcom MultiPay, ki 
bo končnim uporabnikom omogočil bančno poslovanje z računi pri več bankah na tehnološko 
višjem nivoju. Halcom MultiPay je sodobna, uporabniku prijazna rešitev, na voljo v obliki 
mobilne in spletne aplikacije.  
 
Uporaba Halcomovih certifikatov ohranja svoj tržni delež, predvsem med uporabniki iz 
poslovnega sveta. Vsi Halcomovi produkti se neprestano nadgrajujejo, dopolnjujejo in razvijajo 
v smeri želja naših strank, ter so hkrati  skladni z direktivami eIDAS, ISO/IEC, GDPR in PSD2. 
 
V letu 2019 je Halcom na trg uvedel tudi nov produkt, in sicer digitalno potrdilo v oblaku Halcom 
OneSign. Z novim produktom želimo prodreti tako v bančnem segmentu, kot tudi izven njega. 
OneSign digitalno potrdilo v oblaku bo Halcomu omogočila tudi širitev poslovanja v segment 
prebivalstva, kjer je trenutno prisoten že s svojima rešitvama mBank Retail in eBank Retail. 
OneSign digitalno potrdilo v oblaku je namreč prvo kvalificirano digitalno potrdilo dostopno 
preko mobilne aplikacije. Kot tako uporabniku omogoča avtentikacijo, podpisovanje  in vstop v 
različne aplikacije na najvarnejši način, kjerkoli in kadarkoli.  
 
V Srbiji je Halcom nadgradil eBank Business in mBank Business za segment SME, s katerim je 
razširil število uporabnikov in zadovoljil potrebe srbskih bank na tem področju digitalnega 
bančništva. 
 
V Bosni smo poleg eBank Business in mBank Business za segment SME nadgradili tudi eBank 
Retail in mBank Retail in s tem pokrili vse segmente strank. Poleg tega je Halcom kot prvi 
bosanskemu trgu ponudil kvalificiran digitalni podpis skladen z vsemi evropskimi direktivami.   
 
Odličnost Halcomovih produktov in rešitev se kaže tudi v rasti števila uporabnikov in številu 
transakcij. Trend rasti je pričakovati tudi v prihodnjih obdobjih, saj se bančno poslovanje še 
naprej seli iz klasičnega obiskovanja poslovalnic, na digitalne kanale.  
 
 
Uspehi na trgu 
 
Halcom je trenutno prepoznavni evropski ponudnik tehnoloških rešitev za plačilne sisteme na 
treh celinah. Prisoten na 8 trgih v osrednji in jugovzhodni Evropi, v Afriki in na Bližnjem 
Vzhodu, svoje rešitve je prodal več kot 54 bankam ter 1 centralni banki in 1 klirinški hiši. Ker 
Halcom deluje kot skupina matičnega podjetja v Sloveniji in hčerinskih podjetij v Srbiji in Bosni, 
pregled rasti po trgih podajamo za naše konsolidirane prihodke, same finančne podatke v 
nadaljevanju pa za matično podjetje Halcom d.d.. 
V letu 2019 je skupina Halcom največ prodajnih prihodkov dosegla na slovenskem trgu 43,9 %, 
malce manj pa na srbskem trgu 36,2 %, na tretjem mestu v celotni strukturi pa je še vedno Bosna 
in Hercegovina, s 12,8 % deležem. Ostali trgi, Kosovo, Albanija, Katar in Maroko v strukturi 
prodajnih prihodkov predstavljajo 7,1%.  
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V Sloveniji smo visoko rast + 8,8 % YoY ustvarili z razvojem novih funkcionalnosti in zakonskih 
sprememb na posameznih bankah ter z rastjo transakcij praktično na vseh bankah.  
 
Glavni vzvod rasti prihodkov v Srbiji +7,6% YoY je posledica razvijanja novih funkcionalnosti 
za naše ključne kupce in posledično večjega števila transakcij. 
 
Bosna in Hercegovina je v tem letu zmanjšala prihodke za -10,3%. Padec prihodkov je posledica 
manjšega vzdrževanja zaradi posodobljenega produkta v letu 2018, kot tudi manjšega števila 
projektov. 
  
Na preostalih trgih je prisoten rahel padec prodajnih prihodkov -0,3% YOY, predvsem iz naslova 
manjše prodaje licenc. 
 
 
Podatki po 6. odstavku 70. člena ZGD-1 
 
So razkriti v točki 2.2.1. računovodskega dela letnega poročila. 
 

Finančni položaj družbe 
 
v EUR 2019 2018 Indeks 19/18 
        
Čisti prihodki od prodaje 8,896,906  8,944,982  99  
Stroški blaga, materiala in storitev 1,735,921  1,624,617  107  
Stroški dela 4,399,085  4,454,564  99  
EBIT 2,202,118  2,362,509  93  
EBITDA 2,699,284  2,875,142  94  
Čisti dobiček 2,267,693  2,477,291  92  
        
Dobičkovnost prihodkov iz poslovanja (v %) 25.5% 27.7% 92  
(čisti dobiček/ čisti prihodki od prodaje)       
Dodana vrednost na zaposlenega 76,683  77,504  99  

        
Donosnost kapitala v % 59.8% 67.6% 88  
Čisti dobiček na delnico 113  124  92  
        
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 92.65 94.64  98  
Zaposleni na dan 31.12. 97 97  100  

 
 
Čisti prihodki od prodaje Halcoma d.d. so se v letu 2019 glede na leto 2018 zmanjšali za 0,5%.  
Zmanjšanje prihodkov prodaje gre v glavnem pripisati manjši prodaji certifikatov v Srbijo in 
Bosno in Hercegovino ter manjši prodaji licenc na trgu EU.  
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Stroški blaga, materiala in storitev so se  v letu 2019 povečali za 6,9%. Razlog za zvišanje 
stroškov so v največji meri povezani z nakupom licenc in vzdrževanja, storitev mobilne banke in 
večjim  stroškom zunanjih izvajalcev.  
 
Kljub večjemu izplačilu regresa za leto 2019, so se stroški dela v celoti zmanjšali za 1,2%, kar 
gre pripisati manjši rezervaciji nagrad za delovno uspešnost. 
  
EBIT se je v letu 2019 glede na leto 2018 zmanjšal za 6,8% oziroma za cca. 160 tisoč EUR. 
Razlog za zmanjšanje gre pripisati tako manjšim prihodkom, kot na drugi strani večjim stroškom.  
 
EBITDA se je v letu 2019 glede na leto 2018 zmanjšal za 6,1% oziroma za cca. 176 tisoč EUR.  
 
Čisti dobiček se je v letu 2019 glede na leto 2018 zmanjšal za 8,5% oziroma v absolutnem znesku 
za cca. 210 tisoč EUR. Na razliko med gibanjem EBIT-e in čistega dobička v znesku cca 66 tisoč 
EUR so v glavnem vplivali manjši finančni prihodki iz naslova dividend družb v skupini.  
 
Sredstva družbe sestavljajo dolgoročna sredstva (40%), kratkoročna sredstva (57%) in  
kratkoročne aktivne časovne razmejitve (3%). Pomemben del kratkoročnih sredstev predstavljajo 
kratkoročna posojila družbam v skupini v višini 1,944 mio EUR. 
 
V okviru obveznosti do virov sredstev lastniški kapital predstavlja 69,9%, rezervacije in 
dolgoročne pasivne časovne razmejitve 3,3%, dolgoročne obveznosti 1%, kratkoročne 
obveznosti 14,0% in kratkoročne pasivne časovne razmejitve 11,8%. Druge kratkoročne 
poslovne obveznosti predstavljajo obveznosti za decembrske plače in obveznosti do države iz 
naslova DDV. 
 
Družba Halcom d.d. je imela na dan 31.12.2019 za 55 tisoč EUR finančnih obveznosti.  
 
 
Obvladovanje pred tveganji 
 
Geografska razpršenost 
 
Halcom je trenutno prisoten na 8 trgih Evrope, Srednjega vzhoda in Severne Afrike. V bodoče 
bodo naši koraki pri širitvi na nove trge temeljili na splošnem trendu, torej ponujanje storitev v 
oblaku. 
 
Produktna razpršenost 
 
Halcom svojih produktov ne ponuja le bankam, temveč tudi končnim uporabnikom. Tako  CA 
agencija ponuja certifikate podjetjem in fizičnim uporabnikom. Poleg tega pa ponujamo tudi 
Hal-eBank B2B in Corporate rešitev namenjeno manjšim in večjim podjetjem.  
V Halcomu stremimo tudi k osredotočanju na specializirano poslovno področje, v okviru 
katerega razvijamo različno paleto produktov s področja:  

• digitalnega bančništvo, 
• medbančnih klirinških sistemov, 
• varne distribucije elektronskih računov, 
• digitalne identitete 
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Raznolikost naših produktov omogoča, da se mnogo lažje odzovemo na različne potrebe trga na 
eni strani in hitro se razvijajočim potrebam končnih uporabnikov na drugi strani. 
 
Razpršenost po vrsti prihodkov 
 
Halcomovi prihodki slonijo na naslednjih vrstah: 

• prihodki od prodaje storitev v oblaku (EBB) bankam in končnim uporabnikom, 
• prihodki od prodaje varnostnih elementov (CA), 
• prihodki od prodanih SW licenc, 
• prihodki od vzdrževanja prodanih SW licenc, 
• prihodki od projektov v zvezi z integracijo specifičnih zahtev bank, ki še ne uporabljajo 

naših storitev v oblaku, v SW produkt, 
 
Razpršenost po vrsti ciljnih kupcev  
 
Trem osnovnim temeljem razpršitve tveganja smo dodali še razpršenost po vrsti ciljnih kupcev. 
Če so bili v preteklosti ciljni kupci predvsem bančne oziroma finančne ustanove, pa z novo 
usmeritvijo odpiramo ponudbo tudi končnim registriranim uporabnikom, ki so za nekatere 
storitve fizične osebe, za druge pa pravne osebe, ki jim naše storitve za fizične osebe omogočajo 
dodatne prihodke. Seveda pa tudi novim ciljnim kupcem nudimo storitve iz tržne niše, v kateri 
Halcom akumulira znanje že preko 20 let, to so plačilni sistemi. 
 
Poleg omenjenih razpršenosti pa konkurenčno tveganje zmanjšujemo tudi z ugledom zaupanja 
vrednega partnerja, s pridobivanjem in vzdrževanjem pomembnih certifikatov s področja 
organizacije poslovanja (ISO 9001) in s področja informacijske varnosti (ISO 27001). Halcomov 
cilj, ki smo mu sledili v preteklosti in mu želimo slediti tudi v prihodnje, je, da ustvarjamo 
proizvode in storitve, ki pomagajo povezovati interese različnih igralcev na trgu, v enotno 
platformo. Naš že več kot desetletje poznan slogan je ENA ZA VSE. Tako smo v preteklosti 
spodbudili uporabo istih digitalnih certifikatov za različne namene, ne samo za digitalno 
bančništvo, naša elektronska banka za podjetja pa povezuje podjetje z računi pri večini bank na 
trgih.  
 
 
Raziskave in razvoj 
 
V letu 2019 smo izboljšali agilne metode razvoja programske opreme tako, da smo prakse in 
metode razvoja prilagodili dinamikam produktnega razvoja Halcomovih produktov in dobavam 
na trg za Halcomove stranke. Začeli smo s prilagajanjem arhitekture, zagotavljanja kakovosti in 
načina dobave rešitve za elektronsko bančništvo zaradi prilagoditve na zadnje OWASP varnostne 
zahteve ter regulatorne zahteve PSD2/RTS in GDPR. Razširili smo oddelek razvoja v Srbiji z 
dvema ciljema: dvig kapacitete razvoja za hitrejše in pogostejše dobave strankam in 
zmanjševanje tveganja odvisnosti od kapacitet razvoja v Sloveniji. Poleg širitve razvoja v Srbiji 
smo se pripravljali tudi na odpiranje dodatnih razvojnih centrov v drugih regijah, s čimer želimo 
dodatno povečati kapacitete razvoja. 
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Družbena odgovornost 
 
Uspeha podjetja poleg finančnih kazalnikov opredeljuje tudi vloga podjetja pri izpolnjevanju 
širšega družbenega poslanstva. Zato v Halcomu razumemo občutljivost in odzivnost na izzive, 
ki jih prinašajo predvsem nagle spremembe v naravnem in družbenem okolju, kot eno od svojih 
poslanstev. Družbeno odgovornost zato udejanjamo najprej do sodelavcev, nato pa tudi do 
zunanjega okolja, v katerem delujemo. Halcom svojo vlogo družbeno odgovornega podjetja 
izpolnjuje na več načinov:  
•             z okoljevarstvenimi in družbeno odgovornimi akcijami v podjetju in izven njega, 
•             s politiko družini prijaznega podjetja in drugimi nedenarnimi ugodnostmi za zaposlene 
(npr. kuhinja, kulturno-športne aktivnosti), 
•             z zavezo o etičnem poslovanju, ki temelji na medsebojnem zaupanju in spoštovanju v 
podjetju in izven; npr. s preglednim in poštenim poslovanjem s strankami/poslovnimi partnerji,  
s spoštovanjem intelektualne lastnine (npr. fotografije, programske licence), s sprejemanjem 
raznolikosti kultur in verskih prepričanj zaposlenih in strank/poslovnih partnerjev. 
 
Ker družbeno odgovorno podjetje niso le dejavnosti ene skupine, ki je zadolžena za posamezno 
akcijo, ampak gre za celostno delovanje in filozofijo podjetja, sta potrebna koordinacija in 
marketinško udejanjanje filozofije na ravni podjetja. 
 
 
Delovno okolje 
 
Podjetje je družbeno odgovorno le, če to njegovo vlogo razumejo in se z njo istovetijo tudi 
njegovi zaposleni. V Halcomu se zavedamo, da so zadovoljni zaposleni temelj poslovne 
uspešnosti, ki ga med drugim krepimo tudi z zagotavljanjem družini prijazne politike. Z 
različnimi ukrepi skušamo zagotoviti ravnovesje med usklajevanjem službenih obveznosti s 
prostim časom in družino, ter okrepiti zavest k zdravemu pristopu življenja. 
 
 
Komuniciranje z zaposlenimi   
 
Z zaposlenimi v podjetju Halcom komuniciramo po različnih komunikacijskih kanalih. 
Zaposleni dostopajo do intraneta -  Halportal preko katerega komuniciramo o vseh relevantnih 
dogodkih, aktivnostih in novostih v podjetju ter o poslanstvu in vrednotah. Halportal je 
pomembno orodje za komuniciranje z zaposlenimi in omogoča ažuren prenos aktualnih 
informacij, dostop do priročnikov, pravilnikov, navodil, ipd. Poleg intraneta za komuniciranje z 
zaposlenimi uporabljamo še druge načine komuniciranja, kot so mesečni sestanki z zaposlenimi 
s posameznih področji, kvartalnimi sestanki z vsemi zaposlenimi, delavnice, elektronska pošta, 
Microsoft Teams.  
 
V podjetju pa izvajamo tudi »Letne razvojne dialoge«, katerih cilj je seznaniti vse zaposlene s 
cilji podjetja, posameznega področja in hkrati določiti osebne cilje. Namen naših »Letnih 
razvojnih dialogov« je podati sodelavcem povratno informacijo o uspešnosti pri doseganju ciljev 
in kompetenc ter se pogovoriti o osebnostnem in strokovnem razvoju.  
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Skrb za okolje 
 
Prizadevanje za kakovost in skrb za okolje v podjetju Halcom smatramo kot eno naših osnovnih 
dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih. V podjetju spodbujamo varčnost pri uporabi naravnih 
virov. S sistemom za oddaljen vklop računalniške opreme smo zmanjšali porabo energije, imamo 
zbiralnike odpadnih baterij, tiskalniških kartuš, odpadne embalaže, papirja za ponovno uporabo 
in odpadnega papirja. Ločujemo tudi odpadke v skupnih prostorih. Za varčevanje z električno 
energijo skrbimo še z upoštevanjem pravil o ugašanju električnih naprav. Za podjetje in 
zaposlene organiziramo tudi odvoz odslužene električne opreme v recikliranje. 
 
 
Izobraževanje   
 
Panoga, v kateri delujemo, je dinamična, konkurenčna in se hitro razvija. Spremembam v 
podjetju Halcom sledimo s pridobivanjem novih znanj in s krepitvijo kompetenc, ki jih delimo s 
sodelavci ter implementiramo v vsakodnevno delo. Zavedamo se, da le na ta način lahko sledimo 
skupnim vrednotam in ciljem podjetja ter tudi v prihodnje ustvarjamo nove poslovne priložnosti, 
produkte in storitve.  
 
V letu 2019 smo se izobraževali na strokovnih področjih, udeleževali konferenc  in v okviru 
tedna zdravja krepili zavedanje pomembnosti skrbi za telo in duha. Strokovna znanja smo 
pridobivali   z udeležbo na izobraževanjih: REST API, WebServices, CSOPO course, MCSA 
Windows server, DMS, DB2 LUW, Utimaco HSM, ISO in varnostni standardi. Udeležili smo se 
različnih konferenc s področja vodenja projektov finančnih izzivov, B2B konferenca, 
Managerski kongres, Zeides, ITL foundation, DIGIBOX, VMware, Spring˛&˛Hibernete. 
Udeležili smo se posveta o plačilnih storitvah ter o načrtovanju WAN omrežij.   V okviru skrbi 
za zaposlene pa smo se udeležili izobraževanja s področja kognitivne nevroznanosti in stresa, ter 
ozaveščanja na področju raka dojk in prostate.  
 
Ker se v Halcomu zavedamo, da je za  doseganje optimalnih učinkov znanja 
najpomembnejši  prenos in uporaba znanja, redno izvajamo interne delavnice in prenose znanja 
znotraj posameznih področij.  
 
V Halcomu omogočamo opravljanje praktičnega usposabljanja študentov, ki se v procesu lahko 
dokažejo in so potencialni zaposlitveni kandidati v prihodnosti.  Ravno tako smo študentom 
različnih izobraževalnih ustanov v letu 2019 omogočili razvoj kompetenc s sodelovanjem pri 
realnih projektih oz. razvoju idej zaposlenih v Halcomu.  
 
 
Zaposleni 
 
Družba HALCOM, d.d., Ljubljana je imela v letu 2019 povprečno (na podlagi delovnih ur) 
92,65 zaposlenih delavcev. Na dan 31.12.2019 ima družba zaposlenih 97 delavcev. 
 
Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2019: 
 
Stopnja izobrazbe I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Skupaj 
Število zaposlenih 0 1 0 0 34 27 21 11 3 97 

 
V družbi ne izvajamo posebne politike raznolikosti. 
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Pogled naprej 
 
Halcom svojo pot nadaljuje optimistično in z velikim zagonom. Imamo znanje ljudi in 
sposobnost prilagajanja tržnim zahtevam. Svoje produkte nenehno izboljšujemo z novimi 
funkcionalnostmi, kar nam omogoča konkurenčno prednost,  hkrati pa nenehno sledimo 
zakonodajnim zahtevam in na ta način skrbimo da bodo naši produkti tudi v prihodnje skladni z 
zakonodajo na trgih, kjer je Halcom prisoten  
 
Halcomova strategija vključuje razvoj produktov s trajnimi prihodki, na katerega gospodarska 
nihanja ne bodo imela večjih vplivov. Halcom se usmerja v razvoj partnerstva produktov, s 
katerimi bomo dopolnjevali naše obstoječe produkte in na ta način našim kupcem ponudili 
najširši nabor produktov, ki jih za svoje poslovanje potrebujejo. Halcom še naprej strmi k 
ohranjanju zadovoljstva svojih uporabnikov in pridobivanju novih na vseh obstoječih in novih 
trgih. 
 

Dogodki po datumu bilance stanja 
 
Družba po zaključku poslovnega leta ni imela pomembnejših poslovnih dogodkov, ki bi vplivali 
na računovodske izkaze leta 2019.  
 
 
Vpliv COVID-19 na poslovanja podjetja  
 
Izbruh pandemije COVID-19 na poslovanje Halcoma, zaradi narave njegove dejavnosti, nima 
znatnega vpliva. 
 
Halcom je v obdobje zaostrovanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa prišel 
pripravljen, saj smo že v mesecu februarju pripravili in sprejeli načrt neprekinjenega poslovanja. 
Na samem začetku je bil poudarek na varnosti zaposlenih,  delu od doma ter komunikaciji z 
vsemi ključnimi strankami in dobavitelji. Kasneje pa smo ocenili še vplive in potencialna 
tveganja na naše poslovanje. Na podlagi analiz smo ugotovili, da so naši poslovni in cenovni 
modeli odporni na tovrstne nevarnosti in, da pandemija ne bo negativno vplivala na poslovni izid 
in denarni tok podjetja.  
 
Nekaj mesecev po začetku pandemije so naši poslovni rezultati pokazali, da so bile naše analize 
pravilne, saj od začetnega padca števila transakcij, sedaj že beležimo povprečno dve-odstotno 
mesečno rast števila transakcij izvedenih skozi naš EBB center. Hkrati imamo povečano 
povpraševanje po razvoju programske opreme po naročilu, kar izhaja iz potrebe po digitalizaciji 
poslovnih procesov naših poslovnih partnerjev. 
Na ostalih področjih, kot so zagotavljanje razpoložljivosti storitev za banke, zagotavljanje 
razpoložljivosti storitev za podjetja ter vzdrževanje programske opreme, v tem letu ne 
pričakujemo zmanjšanja prihodkov zaradi COVID-19. 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
2.1. IZKAZI 
2.1.1. BILANCA STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2019 

      podatki so v € 

   31.12.19 31.12.18 
S Sredstva Pojasnilo 5.275.016 5.787.378 
S.A Dolgoročna sredstva   2.107.140 1.618.158 
S.A.I   Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 2.3.1 1.416.348 1.049.863 
S.A.I.1    Dolgoročne premoženjske pravice   158.946 148.825 
S.A.I.2    Dolgoročne aktivne časovne razmejitve   901.037 1.120.612 
S.A.II   Opredmetena osnovna sredstva 2.3.2 321.962 189.532 
S.A.II.3    Druge naprave in oprema   321.963 189.532 
S.A.IV   Dolgoročne finančne naložbe 2.3.3 366.615 376.548 
S.A.IV.1    Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil   366.615 366.615 
S.A.IV.1.A     Delnice in deleži v družbah v skupini   366.615 366.615 
S.A.IV.2    Dolgoročna posojila   0 9.933 
S.A.IV.2.B     Druga dolgoročna posojila   0 9.933 
S.A.V   Dolgoročne poslovne terjatve 2.3.4  2.215 2.215 
S.B  Kratkoročna sredstva   3.005.622 3.997.922 
S.B.II   Zaloge 2.3.5 50.640 42.768 
S.B.II.3     Proizvodi in trgovsko blago   50.640 42.768 
S.B.III   Kratkoročne finančne naložbe 2.3.7 1.943.604 2.772.957 
S.B.III.2    Kratkoročna posojila   1.943.604 2.772.957 
S.B.III.2.A     Kratkoročna posojila družbam v skupini   1.943.604 2.772.957 
S.B.III.2.B     Kratkoročna posojila drugim   0 5.976 
S.B.IV    Kratkoročne poslovne terjatve 2.3.6 836.671 1.148.093 
S.B.IV.1     Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini   223.116 510.175 
S.B.IV.2     Kratkoročne poslovne terjatve kupcev   475.862 608.836 
S.B.IV.3     Kratkoročne poslovne terjatve do drugih   137.693 29.082 
S.B.V   Denarna sredstva 2.3.8 174.707 34.104 
S.C  Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 2.3.9 162.254 171.298 
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   31.12.19 31.12.18 
O Obveznosti do virov sredstev Pojasnilo 5.275.016 5.787.378 
O.A  Kapital 2.1.4 3.684.822 3.901.768 
O.A.I   Vpoklicani kapital   321.733 107.244 
O.A.I.1    Osnovni kapital   321.733 107.244 
O.A.II   Kapitalske rezerve   57.603 57.603 
O.A.III   Rezerve iz dobička   107.244 107.244 
O.A.III.1    Zakonske rezerve   107.244 107.244 
O.A.IV   Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti   29.513 31.774 
O.A.V   Preneseni čisti poslovni izid   901.037 1.120.612 
O.A.VI   Čisti poslovni izid poslovnega leta   2.267.693 2.477.291 

O.B 
 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 2.3.10 

 
178.543 407.508 

O.B.1   Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti   178.543 165.008 
O.B.2   Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 2.3.11  0 242.500 
O.C                 Dolgoročne obveznosti  55.000 0 
O.C.I.1 Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini  55.000 0 
O.Č   Kratkoročne  obveznosti  735.984 858.332 
O.Č.II   Kratkoročne finančne obveznosti 2.3.13  0 125.000 
O.Č.II.1    Kratkoročne obveznosti do družb v skupini   0 125.000 
O.Č.III   Kratkoročne poslovne obveznosti 2.3.12  735.984 733.332 
O.Č.III.1    Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini   161.774 88.464 
O.Č.III.2    Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   92.302 60.394 
O.Č.III.3    Druge kratkoročne poslovne obveznosti   481.909 584.474 
O.Č  Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 2.3.14 620.667 619.770 

 
 
Bilanca stanja je sestavljena skladno s SRS 20.4. 
 
Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno obravnavati skupaj z njimi 
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2.1.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2019 
podatki so v € 

  Pojasnilo leto 2019 leto 2018 

        
1 Čisti prihodki od prodaje 2.3.16 8.896.906 8.944.982 
3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 2.3.16     
4 Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki) 2.3.16 3.480 95.208 
5 Stroški blaga, materiala in storitev 2.3.17, 2.3.18 1.735.921 1.624.617 

5.A  Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala   352.871 354.580 
5.B  Stroški storitev   1.383.049 1.270.037 

6 Stroški dela 2.3.17, 2.3.18 4.399.085 4.454.564 
6.A  Stroški plač   3.442.474 3.488.019 
6.B  Stroški socialnih zavarovanj   322.838 607.046 
     od tega pokojnisnka zavarovanja   241.914 343.604 

6.C  Drugi stroški dela   391.860 359.499 
7 Odpisi vrednosti 2.3.17, 2.3.18 503.433 517.914 

7.A  Amortizacija   497.167 512.633 
7.B  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih in neopr.sredstvih   14 4488 
7.C  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   6.252 793 

8 Drugi poslovni odhodki 2.3.17, 2.3.18 59.830 80.586 
9 Finančni prihodki iz deležev 2.3.19 403.498 630.233 

9.A  Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini   403.498 630.233 
10 Finančni prihodki iz danih posojil 2.3.19 24.786 44.648 

10.A  Finančni prihodki iz posojil danih družbam v skupini   24.734 43.880 
10.B  Finančni prihodki iz posojil danih drugim   52 768 

11 Finančni prihodki poslovnih terjatev 2.3.19 2.531 2.620 
11.B  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih   2.531 2.620 

12 Finančni odhodki za oslabitve in odpisov finančnih naložb 2.3.20     
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13 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti   4.095 118.493 
13.A  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini    4.095 118.493 

14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  2.3.20 4.861 12.985 
14.B  Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti   268 6,82 
14.C  Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti   4.592 12.979 

15 DRGI PRIHODKI 2.3.21  67.766   
15.A Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki    60.576   
15.B Ostali prihodki   7.190   

16 DRGI ODHODKI 2.3.22  2.959   
17 Davek od dohodka pravnih oseb 2.3.23 421.091 431.241 
18 Odloženi davki       

        
19 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2.3.24 2.267.693 2.477.291 

 
 
Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno obravnavati skupaj z njimi. 

 
 
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za obdobje 1.1. do 31.12.2019 

podatki so v € 

   leto 2019 leto 2018 
     

19 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja   2.267.693 2.477.291 
23 druge sestavine vseobsegajočega donosa    -2.261  59.429 
24 Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja   2.265.432 2.536.720 

 
 
 
Izkaz poslovnega izida je sestavljen skladno s SRS 21.6., vseobsegajočega donosa skladno s SRS 21.8., vse po različici I. 
 
Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno obravnavati skupaj z njimi. 
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2.1.3. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2019 
 

  leto 2019 leto 2018 
A. Denarni tokovi pri poslovanju     
a) Postavke izkaza poslovnega izida 2.285.585 2.433.536 

a.1 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev 8.902.917 9.042.810 

a.2 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in 
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -6.196.241 -6.178.033 

a.3 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -421.091 -431.241 

b) 

Sprem. čistih obratnih sredstev (in časovnih rezervacij ter 
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih 
postavk bilance stanja -680.074 -1.070.602 

b.1 Začetne manj končne poslovne terjatve -311.423 -298.645 
b.2 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 9.044 -83.713 
b.3 Začetne manj končne odložene terjatve za davek -2.215 -2.215 
b.5. Začetne manj končne zaloge -7.873 26.467 
b.6 Končni manj začetni poslovni dolgovi -139.539 -967.411 
b.7 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -228.068 254.915 

c) 
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri 
poslovanju (a+b) 1.605.511 1.362.934 

      
B. Denarni tokovi pri naložbenju     
a) Prejemki pri naložbenju 5.993.540 5.042.746 

a.1 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbenje 403.540 674.881 

a.3 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 2.972 4.571 
a.5 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 9.933 4.717 
a.6 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 5.577.094 4.358.577 
b) Izdatki pri naložbenju -5.153.248 -3.494.139 
b.1 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -87.934 -231.715 
b.2 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -291.581 -141.707 
b.5. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -4.773.734 -3.120.717 

c) 
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri 
naložbenju (a+b) 840.292 1.548.607 

      
C. Denarni tokovi pri financiranju     
a) Prejemki pri financiranju 0 1.140.000 
a.3 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0 1.140.000 
b) Izdatki pri financiranju -2.620.511 -4.088.261 
b.1 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -4.095 -118.493 
b.2 Izdatki za vračila kapitala 0 0 

b.4 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -134.039 
- 

-1.902.408 
b.5. Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -2.482.377 -2.067.360 

c) 
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov 
pri financiranju (a+b) -2.620.511 -2.948.261 

      
Č. Končno stanje denarnih sredstev 174.707 34.104 
  X) Denarni izid v obdobju (sešt. Prebitkov Ac, Bc, Cc) + -174.707 -36.721 

 
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen skladno s SRS 22.9. po različici II. 
 
Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno obravnavati skupaj z njimi. 
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2.1.4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2019 
podatki so v € 

 

  Osnovni K Kapitalske R 
R iz dobička - 
zakonske R 

Rezerve za 
pošteno vrednost 

Preneseni čisti 
izid 

Čisti izid 
posl.leta Kapital 

A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega 
obdobja 107.244 57.603 107.244 31.774 1.120.612 2.477.291 3.901.768 
       b) Prilagoditve za nazaj             0 
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 107.244 57.603 107.244 31.774 1.120.612 2.477.291 3.901.768 
                
B.1. Transakcije z lastniki 0                       0                       0                            0 -2.482.377                       0 -2.482.377 
      g) Izplačilo dividend         -2.482.377           -2.482.377 
      č) Vnos dodatnih vplačil kapitala                       
        
B.2. Celotni vse obsegajoči donos poročevalskega 
obdobja                        0                        0                       0 -2.261                       0 2.267.693 2.265.432 
      a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 
obdobja           2.267.693 2.267.693 
      č) Vnos presežka iz prevrednotenja       -2.261     -2.261 
                
B.3. Spremembe v kapitalu 214.489                        0                       0                            0 2.262.802 -2.477.291 0 
     a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na  druge 
sestavine kapitala        2.477.291 -2.477.291 0 
     b) Razporeditev dela čistega dobička 
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala 
po sklepu organov vodenja in nadzora  214.489         -214.489                           0 
        
C. Končno stanje poročevalskega obdobja 321.733 57.603 107.244 29.513 901.037 2.267.693 3.684.823 

         
Bilančni dobiček 31.12.2019         901.037 2.267.693 3.168.730 

 
Spremembe v kapitalu se nanašajo na razporeditev čistega poslovnega izida, oblikovanje rezerv za pošteno vrednost in na izplačilo dividend matični 
družbi. 
 
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen skladno s SRS 23.4. in 23.5.  
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2018 
 

podatki so v € 
 

  Osnovni K Kapitalske R 
R iz dobička - 
zakonske R 

Rezerve za 
pošteno vrednost 

Preneseni čisti 
izid 

Čisti izid 
posl.leta Kapital 

A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega 
obdobja 107.244 57.603 107.244 -27.655 1.420.246 1.767.726 3.432.408 
       b) Prilagoditve za nazaj             0 
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 107.244 57.603 107.244 -27.655 1.420.246 1.767.726 3.432.408 
                
B.1. Transakcije z lastniki 0                       0                       0                            0 -2.067.360                       0 -2.067.360 
      g) Izplačilo dividend         -2.067.360          -2.067.360 
                
B.2. Celotni vse obsegajoči donos poročevalskega 
obdobja                        0                        0                       0 59.429                       0 2.477.291 2.536.720 
      a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 
obdobja           2.477.291 2.477.291 
      č) Vnos presežka iz prevrednotenja       59.429     59.429 
                
B.3. Spremembe v kapitalu                         0                        0                       0                            0 1.767.726 -1.767.726 0 
     a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na  druge 
sestavine kapitala         1.767.726 -1.767.726 0 
                
C. Končno stanje poročevalskega obdobja 107.244 57.603 107.244 31.774 1.120.612 2.477.291 3.901.768 

         
Bilančni dobiček 31.12.2018         1.120.612 2.477.291 3.597.903 
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Razporeditev bilančnega dobička poslovnega leta: 

2019 2018

Vseobsegajoči donos poslovnega leta 2.267.693 2.477.291
 + preneseni čisti dobiček 901.037 1.120.612
 - izplačilo dividend po sklepu skupščine
 - razmejeni stroški razvoja produktov -1.257.402 -901.038
BILANČNI DOBIČEK na dan 31.12.19 1.911.328 2.696.865

 
 
Na dan 31.12.2019 znaša kapital brez upoštevanja poslovnega izida tekočega poslovnega leta 
1.417.130 evrov. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2019 znaša 2.267.693 evrov. 
 
Razmejeni stroški razvoja produktov so pojasnjeni v točki 2.2.12.2.. 
 
Družba Halcom d.d. ima poslovno leto enako koledarskemu letu. 
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2.2. VSEBINA PRILOGE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

2.2.1. Podatki o družbi 
 
Firma:
  

HALCOM sistemi za plačilne storitve, elektronsko bančništvo in 
varno elektronsko poslovanje, d.d.  

  
Skrajšana firma:
  

HALCOM, d.d. 

  
Sedež:
  

Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana. 

  
Organizacijska oblika
  

Delniška družba 

  
Registracija:
  

Temeljno sodišče v Ljubljani, Enota v Ljubljani, številka 
registrskega vložka 1/15769/00, datum vpisa 20.2.1992. 

  
Glavna dejavnost družbe:
  

- 62090 – Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi 
storitvami povezane dejavnosti 

  
Osnovni kapital:
  

Osnovni kapital družbe znaša 107.244,20 evrov. 

  
Lastniška struktura:  Delničar  Št. delnic 
 CONSTELLATION 

SOFTWARE UK 
HOLDCO LTD 

 20.000 

    

 Skupaj (1) delničar  20.000 
    
  

 

Člani upravnega odbora: 
 
 
 
Zastopanje in pooblastila:
  

Marko Valjavec – član upravnega odbora in izvršni direktor 
Michael David Byrne in John Edward Billowits - člana 
upravnega odbora  
 
 
Družbo zastopa izvršni direktor brez omejitev.  

  
Organi družbe:   
  

Enotirni sistem vodenja 
Upravni odbor  

  
  
Odvisne družbe: Halcom  d.o.o., Sarajevo                                   98,12%-tni delež  
 Halcom a.d., Beograd                                      100,00%-tni delež 
 

 

Obvladujoča družba: CONSTELLATION SOFTWARE UK HOLDCO LTD 
Unit A1, Methuen Park, Chippenham, SN14 0GT,  
Velika Britanija 
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Podatki po 6. odstavku 70. člena ZGD-1 
 
Osnovni kapital matične družbe je razdeljen na 20.000 navadnih kosovnih delnic, glasečih na ime. 
Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom: 

• pravice do udeležbe pri upravljanju družbe, 
• pravice do dela dobička (dividenda), 
• pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. 

 
Obvladujoča družba CONSTELLATION SOFTWARE UK HOLDCO LTD ima v lasti vseh 20.000 
delnic oziroma 100% osnovnega kapitala družbe.  
 
Pravila družbe glede imenovanja ter zamenjave članov organov vodenja ali nadzora ter pravila glede 
sprememb statuta so opredeljena v statutu družbe Halcom d.d.. Upravni odbor ima vsaj tri člane, od 
katerih je eden predsednik upravnega odbora. Člane upravnega odbora imenuje skupščina družbe 
za obdobje najmanj dveh do največ treh let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Skupščina lahko 
odpokliče posameznega člana upravnega odbora pred potekom mandatne dobe in ga lahko 
nadomesti z drugim članom. O spremembah statuta odloča skupščina.  
 
 
2.2.2. Podatki o odvisnih družbah 
 
Odvisna družba delež v 

% 
poslovni izid leta 2019 

  
v evrih v valuti 

HALCOM A.D. Beograd 100,00% 332.144 39.058 T RSD 

Beogradska 39, Beograd 
   

    

Halcom d.o.o., Sarajevo                                98,12% 14.430 28.222 BAM 

Fra. Anđela Zvizdovića br. 1 
   

 
 
2.2.3. Odobreni kapital 
 
Družba v letu 2019 ni imela odobrenega kapitala. 
 
2.2.4. Razčlenitev in pojasnilo zneska rezervacij 
 
Podatek je razkrit v točki 2.3.10. razkritij k računovodskim izkazom, ki so del tega poročila. 
 
2.2.5. Višina vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let 
 
Družba v letu 2019 ni izkazovala obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let. 
 
2.2.6. Višina vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom 
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Družba svojih obveznosti nima zavarovanih s stvarnimi jamstvi. 
 
2.2.7. Razčlenitev prihodkov od prodaje po posameznih področjih poslovanja 
 
Podatek je razkrit v točki 2.3.16. razkritij k računovodskim izkazom, ki so del tega poročila. 
 
2.2.8. Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v 

poslovnem letu prejeli člani uprave, drugi delavci družbe, zaposleni na podlagi 
pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe in člani nadzornega sveta 

 
Družba je za leto 2019 izplačala članom poslovodstva na podlagi pogodbe za katero ne velja tarifni 
del kolektivne pogodbe bruto prejemke v skupni višini 862.675 evrov. 
 
Podrobnejša razčlenitev izplačil po posameznih vrstah je naslednja: 
 
        Skupaj 
Plača      832.950    
fiksni del plače      611.499    
variabilni del plače*      221.451   
    
regres          7.500    
bonitete             554   
premija PDPZ          2.075    
povračilo stroškov        19.596  
    
       862.675   

 
 
2.2.9. Podatki o predujmih, posojilih in poroštvih, ki jih je družba odobrila članom 

upravnega odbora in drugim delavcem družbe, zaposlenim na podlagi pogodbe, za 
katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 

 
Družba v letu 2019 članom upravnega odbora in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja 
tarifni del kolektivne pogodbe, ni odobrila posojil, izplačala predujmov ali dala poroštev. 
 
2.2.10. Podatki o pogodbeni vrednosti revizije drugih storitvah svetovanja revizijske družbe 
 
Pogodbena vrednost storitev revizije računovodskih izkazov družbe za leto 2019 je 11.000 evrov, 
vrednost ne vključuje DDV.  
 
Družba je v letu 2019 ni koristila storitve svetovanja s strani revizijske družbe. 
 
2.2.11. Firma in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo 
 
Podatek je razkrit v točki 2.2.12.1. metod za vrednotenje, ki so del tega poročila. 

2.2.12.  Metode za vrednotenje in računovodske usmeritve 
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Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 
2016 (v nadaljevanju SRS), ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo.  
 
Temeljni računovodski predpostavki sta upoštevanje nastanka poslovnih  dogodkov in upoštevanje 
časovne neomejenosti delovanja. 
 
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov so: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in 
primerljivost. 
 
Spremembe računovodskih ocen, spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak 
Računovodske usmeritve so načela, temelji, dogovori, pravila in navade, ki jih podjetje upošteva pri 
sestavljanju računovodskih izkazov. Spremenijo se, če tako zahtevajo računovodski standardi in 
stališča oziroma pojasnila k njim. V takem primeru podjetje učinke spremembe računovodske 
usmeritve, ki izhaja iz začetne uporabe standarda, stališča oziroma pojasnila, obračuna v skladu s 
posebnimi prehodnimi določbami standarda, če posebnih prehodnih določb ni, pa spremembo 
uporabi za nazaj.  
 
Pri izdelavi računovodskih izkazov za leto 2019 so bile uporabljene iste računovodske usmeritve, 
kot predhodno leto, razen na področju prihodkov in najemov je prišlo do sprememb v SRS, kjer smo 
upoštevali najnovejše usmeritve. 

2.2.12.1. Skupinski računovodski izkazi 
 
Skupina podjetij je gospodarska, ne pa tudi pravna enota ter ni nosilka pravic in dolžnosti. Skupinske 
računovodske izkaze, ki so sestavljeni na podlagi izvirnih izkazov odvisnih družb z ustreznimi 
uskupinjevalnimi popravki, sestavlja matična družba.  
 
Skupino Halcom v letu 2019 sestavljajo poleg matične družbe HALCOM, d.d., tudi odvisne družbe 
Halcom a.d., Beograd in Halcom d.o.o., Sarajevo.  
 
Skupina Halcom ni zavezana za sestavitev konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2019, ker 
se ne uvršča med velike skupine po ZGD. Glede na 56.člen ZGD-1 Skupina Halcom tudi ni zavezana 
k izdelavi konsolidiranega letnega poročila.  
 

2.2.12.2. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 
 
Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročno odložene stroške razvijanja, naložbe v pridobljene 
pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter dobro ime prevzetega podjetja. 
 
Neopredmeteno sredstvo se pripozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, če je verjetno, da 
bodo pritekale gospodarske koristi povezane z njim in če je mogoče njegovo nabavno vrednost 
zanesljivo izmeriti. 
 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški. V družbi med dolgoročno 
razmejenimi stroški izkazujemo dolgoročne razmejene stroške razvijanja.  
Stroški razvijanja so stroški prenašanja ugotovitev raziskovanja ali znanja v načrt ali projekt 
proizvajanja novih ali bistveno izboljšanih proizvodov ali storitev, preden se začne njihovo 
proizvajanje oziroma opravljanje za prodajo. Razvojno delovanje zajema na primer oblikovanje, 
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konstruiranje in preizkušanje prototipov in modelov pred začetkom rednega poslovanja in uporabe, 
oblikovanje orodij, vzorcev, kalupov in matric ter nove tehnologije.  
  
V družbi nastale stroške razvijanja se pripozna kot neopredmeteno sredstvo, če v zvezi z njimi lahko 
dokažemo: 

• izvedljivost strokovnega dokončanja projekta, tako da bo na voljo za uporabo ali prodajo, 
• namen dokončati projekt in ga uporabljati ali prodati, 
• zmožnost uporabljati ali prodati projekt, 
• verjetnost gospodarskih koristi projekta, med drugim obstoj trga za njegove učinke ali zanj 

ali pa, če se bo projekt uporabljal v podjetju, njegovo koristnost, 
• razpoložljivost tehničnih, finančnih in drugih dejavnikov za dokončanje razvijanja in za 

uporabo ali prodajo projekta ter 
• sposobnost zanesljivo izmeriti stroške, ki se pripisujejo neopredmetenemu sredstvu med 

njegovim razvijanjem. 

V družbi so v letih 2014 do 2019 razmejeni stroški v razvoj nove generacije produktov elektronske, 
mobilne banke, E-računov, medbančnega kliringa t.i. »Antifraud« produkta ter certifikata v oblaku.. 
V letu 2019 so se dodatno razmejili stroški razvoja petih novih produktov in sicer Antifraud, Ebank, 
Fallback, Onesign in Prodsi Predvidena doba koristnosti je 5 let.  
 
Družba poseduje računalniške licence oziroma programe. 
 
Neopredmeteno osnovno sredstvo se prične amortizirati, ko je neopredmeteno osnovno sredstvo s 
končno dobo koristnosti na razpolago za uporabo.  
  
Družba za amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev uporablja linearno metodo 
amortiziranja.  
  
Uporabljene amortizacijske stopnje so enake kot v preteklem poslovnem letu, tekom leta se niso 
spreminjale: 

    
Računalniški programi in licence 50% 
Dolgoročno razmejeni stroški razvijanja 20% 

2.2.12.3. Opredmetena osnovna sredstva 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima organizacija v lasti ali finančnem najemu ali 
ga na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev 
oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po pričakovanjih uporabljala v te namene 
v več kot enem obračunskem obdobju 
 
Opredmetena osnovna sredstva zajemajo: 
- zemljišča, 
- zgradbe, 
 proizvajalna oprema, 
- druga oprema 
- biološka sredstva 
Pri zgradbah in opremi je treba ločevati stvari, ki se še gradijo ali izdelujejo, od stvari, ki so že 
usposobljene za uporabo. 

Kolenc Praznik, Tina
Za najeme je potrebno predstavit usmeritev. Predlagam da umestite za OS. Tudi, če jih niste pripoznali, je razlog v koriščenju izjeme. Torej je potrebno razkrit usmeritve ter koriščene izjeme (kratkoročni najem?)
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Stvari, dane v finančni najem, same niso ali ne spadajo med opredmetena osnovna sredstva, temveč 
so sestavni del dolgoročnih finančnih terjatev. 
Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo pri opredmetenih 
sredstvih, se knjigovodsko izkazujejo kot terjatve. 
Deleži v skupni dejavnosti obvladovanih opredmetenih osnovnih sredstev se obravnavajo posebej 
ter se izkazujejo in razvrščajo glede na vrsto obvladovanih sredstev. 
 
Začetno računovodsko merjenje in amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev 
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju 
ovrednoti po nabavni vrednosti.. V nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne 
dajatve po odštetju popustov ter vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja sredstva za 
nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve 
in obnovitve.  
Če je nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva velika, se razdeli na posamezne dele z 
različno dobo koristnosti. 
Kasneje nastali stroški povečujejo nabavno vrednost, če povečujejo njihove prihodnje koristi, 
stroški povezani s podaljšanjem dobe koristnosti pa znižujejo že oblikovan popravek vrednosti. 
  
Amortizirljivi znesek se razporedi v ocenjeni dobi njegove koristnosti.  
Knjigovodska vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se mora zmanjšati, če presega njihovo 
nadomestljivo vrednost.  
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR, se 
lahko razporedi kot material. 
Za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev po pripoznanju mora podjetje izbrati model nabavne 
vrednosti ali model poštene vrednosti. Podjetje je izbralo model nabavne vrednosti. 
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem.  
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko se je 
začelo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.  
Zmanjšanje vrednosti osnovnih sredstev zaradi oslabitve ni strošek amortizacije, temveč 
prevrednotovalni poslovni odhodek v zvezi z osnovnimi sredstvi.  
 
Uporabljene amortizacijske stopnje so ostale enake kot v preteklem poslovnem letu, tekom leta se 
niso spreminjale:  

  
Zgradbe              3,0%,5,0%,10,0% 
Računalniška oprema             50,0%, 20% 
Ostala oprema in vozila 20,0% 
Vlaganja v tuja osnovna sredstva             10,0% 
  

Podjetje Halcom d.d. uporablja za kratkoročne najeme usmeritve po SRS 16 (ločeno po kontih) 
vendar jih ne pripoznava, ker imajo dobo odpovednega roka krajšo od 1 leta. 
 
Usmeritev podjetja je model nabavne vrednosti, izbrana usmeritev uporablja za celotno skupino 
opredmetenih osnovnih sredstev. 
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2.2.12.4. Finančne naložbe 
 
Finančne naložbe lahko zajemajo: 
- naložbe v kapital drugih podjetij, 
- naložbe v posojila, 
- poslovne terjatve v posesti za trgovanje, 
- izpeljane finančne instrumente. 
 
Družba poseduje naložbe v kapitalu drugih podjetij in naložbe v depozite. 
 
Finančne naložbe v depozite so bile pri začetnem pripoznanju razvrščene v skupino posojila. 
 
Finančne naložbe v kapital drugih podjetij se nanašajo na naložbe v odvisne družbe. Naložbe v 
odvisne družbe se vrednotijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitne oslabitve. Znesek 
slabitev preverja poslovodstvo enkrat letno. V primeru, da so ugotovljeni znaki slabitev, se pripravi 
ocena nadomestljive vrednosti naložbe v odvisno družbo. Slabitev naložbe na njeno nadomestljivo 
vrednost se izkaže v izkazu poslovnega izida kot prevrednotovalni finančni odhodek. 
 
Ločeno se izkazuje finančne naložbe v odvisna podjetja, pridružena podjetja in skupaj obvladovana 
podjetja. 
Nakupno vrednost naložbe povečujejo stroški posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje 
finančnega instrumenta. 
 
Ob odtujitvi finančne naložbe v kapital se pripozna finančni prihodek oziroma odhodek, če je čisti 
iztržek zanjo večji oziroma manjši od njene knjigovodske vrednosti. 
 
Pri finančnih sredstvih izraženih v tuji valuti se obračunavajo tečajne razlike skladno z njihovo 
razporeditvijo. 
 

2.2.12.5.    Zaloge 
 
Družba poseduje zaloge trgovskega blaga. Ob začetnem pripoznavanju jih evidentira po nabavni 
vrednosti ob prodaji pa po metodi FIFO. 
 
Zaloge se zaradi okrepitve ne prevrednotijo. Zaradi oslabitve pa se, če njihova knjigovodska 
vrednost presega njihovo čisto iztržljivo vrednost. 
 
Nekurantne zaloge se izkazujejo količinsko ločeno, njihova iztržljiva vrednost se določi ob koncu 
poslovnega obdobja.  
  

2.2.12.6.    Terjatve 
 
Terjatve zajemajo: 
- pravice zahtevati plačilo dolga, dobavo stvari ali opraviti storitev, 
- terjatve povezane s finančnimi prihodki, 
- terjatve, ki se nanašajo na kupce, dobavitelje, zaposlene, državo ipd.. 
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- terjatve za odloženi davek 
 
Glede na zapadlost v plačilo se delijo na kratkoročne (zapadejo v plačilo v letu dni) in dolgoročne. 
Terjatve se delijo na tiste, ki se nanašajo na stranke v državi in tujini. 
Ločeno se izkazuje terjatve v odvisna podjetja, pridružena podjetja in skupaj obvladovana podjetja. 
 
Začetno računovodsko merjenje 
Terjatve se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. 
Terjatve izražene v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto, ta razlika 
predstavlja prihodke ali odhodke iz poslovanja. 
Del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu obračunskega obdobja, se v 
bilanci stanja izkažejo med kratkoročnimi terjatvami. 
 
Popravki terjatev 
Knjigovodsko vrednost terjatev je treba zmanjšati s preračunom na kontu popravka vrednosti. 
Dvomljive terjatve so tiste, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v 
celotnem znesku, sporne pa tiste, zaradi katerih se je že začel sodni postopek. Popravki dvomljivih 
in spornih terjatev se opravijo po posamični terjatvi in bremenijo prevrednotovalne poslovne 
odhodke v zvezi s terjatvami, njihova odprava pa prevrednotovalne poslovne prihodke. 
 
Ločeno je potrebno izkazovati terjatve do podjetij v skupini, do pridruženih podjetij in do drugih 
podjetij. 
 

2.2.12.7.     Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva zajemajo: 
- gotovino, 
- knjižni denar in  
- denar na poti. 
 
Ločeno se izkazuje denar v domači in tuji valuti. Zadolžitve na tekočih računih niso denarna 
sredstva. 
 
Na dan bilanciranja se denarna sredstva v tuji valuti prevrednotijo po srednjem tečaju Banke Slovenije 
oziroma po tečaju ECB. 
 
Sestavni del denarnih sredstev so tudi depoziti z rokom zapadlosti na odpoklic. 
 

2.2.12.8.     Dolgoročni dolgovi 
 
Dolgovi so finančni in poslovni.  
Dolgoročni dolgovi se nanašajo na obveznosti, ki zapadejo v plačilo v roku daljšem od leta dni. 
Dolgovi se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, in ob 
predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. 
 
 
Dolgoročni dolgovi zajemajo: 
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- dolgoročno dobljena posojila, 
- dolgoročne dolžniške vrednostne papirje, 
- vloge z rokom zapadlosti daljšim od leta dni, 
- dolgove do najemodajalcev v primeru finančnega najema, 
- dolgoročne dobaviteljeve kredite za kupljeno blago ali storitve, 
- obveznosti do kupcev iz varščin, 
- dolgoročne obveznosti za odloženi davek. 
 
Ločeno se izkazujejo dolgoročni dolgovi do uskupinjenih in drugih podjetij. 
Ločeno se izkazujejo obveznosti do bank, drugih pravnih in fizičnih oseb, ter ločeno obveznosti do 
domačih in tujih upnikov. 
 
Obresti se obračunavajo v skladu s pogodbami. 
 
Dolgoročni dolgovi izraženi v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. 
 
 

2.2.12.9.     Kratkoročni dolgovi 
 
Kratkoročni dolgovi so finančni in poslovni.  
Kratkoročni  dolgovi se nanašajo na obveznosti, ki zapadejo v plačilo v roku krajšem od leta dni. 
Dolgovi se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, in ob 
predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. 
 
 
Kratkoročni dolgovi zajemajo: 
- kratkoročno dobljena posojila, 
- izdani kratkoročni vrednostni papirji razen čekov, 
- kratkoročni dobaviteljevi krediti za blago ali storitve, 
- obveznosti do zaposlencev, 
- obveznosti za obresti, 
- obveznosti do države, 
- obveznosti povezane z razdelitvijo poslovnega izida. 
- obveznosti za prejete predujme in varščine. 
Ločeno se izkazujejo kratkoročni dolgovi do uskupinjenih in drugih podjetij. 
Ločeno se izkazujejo obveznosti do bank, drugih pravnih in fizičnih oseb, ter ločeno obveznosti do 
domačih in tujih upnikov. 
 
Obresti se obračunavajo v skladu s pogodbami. 
 
Kratkoročni dolgovi izraženi v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. 
 

2.2.12.10.   Kratkoročne časovne razmejitve 
 
Kratkoročne časovne razmejitve se oblikujejo za terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo 
po predvidevanjih pojavili prej kot v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo 
ocenjena. Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke ter 
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kratkoročno nezaračunane prihodke. Pasivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno v naprej 
vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno odložene prihodke. 
 

2.2.12.11.     Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov. 
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki bodo v 
obdobju daljšem od leta dni pokrili predvidene odhodke. 
 
Družba med rezervacija izkazuje dolgoročne rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade. 
Družba med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazuje že zaračunane prihodke, ki 
se nanašajo na obdobja daljša od 1 leta. 
 

2.2.12.12.     Tečajne razlike 
 
Sredstva in obveznosti, ki so izražena v tujih valutah, so preračunana v domačo valuto po srednjem 
tečaju Banke Slovenije ali po tečaje ECB na dan bilance stanja. Tečajne razlike so vključene v izkaz 
poslovnega izida kot finančni prihodki ali odhodki. 
 

2.2.12.13.      Davek od dohodka 
 
Davek od dohodka je obračunan na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz 
poslovnega izida v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, ob upoštevanju specifičnosti 
davčne ureditve davčno priznanih in nepriznanih prihodkov in odhodkov in davčnih olajšav. Davek 
od dohodka za leto 2019 je obračunan po stopnji 19 odstotkov od davčne osnove. 
 

2.2.12.14.      Prihodki 
 
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanja sredstev ali 
zmanjšanja dolgov. Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. 
Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni 
prihodki in finančni prihodki so redni prihodki. 
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki povezani s poslovnimi učinki. 
Prihodki od prodaje so tisti, ki izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga in storitev. Prihodki od 
prodaje odražajo prenose (dobave) pogodbeno dogovorjenega blaga in storitev kupcem, in sicer v  
višini pričakovanih nadomestil, do katerih bo organizacija upravičena v  zameno za to blago ali 
storitve. Razčlenjujejo se na prihodke od prodaje lastnih učinkov (proizvodov in storitev) ter 
prihodke od prodaje trgovskega blaga in materiala. Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, kot so 
obračunani davek na dodano vrednost in druge dajatve, ki se obračunajo ob prodaji, niso sestavina 
prihodkov od prodaje. Podobno tudi zneski, zbrani v korist zastopanega, niso sestavina prihodkov 
od prodaje (prihodek od prodaje je samo tisti del nadomestila, ki pripada zastopniku za opravljeno 
storitev zastopanja).  

Kolenc Praznik, Tina
Prihodki so po SRS 15 spremenjeni. Prosim, korigirajte usmeritve – posodobite da uskladite terminologijo s standardom
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Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, 
kompenzacije, premije in podobni prihodki. 
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko 
vrednostjo. 
Finančni prihodki so prihodki iz investiranja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami ter v 
zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti in deleži v dobičku drugih pa tudi 
prevrednotovalni finančni prihodki. Razčlenjujejo se na finančne prihodke, ki niso odvisni od 
poslovnega izida drugih (na primer prejete obresti), in finančne prihodke, ki so odvisni od 
poslovnega izida drugih (na primer prejete dividende). 
Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavljajo ob povečanju poštene vrednosti finančnih sredstev, 
izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ob odpravi pripoznavanja finančnih naložb 
in ob odpravi oslabitev finančnih naložb, če je odprava oslabitve dopustna v skladu s SRS 3. 
Poslovni prihodki in finančni prihodki se razčlenjujejo na tiste, ki se nanašajo na odvisne 
organizacije v skupini, pridružene organizacije in skupne podvige ter druge. 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid. 
 

2.2.12.15.      Odhodki 
 
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni odhodki 
in finančni odhodki so redni odhodki. Poslovne odhodke predstavljajo stroški materiala ter nabavna 
vrednost prodanega trgovskega blaga, stroški storitev, stroški dela, odpisi vrednosti in drugi odhodki 
iz poslovanja. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, 
neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove 
vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve. 
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. 
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove 
oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala. 
Druge odhodke predstavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki. 
 

2.2.12.16.      Odloženi davki 
 
Računovodska obravnava terjatev in obveznosti za odloženi davek je rezultat obračunavanja 
sedanjih in prihodnjih davčnih posledic. 
Pomembne terjatve in obveznosti za odloženi davek povezanimi s poslovnimi dogodki v izkazu 
poslovnega izida se tudi pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot odhodek za davek oziroma kot 
prihodek od davka. Vse pomembne terjatve in obveznosti za odloženi davek povezanimi s posli, 
pripoznanimi neposredno v kapitalu, se tudi pripoznajo neposredno v kapitalu.  
 

2.2.12.17.      Pogojne obveznosti 
 
Pogojne obveznosti so izkazane kot posledica izdane garancije Unicredit banke po pog. G5340/2017 
v višini 39.012 evrov z zapadlostjo 31.03.2020. Garancija je izdana v korist Centralne banke BIH. 
Družba Halcom d.d. nima drugih pogojnih obveznosti razen navedenih.  
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2.3. RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

2.3.1. Neopredmetena sredstva  
Preglednica stanja in sprememb neopredmetenih sredstev s predujmi 
 
                                                                                                                                   v evrih 

  

Dolgoročno 
odloženi 
stroški 

Dolgoročno 
vračunani 

stroški 

Računalniški 
programi in 

licence Skupaj 
       
Stanje 31.12.2018 2.185.175 3.416 581.570 2.770.161 
Povečanja 712.251 0 166.763 879.014 
Zmanjšanja   -1.367 -143.144 -144.511 
Sredstva v gradnji oziroma 
pripravi    19.776 19.776 
Stanje 31.12.2019 2.897.426 2.049 624.964 3.524.439 
       
Popravek vrednosti      
       
Stanje 31.12.2018 1.287.554 0 432.744 1.732.135 
Amortizacija v 2019 354.518  33.274 387.793 
Povečanje   0  - 
Zmanjšanje    0 0 
Stanje 31.12.2019 1.642.072 0 466.019 2.108.091 
       
Neodpisana vrednost      
       
Stanje 31.12.2018 897.621 3.416 148.826 1.049.863 
       
Stanje 31.12.2019 1.255.353 2.049 158.945 1.416.348 

 
 
Nove nabave neopredmetenih sredstev v višini 166.763 evrov v celoti predstavljajo nabavo nove 
programske opreme. Družba na dan 31.12.2019 ne izkazuje predujmov za neopredmetena sredstva. 
 
Dolgoročni stroški razvijanja v višini 1.255.353 evrov se nanašajo na stroške razvoja nove 
generacije produktov elektronske in mobilne banke ter E- računov, medbančnega kliringa, 
certifikata v oblaku ter  t.i. »Antifraud« produkta. Povečanje v letu 2019 se nanaša na stroške razvoja 
novih produktov in sicer Antifraud, Ebank, Fallback, Onesign in Prodsi. 
 
Amortizacija stroškov v letu 2019 v višini 354.518 evrov je opravljena v skladu s poslovnim 
načrtom črpanja stroškov glede na natečene gospodarske koristi. 
 
Neopredmetena sredstva niso obremenjena v korist drugih. 
 
Neopredmetena sredstva niso financirana s kreditom, ter tudi ne na poslovni ali finančni najem. 
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2.3.2. Opredmetena osnovna sredstva 
 
Preglednica stanja in sprememb opredmetenih osnovnih sredstev: 
 

        v evrih 
          

Nabavna oz. 
revalorizirana vrednost 

druga 
oprema 

drobni 
inventar 

oprema v 
pridobivanju skupaj 

          
stanje 31.12.2018 1.585.331 25.100 0 1.610.431 
povečanja 236.986 5.360  242.346 
zmanjšanja -101.081 -2.176  -103.257 
prevrednotovanje    0 
stanje 31.12.2019 1.721.236 28.284 0 1.749.520 
      
Popravek vrednosti     
      
stanje 31.12.2018 1.403.095 17.804 0 1.420.899 
amortizacija v 2019 103.305 6.069  109.374 
povečanje    0 
zmanjšanje -100.926 -1.789  -102.715 
prevrednotovanje    0 
stanje 31.12.2019 1.405.474 22.084 0 1.427.558 
      
Neodpisana vrednost     
      
stanje 31.12.2018 182.236 7.296 0 189.532 
      
stanje 31.12.2019 315.762 6.200 0 321.962 

 
 
 
Povečanje druge opreme v poslovnem letu 2019 za 242.346 evrov v večini predstavljajo vlaganja v 
računalniško opremo v manjšem delu pa nakup pisarniške in druge opreme. 
 
Zmanjšanje druge opreme predstavljajo prodaje opreme v letu 2019 in odpisi opreme v skladu s 
popisom osnovnih sredstev na dan 31.12.19. Med odpisano opremo je v večini računalniška oprema, 
ki je zastarana in izločena iz uporabe.  
 
Osnovna sredstva niso obremenjena v korist drugih. 
 
Osnovna sredstva niso kupljena na kredit ter tudi ne na finančni ali poslovni najem. 
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2.3.3. Dolgoročne finančne naložbe 

v evrih

31.12.2019 31.12.2018

Naložbe v deleže podjetij v skupini 366.615 366.615
Dolgoročno dana posojila 0 9.933
Dolgoročne finančne naložbe 366.615 376.548

  
 
Tabela gibanja dolgoročnih naložb v deleže podjetij v skupini za leto 2019: 

 

 
 
Tabela gibanja dolgoročno danih posojil za leto 2019: 

  v evrih  
Stanje 31.12.2018 9.933 
Povečanja 0 
Zmanjšanja 9.993 
Stanje 31.12.2019 0 

 
 
Dolgoročne finančne naložbe v deleže v podjetjih v skupini se nanašajo na naložbe v naslednje 
odvisne družbe: 
 
Naložbe v podjetja v skupini: lastniški 100% kapital odvisne 100% poslovni izid Naložba v odvisno družbo

delež v % družbe na dan 31.12.19 odvisne družbe v letu 2019  na dan 31.12.19 v EUR

HALCOM AD BEOGRAD, 
Beogradska 39, Beograd 100.00%

53.772 tisoč RSD oziroma  
454.040 EUR

dobiček v višini                     
39.058 tisoč RSD 253,489

Halcom d.o.o.,  Sarajevo, Fra. 
Anđela Zvizdovića br. 1                           98.12%

478.222 BAM      oziroma  
244.511 EUR

dobiček v višini                  
28.222 BAM 113,126

Skupaj naložbe v podjetja v 
skupini: 366,615  
 
Pri vrednotenju hčerinskih družb ni bilo razlogov za slabitev in jih zato ni slabila. Računovodska 
usmeritev njihovega merjenja se glede na preteklo leto ni spremenila.  
 
Delnice in deleži niso zastavljeni kot jamstva. 
Izpostavljenost tveganjem ter instrumenti varovanja pred tveganji so razkriti v točki 2.3.25. 

  v evrih  
Stanje 31.12.2018 366.615 
Povečanja 0 

Zmanjšanja 
0 
0 

Slabitve 0 
Stanje 31.12.2019 366.615 
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Dolgoročno dano posojilo se nanaša na dano posojilo zaposlenki družbe Halcom d.d., ki je bilo v 
celoti  povrnjeno v letu 2019. 
 
Družba v skladu z opredelitvijo poslovnih skrivnosti ne razkriva obrestnih mer. 

2.3.4. Dolgoročne poslovne terjatve 

Družba na dan 31.12.2019 izkazuje dolgoročne poslovne terjatve v višini 2.215 evrov, ki se v celoti 
nanašajo na dano varščino. 

2.3.5. Zaloge  

31.12.2019 31.12.2018

Trgovsko blago 50.640 42.768

Zaloge skupaj 50.640 42.768

Od skupnih zalog trgovskega blaga predstavljajo najpomembnejšo čitalniki za SIM kartico v višini 
24.986 evrov, pametne kartice za USB ključke v višini 12.276 in zaščitni kompleti na pametni kartici 
v višini 6.408 evrov, ostalo vrednost v večini predstavljajo embalaža, trakci in PIN kode. Pri popisu 
zaloge nismo ugotovili presežkov/manjkov zaloge. 
 
Zaloge niso obremenjene ali zastavljene v korist drugih.  
 
Knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste iztržljive vrednosti. 

2.3.6. Kratkoročne poslovne terjatve  

v evrih

31.12.2019 struktura 31.12.2018

Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 223.116 26,7% 510.175
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih kupcev v državi 345.278 41,3% 473.502
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih kupcev v tujini 130.584 15,6% 135.334
Kratkoročne terjatve do zaposlenih 0 0,0% 3.431
Kratkoročne poslovne terjatve do države in drugih institucij 126.031 15,1% 24.550
Kratkoročne terjatve iz naslova varščin in predujmov 11.662 1,4% 0
Druge kratkoročne poslovne terjatve 0 0,0% 1.101

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 836.671 100,0% 1.148.093  
 
Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini se v večini nanašajo na terjatve iz naslova dobav 
podjetjema Halcom a.d. Beograd v višini 48.446 evrov, Halcom d.o.o., Sarajevo v višini 84.957 
evrov ter na obračunane obresti za dano posojilo družbi Constellation Software UK v višini 89.713 
evrov. 
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Kratkoročne terjatve do domačih kupcev v višini 345.278 evrov se nanašajo pretežno na terjatve do 
domačih bank in domačih pravnih oseb.  
 
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini v višini 130.584 evrov se nanašajo pretežno na terjatve do 
tujih bank in tujih pravnih oseb. 
 
Od skupnega zneska terjatev do kupcev v višini 475.862 evrov je 25.466 evrov zapadlih nad 90 dni, 
23.162 evrov je zapadlih do 90 dni, 44.076 je zapadlih do 30 dni, ostale terjatve do kupcev pa so na 
dan 31.12.19 ne-zapadle. Družba nima oblikovanih popravkov vrednosti terjatev. 
  
Terjatve do kupcev niso zavarovane. Njihova izpostavljenost tveganjem in instrumenti varovanja 
pred njimi so razkriti v točki 2.3.25. 
 
Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do države in državnih institucij družba izkazuje terjatve 
iz naslova davka na dodano vrednost v višini 74 evrov in boleznin v višini 14.116 evrov. 
 
Druge kratkoročne poslovne terjatve v višini 1.548 evrov se nanašajo na manjše druge terjatve. 

2.3.7. Kratkoročne finančne naložbe  

v evrih

31.12.2019 31.12.2018

Kratkoročno dani depoziti drugim 0 1,259
Kratkoročno dana posojila v skupini 1,943,604 2,766,981
Kratkoročno dana posojila drugim 0 4,717

Skupaj kratkoročne finančne naložbe 1,943,604 2,772,957  
 
Tabela gibanja kratkoročnih finančnih naložb: 

  v evrih  
Stanje 31.12.2018 2.772.957 
Povečanja 0 
Zmanjšanja 829.353 
Stanje 31.12.2019 1.943.604 

 
 
Kratkoročno dano posojilo v skupini v višini 1.943.604 evrov se v celoti nanaša na dano posojilo 
matični družbi Constellation Software UK. Posojilo je nezavarovano in delno zapade v letu 2019.  
 
Družba v skladu z davčno zakonodajo uporablja priznano obrestno mero med povezanimi osebami 
v času črpanja kredita.  
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2.3.8. Denarna sredstva  

v evrih

31.12.2019 31.12.2018

Skupaj denarna sredstva 174.707 34.104  
 
Največji del denarnih sredstev v višini predstavljajo 173.652 evrov predstavljajo denarna sredstva 
na računih. Ostali del se nanaša na gotovino v blagajni. 
 

2.3.9. Aktivne časovne razmejitve  

v evrih

31.12.2019 31.12.2018

Kratkoročno odloženi stroški 97.287 84.924
Kratkoročno nezaračunani prihodki 64.780 81.646
Odložene terjatve za davek na viru 186 4.728

Skupaj aktivne časovne razmejitve 162.254 171.298  
 
Med kratkoročno odloženimi stroški so največja postavka razmejeni stroški licenc ostali stroški se 
nanašajo na druge razmejene stroške poslovanja, od tega največji razmejeni stroški zavarovalnih 
premij. Odložene terjatve za davek pa predstavljajo terjatve za davek na viru v neplačanih računih 
s strani tujih bank in so obračunane v skladu s stopnjo iz meddržavnega sporazuma o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja, ki velja za posamezno državo vira, to je Maroko 10%. 
Kratkoročno nezaračunani prihodki se nanašajo projekte v delu, torej projekte, ki v letu 2019 niso 
bili dokončani. V skladu s stopnjo dokončanosti projekta smo v decembru 2019 prihodke ustrezno 
vkalkulirali. 
 

2.3.10. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 
 
Družba je imela na dan 01.01.19 oblikovane rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne 
nagrade v višini 165.008 evrov. Znesek izračunanih odpravnin in jubilejnih nagrad za zaposlene v 
letu 2019 v višini 13.535 evrov, je povečal tekoči poslovni izid. Skupni znesek oblikovanih 
rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade na dan 31.12.2019 znaša 178.543 evrov. 
 
Aktuarski izračun na dan 31.12.19 je izdelal pooblaščeni aktuar Miha Abrahamsberg. 
 
Pri izračunu potrebne višine rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na dan  
31.12.2019 so bile uporabljene sledeče predpostavke (dikcija aktuarskega pooblaščenca): 
 
• Rast povprečne plače v Republiki Sloveniji je predpostavljena v višini: 

   -2,5 % letno v letu 2020 in  
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  - 2,5 % letno v nadaljnjih letih, kar predstavlja ocenjeno dolgoročno rast plač.  
 
(vir: UMAR: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2019, Ljubljana, september 2019 in lastna 
ocena).  
• V izračunu je upoštevana rast zneskov odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad iz Uredbe o 
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, v višini, kot je v 
prejšnji alineji predpostavljeno za rast povprečne plače v Republiki Sloveniji (gre za predpostavko, 
da se bodo osnove spreminjale s predpostavljeno rastjo povprečne plače v Republiki Sloveniji, saj 
ne poznamo dejanskih namenov zakonodajalca glede zneskov iz Uredbe o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja).  
• Izračun obveznosti za odpravnine je vezan na pokojninsko delovno dobo posameznega zaposlenca.  
 
Izbrana diskontna obrestna mera znaša 1,26 % letno, kolikor je konec novembra 2019 znašala 
donosnost 15-letnih podjetniških obveznic z visoko boniteto v Evro območju.  
Predpostavke o gibanju zaposlovanja in s tem povezanimi obveznostmi družbe:  
• Predpostavljamo, da je fluktuacija zaposlencev odvisna predvsem od njihove starosti (tabela 
verjetnosti prekinitve delovnega razmerja po volji zaposlenca je podana v točki Fluktuacija 
zaposlenih);  
• Smrtnost zaposlenih je upoštevana z uporabo tablic smrtnosti slovenske populacije v letu 2007;  

• Razporeditev delavcev med trajno presežne delavce prinaša družbi druge obveznosti. Glede na to, 
da teh podatkov nimam in teh primerov posebej ne izločam, niti kako drugače ne obravnavam, 
(implicitno) predpostavljam, da je sedanja vrednost obveznosti delodajalca pri razporeditvi delavca 
med tehnološke viške enaka sedanji vrednosti obveznosti odpravnine;  
• Primere, kjer je razlog redna upokojitev, obravnavam v izračunu preko upoštevanja zbrane in 
bodoče delovne dobe, pri čemer upoštevam pogoje za starostno upokojitev, ki so navedeni med 
prejetimi podatki;  

• Predpostavljam, da bodo zaposleni izkoristili pravico do starostne upokojitve in zato delodajalcu 
obveznost izplačila jubilejne nagrade, ki bi bila po projekciji izplačana kasneje, ne bo nastopila.  
 
 
Tabela gibanja rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade: 

  v evrih  
Stanje 31.12.2018 165.008 
Povečanja (oblikovanje) 16.681 
Zmanjšanja (odprava) 3.146 
Stanje 31.12.2019 178.543 

 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na dolgoročno odložene prihodke iz poslovanja 
iz naslova obračunanih licenčnin za obdobje daljše od 1 leta. 
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2.3.11. Dolgoročne finančne obveznosti  
 

v evrih

31.12.2019 31.12.2018

Dolgoročna prejeta posojila v skupini 55.000 0

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 55.000 0  
 
Družba na dan 31.12.2019 izkazuje 55.000 evrov obveznosti do hčerinskega  podjetja Halcom d.o.o. 
Sarajevo iz naslova posojila. To posojilo je skladno z zakonom o deviznem poslovanju BIH 
zavarovano z menico. Obrestna mera je bila oblikovana v skladu s politiko Centralne banke BIH v 
obdobju črpanja kredita. 
 
Tabela gibanja dolgoročnih finančnih obveznosti za leto 2019: 

  v evrih  
Stanje 31.12.2018 0 
Povečanja 55.000 
Zmanjšanja 0 
Stanje 31.12.2019 55.000 

 

2.3.12. Kratkoročne poslovne obveznosti   
 

v evrih

31.12.2019 struktura 31.12.2018

Kratkoročne obveznosti do družb v skupini 161.774 21,98% 88.464
Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev v državi 75.085 10,20% 51.718
Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev v tujini 17.217 2,34% 8.676
Kratkoročni prejeti predujmi in varščine 1.548 0,21% 1.096
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 63.658 8,65% 197.794
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 416.703 56,62% 385.581
Druge kratkoročne obveznosti 0,00% 3

Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 735.984 100,00% 733.332  
 
Kratkoročne obveznosti do družb v skupini se nanašajo na obveznost do dobavitelja IN2 d.o.o. v 
višini 9.377 evrov, na obveznost do Contour v višini 3.220 evrov, do Halcom BG v višini 145.081 
evrov in na obveznosti za obresti za prejeto posojilo Halcom d.o.o. Sarajevo v višini 4.095 evrov. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi se v višini 75.085 evrov nanašajo na obveznosti 
do dobaviteljev za obratna sredstva. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini v višini 17.217 evrov se nanašajo na pravno 
svetovanje v višini 5.747 evrov in na licenčnino v višini 11.470 evrov. 



HALCOM d.d                                                                                                                    Letno poročilo 2019 
 

HALCOM d.d., Tržaška cesta 118, Ljubljana, Slovenija, Okr. sodišče v Ljubljani, št. vl.: 061/11576900, Osn. kapital: : 321.732,60 EUR 
37 

 
Od skupaj 92.302 evrov obveznosti do dobaviteljev je 21.466 evrov obveznosti zapadlih do 30 dni, 
ostale obveznosti so na dan 31.12.19 nezapadle. 
 
Kratkoročne obveznosti do države in drugih institucij se v višini 63.658 evrov nanašajo na 
obveznosti za davek na dodano vrednost.  
 
Obveznosti do zaposlencev se v večini nanašajo na obveznosti za plače obračunane za december 
2019. 
 

2.3.13. Kratkoročne finančne obveznosti  
 

v evrih

31.12.2019 31.12.2018

Kratkoročno prejeta posojila v skupini 0 125.000

Skupaj kratkoročne finančne obveznosti 0 125.000  
 
Tabela gibanja kratkoročnih finančnih obveznosti za leto 2019: 

  v evrih  
Stanje 31.12.2018 125.000 
Povečanja 0 
Zmanjšanja 125.000 
Stanje 31.12.2019 0 

 
 
Kratkoročno prejeto posojilo v skupini se nanaša na prejeto posojilo s strani hčerinske družbe 
Halcom Sarajevo d.o.o.. Konec leta 2019 smo vrnili 70.000 evrov in s tem zmanjšali obveznost. 
Preostanek obveznosti v znesku 55.000 smo konec leta 2019 preknjižili na dolgoročna dana posojila 
podjetjem v skupini. To posojilo je skladno z zakonom o deviznem poslovanju BIH zavarovano z 
menico. Obrestna mera je bila oblikovana v skladu s politiko Centralne banke BIH v obdobju 
črpanja kredita. 
 
 

2.3.14. Pasivne časovne razmejitve  
v evrih

31.12.2019 struktura 31.12.2018

V naprej vračunani stroški in odhodki 497.711 80,19% 427.256
Kratkoročno odloženi prihodki 122.956 19,81% 192.514

Skupaj pasivne časovne razmejitve 620.667 100,00% 619.770  
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V naprej vračunani stroški in odhodki v višini 427.256 evrov se nanašajo na vračunane stroške plač 
iz naslova uspešnosti za leto 2019 v višini 294.282 evrov, na vračunane stroške neizplačanih 
dopustov zaposlencev v višini 130.679 evrov in na ostale vračunane stroške rednega poslovanja za 
leto 2019. 
Kratkoročno odloženi prihodki se v celoti nanašajo na zaračunane storitve v letu 2019, ki bodo 
opravljene v letu 2020. 
 
Tabela gibanja kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev: 

  v evrih  
Stanje 31.12.2018 619.770 
Povečanja 1.884.610 
Zmanjšanja 1.883.713 
Stanje 31.12.2019 620.667 

2.3.15. Pogojna sredstva in obveznosti 
 
Družba Halcom d.d. ima izdano garancijo v dobro Centralne banke BIH in sicer: 
-pogodba G5340/2017 v višini 39.012 evrov, z zapadlostjo 31.03.2020. 
 

2.3.16. Poslovni prihodki 

v evrov

% v vseh
Vrsta prihodka leto 2019 prihodkih leto 2018

Čisti prihodki od prodaje storitev podjetjem v skupini 2.244.872 25,22% 1.981.676
Čisti prihodki od prodaje storitev drugim na domačem trgu 3.919.320 44,04% 3.963.005
Čisti prihodki od prodaje storitev drugim na tujem trgu 1.137.000 12,77% 1.332.150
Čisti prihodki od prodaje blaga podjetjem v skupni 430.950 4,84% 820.015
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala drugim na 
domačem trgu 1.114.109 12,52% 823.093
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala drugim na tujem 
trgu 50.655 0,57% 25.043

Čisti prihodki od prodaje 8.896.906 99,96% 8.944.982

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 0 0,00% 0
Drugi poslovni prihodki 3.480 0,04% 95.208
Skupaj poslovni prihodki 8.900.386 100,00% 9.040.190  
 
 
Čisti prihodki od prodaje storitev podjetjem v skupini v višini 2.170.582 evrov so v večini prihodki 
doseženi z opravljenimi storitvami vzdrževanja odvisnima podjetjema Halcom d.o.o., Sarajevo 
(738.398 evrov) in Halcom a.d., Beograd (1.432.184 evrov), prihodki od prodaje blaga podjetjem v 
skupini v višini 505.240 evrov pa se večinoma nanašajo na prodajo pametnih kartic, USB ključkov, 
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čitalcev in ostalega blaga družbi Halcom d.o.o. Sarajevo v višini 82.580 evrov, družbi Halcom a.d. 
Beograd v višini 422.660 evrov. 
 
 
Prihodki od prodaje storitev drugim na domačem trgu v višini 3.919.320 evrov predstavljajo 
prihodke od prodaje programskih proizvodov v višini 549.094 evrov, prihodke od vzdrževanja 
lastne programske opreme v višini 738.958 evrov, prihodke od prodaje IDD transakcij v višini 
198.356 evrov, prihodke od podporne službe (Help-Desk) v višini 67.073 evrov, storitev EBB 
Ljubljana v višini 1.771.349 evrov in pa  prihodke od storitev po naročilu v višini 594.490 evrov.  
 
Prihodki od prodaje storitev drugim na tujem trgu v višini 1.137.000 evrov se v večini nanašajo na 
prodajo programskih produktov v višini 51.645evrov, prihodke od vzdrževanja lastne programske 
opreme v višini 434.752 evrov, prihodke od storitev EBB Ljubljana v višini 555.930 evrov, prihodke 
od prodaje in vzdrževanje PKI v višini 1.329 evrov, prihodke od storitev po naročilu 89.222 evrov, 
prihodke od prodaje storitev CA v višini 3.872 evrov in na ostale prihodke od prodaje storitev na 
tujem trgu v višini 250 evrov. 
  
Prihodki od prodaje blaga in materiala drugim na domačem trgu v višini 1.114.109 evrov se 
nanašajo predvsem na prodajo pametnih kartic v višini 345.343 evrov, na prodajo drugega blaga v 
višini 759.167 evrov ter čitalcev 9.597 evrov. 
 
Prihodki od prodaje blaga in materiala drugim na tujem trgu v višini 50.655 evrov se nanašajo 
predvsem na prodajo pametnih kartic.  
 
Drugi poslovni prihodki v višini 3.480 evrov se  nanašajo na dobiček od prodaje osnovnih sredstev 
v višini 2.282 evrov, prefaktriranje obratovalnih stroškov v višini 856, ostalo so drugi poslovni 
prihodki manjših vrednosti. 
 
Razdelitev čistih prihodkov od prodaje po posameznih zemljepisnih trgih je naslednja: 
 
Zemljepisni trg leto 2019 struktura leto 2018 
Slovenija, BIH, Srbija, Črna Gora, Kosovo in Albanija 8.637.022 97.08%         8.763.957    
Bližnji in srednji vzhod 154.412 1.74%              58.016    
Ostalo 105.472 1.19%            123.009    
        
Skupaj 8.896.906 100,00%         8.944.982    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HALCOM d.d                                                                                                                    Letno poročilo 2019 
 

HALCOM d.d., Tržaška cesta 118, Ljubljana, Slovenija, Okr. sodišče v Ljubljani, št. vl.: 061/11576900, Osn. kapital: : 321.732,60 EUR 
40 

2.3.17. Stroški po funkcionalnih vrstah 
 

v evrih

Vrsta stroška leto 2019 struktura indeks leto 2018

Nabavna vrednost prodanega blaga 352.871 5,27% 99,52 354.580
Stroški uprave 306.714 4,58% 118,33 259.198
Stroški prodaje 6.032.417 90,06% 99,57 6.058.622
Prevrednotovalni poslovni odhodki 6.266 0,09% 118,65 5.281

Skupaj stroški 6.698.269 100,0% 100,31 6.677.681  
 

2.3.18. Stroški po naravnih vrstah 

v evrih

Vrsta stroška leto 2019 struktura indeks leto 2018

Stroški materiala 64.093 0,96% 101,99 62.845
Stroški storitev 1.383.049 20,65% 108,90 1.270.037
Stroški amortizacije 497.167 7,42% 96,98 512.633
Stroški dela 4.399.085 65,67% 98,75 4.454.564
Drugi poslovni odhodki 59.830 0,89% 74,24 80.586
Nabavna vrednost prodanega blaga 288.778 4,31% 98,99 291.735
Prevrednotovalni poslovni odhodki 6.266 0,09% 118,65 5.281

Skupaj stroški 6.698.268 100,0% 100,31 6.677.681  
 
Drugi poslovni odhodki v višini 59.830 evrov se  nanašajo na donacije v višini 19.260 evrov, stroške 
članarin v višini 2.252 evrov, stroške prispevkov za invalidske kvote v višini 16.075 evrov, stroške 
nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč v vrednosti 16.836 evrov in podobno. 

2.3.19. Finančni prihodki 

v  evrih

Leto 2019 Struktura Leto 2018

Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 
iz naložb v deleže podjetij v skupini 403.498 93,7% 630.233
Prihodki od obresti od podjetij v skupini 24.734 5,7% 43.881
Prihodki od obresti 52 0,0% 789
Finančni prihodki iz terjatev iz poslovanja 2.531 0,6% 2.600

Skupaj finančni pr ihodki 430.815 100,00% 677.503  
 
Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku iz naložb v deleže podjetij v skupini v višini 
403.498 evrov se nanašajo na prejeto dividendo od odvisnega podjetja Halcom a.d., Beograd v višini 
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303.498 evrov in na prejeto dividendo od odvisnega podjetja Halcom d.o.o., Sarajevo v višini 
100.000 evrov. 
 
Prihodki od obresti od podjetij v skupini  v višini 24.734 eur se nanašajo da dano posojilo družbi 
Constellation Software UK . 
 
Prihodki od obresti v višini 52 evrov se v večini nanašajo na obresti od bančnih depozitov. 
 
Finančni prihodki iz terjatev iz poslovanja v višini 2.531 evrov se v veliki večini nanašajo na 
obračunane tečajne razlike pri poslovanju s tujimi valutami. 
 

2.3.20. Finančni odhodki 
 

Leto 2019 Struktura Leto 2018

Odhodki od obresti od podjetij v skupini 4.095 45,7% 9.040
Odhodki od obresti 0 0,0% 5.601
Finančni odhodki iz obveznosti iz poslovanja 4.861 54,3% 116.837

Skupaj finančni odhodki 8.956 100,00% 131.478  
 
 
 
Finančni odhodki od obresti od podjetij v skupini v vrednosti 4.095 evrov se v celoti nanašajo na 
prejeto posojilo družbe Halcom d.o.o. Sarajevo. 
 
Odhodki od obresti v višini 5.601 evrov se nanašajo na obresti rezervacij za odpravnine in jubilejne 
nagrade. 
 
Finančni odhodki, ki se nanašajo na obveznosti iz poslovanja v skupnem znesku 4.861 evrov se v 
večini, to je v znesku 2.164 evrov, nanašajo na negativne tečajne razlike in pa iz rezervacij za 
jubilejne nagrade in odpravnine v skupnem znesku 2.697 eur.  

2.3.21. Drugi prihodki 
 

Leto 2019 Struktura Leto 2018

Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso 
povezani s poslovnimi učinki 60.576 89,4% 0
Ostali prihodki 7.190 10,6% 0

Skupaj drugi pr ihodki 67.766 100,00% 0
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Drugi prihodki družbe v letu 2019 v skupnem znesku 67.766 evrov se našajo na prejete subvencije 
in dotacije v višini 60.576 evrov in pa odpravo rezervacij in vračunanih stroškov v višini 7.190 
evrov. 

2.3.22. Drugi odhodki 
 
Drugi odhodki družbe v letu 2019 se nanašajo na odhodke iz naslova ddpo in ddv v skupnem 
znesku 2.959 evrov. 
 
 

2.3.23. Davek od dohodka pravnih oseb 
 
Obračunana efektivna davčna stopnja za obračun davka od dohodka pravnih oseb za leto 2019 
znaša 15,7 %. 
 
Prikaz obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2019: 

  v evrih  
1. Prihodki po računovodskih predpisih 9.398.967 
2. Davčno priznani prihodki 8.996.840 
3. Odhodki po računovodskih predpisih 6.710.183 
4. Davčno priznani odhodki 6.620.010 
5. Davčne olajšave 180.668 
6. Osnova za davek 2.216.269 
7. Obračunani davek (19%) 421.091 
Efektivna stopnja  15.7% 
  

2.3.24. Čisti poslovni izid 
 
Čisti poslovni izid za leto 2019 znaša 2.267.693 evrov ter je za 8,46 % nižji od čistega poslovnega 
izida za predhodno leto. 
 

2.3.25. Obvladovanje pred tveganji 
 
Kreditno tveganje 
 
Veliki kupci družbe, ki redno plačujejo svoje obveznosti so predvsem banke in velika podjetja z 
odlično boniteto, zato družba s tega vidika tveganje ocenjuje kot majhno. Tveganje je sicer v zadnjih 
letih zaradi splošne gospodarsko-finančne krize, ki je še posebej prizadela tudi banke kot naše 
največje kupce, nekoliko večje, ukrepi, ki jih je družba s tem v zvezi sprejela, pa so predvsem 
natančno spremljanje dinamike plačil in prilagoditev dinamike zaračunavanja storitev v primeru 
večjih projektov za posameznega kupca ter vezava plačil podizvajalcem na predhodno plačilo 
naročnika. V primeru sklepanja poslov s partnerji, katerih bonitete ne pozna, družba zahteva plačilo 
pred izdajo blaga (predvsem gre za prodajo blaga kot so certifikati, čitalci, in podobno). 
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Likvidnostno tveganje  
 
Družba  obvladuje likvidnostno tveganje z ustreznim kratkoročnim in dolgoročnim načrtovanjem 
denarnih tokov in z ustreznimi likvidnostnimi rezervami v obliki denarnih sredstev na 
transakcijskem računu ali kratkoročnimi depoziti pri bankah. 
 
Valutno tveganje 
 
Za družbo Halcom, ki velik del svojih prihodkov ustvari na tujih trgih, je valutno tveganje lahko 
pomembno. Družba je tovrstno tveganje do sedaj obvladovala na način, da je večino prodajnih cen 
tudi na tujih trgih dogovorila v evrih. V primeru pomembnih poslov, sklenjenih v tuji valuti, ima 
družba tudi možnost obvladovanja tveganj s terminskimi pogodbami, česar pa do sedaj še ni 
uporabila. 
 
Obrestno tveganje 
 
Družba ima doseženo visoko boniteto pri bankah, posledično za pridobitev posojil niso potrebna 
stvarna jamstva, dosežene obrestne mere pa so nizke. Družba ob zaključku poslovnega leta sploh ni 
imela odprtih finančnih obveznosti. 
 
Konkurenčno tveganje 
 
Halcomov poslovni model temelji na štirih elementih, na osnovi katerih lažje obvladujemo 
konkurenčna tveganja: 

• geografska razpršenost, 
• produktna razpršenost, 
• razpršenost po vrsti prihodkov, 
• razpršenost po vrsti ciljnih kupcev. 

 

2.3.26. Posli s povezanimi osebami 
 

                v evrih 
 

  Leto 2019 Leto 2018 
     
Prihodki brez dividend 2.700.556 2.849.879 
Prihodki od dividende od družb v skupini 403.498 630.233 
      
Odhodki 214.868 9.927 
      
Saldo prometa     
Neopredmetena sredstva 23.619 104.397 
Kratkoročna posojila družbam v skupini -753.377 -1.238.019 
Kratkoročne obveznosti do družb v skupini 0 683.222 
Izplačane dividende  2.482.377 2.067.360 
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Stanje na dan 31.12.2019 31.12.2018 
   
Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 223.116 510.175 
Kratkoročna posojila družbam v skupini 1.943.604 2.766.981 
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 161.774 88.464 
Kratkoročna posojila družb v skupini 0 125.000 
Dolgoročna posojila družb v skupini 55.000 0 
   

 
 
 
 
Poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo skladno s 3. odstavkom  545. člena zgd-1 
 
Družba Halcom d.d.  je v 100% lasti obvladujoče družbe CONSTELLATION SOFTWARE UK HOLDCO 
LTD. 
Povezane osebe, s katerimi je družba poslovala v letu 2019: 

- Halcom d.o.o. Sarajevo 
- Halcom AD Beograd 
- Constellation Software UK Holdco Ltd 
- Emphasys Software USA 
- IN2 Zagreb 
- Contour, Karachi 

 
Družba Halcom d.d. je v okoliščinah, ki so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel 
ali storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem poslu z obvladujočo družbo dobila ustrezno 
vračilo.  
 
Poslovodstvo podjetja Halcom d.d. izjavlja, da se učinki medsebojnih poslov ne odražajo v 
prikrajšanju podjetja Halcom d.d., ter da niso povzročili škode prihodnjemu poslovanju in razvoju 
družbe. 
 
Prav tako poslovodstvo podjetja Halcom d.d. izjavlja, da v letu 2019 na pobudo obvladujoče družbe 
ali na pobudo z njo povezanih družb ni storilo ali opustilo nobenega dejanja, ki bi pomenilo 
prikrajšanje za podjetje Halcom d.d. 
 

2.3.27. Dogodki po datumu bilance stanja 
 
Družba po zaključku poslovnega leta ni imela pomembnejših poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na 
računovodske izkaze leta 2019.  
 
Vpliv COVID-19 na poslovanja podjetja  
 
Izbruh pandemije COVID-19 na poslovanje Halcoma, zaradi narave njegove dejavnosti, nima 
znatnega vpliva. 
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Halcom je v obdobje zaostrovanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa prišel 
pripravljen, saj smo že v mesecu februarju pripravili in sprejeli načrt neprekinjenega poslovanja. Na 
samem začetku je bil poudarek na varnosti zaposlenih,  delu od doma ter komunikaciji z vsemi 
ključnimi strankami in dobavitelji. Kasneje pa smo ocenili še vplive in potencialna tveganja na naše 
poslovanje. Na podlagi analiz smo ugotovili, da so naši poslovni in cenovni modeli odporni na 
tovrstne nevarnosti in, da pandemija ne bo negativno vplivala na poslovni izid in denarni tok 
podjetja.  
 
Nekaj mesecev po začetku pandemije so naši poslovni rezultati pokazali, da so bile naše analize 
pravilne, saj od začetnega padca števila transakcij, sedaj že beležimo povprečno dve-odstotno 
mesečno rast števila transakcij izvedenih skozi naš EBB center. Hkrati imamo povečano 
povpraševanje po razvoju programske opreme po naročilu, kar izhaja iz potrebe po digitalizaciji 
poslovnih procesov naših poslovnih partnerjev. 
Na ostalih področjih, kot so zagotavljanje razpoložljivosti storitev za banke, zagotavljanje 
razpoložljivosti storitev za podjetja ter vzdrževanje programske opreme, v tem letu ne pričakujemo 
zmanjšanja prihodkov zaradi COVID-19. 
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Izjava o upravljanju družbe 
 
Družba spoštuje določila Kodeksa upravljanja za nejavne družbe (Kodeks), ki so ga v maju 2016 
izdali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in 
Združenje nadzornikov Slovenije, ter je dostopen na spletnih straneh teh organizacij, tudi na 
www.gzs.si.   
 
Upravljanje družbe poteka v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Statuta 
družbe in v okvirih Kodeksa.  
 
Halcom pri upravljanju glede na svojo organiziranost in velikost spoštuje osnovno raven Kodeksa 
upravljanja za nejavne družbe.  
 
Skladno z načelom "spoštuj ali pojasni" dajemo naslednja pojasnila: 
 
glede točke 2.5.4. - Člani upravnega odbora pred nastopom funkcije preložijo izjave o neodvisnosti, 
v katerih razkrijejo tudi vsa mogoča nasprotja interesov in način, kako jih bodo pri svojem delu 
obvladovali. Med trajanjem funkcije to storijo ponovno samoiniciativno (če se okoliščine bistveno 
spremenijo) ali na zahtevo družbenika. 
 
glede točke 4.3.2 - Glede na dejstvo, da ima družba enega samega družbenika, ni utemeljene potrebe, 
da se v organ nadzora imenuje tudi neodvisni strokovnjak, ki ni povezan z družbo in družbeniki.  
 
glede točke 5.1.1 - Ker je družba izrazito mednarodno in digitalno usmerjena, upravni odbor svoje 
funkcije izvaja digitalno in na daljavo. Člani upravnega odbora digitalno komunicirajo 
(videokonferenca) na mesečni ravni, osebno se sestanejo dvakrat letno. 
 
glede točke 5.5. - Zapisniki sej upravnega odbora se vodijo za seje v osebni prisotnosti, glede redne 
digitalne komunikacije članov upravnega odbora se vodijo digitalni zapisi glede bistvenih vprašanj 
in morebitnih  problematičnih zadev.  
 
glede točke 5.6.3 - Glede na dejstvo, da ima družba enega samega družbenika in enotirno 
upravljanje, ni utemeljene potrebe za omejevanje plačne politike članov upravnega odbora. 
 
glede točke 6.3.1 - Pravila upravljanja družbenika omogočajo hitro nadomestno imenovanje članov 
upravnega odbora ter zato ni potrebe po večjem upravnem odboru (trenutno ima 3 člane) oziroma 
vnaprejšnjem imenovanju namestnikov.  
 
 
Poslovodstvo družbe je odgovorno za vodenje ustreznih poslovnih knjig ter vzpostavljanje in 
zagotavljanje delovanja notranjega kontroliranja in notranjih računovodskih kontrol, izbiranje in 
uporabljanje računovodskih usmeritev ter varovanje premoženja družbe. Družba Halcom pri 
postavitvi sistema notranjih kontrol zasleduje tri glavne cilje: 

• točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih evidenc ter resničnost in poštenost 
računovodskega poročanja, 

• usklajenost z zakonodajo in drugo regulativo ter  
• učinkovitost in uspešnost poslovanja.  

 
 

http://www.gzs.si/


HALCOM d.d                                                                                                                    Letno poročilo 2019 
 

HALCOM d.d., Tržaška cesta 118, Ljubljana, Slovenija, Okr. sodišče v Ljubljani, št. vl.: 061/11576900, Osn. kapital: : 321.732,60 EUR 
47 

Upravni odbor družbe je odgovoren za pripravo računovodskih izkazov družbe za leto 2019 s 
pripadajočimi usmeritvami in pojasnili, ki po njegovem najboljšem mnenju vključujejo pošten 
prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom 
bistvenih vrst tveganj, ki so jim družba kot celota izpostavljena.  
 
Upravni odbor potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne 
računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu poštene vrednosti, 
previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno 
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2019.  
 
Upravni odbor družbe sprejema in potrjuje računovodske izkaze s pripadajočimi usmeritvami in 
pojasnili. 
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