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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Nadaljevanje iz Poročevalca št. 69 

Priloga 1 

Revizijsko poročilo 

za leto 2000 

8. julij 2002 



SLOVENSKA RAZVOJNA DRUŽBA, d.d. 

Bilanci stanja na dan 31.12.2000 in 1999, 
Izkaza uspeha in finančnih tokov za poslovno 
leto 2000 in 1999 in neodvisno revizijsko mnenje 
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Slovenska razvojna družba d.d. 

VSEBINA 

Neodvisno revizijsko mnenje  

Bilanci stanja na dan 31. December 2000 in 1999  

Izkaza uspeha za poslovni leti, ki sta se končali 31.12.2000 in 1999  

Dvostranski izkaz finančnih tokov za leti, ki sta se končali 31.12.2000 in 1999 

Pojasnila k računovodskim izkazom  

Zakonodaja in drugi predpisi  
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Deloitte 

&Touche 

NEODVISNO REVIZIJSKO MNENJE 
Nadzornemu svetu in lastniku Slovenske razvojne družbe d.d. 

Revidirali smo bilanci stanja Slovenske razvojne družbe d.d. na dan 31. decembra 2000 in 1999 ter 
izkaza uspeha in izkaza finančnih tokov za leti, ki sta se končali 31. decembra 2000 in 31. decembra 
1999. Prebrali smo tudi poslovno poročilo podjetja za leto 2000. Poslovno poročilo je skladno z 
računovodskimi izkazi SRD d.d. Poslovodstvo Slovenske razvojne družbe d.d. je odgovorno za pripravo 
računovodskih izkazov in poslovnega poročila, naša odgovornost pa je, da na podlagi naše revizije 
podamo mnenje o računovodskih izkazih. 

Računovodske izkaze smo revidirali v skladu z Mednarodnimi revizijskimi standardi. Glede na 
omenjene standarde moramo revizijo načrtovati in izvesti tako, da pridobimo zagotovila o tem, da 
računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb. Revizijski postopek zahteva preiskavo na 
podlagi vzorčnih podatkov in s tem pridobitev zadostnih dokazov o zneskih in njihovo razkritje v 
računovodskih izkazih. V revizijske postopke je vključena tudi opredelitev o uporabljenih 
računovodskih načelih in pomembnih ocenah poslovodstva podjetja, kakor tudi ocena celovite 
predstavitve računovodskih izkazov. Menimo, da nam opravljena revizija daje zadostno podlago za 
oblikovanje našega mnenja 

Po našem mnenju računovodski izkazi Slovenske razvojne družbe d.d., našteti v prvem odstavku, v vseh 
pomembnih pogledih podajajo resnično in pošteno sliko finančnega stanja družbe na dan 31. decembra 
2000 in 1999, rezultatov poslovanja ter finančnih tokov za leti, ki sta se končali 31. decembra 2000 in 
31.decembra, 1999, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in ustrezno zakonodajo. 

Ne, da bi izrazili pridržek, posebej opozarjamo na pojasnilo št. 28, ki govori o aktivnostih v zvezi s 
preoblikovanjem SRD d.d. Aktivnosti v zvezi s preoblikovanjem SRD d.d. so skladne s sklepi Vlade 
Republike Slovenije o preoblikovanju SRD d.d. Način preoblikovanja do datuma zaključka revizije ni 
bil v celoti poznan. 

Ne, da bi izrazili pridržek, posebej opozarjamo, da je SRD d.d. pri oblikovanju popravka vrednosti 
finančnih naložb zavezana k upoštevanju določil Pravilnika o računovodstvu, la ga je na svoji redni seji 
sprejel Nadzorni svet družbe SRD d.d. Y tem pravilniku je opredeljena metodologija za razvrščanje 
podjetij v ustrezni bonitetni razred na podlagi poslovnih rezultatov, finančne moči in poravnavanja 
obveznosti. Kot je razvidno iz 2.3 točke pojasnil tega poročila, so razredi oblikovani tako, da znotraj 
posameznega bonitetnega razreda zahtevajo določitev višine odstotka popravka na podlagi subjektivne 
presoje. Opozarjamo, da tako dobljene knjigovodske vrednosti finančnih naložb dopuščajo odstopanja 
od tržnih cen, ki se oblikujejo na podlagi ponudbe in povpraševanja v konkretnih javnih dražbah, s 
pomočjo katerih se opravlja prodaja teh podjetij. 

Alenka Podbevšek 
Direktor/ Partner 
Pooblaščena revizorka 

fvJL 

Deloitte &Touche d.o.o. 
Ljubljana, 24. maj 2001 

d.o.o. LJUBLJANA 

Deloitte 
Touche 
Tohmatsu 
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Bilanci stanja na dan 31. december 2000 in 1999 

(v tisočih tolarjev) Pojasnilo 31.12.2000 31.12.1999 
SREDSTVA ~ 

Stalna sredstva 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 2.1 55.665 226.463 
Opredmetena osnovna sredstva 2.2.;3 5.754.477 503.212 
Dolgoročne finančne naložbe 2.3.;4,a 64.967.424 58.811.468 
Nevplačani lastni kapital 0 0 

70.777.566 59.541.143 

Gibljiva sredstva 

Dolgoročne terjatve 2.4.;5 
Kratkoročne terjatve 2.4.;6 
Kratkoročne finančne naložbe 2.3.;7 
Denarna sredstva 2.5.;8 
Aktivne časovne razmejitve 9 

SKUPAJ SREDSTVA 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 
Kapital 
Osnovni kapital 10 
Vplačani presežek kapitala 10 
Rezerve 10 
Preneseni čisti dobiček / izguba prej .let 10 
Revalorizacijski popravek kapitala 10 
Čista izguba poslovnega leta 
Nerazdeljeni dobiček poslovnega leta 10 

Skupaj kapital 10. 

Dolgoročne obveznosti 
Dolgoročne rezervacij e 11. 
Dolgoročne obveznosti iz financiranja 12. 
Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 13. 

Skupaj dolgoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja 14. 
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 15. 

Pasivne časovne razmejitve 
Skupaj kratkoročne obveznosti 

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 

768.848 
7.727.732 

20.397.992 
85.338 

275.006 
29.254.916 

100.032.482 

9.000.000 
118.175 

45.490.557 
(1.446.622) 

8.980.498 
0 

165.349 
62.307.957 

4.267.401 
5.682.847 

10.600.037 
20.550.285 

4.874.336 
12.296.808 

3.096 
17.174240 

1.880.468 
4.035.668 

23.053.787 
108.644 
203.285 

29.281.852 
88.822.995 

9.000.000 
118.175 

51.116.405 
(15.346.837) 

12.505.339 
(1.446.622) 

0 
55.946.460 

2.303.134 
5.295.706 

10.079.779 
17.678.619 

3.566.811 
11.627.614 

3.491 
15.197.916 

100.032.482 88.822.995 

Pojasnila k računovodskim Izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v 
povezavi z njimi. 
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Izkaza uspeha za poslovni leti, 
ki sta sc končali 31.12.2000 in 1999 

(v tisočih tolarjev) Pojasnilo 2000 1999 

Cisti prihodki iz prodaje 

Kosmati donos iz poslovanja 

SiroSki materiala in storitev 
StroSki dela 
Amortizacija 
Drugi odhodki poslovanja 
Odpisi obratnih sredstev 
Izguba iz poslovanja 

Prihodki od obresti in drugi prihodki 
financiranja 
Odpisi in popravki vrednosti dolgoročnih 
in kratkoročnih finančnih naložb 
Odhodki za obresti in drugi odhodki 
financiranja 

Izguba iz rednega delovanja 

Izredni prihodki 
Izredni odhodki 

Celotna izguba / dobiček 

Davek od dobička 

Čista izguba poslovnega leta 

2.6., 16. 

2.7., 17. 
2.S., 18. 

753.283 1.170 195 

2.9., 19. 

21. 

2.10., 20. 

22. 
23. 

2.11., 24. 

753.283 

(702.637) 
(717.638) 
(87.494) 
(50.053) 

0 
(804.539) 

17.286.978 

(30.869.523) 

(2.673.804) 

17.543.570 
(317.333) 

1.170.195 

(503.186) 
(811.598) 

(60.711) 
(62.169) 

0 
(267.469) 

8.113.596 

(12.888.012) 

(656.288) 

(17.060.888) (5.698.173) 

4.684.335 
(432.784) 

165.349 (1.446.622) 

0 0 

"165349 (L446.622) 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih Izkazov In jih ja-potrebno brati v 
povezavi z njimi. 
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(v tisočih tolarjev) 

Dvostranski izkaz finančnih tokov za leti, 
ki sta se končali 31.12.2000 in 1999 

2000 1999 

PRITOKI 

Začetno .stanje denarnih sredstev 

Revalorizacija denarnih sredstev 
Revalorizirano stanje denarnih sredstev 

Pritoki pri poslovni dejavnosti 

Prihodki 
Poslovno dezinvestiranje/(investiranje): 
začetne manj končne terjatve iz poslovanja 
in aktivne-časovne razmejitve 

Skupaj 

Pritoki pri investicijski dejavnosti (dezinvestiranje) 
Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
Pobotano zmanjžanje opredmetenih osnovnih sredstev 
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb 

Skupaj 

Pritoki pri dejavnosti financiranja (novo financiranje) 
Povečanje kapitala - izven dobička poslovnega leta 
Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij 
Pobotano povečanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja 
Pobotano povečanje kratk. obveznosti iz financiranja 

Skupaj 

SKUPAJ PRITOKI 

108.644 

9.669 
118.313 

35.583.831 

(2.107.53?) 

33.476.295 

190.953 
0 

4.707.582 

4.898.535 

1.216.913 
1.759288 

0 
990.079 

3.966280 

42J341.110 

28.960 

2.201 
31.161 

13.968.127 

3.440.333 

17.408.460 

289.790 
0 

1.666.733 

1.956.523 

11.053.599 
2.044.273 

209.968 
704.540 

14.012.380 

33377.363 

Pojasnila k računovodskim lzkazonp'so del računovodskih Izkazov in jih j« potrebno brati v 
povezavi z njimi. 

Zaradi učinka revalorizacije začetnih stanj v skladu t SRS 26 se podatki Izkaza finančnih tokov ne ujemajo 
z ustreznimi gibanji v postavkah bilance stanja. 
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Dvostranski izkaz finančnih tokov za leti, 
ki sta sc končali 31.12.2000 In 1999 

(v tisočih tolarjev) 2000 1999 
ODTOKI 

Odtoki pri poslovni dejavnosti 
Odhodki brez amortizacije in oblikovanja dolgoročnih 35.330.988 15.354.037 
rezervacij 
Poslovno definanciranje/(financiranje); 
Začetne manj končne obveznosti iz poslovanja 743.212 9.424.50(5 

Skupaj  36.074.200 24.778.544 

Odtoki pri investicijski dejavnosti (investiranje) 
Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0 0 
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev 5.293.973 252.857 
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb 921.735 8.268.479 
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb 0 0 

Skupaj 6.215.709 8.521.336 

Odtoki pri dejavnosti financiranja (definanciranje) 
Zmanjšanje kapitala - izven dobička poslovnega leta 0 0 
ZmanjSanje dolgoročnih rezervacij , 0 0 
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja 84.176 0 
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja 0 0 

Skupaj 84.176 

SKUPAJ ODTOKI 42.374.085 33.299.880 

Končno stanje denarnih sredstev 85.338 108.644 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov In Jih je potrebno brati v 
povezavi z njimi. 

Zaradi učinka revalorizacije začetnih stanj v skladu $ SRS 26 se podatki izkaza finančnih tokov ne ujemajo 
z ustreznim) gibanji v postavkah bilance stanja. 
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Dejavnost Slovenske razvojne družbe, d.d. 

SRD je delniška družba, ki opravlja: 
• dejavnosti v zvezi s projektnim financiranjem, v sklada z določbami zakona o Slovenski razvojni 

družbi in programa prestrukturiranja podjetij (Ur.l.RS št.39/97) 
• dejavnosti prestrukturiranja gospodarskih družb in naloge na področju programa prestrukturiranja 

podjetij in sodelovanja pri izvajanju projektov ohranjanja oz. odpiranja novih delovnih mest, 
določenih s tem ali drugimi zakoni, 

• dejavnosti na področju spodbujanja in sofinanciranja tehnološkega razvoja v Republiki Sloveniji, 
• upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v procesu 

lastninskega preoblikovanja, prestrukturiranja in privatizacije podjetij, določene z zakonom o 
privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada RS za razvoj in obveznosti Agencije RS za prestrukturiranje 
in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94 in 57/95), 

• nalogtdoločene z drugimi zakoni. 

Slovenska-razvojna družba je v 100 % lasti Republike Slovenije. 

2. Računovodske smernice 

Računovodski izkazi SRD, d.d. so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami 
Slovenskih računovodskih standardov in Pravilnika o računovodstvu SRD, d.d., ki ga je na podlagi 
Zakona o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97) 
sprejel Nadzorni svet SRD d.d. na I. redni seji dne 01. februarja 2000 z veljavnostjo že za leto 1999. 

Pri sestavljanju računovodskih izkazov so bili upoštevani naslednji zakonski predpisi: 

• Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij; 
• Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih 

Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo; 
• Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem 

preoblikovanju podjety; 
• Sklep in sklepi o dopolnitvi Sklepov Vlade Republike Slovenije o dokapitalizaciji SRD. 

2.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi so izkazane evidenčne obresti od dolgoročnih deviznih 
posojil pb: amortizacijskih načrtih Agencije za sanacijo bank in hranilnic (prenos na SRD d.d. 
01.05.1998) in računalniška programska1 oprema. Dolgoročna devizna posojila so bila prevzeta od 
ASBH na podlagi Pogodbe o ureditvi razmerij iz naslova prenosa premoženja Agencije RS za sanacijo 
bank in hranilnic na SRD d.d. 

22. Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe in oprema. Kot opredmetena osnovna sredstva, 
usposobljena za uporabo, se šteje tudi drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta 
in katerega posamična vrednost ne presega tolarske protivrednosti 500 ECU. 
Med opredmetena osnovna sredstva v izgradnji ali izdelavi se štejejo tudi pripadajoči nadomestni deli. 

Dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova nakupna vrednost in 
vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo. 

Podjetje ocenjuje zemljišča po njihovi nabavni vrednosti, če pa ta ni znana, po pošteni vrednosti. 
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Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če so odtujena ali 
izničena, ker od njih ni več mogoče pričakovati koristi. Pri tem nastali dobički gredo med izredne 
prihodke, izgube pa med izredne odhodke. 

V inflacijskih razmerah konec poslovnega leta revaloriziramo do tedaj v knjigah izkazane nabavne 
vrednosti in popravke vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, tako da ustrezajo novi ravni cen. Pri 
revaloriziranju se uporablja indeks rasti cen življenjskih potrebščin, kije v letu 2000 znašal 108,9. 

Učinki revalorizacije neodpisane vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev se obravnavajo kot 
oblikovanje revalorizacijskega izida. 

Amortizacija 

Podjetje v okviru celotne dobe uporabnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva strogo 
dosledno razporeja njegov amortizirljivi znesek med posamezna obračunska obdobja kot tedanjo 
amortizacijo. Podjetje uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. 

Amortizacija se obračunava posamično. V inflacijskih razmerah je treba revalorizirati v istem letu 
obračunano amortizacijo na znesek, ki ustreza novi ravni cen. Revalorizacijski učinki pri revaloriziranju 
amortizacije so postavki oblikovanja revalorizacijskega izida. 

V skupini uporabljene amortizacijske stopnje v obdobju 01.01.2000 - 31.12.2000 so naslednje: 

« računalniška oprema 25 % 
• druga oprema 7-16,7% 
• stanovanja l % 
• poslovni prostori 1.3 % 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev je obračunana le za gradbene objekte in opremo, ki jo 
SRD d.d. tudi uporablja. 
Navedene amortizacijske stopnje so enake minimalnim stopnjam, predpisanim v Uredbi o nomenklaturi 
sredstev za amortizacijo z letnimi amortizacijskimi stopnjami (Ur. 1. SFRJ, št 21/89, 5/90 in 96/91), 
razen za računalniško opremo, fotokopirne stroje ter telefonske centrale in aparate, kjer se uporabljajo 
amortizacijske stopnje, določene po Uredbi o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Ur. 1. 
RS, št.24/93). 

23. Finančne naložbe 

Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe se v začetku izkazujejo po-nabavni vrednosti, ki ji 
ustrezajo naložena denarna ali druga sredstva. 

Del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapade v plačilo v enem letu po datumu bilance stanja, je izkazan 
kot kratkoročna finančna naložba. 
V inflacijskih razmerah se dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe v kapital revalorizirajo na 
podlagi indeksa rasti cen Življenjskih potrebščin, posojila pa le, če to predvideva pogodba med upnikom 
in dolžnikom. 

Revalorizacijsko povečanje dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb in revalorizacijski del 
njihovih obresti se obravnava kot oblikovanje revalorizacijskega izida. 

Finančne naložbe, izražene v tuji valuti, so preračunane v domačo valuto po tečaju na dan nastanka. 
Tečajna razlika do datuma bilance stanja je obravnavana kot postavka oblikovanja oz. črpanja 
revalorizacijskega izida. 
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Naložbe v vrednostne papirje so izkazane po načelu nižje vrednosti med povprečno revalorizirano 
nabavno ceno in tržno ceno vrednostnega papirja na dan bilance stanja. Revalorizacija je obračunana z 
rastjo ecn življenjskih potrebščin oziroma z rastjo tečaja tuje valute glede na valuto, v kateri je 
vrednostni papir nominiran. 

Če dolgoročna naložba izgublja vrednost, se oblikuje popravek njene začetno izkazane vrednosti. SRD 
d.d. oblikuj« popravek vrednosti dolgoročnih naložb na podlagi kriterijev, s katerimi ugotavlja tveganost 
posamezne naložbe glede na poslovanje podjetja. Osnovne kriterije za oblikovanje višine popravkov 
vrednosti dolgoročnih naložb predstavljajo: 
• podatki o razvrstitvi podjetja v ustrezni bonitetni razred po metodologiji SRD d.d.. 
• mnenje projektnega vodje in finančnega svetovalca o poslovanju podjetja, 
• drugi podatki in ocene, s katerimi razpolaga finančno računovodska služba SRD d.d. v času 

ocenjevanja vrednosti dolgoročnih naložb. 

Kriteriji 2a razvrstitev podjetij v ustrezne bonitetne razrede so: 
• poslovni rezultati. 
• finančna moč, 
• poravnavanje obveznosti. 

SRD d.d. oblikuje popravke vrednosti dolgoročnih naložb v kapital odvisnih in drugih podjetij na 
podlagi bonitetnega razreda v naslednjih odstotkih začetne vrednosti naložbe: 
• 0 % za bonitetni razred A, 
• do 25 % za bonitetni razred B, 
• do 60 % za bonitetni razred C, 
• do 100 % za dolgoročne naložbe v podjetja, v katerih je uveden postopek prisilne poravnave, stečaja 

ali likvidacije. 

Popravki vrednosti naložb v kapital 

Popravki vrednosti naložb v kapital vplivajo na izkaz uspeha ali pa na rezerve v bilanci stanja glede na 
vir pridobitve kapitalske naložbe. 

Na rezerve SRD d.d. vplivajo naslednji popravki vrednosti: 
• naložbe podjetij, ki so prišle na SRD d.d.(takratni Sklad RS za razvoj) v skladu z razpisom o 

prestrukturiranju in sanaciji iz leta 1992 (prenos družbenega kapitala na Sklad za razvoj). V primeru 
prodaje podjetja (deleža, delnic) kupnina povečuje rezerve in ne vpliva- na izkaz uspeha (vir: 
sanacija); 

• naložbe podjetij, ki so bile brezplačno prenesena iz Ministrstva za finance in Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti v letih 1994 in 1995 (vir: MF, MGD). Po stanju na dan 31.12.1998 je 
revizijska družba KPMG opravila cenitev omenjenih naložb. SRD d.d. se je za znesek cenitve 
dokapitalizirala. V letu 1999, po izvršeni dokapitalizaciji, omenjene naložbe ne vplivajo več na 
rezerve, temveč na izkaz uspeha; 

• naložbe podjetij, ki so bila prenesene na podlagi 26. člena Zakona o zaključku lastninjenja in 
privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD d.d. (U.l. RS St. 30/98) ter Pogodbe o ureditvi razmerij iz 
naslova prenosa premoženja Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic na SRD d.d., po stanju na 
dan 01.05.1998 (vir: ASBH). Po stanju na dan 31/12-2000 je bila opravljena cenitev omenjenih 
naložb. 

Na Izkaz uspeha vplivajo popravki vrednosti: 
• naložb v podjetja, ki jih je SRD d.d. dokapitalizirala z gotovino ali s konverzijo svojih terjatev; 
• naložb iz naslova razvojno projektnega financiranja (razvojni krediti); 
• naložb, prenesenih po določbah 36. člena Zakona o Slovenski razvojni družbi in programu 

prestrukturiranja podjetij (U.l. RS it. 39/97), ki jih je SRD d.d. prevzela od Tehnološko razvojnega 
sklada RS na dan 15.07.1997 (vir. TRS). 
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Vrednotenje naložb v kapital podjetij v okviru projekta sanacije 

Brezplačno pridobljene naložbe v kapital podjetij v okviru projekta sanacije so bile ob pridobitvi 
izkazane v višini knjigovodske vrednosti kapitala na dan prenosa. PreneSena vrednost povečuje vrednost 
posebnih rezerv. 

Naložbe v kapital so na dan bilance stanja ovrednotene po naložbeni metodi, njihova vrednost je lahko 
znižana za ustrezne popravke vrednosti na podlagi bonitetnega razreda. 

Oblikovani popravki vrednosti naložb znižujejo (zvilujejo) vrednost posebnih rezerv. 
Ob prodaji neodplačno prenesenih naložb kupnina v celoti povečuje vrednost rezerv. 

Vrednotenje prenesenih dolgoročnih finančnih naložb Iz lastnih sredstev 

Stanje naložb, ki so na dan bilance stanja ovrednotene po naložbeni metodi, je lahko znižano za ustrezne 
popravke, ki so oblikovani na podlagi bonitetnega razreda. 

Popravki bremenijo poslovni rezultat v tekočem obdobju. 

Vrednotenje prenesenih dolgoročnih finančnih naložb iz preostanka stečajnih mas 

Naložbe so kot ostanki stečajne mase po 41. členu ZLPP prenesene na SRD d.d. ob zaključku stečajnega 
postopka. Popravki so oblikovani glede na kriterije, ki veljajo pri naložbah iz lastnih virov. 

Vrednotenje prenesenih dolgoročnih finančnih naložb kot poslovno nepotrebna sredstva v 
procesu lastninjenja 

Do prenosa na upravičence (prenos na PID-e z javnim razpisom) po Zakonu o lastninskem 
preoblikovanju jih SRD d.d. izkazuje v višini knjigovodske vrednosti kapitala na dan prenosa. Za te 
naložbe, ki so predmet prenosa, niso oblikovani popravki. 
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2.4. Terjatve iz poslovanja In financiranja 

Terjatve iz poslovanja so lako kratkoročne kot tudi dolgoročne. Dolgoročne terjatve iz poslovanja 
vključujejo: 
• terjatve do podjetij za konverzijo v lastniške deleže; 
• terjatve iz poslovanja ZLPP (obveznice družbe Autocommerce in dolgoročne terjatve za 

oškodovanja po ZLPP). 

Kratkoročne terjatve iz financiranja vključujejo: 
• terjatve iz naslova obračunanih obresti in provizij; 
• druge kratkoročne terjatve (vnovčene garancije, odkupe terjatev, terjatve do podjetij v stečajih in 

prisilni poravnavi); 
• terjatve iz naslova ZLPP; 
• prenesene terjatve ASBH. 

Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo na podlagi kriterija 3 (poravnavanje obveznosti) metodologije 
SRD d.d. v -naslednjih odstotkih začetne vrednosti: 
• 0 % za bonitetno razvrstitev A, 
• do 25 % za bonitetno razvrstitev B, 
• do 60 % za bonitetno razvrstitev C, 
• do 100 % za bonitetno razvrstitev D in 
• do 100 % za podjetja, v katerih je uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. 

2.5. Denarne postavke in denarni ustreznlkl 

Denarne postavke, ki vsebujejo gotovino v blagajni ter sredstva na rednem žiro računu oziroma 
posebnem privatizacijskem žiro računu SRD pri Agenciji za plačilni promet, so na dan bilance stanja 
izkazane v dejanskih zneskih delno med denarnimi sredstvi, delno pa med obveznostmi za prejeta 
kratkoročna posojila (v višini črpanega limita pri banki). 

2.6. Prihodki iz prodaje 

Prihodki iz prodaje so prodajne vrednosti opravljenih storitev, navedene v računih in drugih listinah, 
zmanjšane za obračunani DDV. 

Gre za prihodke iz naslova: 
• provizij za dane kredite, garancije in poroštva; 
• najemnin za poslovne prostore in opremo; 
• nadomestil ZLPP (za opravljeno delo Jcomisionaija); 
• provizij za prenos vrednostnih papirjev; 
• najemnin za stanovanja, prenesena iz ostankov stečajnih mas, 
• opravljenih storitev PPP 
• prodaje premoženja TAM in 
• opravljenih drugih storitev. 

2.7. Stroški materiala in storitev 

Stroški materiala predstavljajo predvsem stroške nabavljenega pisarniškega materiala in strokovne 
literature. Stroški storitev predstavljajo opravljene storitve drugih podjetij, odvetniške in notarske 
storitve, storitve cenitev, storitve vzdrževanja, reklame in reprezentance, najemnin, zavarovalnih premij, 
storitev plačilnega prometa in podobno. Med stroški evidentirani tisti stroški, ki jih družba poravnava za 
podjetja v katerih ima lastniški delež. Podlaga za poravnavo teh stroškov so sklepi uprave. 
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2.8. Stroški dela 

Stroški doln vsebujejo plače, ki pripadajo zaposlenim, v kosmatem znesku in tisti del dajatev za socialno 
in pokojninsko zavarovanje, ki ga SRD dodatno obračunava glede na plače. 

Kot plače se štejejo tudi nadomestila plač, skladno z zakonom ali pogodbo o zaposlitvi, ki pripadajo 
zaposlenim za čas. ko ne delajo, v obsegu, ki bremeni SRD. 

Obračun in izplačilo plač zaposlenim v SRD d.d. je v letu 2000 temeljil na Pravilniku o plačah z dne 
0S.03.1999, Pravilniku SRD d.d. o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z dne 15.2.1999 
in Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo, če posamezno določilo ni bilo opredeljeno v internih 
predpisih SRD. d.d. 

2.9. Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja 

Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami in 
vključujejo: 
• obresti od danih kratkoročnih in dolgoročnih posojil; 
• obresti od danih kratkoročnih in dolgoročnih depozitov; 
• obresti od sredstev na žiro računu; 
• obresti od poslovanja z vrednostnimi papirji in 
• zamudne obresti. . 

2.10. Odhodki za obresti in drugi odhodki od financiranja 

Odhodki financiranja vsebujejo odhodke, ki se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi 
obveznostmi iz financiranja. 

2.11. Davki 

Davek od dobička znaša 25% od davčne osnove HI. iz davčne bilance. Od 01.07.1999 naprej je družba 
davčni zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV). 

2.12. Tečajne razlike 

Sredstva in obveznosti, ki so izražene tujih valutah, so preračunane v domačo valuto po srednjem 
tečaju Banke Slovenije na dan bilance stanja. Tečajne razlike so vključene v izkaz uspeha kot prihodki 
oziroma odhodki financiranja. 

2.13. Revalorizacijski izid 

Učinki revalorizacije sredstev in obveznosti oblikujejo ali črpajo revalorizacijski izid. Revalorizacijski 
izid je vključen v izkaz uspeha kot prihodek oziroma odhodek financiranja. 
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3. Opredmetena osnovna sredstva 

a) Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo: 

(v tisočih tolarjev)   31.12.2000 31.12.1999 
Opredmetena osnovna sredstva SRD 
-v uporabi SRD 266.050 307.134 
- prenešena na SRD iz stečajnih mas 877.029 196.078 
-nepremičnine in zemljišče TAM 4.611.398 0 
Skupaj 5.754.477 503512 

b) Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev: 

Leto 2000 
(v tisočih tolarjev) Zemljišča Zgradbe Pohištvo in 

oprema 
Materialne 
naloibe v 
pripravi 

Skupaj 

Nabavna vrednost 
Stanje na dan 31.12.1999 
Neposredna povečanja 
Predplačila za OS 
Zmanjšanja 
Revalorizacija 
Stanje na dan 31.12.2000 

Odpisana vrednost 
Stanje na dan 31.12.1999 
Amortizacija v letu 
Zmanjšanja 
Povečanja 
Revalorizacija 
Stanje na dan 31.12.2000 

Sedanja vrednost 
Stanje na dan 31.12.1999 
Stanje na dan 31.12.2000 

32.412 
0 
0 

(4.007) 
2.881 

0 
0 
0 
0 
0 

32.412 
31-286 

361.400 
737.318 

0 
(125.517) 

72.596 

384.928 
29.449 

0 
(44.462) 

34.597 
31.286 1.045.797 404.512 

89.709 
13.205 
(4.753) 

0 
8.906 

107.067 

208.667 
53.062 

(28.190) 
0 

22.825 
256.364" 

271.691 176.261 
938.730 148.147 

22.848 
0 
0 
0 

2.067 

801.588 
766.767 

0 
(173.986) 

112.141 
24.915 1.506.510 

0 
0 
0 
0 
0 

298376 
66.267 

(32.943) 
0 

31.731 
0 363.431 

22.848 503.212 
24.915 1.143.079 

Opredmetenih osnovnih sredstev, ki so'bila prenesena iz stečajnih mas ali po Zakonu o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, SRD ne uporablja in zanje ne obračunava amortizacije. V bilanci stanja so 
prikazana po revalorizirani preneseni vrednosti in so namenjena prodaji (stanovanja Centralnih obratov 
in Gostola Nova Gorica). Za prenesena stanovanja iz stečajne mase Agne Velenje v letu 2000 SRD 
obračunava amortizacijo in revalorizacijo, ker prejema tudi najemnino. 

SRD d.d. ima med nepremičninami lenjiženo premoženje podjetja TAM d.d. v stečaju, ki ga je pridobilo 
z nakupom dne 29/06-2000 v skupni višini 5.198.907.480,10 SIT (to premoženje ni vključeno v tabelo 
gibanja opredmetenih osnovnih sredstev). Za omenjeno premoženje SRD d.d. ne obračunava 
amortizacije, ker je namenjeno nadaljni prodaji. Njegova knjigovodska vrednost na 31/12-2000 znaša 
4.611.398 tisoč SIT. 
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Leto 1999 
(v tisočih tolarjev) 

Nabavna vrednost 
Stanje ua dan 31.12.1998 
Neposredna povečanju 
Predplačila za OS 
Zmanjšanja 
Revalorizacija 
Stanje na dan 31.12.1999 

Odpisana vrednost 
Stanje na dan 31.12.1998 
Amortizacija v letu 
Zmanjšanja 
Povečanja 
Revalorizacija 
Stanje na dan 31.12.1999 

Sedanja vrednost 
Stanje na dan 31.12.1998 
Stanje na dan 31.12.1999 

Zemljišča Zgradbe 

24.491 
5.723 

0 
0 

2.198 
32.412 

0 
0 
0 
0 
0 

24.491 
32.412 

Pohištvo in 
oprema 

Materialne 
naložbe v 
pripravi 

Skupaj 

177.193 
166.540 

0 
(5.255) 
22.922 

329.566 
52.627 

0 
(25.074) 

27.809 
361.400 384.928 

78.839 
4.603 

(4.168) 
4.137 
6.298 

163.316 
51.978 

(25.074) 
2.199 

16.248 
89.709 208.667 

98354 166.250 
271.691 176.261 

0 
0 

22.079 
0 

769 

531.250 
224.890 
22.079 

(30.329) 
53.698 

22.848 801.588 

242.155 
56.581 

(29.242) 
6.336 

22.546 
298376 

289.095 
22.848 503.212 

4. Dolgoročne finančne naloibe 
\ 

a) Dolgoročne finančne naloibe sestavljajo: 

(v tisočih tolaijev)  
Naložbe v kapital 
- naložbe v delnice bank in drugih organizacij 
- naložbe v delnice domačih podjetij 
• naložbe v deleže domačih podjetij 
- naložbe v deleže tujih podjetij 
Popravek vrednosti , 

Skupaj naložbe v kapital 1 

Dolgoročne obveznice 
- BTC, d.d. 
- SKB banka, d.d. 
- Hoteli Bernardin 
- SIP Strojna industrija 
Popravek vrednosti 

Skupaj dolgoročne obveznice 

Dolgoročni depoziti pri domačih bankah, zmanjšani za 
tekoča dospetja 

31.12.2000 31.12.1999 

715.088 
65.270.207 
63.475.584 

97.516 

574.189 
58.791.233 
61.746.122 

0 
(82.288330) 

47.270.067 

552.808 
260.716 

3.458.902 
702.919 

(175.730) 

1.059.128 

(80.854.632) 
40.256.912 

515.734 
300.436 

3.226.930 
655.778 

(2.074.578) 
4.799.615 2.624300 

448.742 

Nadaljevanje dolgoročnih finančnih naložb 
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(v tisočih tolarjev) 31.12.2000 31.12.1999 

Dolgoročno dana posojila 
- podjetjem iz lastnih sredstev SRD 12.918.577 14.929.505 
- prenešena posojila od Ministrstva za gospodarske dej. 6.784 11.843 
- posojila po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij 2.374.264 2.929.512 
- posojila po ZLPP - komisijski posli 1.201.624 1.432.502 
-posojila TRS 3.603.673 3.808.908 
- posojila PPP (RSl i) 1.358.962 1.065.767 
- posojila PPP 1.181.729 904.859 
- posojila ASBH 399.996 2.816.92S 
- ostalo 52 52 
Tekoče dospetje dolgoročnih posojil (2.935.460) (4.098.110) 
Popravek vrednosti (8.271.587) (8.320.252) 

Skupaj dolgoročno dana posojila 11.838.614 15.481.514 

Skupaj 64.967.424 58.811.468 

Popravek vrednosti dolgoročnih obveznic predstavlja popravek vrednosti obveznic za SEP Šempeter 
(175.730 tisoč SIT). 

V letu 2000 se je izhodiščna obrestna mera za dolgoročno odobrena posojila gibala med TOM + 3% in 
TOM + 6%. SRD d.d. je izhodiščno obrestno mero prilagajala glede na gibanje obrestnih mer na 
finančnem trgu in glede na razvrstitev posojilojemalca v bonitetne razrede, kot to določajo usmeritve 
SRD d.d.. 

Dolgoročno dana posojila podjetjem iz lastnih sredstev SRD vsebujejo tolarska in devizna posojila na 
podlagi pogodb in stanovanjska posojila delavcem. 

Dolgoročna dana posojila TRS vključujejo tudi posojila MZT, razvojna posojila in Posočje. 

Tekoča dospetja dolgoročnih posojil v viSini 2.935.460 tisoč SIT so na dan 31.12.2000 izkazana kot 
kratkoročne finančne naložbe. 

Popravek dolgoročnih posojil sestavljajo popravki vrednosti posojil, prevzetih od TRS (380.921 tisoč 
SIT), Posočje (4.425), popravki vrednosti dolgoročnih posojil v okviru PPP (886.297 tisoč SIT) in 
vrednost ^oblikovanih popravkov posojil iz lastnih virov (6.358.937 tisoč SIT)^.Vsi ti popravki vplivajo 
na izkaz uspeha. 
Popravek dolgoročnih posojil sestavljajo J>e popravki vrednosti dolgoročnih posojil, prevzetih od ASBH 
(299.269 tisoč SIT) in popravki vrednosti dolgoročnih posojil iz komisijskih poslov (341.738 tisoč SIT). 
Ti popravki ne vplivajo na izkaz uspeha. 

SRD d.d. oblikuje popravke vrednosti dolgoročnih nalolb v posojila na podlagi kriterija 3 
(poravnavanje obveznosti) metodologije SRD d.d. za razvrstitev v bonitetne razrede v naslednjih 
odstotkih od vrednosti: 
• 0 % za bonitetno razvrstitev A, 
• do 25 % za bonitetno razvrstitev B, 
• do 60 % za bonitetno razvrstitev C, 
• do 100 % za bonitetno razvrstitev D in 
• do 100 % za dolgoročne naloibe v podjetja, v katerih je uveden postopek prisilne poravnave, stečaja 

ali likvidacije. 
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Oblikovani so naslednji popravki vrednosti dolgoročno danih posojil (v tisočih): 

• TRS: Mycycle d.o.o. 96.664 SIT. Vitomar d.o.o. 72.933 SIT. Inles SDR d.d. 41.340 SIT, Eferl & 
Co d.o.o. 39.176 SIT, Nips d.o.o. 38.644 SIT, Mikrosag d.o.o. 30.000 SIT, Vitalis d.o.o. 26.000 
SIT: Pri vseh navedenih podjetjih je oblikovan 100 % popravek vrednosti. V nižjem odstotku 
(40%). vendar v višji vrednosti, je oblikovan Se popravek Keko varicon d.o.o. 32.649 SIT. 

• PPP: Peko Tržič 886.297 SIT; 
• iz lastnih virov: Lesna LIP d.d. 1.764.894 SIT, TVI Lesna Slovenj Gradec 1.563.730 SIT, Smreka 

15.530 SIT, Majšperk 13.394 SIT; Pri vseh navedenih podjetjih je oblikovan 100% popravek 
vrednosti. V nižjem odstotku, vendar v višjih vrednostih (zneski višji od 100.000 tisoč SIT), so 
oblikovani še naslednji popravki: Izolirka 624.783 SIT, Iskra Ero 335.060 SIT, MTT Tekstil 
237.826 SIT, Agis Ptuj 216.938 SIT, Glin Žagarstvo 184.650 SIT, TVT Maribor 149.028 SIT, Hotel 
Krim 116.847 SIT. Iskra Releji Makole 112.500 SIT, Mestna občina Celje 111.991 SIT, Teloh 
103.432 SIT, Cimos Commerce 101.921 SIT; 

• ASBH: Meblo Holding d.o.o. 299.269 SIT; 
• Komisijski posli : Cimos Commerce 160.511 SIT, M.P.P. Vozila 123.597 SIT, Rog d.d. 7.617 SIT. 

Komunaprojekt 2.517 SIT 

b) Naložbe v kapital podjetij. In bank glede na način pridobitve: 

(v tisočih tolaijev) 31.12.2000 31.12.1999 
Prenešene naložbe iz Ministrstva za finance 
PreneJene naložbe iz Ministrstva za gospod, dejavnosti 
Prenešene naložbe v podjetja v sanaciji 
Naložbe iz lastnih sredstev SRD 
ZLPP 
Naložbe PPP (RS 13) 
Naložbe ASBH 
Naložbe TRS 
Popravek vrednosti 
Skupaj 

2.080.615 
<584.817 

73.216.328 
32.425.404 

1.627.114 
0 

24.024.896 
474.566 

(82.464.059) 
52.069.681 

1.910.101 
628.702 

69.633.294 
24.142.250 

1.448.162 
6.488.052 

21.227.452 
332.410 

(82.929.211) 
42.881.212 

Dolgoročne fmančne naložbe so na dan 31.12.2000 ovrednotene v skladu s Pravilnikom o 
računovodstvu SRD d.d.. 

Popravek naložb v kapital je v večji meri odraz popravkov, ki ne vplivajo na izkaz uspeha: gre za 
popravke prenesenih naložb 46.600.820 tisoč SIT, naložb prevzetih od ASBH 20.577.179 tisoč SIT in 
naložb po ZLPP v znesku 379_351 tisoč SIT. 
Popravek naložb iz lastnih virov 14.574.352 tisoč SIT in popravek naložb TRS 332.357 tisoč SIT 
vplivata na izkaz uspeha SRD d.d.. 

Pomembnejše postavke v okviru popravkov naložb iz lastnih virov (v tisočih): 
Elan 6.183.543 SIT, MPP Gonila 1.341.558 SIT, Cimos intemational 1.090.233 SIT, Peko Tržič 
861.288 SIT, Litostroj holding 670.666 SIT, MPP Livarna 590.971 SIT, Pomurka mesna industrija 
476.220 SIT, MPP Karoserije 366.062 SIT, Litostroj E.I. 347.995 SIT, GoriČane 239.456 SIT, Stilles 
227.295 SIT, Inles 195.385 SIT, Lesna industrija Idrija 192.680 SIT, SIP Šempeter 175.730 SIT, Fotona 
174.460 SIT, Aksa 158.232 SIT, MPP Inženiring 145.575 SIT, Rašica 142.306 SIT, SRP Ljubljana 
125.249 SIT. 
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5. Dolgoročne terjatve iz poslovanja 

(v tisočih tolarjev) 31.12.2000 31.12.1999 

Iz poslovanja po ZLPP: ' 
- prejete obveznice iz poslovanja ZLPP 648.848 1.880.468 
• dolgoročne terjatve za kupnine in oškodovanja ZLPP 120.000 0 
- iz lastnih sredstev SRD 34.850 34.850 
Popravek vrednosti (34.850) (34.850) 
Skupaj 76&84Š 1.880.468 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja ZLPP predstavljajo prejete obveznice Autocommerca. Dolgoročne 
terjatve za kupnine in oškodovanja ZLPP predstavlja prodaja 92,07% deleža ONA-ON na obročno 
odplačilo 4. let. Dolgoročne teijatve iz lastnih virov se nanašajo na Dekorativno Ljubljana. 

6. Kratkoročne terjatve 

(v tisočih tolarjev) 31.12.2000 31.12.1999 
Kupci 
- na domačem trgu 
- na tujem trgu 
Popravek vrednosti 

Skupaj kratkoročne terjatve iz poslovanja 
Kratkoročne teijatve iz financiranja 
- terjatve iz provizij 
- teijatve za obresti 
Popravek vrednosti 

Skupaj kratkoročne terjatve iz financiranja 
Druge kratkoročne terjatve 
- terjatve iz naslova vnovčenih garancij 
- teijatve iz naslova odkupljenih teijatev 
- teijatve do podjetij v stečajih in prisilnih poravnavah 
- prenežene teijatve ASBH 
- teijatve iz naslova ZLPP 
- ostalo 
Popra velcvrednosti 

Skupaj druge kratkoročne terjatve 
Predujmi 
Skupaj kratkoročne terjatve 

153.164 
0 

(3.406) 
149.758 

147.817 
3.686.461 

(3.039.248) 
795.030 

77.375 
3.573.920 

22.529.328 
34.256.143 

547.452 
9.592.717 

(63.832.832) 
6.744.103 

38j}41 
7.727:732 

3.507 
0 

(3178) 
329 

326.290 
5.489.093 

(5.052.293) 
763.090 

5.608 
3.177.196 

17.192.927 
33.144.005 

238.713 
4.423.789 

(55.525.753) 
2.656.485 

615.764 
4.035.668 

Oblikovani popravki se v večji meri nanašajo na prenešene teijatve ASBH v višini 33.925.813 tisoč SIT, 
prenešene teijatve od MZT v višini 31.784 tisoč SIT ter dvomljive in sporne teijatve podjetij v stečajih 
iz komisijskih poslov v višini 2.875.385 tisoč SIT, ki se odražajo samo v bilanci stanja. 
Drugi del popravkov, ki vpliva na izkaz uspeha, sestavljajo popravki za prodane deleže in delnice v 
višini 56.376 tisoč SIT, popravki prenesenih teijatev podjetij v stečaju, likvidaciji ali prisilni poravnavi 
v višini 23.467.329 tisoč SIT in prevzetih terjatev po pogodbi v višini 3.476.496 tisoč SIT. 
Pri slednjih gre predvsem za odkup teijatev do GIO v znesku 1.150.249 tisoč SIT in do Cimos 
International v znesku 1.048.164 tisoč SIT. 

Drugi večji oblikovani popravki po podjetjih, ki vplivajo na izkaz uspeha: 
Splošna stavbena družba (Metalna) 6.127.815 tisoč SIT, Elan 4.653.000 tisoč SIT, Ski Mar 2.905.520 
tisoč SIT, Emo Celje 1.131.763 tisoč SIT, Metalna ECCE 964.859 tisoč SIT, Belt Livar 587.033 tisoč 
SIT. Konus 584.924 tisoč SIT, Litostroj Holding 545.501 tisoč SIT, Ikos 403.207 tisoč SIT, Pomurka 
Trženje 374.872 tisoč SIT. Plutal 359.464 tisoč SIT, P.A.R. 309.686 tisoč SrT, SGP Stavbar 303.953 
tisoč SIT. Iskra Tenel 293.738 tisoč SIT, Biro za konstrukcijo 177.251 tisoč SIT. 
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7. Kratkoročne finančne naložbe 

(v tisočih tolarjev)  31.12.2000 31.12.1999 
Depoziti 
Kratkoročni depoziti 9.170.923 U.619.295 
Tekoča dospetja dolgoročnih depozitov 0 0 
Popravek vrednosti spornih in dvomljivih depozitov (6.132) (6.131) 

Skupaj depoziti 9.164.791 11.613.164 

Kratkoročni vrednostni papirji 
Obveznice RS 2.929.697 2.297.262 
Obveznice SKB banke 187.722 518.301 
Ostale obveznice 2.317.938 1.958.380 
Delnice 163.481 211.753 
Zadolžnica MF 500.000 1.000.000 
Certificirani depozit 710.000 150.000 

Skupaj kratkoročni vrednostni papirji 6.808.838 6.135.696 

Kratkoročna posojila 
Podjetja v postopku sanacije ali stečaja 
PreneSena posojila iz Ministrstva za gosp.dejavnosti 
Kratkoročni krediti - komisijski posli ZLPP 
Kratkoročni krediti - TRS 
Kratkoročni krediti-TAM 
Tekoča dospetja dolgoročnih posojil 
Popravek vrednosti 

Skupaj kratkoročna posojila 
Skupaj kratkoročne Finančne naložbe 

3.826.029 4.130.284 
0 35.267 

10.682 882.901 
4.638 27.506 

1.122.298 0 
2.941.617 4.132.482 

(3.480.900) (3.903.513) 
4.424J 64 5 304.927 

20J97.993 23.053.787 

V letu 2000 se je izhodiščna obrestna mera za kratkoročno odobrena posojila gibala med TOM+2% in 
TOM+5%. SRD d.d. je izhodiščno obrestno mero prilagajala glede na gibanje obrestnih mer na 
finančnem trgu in glede na razvrstitev posojilojemalca v bonitetne razrede, kot to določajo usmeritve 
SRD d.d.. 

Popravek vrednosti spornih in dvomljivih depozitov 6.132 tisoč SIT izhaja iz popravka vrednosti 
depozitov, ki so bili prevzeti od TRS in se nanaiajo na popravke do Komercialne banke Triglav. 

Popravek vrednosti posojil se nanaša na: 
• posojila iz lastnih virov (2.411.628 tisoč SIT); od tega največji del predstavljajo popravki terjatev 

do dražb Paloma (810.785 tisoč J>IT), Gorica Prikolice (443.530 tisoč SIT), Glin Žagarstvo 
(245.527 tisoč SIT), Vozila Gorica (196.498 tisoč SIT), Tovarna Muta Kmetijska mehanizacija 
(189.537 tisoč SIT), M.PJP. Vozila MB (188.976 tisoč SIT), Plutal 2000 (105.000 tisoč SIT); 

• kratkoročna posojila - TAM (1.060.149 tisoč SIT) 
• kratkoročna posojila - komisijski posli (9.123 tisoč SIT): od tega MPP Razvoj 2.440 tisoč SIT in 

MPP Poslovne storitve 6.683 tisoč SIT; 
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8. Denarna sredstva 

(v tisočih tolarjev)   31.12.2000 31.12.1999 
Denarna sredstva v blagajni 195 nT 
Denarna sredstva na prehodnem računu 0 0 
Iz naslova lastninskega preoblikovanja 26.011 36.435 
Denarna sredstva na žiro računu SRD 59.132 72.076 
Skupaj 85.338 108.64? 

Na prehodnem žiro računu iz naslova lastninskega preoblikovanja se zbirajo denarna sredstva iz naslova 
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Za prejeta sredstva izkazuje SRD obveznost do države 
po Zakonu o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. 

9. Aktivne časovne razmejitve 

(v tisočih tolarjev)  31.12.2000 31.12.1999 
P red hodni nezaračunani prihodki 272.835 201.076 
Kratkoročni odloženi stroški 2.171 2.209 
Skupaj  275.006 203.28S 

Predhodno nezaračunani prihodki vsebujejo vračunane obresti od vrednostnih papirjev v višini 272.835 
tisoč SIT. 

10. Kapital 

(v tisočih tolatjev) 31.12.2000 31.12.1999 
Osnovni kapital 9.000.000 9.000.000 
Vplačani presežek kapitala 118.175 [18.175 
Rezerve 45.490.557 51.116.405 
Preneseni dobiček / izguba prejšnjih let (1.446.622) (15.346.837) 
Nerazporejeni dobiček /izguba tekočega leta 165.349 (1.446.622) 
Revalorizacijski popravek 8.980.498 12.505.339 
Skupaj  62J07.957 55.946.460 

Sklad se je.28. junija 1993 registriral kot delniška družba in prenesel 1.000.000 tisoč SIT s poslovnega 
sklada nadelniški kapital. Delniški kapital na dan 31.12.2000 je sestavljen iz 9.000.000 navadnih delnic 
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. 

Na podlagi 34. člena Zakona o Slovenskj! razvojni družbi d.d. je njen edini lastnik, Republika Slovenija, 
dne 15.7.1997 izvršila povečanje osnovnega kapitala v višini 3.000.000 tisoč SIT. 

S sklepom Vlade z dne 18.03.1999 je Republika Slovenija s teijatvijo iz naslova prenosov tetjatev, 
delnic ter deležev Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarske dejavnosti v višini 
5.118.175.130 SIT dokapitalizirala SRD d.d., katere osnovni kapital se je s tem povečal za 
5.000.000.000 SIT na 9.000.000.000 SIT, 118.175.130 SIT pa je znašal vplačani presežek kapitala. 

Revalorizacija kapitala je obračunana z uporabo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin z namenom 
ohranitve realne vrednosti posameznih kategorij kapitala. V letu obračunana revalorizacija osnovnega 
kapitala, zakonskih rezerv od prodanih podjetij, rezerv od prevzetih stečajnih mas, rezerv za brezplačno 
pridobljena osnovna sredstva in prostih rezerv zmanjšuje revalorizacijski izid. Revalorizacija 
obračunana za rezerve podjetij v sanaciji in rezerve za prevzeme tetjatev od ministrstev ter rezerve 
ASBH pa povečuje vrednost naložb. 

Vse sestavine kapitala izven osnovnega kapitala pripadajo lastnikom osnovnega kapitala v sorazmerju, v 
kakršnem so njihovi lastniški deli osnovnega kapitala. 
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S Sklepom Vlade z dne 29/06-2000 je Vlada RS sprejela način pokrivanja izgube v letu 1998 kot sta 
predlagala uprava SRD d.d. in Nadzorni svet SRD d.d. in sicer: 
• preneseni čisti dobiček iz preteklih let 136.428 tisoč SIT 
• revalorizacija čistega dobička iz preteklih let 49.051 tisoč SIT 
• druge rezerve in rezerve iz naslova prevzetih podjetij v sanaciji 9.343.786 tisoč SIT 
• revalorizacija drugih rezerv 5.954.000 tisoč SIT 

b) Revalorizacijski popravek kapitala 

(v tisočih tolaijev)  31.12.2000 31.12.1999 
Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala 4.185.165 2.672.548 
Revalorizacijski popravek vplač. presežka kapitala 17.408 6.298 
Revalorizacijski popravek rezerv 4.907.043 10.940.074 
Revalorizacijski popravek prenesenega dobička 0 63.147 
Revalorizacijski popravek prenesene izgube (T29TlT8) (1.176.728) 
Skupaj 8.980.498 12.505339 

c) Rezerve 

(v tisočih tolarjev) 
Zakonske rezerve 

31.12.2000 31.12.1999 
8 T 

Statutarne rezerve 
Druge rezerve 
Rezerve iz naslova podjetij v sanaciji 
Rezerve iz naslova prevzetih terjatev MZT-TRS 
Rezerve iz naslova prevzetih teijatev in del. ASBH 
Popravek vrednosti rezerv 
Skupaj 

5.383.058 
9.029.972 

73.216.328 
33.899 

59.908.112 

45.490.557 

4.946.882 
16.869.964 
69.633.294 

33.899 
60.134.699 

(102.080.820) (100.502.341) 
51.116.405 

11. Dolgoročne rezervacije 

(v tisočih tolarjev)  31.12.2000 31.12.1999 
Dolgoročno vnaprej vračunani odhodki 4.267.40J 2303.134 

Dolgoročno vnaprej vračunani odhodki so namenjeni za pokrivanje obveznosti, ki bi lahko nastale v 
naslednjih letih za izdane garancije SRD za podjetja v lasti SRD (posebni popravki vrednosti poroštev 
po dolžnikih). Znesek vseh izdanih poroštev je razkrit v pojasnilu 5t 25 možne obveznosti. 
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12- Dolgoročne obveznost! iz financiranja 

(v tisočih tolarjev) 31.t2.2000 31.12.1999 
Dolgoročno dobljena posojila z izdajo obveznic 
Dolgoročno dobljena posojila od bank 
Dolgoročno dobljena posojila od drugih 
Manj kratkoročni del dolgoročnih posojil 
Skupaj 

4.586.046 
877.662 
394.671 

(175.532) 
5.682.847 

4,108.702 
982.562 
368.202 

(163.760) 
5.295.706 

SRD jc v novembru 1994 začel z javno prodajo obveznic. Nominalna vrednost celotne emisije znaša 50 
mio DEM. Glavnica obveznice dospe v plačilo dne 31.12.2003. Letna obrestna mera je fiksna in znaša 
5% letno, ob linearnem obračunu obresti. Kuponi z obrestmi zapadejo v plačilo 30.06. in 31.12.. Za 
izplačilo obveznosti jamči SRD z vsem svojim premoženjem. 

Od 1.7.1995 obveznice kotirajo na Ljubljanski borzi v borzni kotaciji A. Tržna vrednost na dan 
31.12.2000.je znašala 89,00 % teoretične vrednosti glavnice. 

Portfelj obveznic §RD d.d. (oznaka SKR1) na dan 31.12.2000 znaša 8.369 lotov. Na podlagi obveznosti 
po 125. členu Stanovanjskega zakona je bilo izročeno upravičencem 1.680 lotov, za izplačane razlike 
upravičencem jc bilo prodano 87 lotov. Obveznost iz naslova glavnice na dan 31.12.2000 znaša 41.631 
tisoč DEM. 

Dolgoročno dobljena posojila od bank v višini 877.662 tisoč SIT se nanašajo na odloženo plačilo 
odkupljenih terjatev od Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic, ki jih je le-ta imela do raznih podjetij 
s prenosom slabih terjatev bank v sanaciji. Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic je to dolgoročno 
posojilo SRD cedirala na Novo kreditno banko Maribor, d.d., Novo kreditno banko Nova Gorica d.d. in 
Novo Ljubljansko banko, d.d. Ljubljana. Glavnica seje pričela odplačevati v letu 1998. Letna obrestna 
mera za omenjena posojila znaša D+8%, ob konformnem obračunu obresti. 

Dolgoročno dobljena posojila od drugih predstavljajo dolgoročno dobljeno posojilo Sklada za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. V Uradnem listu RS št. 1/99 sta SRD d.d. in 
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja objavila razpis za 
dodeljevanje sredstev, namenjenih financiranju razvojnih programov v Posočju. V razpisu je bilo 
določenih 367.000.000 SIT sredstev za financiranje projektov gospodarskih dejavnosti, ki jih je v skladu 
z določili razpisa dodelila končnim uporabnikom SRD d.d.. Pogodba o dolgoročnem posojilu v višini 
1.866.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju NKBM d.d. z dne 01.09.1999 med SRD 
d.d. in Skladom za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja opredeljuje dobo 
odplačila"! 0 let s 5 letnim moratorijem na odplačilo glavnice (prvo odplačilo glavnice 17.07.2005), 
variabilno obrestno mero EURIBOR 3 mesece, zmanjšan za 0,35%. 
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13. Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 

(v tisočih tolarjev) 31.12.2000 31.12.1999 
Prejete dolgoročne varSčine 168.675 178.812 
Dolgoročne obveznosti do Vlade RS 7.785.629 3.760.273 
Dolgoročne obveznosti do RS PPP (RS 13) 2.006.698 5.552.571 
Dolgoročne obveznosti do Tobačne tovarne Ljubljana 636.419 584.270 
Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema 2.615 3.853 
Skupaj 10.600.036 10.079.779~ 

a) Gibanje dolgoročnih obveznosti do Vlade RS: 

Dolgoročna obveznost do RS iz naslova ASBH znaša 7.785.629 tisoč SIT in je prikazana kot del 
posebnih rezerv. 

Dolgoročna obveznost do RS iz naslova PPP (program prestrukturiranja podjetij) - obveznice RS 13 
znaša 2.006.698 tisoč SIT, od tega Induplati Jarše 600.000 tisoč SIT, TKI Hrastnik 291.035 tisoč SIT, 
Feniks 232.895 tisoč SIT, Inles d.d. 214.992 tisoč SIT, Litostroj tovarna ulitkov 205.698 tisoč SIT, 
Inpod - invalidsko podjetje 195.945 tisoč SIT, PIK Maribor 165.906 tisoč SIT, IUV -»industrija usnja 
Vrhnika 70.341 tisoč SIT. Peko Tržič 29.886 tisoč SIT. 
SRD d.d. je izvajanje programa prestrukturiranja podjetij financirala tudi z izdajo obveznic Republike 
Slovenije (RS 13) v skupnem nominalnem znesku 10.000.000.000 SIT. 

b) Dolgoročne obveznosti do Tobačne tovarne Ljubljana 

Dolgoročne obveznosti za tožbo iz prodaje Tobačne izhajajo iz naslova arbitražnega postopka, ki poteka 
zaradi izgube sredstev družbe Tobačna v bivši Jugoslaviji. Arbitražni postopek sta sprožila na osnovi 
pogodbe o prodaji kupca družbe Tobačna, Remmtsma in Seita, ki sta prvotni zahtevek do SRD v višini 
34,3 mio DEM v letu 1998 znižala na znesek 28,3 mio DEM ter obresti. 
Oblikovana obveznost SRD v višini 5,5 mio DEM temelji na poročilu o poteku arbitražnega postopka in 
oceni potencialnih obveznosti, ki bi jih lahko SRD kot tožena stranka plačala po končni razsodbi. 

14. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 

(v tisočih tolarjev) 31.12.2000 31.12.1999 

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz financiranja 175.532 163.760 
Prejeti depoziti in varščine od podjetij 3.698.804 3.403.051 
Kratkoročna posojila od bank v drfavi l.OOO.Oflft 0 
Skupaj ,' 4.874.336 3.566.811 

V letu 2000 se je izhodiščna obrestna mera za kratkoročno prejeta posojila gibala med 3,5 % letno za 
vloge na odpoklic in TOM ali D + 2,25% za vloge, vezane od 181 dni do enega leta. SRD d.d. je 
izhodiščno obrestno mero prilagajala glede na gibanje obrestnih mer na finančnem trgu in glede na 
dolžino- vloge ter glede na višino prejetih sredstev, kot to določajo usmeritve SRD d.d. 

Posojila od pravnih oseb v lasti SRD so po vsebini zadržana sredstva podjetij v sanaciji iz naslova 
dezinvestiranja. Podjetja lahko ta sredstva koristijo v skladu z načrti finančne sanacije, odobrene s strani 
SRD. 

SRD d.d. se je v letu 2000 zadolžila za nakup premoženja TAM d.d. v stečaju v skupni višini 
4.530.000.000,00 SIT. Od tega je 3.530.000.000,00 SIT odplačala v letu 2000. Na dan 31/12-2000 je 
SRD d.d. zadolžena pri NLB d.d. še za 1.000.000.000,00 SIT. V letu 2001 pa je znesek kredita odplačan 
v celoti. 
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15. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

a) Kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo: 

(v tisočih tolarjev) 31.12.2000 31.12.1999 
Obveznosti iz naslova lastninskega preoblikovanja 8.676.188 7.940.604 
Obveznosti iz poslovanja za tuj račun 2.204.631 2.046.917 
Obveznosti za odkupljene teijatve 822.793 817.828 
Prejeti predujmi in varščine 227.432 116.580 
Obveznosti do dobaviteljev 103.474 25.415 
Obveznosti za obresti 92.359 186.798 
Druge kratkoročne obveznosti 53.958 59.884 
Kratkoročni del dolg. obveznosti iz poslovanja 3.422 433.588 
Skupaj 12.184.257 11.627.614 

SRD d.d. za državo opravlja vlogo komisionarja in preko posebnega podračuna zbira privatizacijsko 
kupnino. Ob koncu vsakega četrtletja sestavi bilanco pritokov iti odtokov in do 5. v mesecu nakaže 
kupnino za podjetja, ki so pridobila II. soglasje Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo, zmanjšano 
za stroške opravljanja dejavnosti komisionarja. 

Za potrebe prestrukturiranja in privatizacije posameznih podjetij SRD d.d. po Sklepu Vlade RS za del 
zadržane kupnine odobrava dolgoročna in kratkoročna posojila ter poroštva, v svojem imenu in za tuj 
račun. 

b) Obveznosti Iz naslova lastninskega preoblikovanja: 

(v tisočih tolarjev) 31.12.2000 31.12.1999 
Obveznost do državnega proračuna za kupnino 1.387.380 591.770 
Nakazila podjetij pred pridobitvijo drugega soglasja 320.049 0 
Obveznost do PID-ov ter odškodninskega in kapitalskega sklada 1.281.689 509.314 
Obveznost do denacionalizacijskih upravičencev 120.287 132.549 
Obveznosti iz naslova prevzetih deležev po ZLPP 80.347 238.194 
Obveznosti za dana sredstva podjetjem po ZZLPPO 160.000 0 
Obveznosti iz naslova kupnin za prodajo podjetij ex lege 826J97 2.063.686 
Obveznosti iz naslova obresti na terjatve« lege 27.537 7.134 
Obveznosti iz naslova teijatev ex lege- {J.p. 205.846 0 
Obveznost iz naslova danih dolg. posojil in obrač. obr. po ZLPP 2.416.833 2.949.655 
Obveznosti iz naslova prejetih obresti od obveznic • 224.815 299.204 
Rezervacije za komisijsko poslov, po sklepu Vlade RS 13.6.1996 424.668 l.Q30.586 
Obveznosti za prejete dividende - ex lege 456 0 
Druge obveznosti - komisija 1.370.481 118.512 
Popravki po ZLPP, ex lege (170.497) 0 
Skupaj 8.676.188 7.940.604 
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Bilanca pritokov iit odtokov po ZLPP: 

(v tisočih tolarjev) 2000 1999 
Saldo 591.770 4.105.578 
PRITOKI 
Prejete kupnine - notranji odkup 
80% prejetih izterjanih terjatev do nekdanje Jugoslavije 
Izplačane dividende 
Zamudne obresti za prejeta sredstva kupnin 
Plačane obresti za dolgoročna posojila iz ZLPP 
Obresti od plasmajev 
Obveznosti iz naslova kupnin in prodaje ex lege 
Obveznosti iz naslova prevzetih del. ZLPP 
Plačane obresti 
Obveznosti za obrač.lcr.iz naslova oškodovanja DK 
Plačane glavnice DK 
Plačane obresti DK - komisijski posli 
Plačane obresti KK - komisijski posli 
Prejete obresti obveznic Autocommerce 
Prodaje poslovno nepotrebnih sredstev 
Plačila iz komisije 
Skupaj pritoki 

2.449.774 
<37.271 
80.579, 

1.597 
389.770 

0 
829.901 

0 
20.314 

0 
563.419 

0 
0 

156.332 
0 
0 

4.558.957 

4.366.699 
383.562 
289.577 

1.212 
321.682 

0 
7.954 

0 
598 

33.745 
64.335 

0 
0 
0 

884 
l.000.000 
6.470.248 

ODTOKI 
Stroški SRD po ZLPP (476.000) (650.509) 
Nakazila kupnine proračunu (3.406.347) (9.634.105) 
Skupaj odtoki (3.882347) (10.284.614) 
Obvez, do državnega proračuna za kupnino na dan 31.12.2000 1.268.380 291.212 

V skladu s 6. členom zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij, SRD vsako četrtletje izdela bilanco pritokov in odtokov sredstev iz 
naslova kupnine. Dokončna obveznost za IV. kvartal je bila poravnana 5.1.2001 v znesku 1.268.380 
tisoč SIT. 

d) Komisijski posli po sklepa Vlade Republike Slovenije 

Po sklepu Vlade Republike Slovenije St. 400-06/93-8/9-8 z dne 13.6.1996 in na podlagi sklepov 
upravnega in kreditnega odbora daje,' SRD podjetjem, ki so bila nanj prenešena z namenom 
prestrukturiranja in privatizacije, dolgoročna, kratkoročna posojila in poroštva, v svojem imenu in za 
račun Republike Slovenije kot komitenta. 

SRD na podlagi načrtovanih potreb oblikuje rezervacije za komisijske posle iz prilivov sredstev po 
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Ob odobritvi posojila izkaže SRD obveznost do države iz 
komisijskih poslov, za vsa odplačila glavnic in obresti evidentira zmanjšanje obveznosti iz komisijskih 
poslov in poveča obveznost do proračuna RS iz lastninskega preoblikovanja za nakazilo sredstev. 
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Bilanca stanja komisijskih poslov iz sredstev države: 

(v tisočih tolarjev) 31.12.2000 31.12.1999 
TERJATVE 
Dolgoročna posojila zmanjšana za odobren diskont 
Naložbe v deleže podjetij 
Vnovčene garancije 
Kratkoročna posojila 
Terjatve za obresti 
Prenešene teijatve-stečaji 
Prenesene teijatve-konverzija 
Tekoča dospetja 
Skupaj 

OBVEZNOSTI 
Obveznosti za kratkoročna posojila in vnovčene garancije 
Obveznosti za dolgoročna posojila 
Obveznosti iz naložb v deleže 
Obveznosti za obresti 
Tekoča dospetja dolg, obv.  

1.006.465 
1.429.636 

0 
10.682 
50.442 

2.875.385 
149.574 
148.865 

950.513 
1.198.593 

196.507 
882.901 
404.090 

2.068.503 
0 

430.868 

Skupaj 

5.671.049 

3.035.641 
1.006.465 
1.429.636 

50.442 
148.865 

6.131.975 

3.147.911 
950.513 

1.198.593 
404.090 
430.868 

5.671.049 6.131.975 

Naložbe v deleže v višini 1.429.636 tisoč SIT predstavljajo naložbe v naslednja podjega: Cimos 
Commerce v višini 1.036.745 tisoč SIT, MPP Livarna v višini 192.110 tisoč SIT, Litostroj Tovarna 
ulitkov v višini 125.894 tisoč SIT, Iskra Stikalni elementi v višini 57.518 tisoč SIT in MPP Inženirig v 
višini 17.369 tisoč SIT. 

16. Čisti prihodki Iz prodaje storitev 

(v tisočih tolaijev)     2000 1999 
Provizije za dana posojila in garancije 97.685 137.393 
Provizije za nakazila po ZLPP 0 0 
Obračun nadomestila za stroške po ZLPP 405.336 596.810 
Prihodki od provizij za prenos vrednostnih papiijev 8.927 9.695 
Prihodki cfd storitev PPP 44.622 351.294 
Prihodki.iSa prodaje blaga 0 52 
Prihodki h upravljanja s premoženjem TAM 145.422 0 
Ostali prihodki od storitev  51-291 74.951 
Skupaj 753.283 1.170.195 

V obračun nadomestila za stroške po ZLPP v višini 405.336 tisoč SIT je vključen predračun stroškov 
sektorja za lastninjenje SRD d.d. za leto 2000 v višini 400.000 tisoč SIT , "ki je bil potrjen s sprejetjem 
plana za leto 2000 na Nadzornem svetu dne 5.6.2000. Razlika v višini S.336 tisoč SIT predstavlja 
prihodke od provizij za'dane kredite (R+3%), prihodke od provizij za opravljene prenose vrednostnih 
papirjev v KJDD in provizije, zaračunane Odškodninskemu in Kapitalskemu skladu. Prihodki od storitev 
PPP v višini 44.622 tisoč SIT predstavljajo prihodke na osnovi pogodbe z Ministrstvom za finance za 
upravljanje in izvajanje programa prestrukturiranja podjetij in na osnovi pogodbe z Ministrstvom za 
gospodarske dejavnosti o povračilu stroškov za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij. 
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17. Stroški materiala in storitev # 

(v tisočih tolarjev)   2000   1999 

25.105 
17.615 

202.866 
112.236 
48.488 

0 
96.876 

503.186 

Najvišji znesek stroškov intelektualnih in osebnih storitev v višini 402.486 tisoč SIT predstavljajo 
stroški storitev za upravljanje s premoženjem TAMa v višini 74.461 tisoč SIT, stroški storitev 
konzorcija TAMa v višini 56.810 tisoč SIT, stroški odvetniških storitev, Id jih za SRD d.d. opravljajo 
zunanji sodelavci in sicer v višini 52.418 tisoč SIT in stroški storitev za ELAN v višini 46.989 tisoč SIT. 
Stroški 2a strokovno izobraževanje znašajo 6.676 tisoč SIT, stroški revizijskih storitev 33.699 tisoč SIT, 
stroški čiščenja poslovnih prostorov 8.321 tisoč SIT, stroški cenitev podjetij 20.139 tisoč SIT, stroški 
poslovodenja 10.072 tisoč SIT, stroški vzdrževanja računalniških programov 9.135 tisoč SIT, ostali 
stroški, v višini 83.766 tisoč SIT predstavljajo stroški družbenega pravobranilca, stroški priprave in tisk 
brošur, razne svetovalne storitve, notarske storitve, kurirske storitve, stroški analiz in druge storitve. 

Stroški materiala 
- stroški pisarniškega materiala 19.556 
- ostali stroški materiala 14.577 
Stroški storitev 
- stroški intelektualnih in osebnih storitev 402.486 
-najemnine 121.036 
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 65.417 
- nabavna vrednost prodanega blaga 0 
- ostali stroški storitev  79.565 
Skupaj 702.637 

18. Stroški dela 

(v tisočih tolarjev) 2000 1999 
Plače zaposlenim 
Stroški za socialno varnost 
Izplačila po pogodbah o delu in avtorski honorarji 
Drugi stroški dela 
Skupaj 

458.398 
217.116 

4.253 
37.871 

717.638 

610.528 
151.462 

6.030 
43.578 

811.598 

Zmanjšanje plač zaposlenim v letu 2000 na 458.398 tisoč SIT je posledica zmanjšanja števila 
zaposlenih. Dne 31.12.2000 je bilo v SRD d.d. zaposlenih 87 delavcev in sicer največji delež predstavlja 
75% univerzitetno izobraženih sodelavcev. SRD d.d. uporablja Splošno -kolektivno pogodbo za 
gospodarstvo, štirje člani Uprave pa imajo individualne pogodbe. 

19. Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja 

(v tisočih tolarjev) 
Prihodki na podlagi deležev iz dobička 
Tečajne razlike 
Prihodki iz obresti 
Diskont pri odkupu terjatev 
Drugi prihodki od financiranja 
Prihodki od prodaje delnic in deležev 
Revalorizacijski presežek 
Skupaj 

2000 1999 
276.356 

525 
2.593.572 

10.009.817 
41.743 

1.593.922 
2.771.043 

17.286.978 

1.996.177 
28 

3.366.685 
18.844 

256.557 
1.295.198 
1.180.107 
8.113.596 
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Slovenska razvojna družba d.d. 

Med prihodke od obresti so vključeno; 

(v tisočih tolarjev) 2000 1999 
Obresti od danih kratkoročnih kreditov 
Obresti od danih kratkoročnih kreditov-MGD 
Obresti od danih dolgoročnih kreditov 
Obresti od danih kratkoročnih depozitov 
Obresti od danih dolgoročnih depozitov 
Obresti od poslovanja z vrednostnimi papirji 
Obresti od kratkoročnih in dolgoročnih naložb 
Zamudne obresti 
Skupaj 2.593.572 

251.128 
1.774 

910.524 
270.224 

31.966 
571.376 

16 
556.564 

3366.685 

464.677 
5.485 

1.126.509 
197.271 
29.246 

476.803 
142.923 
923.771 

SRD d.d.za potrebe sanacije in prestrukturiranja podjetij odobrava: 
• kratkoročna posojila (okvirna obrestna mera od 2 - 5 % na leto, vezano na devizno ali 

revalorizacijsko klavzulo), v skladu z usmeritvami SRD d.d., kot je to razkrito v pojasnilu žt.4 in 7; 
• dolgoročna posojila (okvirna obrestna mera od 3 - 6 % na leto, vezano na devizno ali 

revalorizacijsko klavzulo), v skladu z usmeritvami SRD d.d., kot je to razkrito v pojasnilu št.4 in 7 
• poroštva. 

Presežke likvidnostnih sredstev SRD v skladu z naložbeno politiko in Zakonom o strukturi nekaterih 
naložb (Ur. I. RS št. 71/93) nalaga v depozite pri poslovnih bankah ter v vrednostne papirje. 

20. Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja 

(v tisočih tolarjev) 2000 1999 
Odhodki za obresti 
Tečajne razlike 
Revalorizacijski primanjkljaj 
Diskont pri odstopu terjatev 
Diskont pri prodaji finančnih naložb - 
Drugi odhodki financiranja 
Skupaj 

494.383 
0 
0 

428.720 
437 

0 
386.006 

1.591.827 
201.588 

29.694 
48.001 

149.436 
2.673.804 656.288 
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Revalorizacijska bilanca 

A. PRIHODKI 

(v tisočih tolatjev) 2000 1999 
410.220 

4.520 
349.528 
464.390 

2.316.007 
61.510 

1.176.72S 
22.232 
31.413 

2.161 
0 

2.082 
375.676 

2.274 
370.438 

Od kratkoročnih kreditov SRD 
Od kratkoročnih kreditov MOD 
Od dolgoročnih kreditov 
Od depozitov 
Od dolgoročnih finančnih naložb 
Od kratkoročnih finančnih naložb 
Od izgube iz preteklih let 
Od dolgoročnih depozitov 
Revalorizacija osnovnih sredstev 
Revalorizacija amortizacije osnovnih sredstev 
Revalorizacija prihodkov premoženja TAM 
Od drugih plasmajev 
Od zamudnih obresti 
Od a vista sredstev 
Od vrednostnih papirjev 
Skupaj 

600.737 
1.834 

765.114 
973.088 

3.246.710 
20.028 

851.395 
36.772 
82.881 

564 
198.276 

19.544 
273.890 

1.828 
455.087 

7.527.748 5.589.179 

B. ODHODKI 

(v tisočih tolatjev) 2000 1999 
Revalorizacija kapitala 3.330.154 3.046.972 
Revalorizacija dolgoročnih rezervacij 52.149 80.528 
Od kratkoročnih kreditov 296.446 179.513 
Od dolgoročnih kreditov , 0 0 
Od depozitov 0 0 
Od dolgoročnih finančnih obveznosti 911.807 419.607 
Od kratkoročnih finančnih obveznosti 155.459 9.298 
Od kratkoročnih finančnih obveznosti po ZLPP 4.837 217 
Od popravka vrednosti dolg. fin. naložb 222 665.364 
Od poslovanja z vrednostnimi papirji 5.631 _ 7.573 
Skupaj 4.756.705- 4.409.072 

i 
C. REVALORIZACIJSKI IZID (A-B)  2.771.043 1.180.107 
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21. Odpisi in popravki vrednosti dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb 

(v tisočih tolarjev) 2000 1999 
Popravki dolgoročnih finančnih naložb 18.382.983 7.570.633 
Popravki kratkoročnih finančnih naložb 12.486.540 5.317.379 
Skupaj 30.869.523 12.888.012 

Popravki dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb so bili oblikovani v skladu s Pravilnikom o 
računovodstvu SRD d.d.. razen v primeru poroštev, za katera pravilnik posebej ne opredeljuje kriterijev 
za oblikovanje popravkov. Kot osnova za oblikovanje popravkov je bila v tem primeru upoštevana 
stopnja vnovčljivosti izdanih poroštev v preteklosti in ocena projektnega vodje glede tveganja morebitne 
vnovčitve poroštva. 

Popravki dolgoročnih finančnih naložb, ki so bili oblikovani v letu 2000 in so vplivali na izkaz uspeha, 
so po podjetjih naslednji (v tisočih): 
Elan 6.183.543 SIT. Lesna LIP 1.967.716 SIT, MPP Gonila 1.107.576 SIT, Cimos International 
1.090.233 SIT, MPP Livarna 565.486 SIT, Peko 475.906 SIT, Pomurka mesna industrija 371.835 SIT, 
Goričane 239.456 SIT. MTT Tekstil 237.826 SIT, Glin Žagarstvo 184.650 SIT, Iskra Ero 178.765 SIT, 
TVT Maribor 153.056 SIT, Cimos Commerce 144.496 SIT, Stavbar IGM 121.289 SIT, Iskra Releji 
112.500 SIT... 

Popravki poroštev v letu 2000 so bili oblikovani pri naslednjih podjetjih (v tisočih): 
Paloma Sladkogorska 336.510 SIT, Peko 269.466 SIT, MPP Livarna 225.700 SIT, MPP Vozila 184.336 
SIT. Agis Zavore 167.731 SIT, Litostroj holding 155.688 SIT, Lesna TIP 155.381 SIT,.. 

Popravki kratkoročnih finančnih naložb so bili v letu 2000 dodatno oblikovani v naslednji višini (v 
tisočih): 
Elan 4.655.731 SIT, Ski Mar 2.905-520 SIT, Bis-mark 988.772 SIT, Paloma Sladkogorska 810.785 SIT. 
Plutal 350.727 SIT, MPP Inženiring 218.131 SIT, GIO 202.927 SIT, MTT Tekstil 179.908 SIT, Glin 
Žagarstvo 173.066 SIT. Cimos International 171289, Izolirka 120.631 SIT, Plutal 2000 110.375 SIT, 
Bača Podbrdo 106.334, MPP Karoserije 103.389,.. 

22. Izredni prihodki 

(v tisočih tolarjev) 2000 1999 
PrihodkUzpreteklih let 702.731 1.439.357 
Prihodki«! prodaje osnovnih sredstev -8.151 2.070 
Prihodki od prodaje premoŽenja TAM , "54.883 0 
Odprave rezervacij t 503.312 1.780 
Iztctjane-odpisane tetjatve 16.144.895 3.232.149 
Drugi izredni prihodki  129.599 8.979 
Skupaj 17.543.571 4.684.33S 

Prihodki iz preteklih let se v pretežni meri nanašajo na zamudne obresti, ki so bile izterjane preko 
izvršilnega postopka, zaračunane pa so bile naslednjim družbam: TAM Maribor v znesku 330.631 tisoč 
SIT, P.A.R. v znesku 170.582 tisoč SIT, Lesna 41.042 tisoč SIT, M.P.P. STP Maribor 31.817 tisoč SIT, 
Meblo pohištvo 25.659 tisoč SIT, Cimos 22 044 tisoč SIT, Zdravilišče Rogaška holding 11.740 tisoč 
SIT, Nico elektro 11.245 tisoč SIT; 
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Znesek v višini 16.144.895 sestavljajo: 
a) izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let v višini 870.365 tisoč SIT (MPP Livarna 191.818 

tisoč SIT, !M1> Livar 113.561 tisoč SIT. MPP Gonila 105.896 tisoč SIT,..), 
b) ukinitev popravkov terjatev v preteklem letu 6.219.965 tisoč SIT (Glin Holding 916.526 tisoč 

SIT. Cimos intemationa! 845.208 tisoč SIT, Lesna TIP 713.520 tisoč SIT, Lesna TPP 482.764 
tisoč SIT, M'IT Melje 296.344 tisoč SIT, Stavbar IGM 245.231 tisoč SIT, Litostroj holding 
237.069 tisoč SIT, Gorica Osi 232.695 tisoč SIT,..), 

c) ukinitev popravkov naložb v preteklem letu 9.054.516 tisoč SIT (Hoteli Bernardin 7.698.028 
tisoč SIT, Iskra d.d. 294.710 tisoč SIT, Litostroj E.I. 241.601 tisoč SIT,..) ter 

d) odpis obveznosti iz prejšnjih tet v višini 49 tisoč SIT. 

23. Izredni odhodki 

(v tisočih tolarjev) 2000 1999 
Odhodki iz prejšnjih obdobij 156.424 426.363 
Izguba pri prodaji osnovnih sredstev 142.012 3.253 
Drugi izredni odhodki 18.897 3.168 
Skupaj  317.333 432,784 

Odhodki iz prejšnjih obdobij vključujejo odhodke Iskra TEL 64.148 tisoč SIT, P.A.R. 35.068 tisoč SIT, 
Litostroj Holdinga v višini 25.659 tisoč SIT in Cimos 23.241 tisoč SIT. 

24. Davek od dobička 

(v tisočih tolarjev) .   2000 1999 
Dobiček / izguba poslovnega leta 149.067 19.288 
Dobiček pred obdavčitvijo    0 0^ 
Popravek po reviziji  16.282 (1.465.910) 
Čista izguba poslovnega leta  0 (1.446.622) 
Davčne olajšave (474.709) (155.467)" 
Davčni pribitki  601.998 718.363 
Davčna osnova III.  0 0^ 
Davek iz dobička za postavno leto  0 0 

Davčni pribitki v višini 601.998 tisoč SIT sestavljajo: odhodke/izdatke, kije po določilih 12.člena 
ZDDPO ne vštevajo med odhodke v višini 8.347 tisoč SIT, denarne kazni v-višini 500 tisoč SIT, 30% 
dolgoročnih rezervacij stroškov v višini,489.281 tisoč SIT, 30 % reprezentančnih stroškov ter stroškov 
upravnega in nadzornega odbora v višini 3.753 tisoč SIT in neporabljen del investicijskih rezerv ter 
izkoriščene davčne olajšave iz naslova investicij v primeru prodaje oziroma odtujitve sredstev in 
razporeditve dobička za udeležbo v dobičku v višini 116 tisoč SIT. 
Davčne olajšave v višini 474.709 tisoč SIT predstavljajo prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih 
vrednostnih papitjev, ki so jih do 8.4.1995 izdale RS, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile RS 
ali občine v višini 1.321 tisoč SIT, pokrivanje izgub iz preteklih let v višini 469.888 tisoč SIT in 
investirani znesek v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v višini 3.500 
tisoč SIT. 
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25. Možne obveznosti 

a) Izdane garancije: 

(v tisočih tolarjev)  
Izdane garancije 
Popravek vrednosti 
Skupaj 

31.12.2000 31.12.1999 
7.898.221 7.429.088 

(4.267.401) (2.303.134) 
3.630.820 5.125.954 

Popravek vrednosti potencialnih obveznosti SRD d.d. izkazuje kot dolgoročno rezervacijo. Oblikovani 
so popravki poroštev danih podjetjem (navedena so podjetja z'najvišjim popravkom): Metalna ECCE -v 
stečaju v višini 1-279.115 tisoč SIT. Peko v višini 391.966 tisoč SIT, Paloma v višini 366.511 tisoč SIT, 
MPP Livarna v višini 225.700 tisoč SIT, Videm papir v višini 216.283 tisoč SIT, Cimos Commerce v 
višini 169.000 tisoč SIT. Litostroj Holding -v stečaju v višini 155.688 tisoč SIT, Lesna TIP v višini 
155.381 tispč SIT, Agis 2avore v višini 133.956 tisoč SIT, MPP Gonila v višini 131.933 tisoč SIT, MPP 
Duf v višini 128.100 tisoč SIT, Elan v višini 122.966 tisoč SIT, Stilles v višini 122.000 tisoč SIT in 
MPP Vozfla v višini 118.950 tisoč SIT. 

b) Proti SRD potekajo naslednje večje sodne tožbe: 

Po oceni pravne službe so zneski potencialnih obveznosti SRD do tožečih strank naslednji: 
Bank Austria. Ljubljana za 200 mio SIT, g.Valter Nemec za 30 mio SIT, Odvetniška družba Džuragič- 
Sotler za 30 mio SIT, Remtsma (Tobačna Ljubljana) - arbitraža 268.178 tisoč SIT, SRC Ljubljana 
49.105 tisoč SIT, Adria Convent Ankaran 142.757 tisoč SIT, Igor Jenko 5 mio SIT, Iskra d.d. Ljubljana 
3.777 tisoč SIT, Terezija Kolenko 13.500 tisoč SIT, Elektro Primorska Nova Gorica 529.555 tisoč SIT, 
TDR Ruše 88.138 tisoč SIT. Electa inženiring 400.595 tisoč SIT, Emo Emajlimica 5 mio SIT, OMV 
Mapetrol 224 tisoč SIT, Tovarna olja GEA 324 tisoč SIT, Inter Europa Koper 94 tisoč SIT, 
Kovinoplastika Lož 4.379 tisoč SIT, Mestna občina Ljubljana 1.261 tisoč SIT, Dora Macorini Trst 
51.984 tisoč SIT. 

c) SRD na dan 31.12.2000 nima zastavljenih In obremenjenih sredstev. 

26. Posli s povezanimi osebami 

(v tisočih tolaijcv)   31.12J2000 31.12.1999 
Obveznosti iz naslova bonitet zaposlenih ■ 5.588 3.156 

i 
Obveznosti iz naslova bonitet vključujejo nadomestila za kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih, 
uporabo službenih vozil v zasebne namene članic uprave in nezgodno zavarovanje članov uprave. 
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27. Izvcnbilančnc postavke - delnice in deleži po ZLPP, ZZLPPO 

Zap. 
Št. Naziv izvcnbilančne postavke 31.12.2000 

(v 000 SIT) 

1 Naložbe v delnico, deleže MEX LEGE" (kot kupnina) 2.521 
2 Delnice F (ostanek delnic) 3.748.405 
3 Delnice A 2.177.749 
4 Delnice A - ostala interna razdelitev 77.842 
5 Delnice E - rezervirane za notranji odkup 2.264.521 
6 Delnice H - denacionalizacija 4.885.930 
7 Delnice G 3.768.021 
S Naložbe v delnice in deleže podjetij "EX-LEGE" 21.010.614 
9 Naložbe v delnice in deleže podjetij - po sklep vlade 4.822.675 
10 Naložbe v delnice in deleže podjetij - ni revizije družb v tujini 4.374.065 
11 Naložbe v delnice in deleže podjetij - ZLPP denacionalizacija 588.198 
12 Naložbe v delnice in deleže - ZLPP denacionalizacija in soglasje Vlade 508.813 
13 Naložbe v delnice in deleže podjetij - igre na srečo 1.175.312 
14 Naložbe v delnice in deleže podjetij - Slovenske železarne 10.127.099 
15 Naložbe v delnice in deleže - Z2LPP0 7.350.622 

Skupaj delnice In deleži po ZLPP, ZZLPPO 66.882.387 

Pravna podlaga za prenos premoženja na SRD d.d: 

1. ex-lege: 
• 4. odstavek. 50. člena ZLPP; 
• družbeni kapital podjetij, ki niso zagotovila revidiranja letnih računovodskih izkazov povezanih 

družb v tujini v skladu z določbo 4. odstavek 31.a člena Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju 
in katerih celotni družbeni kapital je na podlagi 25a. člena Zakona o privatizaciji pravnih oseb v 
lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih agencije RS za prestrukturiranje in 
privatizacijo prešel v last in upravljanje Sklada; 
• ki niso opravile postopka lastninskega preoblikovanja v roku iz 20. člena ZLPP in katerih 

lastnik je postal Sklad na podlagi pogodbe o prenosu delnic nanj v skladu z določbo drugega 
odstavka 23. člena ZPPOLS; 
• 2. in 3. odstavek. 3. Člena ZPPOLS; 
• 6. člen ZPPOLS; 
• 51.člen ZPPOLS; 

2. delnice F-29. člen ZLPP 
3. delnice A.-22. člen ZLPP 
4. delnice E-24 in 25. člen ZLPP delnice H 14. Člen ZLPP 

V primeru prodaje partnerjem za gotovino se evidentiranje poslovnih dogodkov izkaže pri obveznostih 
poslovanja in sicer iz naslova lastninskega preoblikovanja, (glej točko 15 (b) tega poročila) 

27. Dogodki po datumu bilance stanja 

a) prenos premoženja na pooblaščene investicijske družbe 

Vlada republike Slovenije je. na podlagi drugega odstavka 36. člena ter prvega in drugega odstavka 37. 
Člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju poobla5čenih 
investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99 in 106/99), izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške 
certifikate (Uradni list RS, št 34/2001). S tem odlokom je v prilogi B opredeljeno dodatno premoženje, 
ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate. 
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27. Dogodki po datumu bilance stanja (nadaljevanje) 

Poleg premoženja iz priloge B se v skladu s 24. Členom zakona o zaključku lastninjena in privatizaciji 
pravnih oseh v lasi i Slovenske razvojne družbe namenijo prodaji pooblaščenim investicijskim družbam 
tudi delnice oziroma poslovni deleži družb, ki so bile na Slovensko razvojno družbo prenesene na 
podlagi 25. Člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

28. Preoblikovanje Slovenske razvojne družbe 

Na podlagi opravljene revizije ugotavljamo, da v Slovenski razvojni družbi potekajo aktivnosti, ki 
nakazujejo na njeno preoblikovanje. Način preoblikovanja do datuma zaključka revizije ni bil v celoti 
poznan. Aktivnosti, ki se izvajajo v SRD d.d. so skladne s sklepom Vlade Republike Slovenije, ki je 
sprejela predlog preoblikovanja Slovenske razvojne družbe d.d. Vlada republike je sprejela tudi sklep s 
katerim je zadolžila Ministrstvo za gospodarstvo, da do 30.09.2001 pripravi predlog zakona o 
prenehanju delovanja Slovenske razvojne družbe z 31.12.2001 in prenosu javnih pooblastil in funkcij 
Slovenske razvojne družbe d.d. na druge državne institucije. 

Prenehanje delovanja Slovenske razvojne družbe d.d. je obsežen proces, ki zahteva spremembo vrsto 
sedaj veljavnih zakonov katere je Slovenska razvojna družba dolžna spoštovati in iz katerih izhajajo tudi 
določene finančne obveznosti. Ti zakoni so navedeni v nadaljevanju: 

G Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD (Ur. list RS, št 30/98 in 
70/98; od tu dalje ZZLPPO) 

Q Stanovanjski zakon (Ur. list RS št. 18/91,19/91,21/94 in 23/96; od tu dalje: SZ) 
□ Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur. list RS št. 7/93 in 84/94; od tu dalje:) 
o Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi ZLPP (Ur. list RS št. 34/96) 
o Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij 

(Ur.list RS-Mednarodne pogodbe, št. 31/99) 
a Zakon o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij (ZSRDPP) (Ur. list RS št. 

39/37) 

Iz ZZLPPO izvirajo tudi obveznosti na podlagi postopkov denacionalizacije. 

Uprava SRD, je sprejela poslovni načrt za leto 2001 iz katerega je razvidno, da bo družba v primeru 
prenehanja sposobna poplačati vse svoje obveznosti do tretjih oseb. Do datuma revizije poslovni načrt 
za leto 2001 ni bil sprejet s strani Nadzornega Sveta SRD d.d. 
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Zakonodaja in drugi predpisi 

1. Slovenski računovodski standardi 
2. Zakon o revidiranju 
3. Mednarodni računovodski standardi 
4. Mednarodni revizijski standardi 
5. Zakon o gospodarskih družbah 
6. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij s podzakonskimi predpisi 
7. Zakon o Slovenski razvojni družbi 
R. Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem 

preoblikovanju 
9. Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe 
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Priloga 2 

Pregled kapitalskih naložb SRD 

na dan 31.12.2000 

109 



NALOŽBE V KAPITAL 
Zap- 
it 

NAZIV 
DRUŽBE 

DELEŽ 
SRD 

31.12.1997 

DELEŽ 
SRD 

31.12.1998 

DELEŽ 
SRD 

31.12.1999 

DELEŽ 
SRD 

31.12.2000 
1 ^BC AGROMERKUR d.o.o. 11,000 11,000 2,520 2.520 
2 \0ERA d.o.o. 100,000 100,000 100,000 100,000 
3 \DRIAAIRWAYS d.d. 0 91,021 91,021 91,021 
4 ».DRIACARAVAN d.o.o. 0 100,000 0 0 
5 M3RIA MOBIL d.o.o. (prodaja 17.12.2000) 0 0 58,460 0 
6 AGIS d.d. 99,999 99,999 99,999 99,999 
7 AKSAd.o.O.fstečaj 17.5 2000) 100,000 100,000 93,950 (93,950) 
8 ALPLES d.d. 68,890 68.890 68,890 68.890 
9 AP 21 d.o.o.fv likvidaciji) 0 100,000 100,000 (100.000) 
10 
11 

ALPSKI TURISTIČNI CENTER BOVEC d.o.o. 0 0 0 8.437 
ATECH d.o.o. 0 0 52,440 52,440 

12 AVTO KOČEVJE d.o.o. (prodano 29.5.2000) 100,000 84,240 84,240 0 
13 3PT d.d • Bombažna predilnica in tkalnica d.d..Tržifi 0 0 3,941 3,941 
14 BSC d.o.o. 27,070 27,070 29,462 29.462 
15 BTCd.d. 10,890 10,890 12.450 12,450 
16 CERTAd.d. 38,550 38,550 38,550 38,550 
17 CIMOS COMMERCE, d.o.o. 0 40,383 40,383 40.383 
16 CIMOS INTERNATIONAL d.d. 58,200 56,200 7,186 7,186 
19 DONIT TESNIT d.d.(prodano 12.5.1998) 40,000 0 0 0 
20 DOMEL d.d. 4,680 4,680 4,680 4,680 
21 EFERL SCO d.o.o. 25.000 25.000 25,000 25,000 
22 EMO d.o.o. (atečaj 4.5.2000) 100.000 100.000 100,000 (100,000) 
23 ElAN d.d. 0 0 0 77,254 
24 ELAN COMMERCE d.o.o.. Zagreb 0 0 85,738 
25 ELEKTRONIKA d.d. (prodano 28.3.2000) 10,140 10.140 10,140 0 
26 FOTONA d.d. 0 0 19,623 12,770 
27 GABY ŠPORT d.o.o. (»tečaj 17.7.2000) 23,390 23.390 23.390 (23,390) 
28 GALANT d.o.o. (prodano 15.9.2000» 20,000 20,000 20,000 0 
29 GLIN HOLDING d.o.o. 100,000 37.860 37,860 94,130 
30 
31 

GLIN GRIF d.o o.fprodano 20.5.1998) 39.210 0 0 0 
GLIN POHIŠTVO d.o.o. 99,330 99.330 99,330 99,990 

32 GLIN RIP d.o.o. (prodano 21.7.2000) 93,330 93,330 93,330 0 
33 GLIN ŽAGARSTVO d.o.o.(prodano 2.10.2000) 97.330 97,330 97,330 0 
34 GOINFO d.o.o. 0 0 31,260 31,260 
35 GORENJE METALPLAST d.o.o (stečaj 3.9.1999) 20,110 20,110 (20,110) (20,110) 
36 GORENJE T1IO d.o.o. 22,180 22,180 22,160 22.180 
37 GORIČANEdd. 78,223 80,615 80,615 81,059 
38 GPG d.d. 28,028 28.028 14.389 14,389 
39 HIPOT d.o.o. (stečaj 24.10.2000) 30.760 30.760 30,760 (30,760) 
40 HORIZONTE, družba za razvoi podjetij d.o.o. 12,480 11,480 12,480 12,497 
41 HOTELI BERNARDIN d.d. 90,257 97,127 97,127 97,051 
42 IGM SAVA KRŠKO d.o.o. ' 40,000 40,000 21,458 21,458 
43 IMONT DRAVOGRAD d.o.o. 20,000 20,000 20,000 20,000 
44 IMP d.d. 0,041 0,041 0,041 0,041 
45 IMP ITAK d.d. (prodano6.11.2000) 80,270 73,401 1,718 0 
46 IMPOL d.d. 100,000 39,015 39,015 39,015 
47 IMV HOLDING d.o.o 100,000 100,000 100,000 100,000 
48 INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA INES d.o.o. 16.110 16,110 16,110 16,110 
49 
50 

INKOS d.o.o.. Kmiel| 0.430 0,430 0 0 
INLES d.d., Ribnica 0 0 10,702 8,990 

51 IPOZ (v likvidaciji) 17,600 17,600 (1.200) (1.200) 
52 ISKRA AET d.o.o.(prodano 30.6.1996) 21.450 0 0 0 
53 ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d. 0 9,815 9.815 8.815 
54 ISKRA d.d., LJUBLJANA 8.940 8.940 8,940 6,043 
55 ISKRA ELEKTROZVEZE, d.d. 0 8,210 8.210 8,210 
56 ISKRA FERIT1 d.o.o. (prodano 30.6.2000) 74,760 81,320 57.440 0 
57 tSKRA ERO d o.o. (prodano 11.7.2000) 98,647 97,647 80.529 0 
56 ISKRA INOEL d.o.O.(v likvidaciji) 51,230 (51,230 (51,230 (51,230) 
59 ISKRA RELEJI MAKOLE d.d. 20,000 56,312 56,312 56,312 

| 60 ISKRA STIKALNI ELEMENTI d.d. 0 0 0 20,242 
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Zap. 
IL 

61 
62 
63 
64 
65 
66 

NAZIV 
DRUŽBE 

ISKRA TEL KRANJ d.0.0. 
ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. 
ISKRA ŽARNICE d.0.0. f»te4ai 20.10.1999) 
INTERCEMENT d.0.0. 
IZOLIRKA d. 0.0. (v prodaj - podpis oog Mptamber »00)" 
KEKOVAR1CON d.0.0. 

DELEŽ ' 
SRD 

31.12.1997 
0 

100.000 
18,730 

0 
40.000 
64.860 

DELEŽ 
SRD 

31.12.1998 
19.235 
62.700 
16.730 

0 
40.000 
64.860 

DELEŽ 
SRD 

31.12.1999 
19,235 
40,000 
(1,2402 

0 
40,000 
18,181 

DELEŽ 
SRD 

31.12.2000 
19.235 
40.000 
(1.240) 
0,019 

40,000 
18 181 67 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
7« 
75 

KOLPA KER d.0.0. 
KONUS d.0.0. 
KOSTROJ d.0.0. (steia| 18.3.200(1) 
KOVINARSKA VRHNIKA d.0.0. 
LESNA INDUSTRIJA IDRIJA d.0.0. (likvidacija 17.8 2000) 
LESNA UP SL. GRADEC d.d. 
LESNINA VELETRGOVINA d.0.0. 
LESTRO LEDINEK d.d. 
LIK HOLDING d 0 0 

45.000 
100.000 
100.000 
40,000 

100,000 
100.000 
16.584 

0 

45.000 
100.000 
100.000 
40.000 

100.000 
40,980 
16.584 

0 

45.000 
100.000 
100.000 
40,000 

100.000 
40.980 
16.584 
11.094 

45,000 
100.000 

(100.000) 
40.000 

(100.000) 
40.980 
16,584 
11.094 

76 
77 
78 

LITOSTROJ 6.1. d.0.0. 
LITOSTROJ TOVARNA UUTKOV,d.o.o 
LIVARNA VUZENtCA d.0.0.(prodano 28.3.2000) 

7.900 
0,000 
0,000 

100,000 

7,900 
4,770 

43.400 
100.000 

7,900 
34.737 
26,747 
38,939 

7,900 
33.519 
26.747 

0 79 
80 

M.P.P. GONILA d.0.0. 
M.P.P. INŽENIRING d.0.0. 

91.480 
100,000 

94.490 
100.000 

94.490 
100.000 

98.532 
100 000 81 M.P.P. KAROSERIJE d.0.0. 100.000 100.000 100,000 100000 82 M.P.P. KOVAČNICA d.0.0.- družba za upf. in fln.podielil 100,000 100.000 100.000 100 000 83 M P.P. LIVARNA d.0.0. 100.000 100.000 100.000 100 000 84 M.P.P. RAZVOJ d.0.0. 100.000 100.000 100.000 100 000 85 M.P.P. TAMSTAN do.o.(prodano 8.4.1999) 100.000 100.000 0 0 86 M.P.P. TEHNIČNE SLUŽBE d.0.0. 100.000 100,000 100.000 100 000 87 M.P.P. TEHNOLOŠKA OPREMA d.0.0 100.000 100.000 100.000 100 000 88 M.P.P. VOZILA d.0.0. 100.000 100.000 100.000 100 000 89 MAGNETI d.d.(prodana 16.7.2000) 20,000 20,000 20.000 0 90 ME8LO HOLDING d.0.0. 100.000 100.000 100.000 100 000 91 MEBLO POSLOVNE STORITVE d.0.0. 100.000 100.000 100.000 100 000 92 MESNA INOUSTRUA POMURKA d.d/orodaia dainic) 56.305 56.305 56,305 22 191 93 MESNINE BAUMAN d.0.0. 32,000 32,000 32.000 32 000 94 METALNA NOVA d.d. 0 0 100.000 100.000 95 METALNA SENOVO d.o.o.(orodano 31.8.2000) 0 25.053 25.053 0 96 MTT MELJE d.d. (steCai 21.6.1999) 100.000 70.180 f70,180) (70 180) 97 M1 T l tKS nu d.0.0. (ustanovitev 24.7.2000) 0 0 0 100 000 98 MYCYCLE d.o.s. 10,000 10.000 10.000 19,500 99 NICO PRO d.0.0. 62,500 62.500 62.500 62 500 100 NIPS d.0.0. 40,000 40,000 40,000 40,000 101 NOVA HIDROMONTAŽA d.0.0.(prodano 22.10.1999) 100,000 100,000 0 0 102 NOVOLESd.d. 5,920 5,920 5,920 5 920 103 NOVOTEKS TKANINA d.d. 0 0 0 17 154 104 OLJARNA FRAM d 0.0. 16,310 ier.3io 16,310 16.310 105 ORIA COMPUTERS d.o.o.fprodano 11.3.1999) 47.100 47,100 0 0 106 PEKO. d.d 0 14.936 14.936 14,936 107 POHIŠTVO BREŽICE d.d. 3,900 3.900 3.900 3 900 108 P.P.C. TRGOVINA IN KOMERCIALNI POSU d.0.0. 100,000 100.000 100,000 100 000 109 PLUTAL 2000, d.0.0. 0 100,000 100.000 100 000 110 PREVOZNIŠTVO DONAT d.0.0. 40,000 40,000 40,000 40,000 111 PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK d.0.0. 0 0 15.000 15 000 112 PROPULSE d.0.0. 7,754 7,754 32,660 32,660 113 RAŠICA d.d. 0 0 24,411 12 387 114 RCL zavod - Razvojni center za tesaratvo, Pivka 0 0 6.250 6 250 115 REGIONALNI PODJ. CENTER CELJE d.0.0. 10,000 10.000 10,000 10,000 116 REVEX d.0.0. (ste4a| 20.10.2000) 40,000 40.000 40.000 (40 000) 117 ROTOMAT1KA d.0.0. 7.550 7,550 7.550 7 550 118 RRA MURA d.0.0. 10.000 10,000 10,000 10,000 119 RRA. d.0.0.. Nova Gorica 0 0 25,000 25.000 120 SGP STAVBAR VISOKE GRADNJE d.0.0. (atatai 21.6.1999) 100,000 100.000 (100,000) (100 000) 121 SILKEM d.0.0.' 100.000 64,660 64,657 64,657 122 SIP ŠEMPETER d.d. 100.000 40,000 40,000 40 000 123 SLOV. INŠTITUT ZA KAKOVOST - S(Q zavod 13.810 13.810 13.810 13 810 124 STILLES d.d. 100.000 50,751 50,751 53 048 125 STROJEGRADNJA d.d., Trbovlje 17.520 5,410 5,410 5,510 
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Zap. 
*L 

NAZIV 
DRUŽBE 

DELEŽ 
SRD 

31.12.1997 

DELEŽ 
SRD 

31.12.1998 

DELEŽ 
SRD 

31.12.1999 

DELEŽ 
SRD 

31.12.2000 
126 • Štajerski tehnološki park<i.o.o. 46,150 46,150 46,150 0 
127 TALUM d.d. 99,990 19,990 7,960 7,963 
128 TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o. 8,000 8,000 8,000 8,000 
129 TIO TEKSTILNA INO. d.d., OtiSki vrh (stečaj 19.2.1998) 6,680 (6.880) (6.880) (6,880) 
130 TOBAČNA TOVARNA d.d. 40,207 40,207 40,207 40,207 
131 TOVARNA DUSlKA RUŠE d.o.o. 100,000 100,000 100.000 95,758 
132 TOVARNA KOS IN SRPOV d.o.o.(prodano 7.9.2000) 42,359 42,359 42.359 0,085 
133 TOVARNA MERIL KOVINE d.d. 11.630 11,630 11.630 11,630 
134 TOVARNA MUTA KMET. MEHANIZACIJA d.o.o. 100.000 63,190 63,190 63.190 
135 TOVARNA MUTA KOVAČIJA d.o.o. 60,000 27,616 6.421 0 
136 TOVARNA MUTA ORODJA IN STROJI (izbris Iz Srfl.3 3.2000) 100,000 100,000 100,000 (100,000) 
137 IVI MAJŽPERK d.O.O. 3.550 3,550 3,550 3,550 
13« TVTd.d.. MARIBOR 99,990 50,960 50,960 50,960 
139 UN1AL d.o.o.(v likvidaciji) 100.000 100,000 (100.000) (100.000) 
140 VARSTROJ d.d. LENDAVA 0 27.300 27.300 27,300 
141 VEZENINE BLED d.o.o. 4,880 4.880 4.880 4,880 
142 VT BLAST d.o.o. ( stečaj 17.2.2000) 30,000 30,000 30,000 (30,000) 
143 VOZILA GORICA d.o.o. 100,000 100.000 100,000 100,000 
144 ZAVOD IRCKON 0 0 0 9,259 
143 ZAVOD IRCUO, Industrijski razvojni center in obutind. 0 0 13,400 13,400 
146 ZDRAVILIŠČE MORAVSKE TOPLICE d.d. 3,300 3,300 2,446 2,446 
147 ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. 1,107 1,107 1,107 1,107 
148 ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA NOVA d.d. 0 0 99.900 99,900 

• VmlHv nfltoB refll»trif»n««i vtoiks v atnovnl k»P«t»l drulb« 5t«j«f»W tohnololkl p»rV d.o.0. (v 1.2000) 
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Priloga 3 

Rezultati poslovanja podjetij 

Projekti prestrukturiranja: 

- Sanacija (prenos iz leta 1992) 

- Mariborski projekt prestrukturiranja (MPP podjetja) 

- Program prestrukturiranja podjetij (RS 13) 

Razvojni projekti: 

- Razvojno projektno financiranje 

- Sofinanciranje investicijskih projektov Sklada RS za razvoj 

- TRS projekti 

poročevalec, št. 69/1 
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Priloga 4 

v . -• . 

Privatizacija 

(Seznam podjetij in faze realizacije; 

Zakon o zaključku lastninjenja) 
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Računsko sodišče 

Republike Slovenije 
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Računsko sodišče 
Republike Slovenije 

Na podlagi 1. odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 

(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI POSLOVANJA 

V LETU 2000 

NA SLOVENSKI RAZVOJNI DRUŽBI d.d. 

Številka: 1206-8/01-12 

Ljubljana, 19. februaija 2002 

Rjčuruko todllCc Republik« Slovcnljt, SloventU e. 50, 1000 L|ubl]ini, Sloveniji 
tel.: (01) 478 58 88 • (»tu: (01) 478 58 91 • ilaaudOrt tt.il • www.titov.tl/na 
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I. UVOD 

Revizijo poslovanja Slovenske razvojne dražbe d.d. (v nadaljevanju: SRD) v letu 2000 smo 
izvedli na podlagi ZRacS-1 in Dopolnitve programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti 
Računskega sodišča RS v letu 2001 (št. 3104-2/01-3 z dne 18. 10. 2001). Sklep o izvedbi 
revizije (št. 1206-8/01-3) je bil izdan 22.10.2001. Pregled na SRD smo začeli 23.10.2001 in 
ga končali 9. 11.2001. 

Revizija je bila opravljena v skladu s 17. členom Zakona o Slovenski razvojni družbi in 
programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št 39/97, 68/97, v nadaljevanju: 
ZSRDPP). Računovodske izkaze SRD za leto 2000 je revidirala revizijska družba. Računsko 
sodišče je ugotovilo, da je opravljeno delo ustrezna podlaga za izdajo revizijskega mnenja 
računskega sodišča. 1 

Cilj revizije je bil 

• izreči mnenje o resničnosti, poštenosti in pravilnosti računovodskih izkazov, 
• izreči mnenje o pravilnosti in smotrnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na porabo 

sredstev za izvajanje nalog poslovnega procesa. 

V prvem delu smo izrek mnenja oprli na revizijsko poročilo zunanjega revizorja, v drugem 
delu pa smo preizkus pravilnosti izvedli sami, pri tem pa smo poseben poudarek namenili 
nastanku in evidentiranju stroškov storitev, kjer so bila izkazana velika odstopanja od 
sprejetega finančnega načrta in velika povečanja glede na leto poprej. Ker so v revidiranem 
letu nastali novi stroški, so bili predmet preverjanja tako glede višine stroškov kot 
upravičenosti in zakonitosti nastanka. 

Predstavitev revidirane osebe 

SRD je bila ustanovljena z ZSRDPP, oziroma se je s tem zakonom v družbo preoblikoval 
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, pripojen pa je bil tudi Tehnološko 
razvojni sklad Republike Slovenije. ZSRDPP je določil pravno organizacijsko obliko družbe 
kot delniško družbo, določil pa je tudi njene naloge in pogoje ter_način njenega delovanja. 
Ustanoviteljica je bila Republika Slovenija, njen vložek je 9.000 mio SIT. 

I 

SRD na podlagi ZSRDPP opravlja naslednje naloge: 

• projektno financiranje v skladu z določili ZSRDPP; 
• prestrukturiranje gospodarskih družb in naloge na področju programa prestrukturiranja 

podjetij (PPP) in sodelovanja pri izvajanju projektov ohranjanja oziroma odpiranja novih 
delovnih mest, določenih s tem ali drugimi zakoni; 

• spodbujanje in sofinanciranje tehnološkega razvoja v Republiki Sloveniji (TRS); 
• upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi papiiji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v 

procesu lastninskega preoblikovanja, prestrukturiranja in privatizacije podjetij, določene z 
Zakonom o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in 
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obveznosti Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list 
RS, št 71/94, 57/95,39/96, 50/96 in 30/98); 

• druge naloge, določene z drugimi zakoni. 

Na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske 
razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98, 72/98, 12/99, 16/99, 6/00, v nadaljevanju: 
ZZLPPO) so na SRD prešle tudi terjatve in lastniški deleži, ki jih je Agencija za sanacijo bank 
in hranilnic (v nadaljevanju: ASBH) odkupila od bank v sanaciji. 

Na dan 31.12. 2000 je imela SRD 78 zaposlenih. V letu 2000 je zmanjšala število zaposlenih 
za 15 delavcev. 

i 
Odgovorna oseba SRD v času, na katerega se nanaša revizija, in v času revizije je bil dr. 
Maijan Rekar, predsednik uprave. 
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II. UGOTOVITVE 

1. Ugotovitve prejšnjih revizij 

1.1 Računsko sodišče je v revizijskem poročilu (šL 1202-5/00-11 z dne 1. 3. 2000) o 
računovodskih izkazih SRD za leto 1999 izreklo pozitivno mnenje. 

1.2 V revizijskem poročilu (št. 1202-22/00-25 z dne 21. 5. 2000) o prodaji deležev v letih 
1998 in 1999, kjer je bila v postopek revizije vključena prodaja deležev SRD v družbi Donit 
Tesnit d.d., Medvode in v družbi Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Ljubljana) je bilo podano 
mnenje o skladnosti izvedenih postopkov prodaje s predpisi in smotrnost prodaje deležev z 
vidika ciljev prodaje, vodenja prodaje in doseženih režultatov prodaje. 

2. Računovodska načela in računovodske usmeritve 

Računovodski izkazi SRD so bili pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi 
zahtevami Slovenskih računovodskih standardov in Pravilnika o računovodstvu, ki ga je na 
podlagi ZSRDPP sprejel nadzorni svet družbe 1.2. 2000, njegove določbe pa so se smiselno 
uporabljale tudi za izdelavo zaključnega računa za leto 1999. 

Neopredmetena dolgoročna sredstva so predstavljale evidenčne obresti od dolgoročnih 
deviznih posojil, ki so bila prenesena na SRD 1. 5. 1998 po amortizacijskih načrtih ASBH. 
Dolgoročna devizna posojila so bila od ASBH prevzeta na podlagi Pogodbe o ureditvi 
razmerij iz premoženja ASBH na SRD. 

Opredmetena osnovna sredstva so bila prikazana po njihovi nabavni vrednosti, če pa ta ni bila 
znana, pa po pošteni vrednosti. Posebej so bili izkazani popravki vrednosti kot kumulativni 
odpis, ki so bili posledica amortiziranja po neodpisani vrednosti. SRD je amortizirala 
opredmetena osnovna sredstva posamično in časovno enakomerno za tista sredstva, ki jih je 
tudi uporabljala. SRD je osnovna sredstva revalorizirala z indeksom rasti cen življenjskih 
potrebščin, ki je v obdobju od 1.1. do 31.12.2000 znašal 108,9. 

Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe so se v začetku izkazovale po nabavni vrednosti, 
ki ji ustrezajo naložena denarna'ali druga sredstva. Del dolgoročnih finančnih naložb, ki je 
zapadel v plačilo v enem letu po datumu bilance stanja, seje izkazal kot kratkoročna finančna 
naložba. Finančne naložbe v kapital so se revalorizirale na podlagi indeksa rasti cen 
življenjskih potrebščin, posojila pa so se revalorizirala v skladu s sklenjeno pogodbo. 
Revalorizacijsko povečanje finančnih naložb in revalorizacijski del obresti je oblikoval 
revalorizacijski izid. Naložbe v vrednostne papiije so bile izkazane po načelu nižje vrednosti 
med povprečno revalorizirano nabavno ceno in tržno ceno na dan bilance stanja. 

Glede na vir pridobitve kapitalskih naložb vplivajo popravki njihove vrednosti na izkaz 
uspeha ali pa na rezerve v bilanci stanja. Tako vplivajo na rezerve popravki vrednosti naložb 
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podjetij, ki so prišle na SRD na podlagi razpisa o prestrukturiranju in sanaciji iz leta 1992, in 
naložb podjetij, ki so bile prenesene na podlagi 26. člena ZZLPPO. 

Če je dolgoročna finančna naložba izgubljala vrednost, je SRD oblikovala popravke vrednosti 
naložb na podlagi kriterijev, s katerimi se ugotavlja tveganost posamezne naložbe glede na 
poslovanje podjetja. Osnovni kriteriji za oblikovanje višine popravkov vrednosti so bili 
podatki o uvrstitvi podjetja v ustrezni bonitetni razred po metodologiji SRD, mnenje 
projektnega vodje in finančnega svetovalca o poslovanju podjetja ter drugi podatki in ocene, 
ki jih ima finančno računovodska služba SRD v času ocenjevanja vrednosti dolgoročnih 
finančnih naložb. 

Brezplačno pridobljene naložbe v kapital podjetij v okviru projekta sanacije so bile ob 
prenosu oziroma pridobitvi izkazane v višini knjigovodske vrednosti kapitala na dan prenosa. 
Prenesena vrednost je povečala vrednost posebnih rezerv. Naložbe v kapital so na dan bilance 
stanja ovrednotene po naložbeni metodi, njihova vrednost je lahko znižana za ustrezne 
popravke vrednosti na podlagi bonitetnega razreda. Oblikovani popravki vrednosti naložb 
znižujejo ali povečujejo vrednost posebnih rezerv. Če se prodajo prenesene naložbe, kupnina 
v celoti povečuje vrednost rezerv. 

Prenesene dolgoročne naložbe iz lastnih sredstev so bile na dan bilance stanja izkazane po 
naložbeni metodi, znižane za ustrezne popravke, ki so bili oblikovani na podlagi bonitetnega 
razreda. Oblikovani popravki so bremenili rezultat v tekočem obdobju. Pri naložbah, ki so bile 
kot ostanki stečajnih mas prenesene na SRD po 41. členu Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št 55/92, 7/93, 31/93, 32/94, 43/95, 1/96, v 
nadaljevanju: ZLPP) ob zaključku stečajnega postopka, so bili popravki vrednosti oblikovani 
po enakih kriterijih. 

Dolgoročne finančne naložbe kot poslovno nepotrebna sredstva v procesu lastninjenja do 
prenosa na upravičence po ZLPP (prenos na PID-e z javnim razpisom) so izkazane v višini 
knjigovodske vrednosti kapitala na dan prenosa. Za te naložbe niso oblikovani popravki. 

Teijatve iz poslovala in trajatve iz financiranja so bile izkazane z zneski, ki izhajajo iz 
ustreznih listin. Popravki terjatev se glede na vrsto teijatev oblikujejo v odvisnosti od rednosti 
plačil in ustreznosti zavarovanja; za teijatve, prijavljene v stečajno maso, pa so oblikovani 
popravki vrednosti v višini 100 %. 

Učinki revalorizacije sredstev in ^bveznosti so oblikovali ali črpali revalorizacijski izid, ki je 
bil vključen v izkaz uspeha kot prihodek ali odhodek financiranja. 

Prihodki od prodaje so prodajne vrednosti opravljenih storitev, navedenih v računih in drugih 
listinah, zmanjšani za obračunani DDV. 

Davek od dobička je znašal 25 % od davčne osnove III. iz davčne bilance. Od 1. 7. 1999 
naprej je SRD davčni zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost. Vstopni DDV se 
izračuna z odbitnim deležem. 
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3. Računovodski izkazi 

3.1 Bilanca stanja na dan 31.12. 2000 

V bilanci stanja je SRD konec leta 2000 izkazala sredstva in obveznosti v skupni višini 
100.032.482 tisoč SIT in zabeležila rast glede na 31.12.1999 v višini 13 %. 

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2000 in 31.12.1999 

Sredstva in obveznosti do virov Znesek v tisoč SIT Indeks Strukt. 
v% sredstev 31.12.2000 31.12.1999 99/98 

Stalna sredstva 70.777.566 59.541.143 119 70,8 
^eopredm. dolgoročna sredstva 55.665' 226.463 25 0,1 
Opredmetena osnovna sredstva 5.754.477 503.212 5,8 
Dolgoročne finančne naložbe 64.967.424 58.811.468 110 64,9 
Gibljiva sredstva 29.254.916 29281.852 100 29,2 
Dolgoročne teijatve iz poslovanja 768.848 1.880.468 41 0,8 
Kratkoročne terjatve iz poslovanja 7.727.732 4.035.668 191 7,7 
Kratkoročne finančne naložbe 20397.992 23.053.787 88 20,4 
Denarna sredstva 85338 108.644 79 0,1 
Aktivne časovne razmejitve 275.006 203.285 135 0,2 

$5^&j;sščedstya V:-;: 3%-W^32S4SSf- ±,vv.;88.822,;995 : _
~'i 
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Kapital 62.307.957 55.946.460 m 62,3 
Osnovni kapital 9.000.000 9.000.000 100 9,0 
Vplačani presežek kapitala 118.175 118.175 100 0,1 
Rezerve 45.490.557 51.116.405 89 45,4 

. Prenesena izguba prejšnjih let (1.446.622) (15.346.837) 9 (1,4) 
Revalorizacijski popravek kapitala 8.980.498 12.505.339 72 9,0 
Čista izguba poslovnega leta 0 (1.446.622) 
Nerazdeljeni dobiček poslovnega leta 165.349 0 0,2 

Dolgoročne obveznosti 20.550.285 17.678.619 116 20,5 

Dolgoročne rezervacije 4.267.401 2.303.134 18S 4,2 

Dolgoročne obveznosti iz financ. 5.682.847 5.295.706 107 5,7 

Dolgoročne obveznosti iz posl. 10.600.037 10.079.779 105 10,6 

Kratkoročne obveznosti 17.174.240 15.197.916 113 17,2 

Kratkoročne obveznosti iz financ. 4.874.336 3.566.811 137 4.9 

Kratkoročne obveznosti iz poslov. 12.296.808 11.627.614 106 12,3 

Pasivne časovne razmejitve 3.096 3.491 89 0,0 

Skupaj obveznosti 100.032.482 88.82?:995 113 100,0 

3.1.1 Opredmetena osnovna sredstva 

SRD je 31. 12. 2000 izkazala opredmetena osnovna sredstva v višini 5.754.477 tisoč SIT, od 
tega je bilo v njeni uporabi 266.050 tisoč SIT osnovnih sredstev, sredstva v višini 877.029 
tisoč SIT pa so bila na SRD prenesena iz stečajnih mas ali po ZLLP in jih sama ni uporabljala. 
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SRD ima med nepremičninami knjiženo premoženje TAM, d.d. v stečaju, ki gaje pridobilo z 
nakupom 29. 6. 2000 v skupni višini 5.198.907 tisoč SIT. Za to premoženje SRD ne 
obračunava amortizacije, njegova knjigovodska vrednost konec leta 2000 je znašala 4.611.398 
tisoč SIT. 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2000 je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev 
        v tisoč SIT 

Vsebina 
• \ • v *".V •' .K* ■■ 

Zemljišča Zgradbe Pohištvo in 
oprema. 

Mat naloL 
j v pripravi 

Skupaj 

Nabavna vrednost 
Stanje 31.12.1999 32.412 361.400 384.928 22.848 801.588 
Povečanja 0 737.318 29.449 0 766.767 
Predplačila za osn. sred. 0 0 0 0 0 
ZmanjSanja (4.007) (125.517) (44.462) 0 (173.986) 
Revalorizacija 2.881 72.596 34,597 2.067 112.141 
Stanje 31.12.2000 31.286 1.045.797 404.512 24.915 1.506.510 

Popravek vrednosti 
Stanje 31.12.1999 0 89.709 208.667 0 298376 
Amortizacija 0 13.205 53.062 0 66267 
Zmanjšanja 0 (4.753) (28.190) 0 (32.943) 
Povečanja 0 0 0 0 0 
Revalorizacija 0 8.906 22.825 0 31.731 
Stanje 31.12.2000 0 107.067 256.364 0 363.431 

Sedanja vrednost 
Stanje 31.12.1999 32.412 271.691 176.261 22.848 503.212 
Stanje 31.12.2000 31.286 938.730 148.148 24.915 1.143.079 

3.1.2 Finančne naložbe 

SRD je konec leta 2000 izkazala za 85.365.417 tisoč SIT finančnih naložb, od tega je bilo 
64.967.424 tisoč SIT dolgoročnih in 20.397.993 tisoč SIT kratkoročnih naložb. 

Strukturo dolgoročnih finančnih naložb po vrstah prikazuje tabela 3. 
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Tabela 3: Dolgoročne finančne naložbe po vrstah 

Dolgoročne finančne naložbe Vrednost v tisoč SIT Indeks 

Q0/99 31.12,2000 31.12.1999 
Naložbe v kapital 47270.067 40.256.912 117 
• naložbe v delnice bank in drugih organizacij 715.088 574.189 125 
- naložbe v delnice domačih podjetij 65.270207 58.791233 111 
- naložbe v deleže domačih podjetij 63.475.584 61.746.122 103 
- naložbe v deleže tujih podjetij 97.516 0 
- popravek vrednosti (82.288.330) (80.854.632) 102 
Dolgoročne obveznice 4.799.615 2.624.300 183 
- BTC d.d., Ljubljana 552.808 515.734 107 
- SKB banka d.d., Ljubljana 260.716 300.436 87 
- Hoteli Bernardin d.d, Portorož , 3.458.902 3.226.930 107 
- SIP Strojna industrija d.d., Šempeter 702.919 655.778 107 
- popravek vrednosti (za SEP Šempeter) (175.730) (2.074.578) 
Dolgoročni depoziti pri domačih bankah, zmanjšani 
za tekoča dospetja 1.059.128 448.742 236 
Dolgoročno dana posojila 11.838.614 15.481.514 76 
- podjetjem iz lastnih sredstev SRD 12.918.577 14.932.535 76 
- prenesena posojila od MGD 6.784 11.843 57 
- posojila po ZLPP 2.374.264 2.929.512 81 
- posojila po ZLPP-komisijski posli 1.201.624 1.432.502 84 
- posojila TRS 3.603.673 3.805.878 95 
- posojila PPP (RS 13) 1.358.962 1.065.767 128 
- posojila PPP 1.181.729 904.859 131 
- posojila ASBH 399.996 2.816.928 14 
- ostalo 52 52 100 
- tekoče dospetje dolgoročnih posojil (2.935.460) (4.098.110) 72 
- popravek vrednosti (8.271.587) (8320.252) 99 
Skiipajf . wmm :m.'Auvsm , 

Popravki vrednosti dolgoročno danih posojil, ki so vplivali na izkaz uspeha, so bili v največji 
meri oblikovani za posojila iz lastnih sredstev - 6.358.937 tisoč SIT in posojila v okviru PPP 
v višini 886.297 tisoč SIT. 

V letu 2000 se je izhodiščna obrestna mera za dolgoročno odobrena posojila gibala med 
TOM+3 % in TOM+6 %. SRD je, izhodiščno obrestno mero prilagajala gibanju obrestnih mer 
na finančnih trgih in razvrstitvi posojilojemalca v bonitetni razred glede na metodologijo 
SRD. 

Med dolgoročnimi finančnimi naložbami se je največji del nanašal na naložbe v kapital 
podjetij in bank v skupni višini 52.069.681 tisoč SIT ali 80 %. Prikaz tovrstnih naložb glede 
na način pridobitve prikazuje tabela 4. 
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Tabela 4: Naložbe v kapital podjetij in bank glede na način pridobitve 

Način pridobitve naložhvjkapital Znesek v tisoč SIT 
31.12.2000 31.12. 1999 

Prenesene naložbe z Ministrstva za finance 2.080.615 1.910.101 
Prenesene naložbe z Ministrstva za gospodarske dejavnosti 684.817 628.702 
Prenesene naložbe v podjetja v sanaciji 73.216.328 69.633.294 
Naložbe iz lastnih sredstev SRD 32.425.404 24.142.250 
Naložbe po ZLPP 1.627.114 1.448.162 
Naložbe PPP (RS 13) 0 6.488.052 
Naložbe TRS 24.024.896 332.410 
Naložbe ASBH 474.566 21.227.452 
Popravek vrednosti (82.464.059) (82.929.211) 
Skupaj 52.069.681 42.881.212 

Dolgoročne finančne naložbe v kapital so bile na dan 31. 12. 2000 ovrednotene v skladu s 
Pravilnikom o računovodstvu SRD. Tako je SRD oblikovala naslednje popravke vrednosti: 

- za prenesene naložbe 46.600.820 tisoč SIT 
- za naložbe iz lastnih virov 14.574.352 tisoč SIT - vpliv na izkaz uspeha, 

predvsem: ELAN, MPP Gonila, 
Cimos Int. 

- za prevzete naložbe od ASBH 20.577.179 tisoč SIT 
- za naložbe po ZLPP 379.351 tisoč SIT 
- za prevzete naložbe TRS 332.357 tisoč SIT - vpliv na izkaz uspeha 
Skupaj 82.464.059 tisoč SIT 

Kratkoročne finančne naložbe je SRD izkazala v višini 20.397.993 tisoč SIT. Strukturo po 
posameznih vrstah prikazuje tabela 5. 

Tabela 5: Kratkoročne finančne naložbe 

;Kr^oro^^£neMo^^^^ 
. • . "A f i • <w ■ L.' J' ■ 

SIT v:- Indeks 

00/39 31.: 12.2Q0.Ov* 31.12/1999 
Depoziti 9.164.791 11.613.164 79 
Kratkoročni vrednostni papirji 6.808.838 6.13*696 111 
Kratkoročna posojila 4.424.364 5.304.927 83 
Skupaj 7* ... --.j 20.397.993- 23.053:787' : 88 

Konec leta 2000 je med kratkoročnimi posojili evidentirano tudi posojilo TAM v višini 
1.122.298 tisoč SIT. 

SRD je za kratkoročne naložbe oblikovala popravek vrednosti v skupni višini 3.487.032 tisoč 
SIT, od tega seje 3.480.900 tisoč SIT nanašalo na popravek vrednosti kratkoročnih posojil - 
predvsem iz lastnih sredstev za teijatve do Palome, Gorica prikolice, za terjatve do TAM in 
MPP Razvoj. 
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3.1.3 Terjatve iz poslovanja 

Terjatve iz poslovanja so konec leta 2000 znašale 8.496.580 tisoč SIT. Dolgoročne terjatve so 
bile izkazane v višini 768.848 tisoč SIT in so se nanašale na prejete obveznice od družbe 
Autocommerce d.d. in na terjatve za kupnino od prodaje deleža Ona-On na obročno odplačilo. 

Kratkoročne terjatve iz poslovanja so bile izkazane v višini 7.727.732 tisoč SIT, njihovo 
strukturo prikazuje tabela 6. 

Tabela 6: Kratkoročne terjatve iz poslovanja 
v tisoč SIT 

Kratkoročne teijatve iz 
poslovanja 

31.12.2000 r_ 31.12.-l §99'. 
. Vrednost . Popravek:' n^ČVrsidhošk'^ ž;, popravek 

Kupci 153.164 (3-406) 3.507 (3.178) 
Kratkor. terjatve iz financ. 3.834.278 (3.039J248) 5.815.383 (5.052.293) 
Druge kratkoročne terjatve 70.576.935 (63.832.832) 58.182.238 (55.525.753) 
Predujmi 38.841 0 615.764 0 
Skupaj 74.603.218 (66:8751486)' 641616;8?2^ ŠSC«M&24) 

Oblikovani popravki se v večji meri nanašajo na prenesene terjatve ASBH v višini 33.925.813 
tisoč SIT in popravke prenesenih terjatev podjetij v stečaju, likvidaciji ali prisilni poravnavi v 
višini 23.467.329 tisoč SIT. 

3.1.4 Kapital 

SRD je konec leta 2000 izkazala kapital v višini 62.307.957 tisoč SIT. Sestavo kapitala po 
posameznih vrstah prikazuje tabela 7. 

Tabela 7: Kapital 

Kapital po vrstah- . 
: ' . •"/' .-V 

Osnovni kapital 9.000.000 9.000.000 
Vplačani presežek kapitala 118.175 118.175 
Rezerve 45.490.551 51.116.405 
Prenesena izguba prejSnjih let (1.446.622) (15.346.837) 
Nerazporejeni dobiček/ izguba tekočega leta 165.349 (1.446.622) 
Revalorizacijski popravek 8.980.498 12.505.339 
Skupaj 62.307.957 55.94&460 

Revalorizacija kapitala je bila obračunana z uporabo indeksa cen življenjskih potrebščin. 
Revalorizacijski popravek kapitala je 31.12.2000 znašal 8.980.498 tisoč SIT, in sicer: 

- za osnovni kapital 4.185.165 tisoč SIT, 
- za vplačani presežek kapitala 17.408 tisoč SIT, 
- za rezerve 4.907.043 tisoč SIT, 
- prenesene izgube (129.118) tisoč SIT. 
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3.1.5 Dolgoročne rezervacije 

Dolgoročne rezervacije so bile na dan 31. 12. 2000 izkazane v višini 4.267.401 tisoč SIT. 
Dolgoročno vnaprej vračunani odhodki so bili oblikovani za pokrivanje možnih obveznosti, ki 
bi lahko nastale v naslednjih letih za izdana poroštva SRD za podjetja v lasti SRD. 

3.1.6 Obveznosti iz financiranja 

Obveznosti iz financiranja so bile konec leta 2000 izkazane v višini 10.557.183 tisoč SIT, in 
sicer: 

- dolgoročne obveznosti v višini 5.682.847 tisoč SIT in 
- kratkoročne obveznosti v višini 4.874.336 tisoč SIT. 

t 

Strukturo po posameznih vrstah prikazuje tabela 8. 

Tabela 8: Dolgoročne obveznosti iz financiranja 

Vrstaojby«piosti. • ■ •* 
■. • !-»• •'. i-!'«. »*-" ' • -■ 

Vredno.stv. tisoč SIT Indeks 
00/99 ,31.12; 20,00} ;■ 312v • 1999 

Dolgoročno dobljena posojila z izdajo obveznic 4.586.046 4.108.702 111 
Dolgoročno dobljena posojila od bank 877.662 826.162 106 
Dolgoročno dobljena posojila od drugih 394.671 368.202 107 
Kratkoročni del dolgoročnih posojil (175.532) (7.360) 
Skup;ajf">--'v -.** ■ 5.682.847 . . 5.295.706- 107 

V strukturi teh obveznosti so največji delež v velikosti 80,6 % predstavljala dolgoročno 
dobljena posojila z izdajo obveznic. SRD je pričela z javno prodajo obveznic v novembru 
1994. Nominalna vrednost celotne emisije znaša 50 mio DEM, za obveznosti jamči SRD z 
vsem svojim premoženjem. Glavnica obveznic bo dospela v plačilo 31. 12. 2003. Od 
1.7. 1995 kotirajo obveznice na Ljubljanski borzi v borzni kotaciji A. Njihova tržna vrednost 
je 31.12.2000 znašala 89 % teoretične vrednosti glavnice. 

Portfelj obveznic SRD (SKR1) je 31. 12. 2000 znašal 8.369 lotov. Na podlagi obveznosti po 
125. členu Stanovanjskega zakona je bilo upravičencem izročeno 1.680 lotov, za izplačane 
razlike upravičencem pa je bilo prodanih 87 lotov. Obveznost glavnice na dan 
31.12. 2000 je znašala 41.631 tiso^ DEM. 

SRD je na dan 31. 12. 2000 izkazala 4.874.336 tisoč SIT kratkoročnih obveznosti iz 
financiranja, od tega se je 3.698.804 tisoč SIT nanašalo na zadržana sredstva podjetij v 
sanaciji iz dezinvestiranja. 

SRD se je v letu 2000 zadolžila za nakup premoženja TAMi d.d. v stečaju, Maribor v skupni 
višini 4.530.000 tisoč SIT. Od tega je 3.530.000 tisoč SIT odplačala v letu 2000, v letu 2001 
pa je bilo posojilo odplačano v celoti. 
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3.1.7 Obveznosti iz poslovanja 

Obveznosti iz poslovanja so konec leta 2000 znašale skupaj 22.784.293 tisoč SIT. Od tega so 
bile dolgoročne obveznosti izkazane v višini 10.600.036 tisoč SIT. Strukturo prikazuje 
tabela 9. 

Tabela 9: Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 

Vrsta obveznosti Znesek v tisoč SIT 
31.12.2000 31,12.1999 

Prejete dolgoročne varščine 168.675 178.812 
Dolgoročne obveznosti do Vlade RS (iz naslova ASBH kot del 
posebnih rezerv) 7.785.629 3.760.273 
Dolgoročne obveznosti do RS PPP (RS 13) 2.006.698 5.552.571 
Dolgoročne obveznosti do Tobačne tovarne Ljubljana, d.o.o. 636.419 584.270 
Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema 2.615 3.853 
Skupaj .> v : 10.600.036 V 101079.779 

Obveznosti SRD do Tobačne tovarne Ljubljana, d.o.o., v znesku 636.419 tisoč SIT, so nastale 
zaradi arbitražnega postopka zaradi izgube sredstev družbe v nekdanji Jugoslaviji. 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja so konec leta 2000 znašale 12.184.257 tisoč SIT. 
Strukturo prikazuje tabela 10. 

Tabela 10: Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

Vrsta obveznosti - l: 
. i•' •'i' 

Znesek vJtig&glT 
-.31.12.2P00.V3 m&mm 

Obveznosti iz lastninskega preoblikovanja 8.676.188 7.940.604 
Obveznosti iz poslovanja za tuj račun 2.204.631 2.046.917 
Obveznosti za odkupljene terjatve 822.793 817.828 
Prejeti predujmi in varščine 227.432 116.580 
Obveznosti do dobaviteljev 103.474 25.415 
Obveznosti za obresti 92.359 186.798 
Druge kratkoročne obveznosti 53.958 59.884 
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti 3.422 433.588 
Skupaj i 12.184.257. 11.627.614 

Največji znesek so predstavljale obveznosti iz lastninskega preoblikovanja. Strukturo 
tovrstnih obveznosti prikazuje tabela 11. 
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Tabela 11: Obveznosti SRD iz lastninskega preoblikovanja 

Obveznosti ........ -Mtisoč SIT 
. .2000 1999 

- do državnega proračuna za kupnino 1.387.380 591.770 
- nakazila podjetij pred pridobitvijo drugega soglasja 320.049 0 
- do PED ter odškodninskega in kapitalskega sklada 1.281.689 509.314 
- do denacionalizacijskih upravičencev 120.287 132.549 
- iz prevzetih deležev po ZLPP 80.347 238.194 
- za dana sredstva podjetjem po ZZLPPO 160.000 0 
- od kupnin za prodana podjetja ex lege 826.297 2.063.686 
- od obresti na terjatve ex lege 27.537 7.134 
- od terjatev ex lege - p.p. 205.846 0 
- iz danih dolgoročnih posojil in obračunanih obresti po ZLPP 2.416.833 2.949.655 
- od obresti od obveznic 224.815 299.204 
- za prejete dividen3e - ex lege 456 0 
- druge obveznosti - komisija 1.370.481 118.512 
- rezervacije za komisijsko poslovanje po sklepu vlade 424.668 1.030.586 
Popravki po ZLPP, ex lege (170.497) 0 
skupij- '.h\( ■ •• •• : ^6lZ6S88? fcv'7:940:604 

V skladu s 6. členom Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št 45/95, 34/96, 60/99, v nadaljevanju: 
ZUKLPP) SRD vsako četrtletje izdela bilanco pritokov in odtokov sredstev od kupnin, kar 
prikazuje tabela 12. 

Tabela 12: Bilanca pritokov in odtokov po ZLPP 

;-^ŽZnesekfv.itj 
mmmm 

sožSET JS. 

Pritoki 
Prejete kupnine - notranji odkup 2.449.774 4.366.699 
80 %,prejetih iztajanih terjatev do nekdanje Jugoslavije 67.271 383.562 
Izplačane dividende 80.579 289.577 
Zamudne obresti za prejeta sredstva kupnin 1.597 1.212 
Plačane obresti za dolgoročna posojila iz ZLPP 389.770 321.682 
Obveznosti od prodaje ex lege 829.901 7.954 
Plačane obresti ■ 20.314 598 
Obveznosti za obračun terjatev iz oškod.družbenega premoženja 0 33.745 
Plačane glavnice dolgoročnih kreditov 563.419 64.335 
Prejete obresti obveznic Autocommerce d.d. 156.332 0 
Prodaja poslovno nepotrebnih sredstev 0 884 
Plačila iz komisije 0 1.000.000 
Skupaj pritoki 4.558.957 6.470.248 
Odtoki 
Stroški SRD po ZLPP (476.000) (650.509) 
Nakazila kupnine proračunu (3.406.347) (9.634.105) 
Skupaj odtoki (3.882.347) (10:284.614) 
Obveznosti do državnega proračuna za kupnino 1.268.380 291.212 
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V letu 2000 je bila dokončna obveznost za četrto trimesečje v znesku 1.268.380 tisoč SIT 
poravnana 5. 1. 2001. 

Po sklepu vlade (št. 400-06/93-8/9-8 z dne 13. 6. 1996) in na podlagi sklepov upravnega in 
kreditnega odbora je SRD tudi v letu 2000 dajala podjetjem, ki so bila nanjo prenesena, da bi 
se prestrukturirala in privatizirala, dolgoročna in kratkoročna posojila ter poroštva v svojem 
imenu in za račun Republike Slovenije'. Potrebne rezervacije za komisijske posle so bile 
oblikovane iz prilivov sredstev po ZLPP na podlagi načrtovanih potreb. 

3.2 Izkaz uspeha za obdobje od 1.1. do 31.12.2000 

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2000 je SRD izkazala 35.583.831 tisoč SIT prihodkov in 
35.418.482 tisoč SIT odhodkov ter tako ustvarila 165.349 tisoč SIT dobička. 

Tabela 13: Izkaz uspeha v obdobju od 1.1. do 31.12.2000 

Prihodki.in odhodki Znesek v tisoč SIT Indeks 
2000- 1999 < " 00/99 

Čisti prihodki od prodaje 753.283 1.170.195 64 
Kosmati/donos iz poslovanja 753.283 i'170/195- 64 
Stroški materiala in storitev (702.637) (503.186) 140 
Stroški dela (717.638) (811.598) 88 
Amortizacija (87.494) (60.711) 144 
Drugi odhodki poslovanja (50.053) (62.169) 81 
Odpisi obratnih sredstev 0 0 0 
Ižgubajizjposlovanja >(804.539) (267v46?)E V, - 301 
Prihodki od obresti in drugi prihodki financiranja 17.286.978 8.113.596 213 
Odpisi in popr. vrednosti dolg. in kratk. fin. naložb (30.869.523) (12.888.012) 240 
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja (2.673.804) (656.288) 407 
Izguba jžjednega delovanja - '■ (17.060,888) n(5 v". ; 299 
Izredni prihodki 17.543.570 4.684.335 375 
Izredni odhodki (317.333) (432.784) 73 
Celotni dobiček/ izguba 165.349 (1.446.622). ."i "V 

Davek od dobička 0 0 
Cisti dobiček/ izguba poslovnega leta 165.349 (1.446.622) 

3.2.1 Čisti prihodki od prodaje 

SRD je v letu 2000 izkazala za 702.637 tisoč SIT tovrstnih prihodkov. Njihovo strukturo po 
posameznih vrstah prikazuje tabela 14. 
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Tabela 14: Čisti prihodki od prodaje 

Prihodki Znesek v tisoč SIT 
■ 2000 1999 

Provizije za dana posojila in garancije 97.685 137.393 
Obračun nadomestila za stroške po ZLPP 405.336 596.810 
Prihodki od provizij za prenos vrednostnih papirjev 8.927 9.695 
Prihodki od storitev PPP 44.622 351.294 
Prihodki od prodaje blaga 0 52 
Prihodki od upravljanja s premoženjem TAM 145.422 0 
Ostali prihodki od storitev 51.291 74.951 
Skupaj&V 753.283 1.170.195 

V obračun nadomestila za stroške po ZLPP v višini ^05.336 tisoč SIT je vključen predračun 
stroškov sektorja za lastninjenje SRD za leto 2000, v višini 400.000 tisoč SIT, ki je bil potrjen 
s sprejetjem načrta za leto 2000 na nadzornem svetu 5. 6.2000. 

3.2.2 Stroški poslovanja 

Stroški poslovanja SRD so bili v letu 2000 izkazani v višini 1.557.822 tisoč SIT. 

Tabela 15: Stroški poslovanja 

Vrsta; šejkov 
^layanjfe.^ 

i . > Znesek.vJisoč-SIT^-.-, ;- Struktura;, 
2000 

t>. Indeks 
S..;-00/99 2000::-'? ■ {smm 

Stroški materiala 34.133 42.720 80 2,2 
Stroški storitev 668.504 460.466 145 42,9 
Stroški dela 717.638 811.598 88 46,1 
Amortizacija 87.494 60.711 144 5,6 
Drugi odhodki 50.053 62.169 81 3,2 
SkuRaj^SZgK-.v' .■ 1.55.7:822." ' 1.437.664- ^.108?* ;-?

s o
 

o
 

o
 

3.2.3 Stroški materiala in storitev 

Za stroške materiala in storitev je SRD v letu 2000 porabila skupaj 702.637 tisoč SIT za 
namene, opredeljene v tabeli 16, kar je bilo za 40 % več kot v preteklem letu. 
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Tabela 16: Stroški materiala in storitev 

Vrsta stroškov Znesek v tisoč SIT Indeks 
00/99 2000 1999 

Stroški materiala 34.133 42.720 80 
- stroški pisarniškega materiala 19.556 25.105 78 
- ostali stroški materiala 14.577 17.615 83 
Stroški storitev 668.504 460.466 145 
- najemnine 121.036 112.236 108 
- stroški stor. plačilnega prom.in bančn. stor. 65.417 48.488 135 
- stroški intelektualnih in osebnih storitev 402.486 202.866 198 
- ostali stroški storitev 79.565 96.876 82 
Skupaj 702.637 .. . 503.186 -140 

Med zgoraj navedenimi stroški so tudi v letu 20001 predstavljali največji delež stroški za 
intelektualne in osebne storitve v višini 402.486 tisoč SIT. 

Delovanje SRD kot večinskega lastnika podjetij ELAN d.d.t Begunje in TAM Maribor se je 
odrazilo tudi v višini nastalih stroškov, tako med povečanimi bančnimi stroški na račun 
izdanih garancij kot stroškov za upravljanje s premoženjem in članstvom v konzorciju TAM 
ter poslovodenju in svetovanju za podjetje ELAN. V letu 2000 so bili stroški za poslovodenje 
in upravljanje 178.260 tisoč SIT. SRD preverja stroške glede na prevzete obveznosti v 
pogodbah oziroma dogovorih. 

V letu 2000 je SRD povečala stroške, nastale zaradi storitev družb za stike z javnostmi in 
svetovanje pri komuniciranju, kljub temu da je zmanjšala obseg poslovanja z obstoječima 
svetovalnima družbama oziroma je odpovedala sodelovanje z eno izmed njih. Namesto tega je 
sklenila pogodbo o raziskovalni dejavnosti z novo družbo, ki naj bi predvsem izvedla 
raziskave o poziciji SRD v javnosti, odnos javnosti do ukrepov SRD in konkretne dejavnosti 
SRD, raziskave med gospodarstveniki, raziskave med strokovno javnostjo in direktoiji 
podjetij v lasti SRD in druge raziskave, ki se nanašajo na dejavnost SRD. Raziskave so bile 
dokončane v letu 2001, v tem letu pa je ta družba po pogodbi spremljala tudi medije, vendar 
za višjo ceno, kot so to opravljale družbe poprej. Skupaj je bilo za te namene potrošeno 
9.927 tisoč SIT, od tega za raziskave 6.188 tisoč SIT. 

SRD je posebej za potrebe ELANA sklenila pogodbo o svetovanju na področju odnosov z 
javnostmi, na podlagi katere so nastali stroški v višini 4.772 tisoč SIT. Izvedena je bila 
javnomnenjska raziskava o problematiki ELANA, interna raziskava med zaposlenimi v 
ELANU, spremljali so se tudi mediji in analizirali prispevki. 

3.2.4 Stroški dela 

Stroški dela so v letu 2000 dosegli višino 717.638 tisoč SIT. 
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Tabela 17: Stroški dela po posameznih vrstah 

Vrsta odhodka Znesek v tisoč SIT 
. 2000 1999 

Plače in nadomestila zaposleni 458.398 610.527 
Dajatve na plače 217.116 151.462 
Avtorski honorarji in pogodbe o delu 4.253 - 6.030 
Drugi stroški dela 37.871 43.579 
Skupaj 717.638 811.598 

Zmanjšanje obsega stroškov za izplačila plač je posledica zmanjšanja števila zaposlenih. 

V letu 2000 je nadzorni svet SRD sklenil nove pogodbe o zaposlitvi s predsednikom in člani 
uprave, v skladu s predpisanim navodilom za oblikovapje plač upravam v javnih gospodarskih 
družbah. Poračuni preveč izplačanih plač iz leta 1999 so bili izvedeni za člane uprave v prvi 
polovici leta 2000. ~ 

3.2.5 Prihodki od obresti in drugi prihodki financiranja 

SRD je v letu 2000 izkazala 17.286.978 tisoč SIT prihodkov iz financiranja. Strukturo 
prikazuje tabela 18. 

Tabela 18: Prihodki od obresti in drugi prihodki financiranja 

Prihodkfcin odhodki .'v'. • • 
'-'■'.i ■' ~r- ■ \. ..'A:*-: 

.« -; ^Znesek.v tisoč SIT' .., . Indeks 
i; 00/99 r ." 1999>-"'; 

Prihodki na podlagi deležev iz dobička 276.356 1.996.177 14 
Tečajne razlike 525 28 
Prihodki od obresti 2.593.572 3.366.685 77 
Diskont pri odkupu terjatev 10.009.817 18.844 
Drugi prihodki od financiranja 41.743 256.557 16 
Prihodki od prodaje delnic in deležev 1.593.922 1.295.198 123 
Revalorizacijski presežek 2.771.043 1.180.107 235 

■SfeK&V • .... 17.286:978 8.113.596 213 

V letu 2000 je SRD zabeležila največje povečanje prihodkov zaradi diskonta pri odkupu 
terjatev. ■ 

3.2.6 Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja 

Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja so bili izkazani v višini 2.673.804 tisoč SIT, 
kar prikazuje tabela 19. 
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Tabela 19: Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja 

Odhodki Znesek v tisoč SIT Indeks 
00/99 2000 1999 

Odhodki za obresti 494.383 428.720 . 115 
Tečajne razlike 0 437 
Diskont pri odstopu teijatev 386.006 29.694 
Diskont pri prodaji finančnih naložb 1.591.827 48.001 
Drugi odhodki financiranja 201.588 149.436 135 
Skupaj 2.673.804 656.288 407 

V primerjavi z letom poprej so se povečali predvsem odhodki zaradi diskonta pri prodaji 
finančnih naložb in odstopu teijatev. 

I 

3.2.7 Odpisi in popravki vrednosti finančnih naložb 

SRD je v letu 2000 oblikovala popravke vrednosti dolgoročnih in kratkoročnih finančnih 
naložb v skupni višini 30.869.523 tisoč SIT. Njihova velikost seje več kot podvojila glede na 
leto prej. Razlog za to so predvsem oblikovani popravki dolgoročnih in kratkoročnih 
finančnih naložb v ELAN, v višini 10.839.274 tisoč SIT, in SKI MAR, v višini 2.905.520 
tisoč SIT. Popravki so bili oblikovani v skladu s Pravilnikom o računovodstvu SRD, razen 
pri poroštvih, za katera pravilnik posebej ne opredeljuje kriterijev za oblikovanje popravkov, 
in je bila kot osnova za oblikovanje popravkov upoštevana stopnja vnovčljivosti izdanih 
poroštev v preteklosti in ocena projektnega vodje glede tveganja morebitne vnovčitve 
poroštva. 

3.2.8 Izredni prihodki 

SRD je v letu 2000 izkazala 17.543.571 tisoč SIT izrednih prihodkov. Njihovo strukturo 
prikazuje tabela 20. 

Tabela 20: Izredni prihodki 

Izredni prihodki V tisoč SIT Indeks 
-00/99 2000 .. 1999- - 

Prihodki iz prejšnjih let 1 702.731 1.439.357 49 
Dobiček od prodaje osnovnih sredstev 8.151 2.070 393 
Prihodki od prodaje premoženja TAM 54.883 0 
Odprave rezervacij 503.312 1.780 
Izteijane-odpisane terjatve 16.144.895 3.232.149 500 
Drugi izredni prihodki 129.599 8.979 
Skupaj 17.543.571 4.684.335 375 

Izredne prihodke v letu 2000 sestavljajo predvsem prihodki od ukinitev popravkov teijatev in 
naložb v preteklem letu kakor tudi izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let. 

8. julij 2002 157 poročevalec, št. 69/1 



3.2.9 Izredni odhodki 

Izredni odhodki SRD so bili izkazani v višini 317.333 tisoč SIT, od tega se je na odhodke 
prejšnjih obdobij nanašalo 156.424 tisoč SIT, na izgubo pri prodaji osnovnih sredstev pa 
142.012 tisoč SIT. 

3.2.10 Možne obveznosti 

SRD je bila po stanju 31. 12. 2000 porok za izdana poroštva v višini 7.898.221 tisoč SIT, za 
kar je izkazala tudi popravek vrednosti v višini 4.267.401 tisoč SIT, ki gaje evidentirala kot 
dolgoročno rezervacijo. 

I 
Znesek potencialnih obveznosti SRD do tožečih strank je znašal, po oceni pravne službe, 
1.823,871 tisoč SIT, od tega pa je največji znesek odpadel na Elektro Primorsko 
Nova Gorica - 529.555 tisoč SIT ali 29 % možnih obveznosti iz teh obveznosti. 

3.3 Izkaz finančnih tokov v obdobju od 1.1. do 31.12.2000 

V izkazu finančnih tokov je SRD za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2000 prikazala pritoke in 
odtoke sredstev, kot je prikazano v tabeli 21. 

Tabela 21: Izkaz finančnih tokov 
v tisoč SIT 
'1999-'-:. 

PRITOKI 
Začetno stanje denarnih sredstev 108.644 28.960 
Revalorizacija denarnih sredstev 9.669 2.201 
Revalorizirano stanje denarnih sredstev 118.313 31.161 
Pritoki pri poslovni dejavnosti 
Prihodki 35.583.831 13.968.127 
Poslovno dezinvestiranje/ (investiranje): 
začetne manj končne terjatve iz poslovanja in AČR (2.107.537) 3.440.333 
Skupaj'- 33.476.295 17.408.460 
Pritoki pri investicijski dejavnosti (dezinvestiranje) 
Pobotano zmanjšanje neopredm. dolgoročnih sredstev 190.953 289.790 
Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb 4.707.582 1.666.733 
Skupaj^ -.; . 4.898.535 1.956.523 
Pritoki pri dejavnosti financiranja (novo financiranje) 
Povečanje kapitala - izven dobička poslovnega leta 1.216.913 11.053.599 
Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij 1.759.288 2.044.273 
Pobotano povečanje dolgoročnih obveznosti iz financ. 0 209.968 
Pobotano povečanje kratkoročnih obveznosti iz financ. 990.079 704.540 
Skopaj 3.966.280 14.012.380 
SKUPAJ PRITOKI 42.341.110 33.377.363 
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ODTOKI 
Odtoki pri poslovni dejavnosti 
Odhodki brez amortizacije in oblik, dolgoroč. rezervacij 35.330.988 15.354.038 
Poslovno definanciranje /(financiranje): 
začetne manj končne obveznosti iz poslovanja 743.212 9.424.506 
Skupaj 36.074.200 24.778.544 
Odtoki pri investicijski dejavnosti (investiranje) 
Pobotano povečanje neopredm. dolgoročnih sredstev 0 0 
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev 5.293.973 252.857 
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb 921.735 8.268.479 
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb 0 0 
Skupaj 6.215.705 8.521.336 
Odtoki pri dejavnosti financiranja (definanciranje) 
Zmanjšanje kapitala - izven dobička poslovnega leta 0 0 
Zmanjšanje dolgoročnih rezervacij 0 0 
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih obveznosti iz financ. 84.176 0 
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih obveznosti iz financ. 0 0 
Skupaj • . 84.176 0 
SKUPAJODTOKI 42.374.085 33.299.880 

Končno stanje denarnih sredstev 85.338 108.644 

m. MNENJE 

Revizija računovodskih izkazov SRD, ki je obsegala revidiranje bilance stanja na dan 31. 12. 
20t)0 in z njo povezanega izkaza uspeha za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2000 ter izkaza 
finančnih tokov za to obdobje, je bila opravljena na podlagi 17. člena ZSRDPP. Za navedene 
računovodske izkaze je odgovoren predsednik uprave družbe. Odgovornost računskega 
sodišča je, da izrazi mnenje o njih. 

1. O resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov SRD za leto 2000 izrekamo pozitivno 
mnenje. 

Obrazložitev mnenja | 

Revizija je bila izvedena v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti zahtevajo od 
revizorjev načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila, da 
računovodski izkazi ne vsebujejo pomembnejših napačnih navedb. Revizija je vključevala 
presojo uporabljenih računovodskih standardov in načel ter je obsegala pregled računovodskih 
evidenc SRD in uporabo vseh postopkov, ki so bili potrebni za oblikovanje revizijskega 
mnenja. 

Po našem mnenju računovodski izkazi, našteti v prvem odstavku, v vseh pogledih podajajo 
resnično in pošteno sliko finančnega stanja SRD na dan 31. 12. 2000 ter poslovnega izida, 
kakor tudi gibanja finančnih tokov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2000 v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi in ustrezno zakonodajo. 
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Ne da bi izrazili pridržek opozarjamo, da je SRD pri oblikovanju popravka vrednosti 
finančnih naložb zavezana k upoštevanju določil Pravilnika o računovodstvu, ki gaje na svoji 
redni seji sprejel nadzorni svet SRD. V tem pravilniku je opredeljena metodologija za 
razvrščanje podjetij v ustrezni bonitetni razred na podlagi poslovnih rezultatov, finančne moči 
in poravnavanja obveznosti. Razredi so oblikovani tako, da znotraj posameznega bonitetnega 
razreda zahtevajo določitev višine odstotka popravka na podlagi subjektivne presoje. Tako 
dobljene knjigovodske vrednosti finančnih naložb dopuščajo odstopanja od tržnih cen, ki se 
oblikujejo na podlagi ponudbe in povpraševanja v konkretnih javnih dražbah, s pomočjo 
katerih se opravlja prodaja teh podjetij. 

2. Na podlagi ugotovitev iz preizkušanja pravilnosti in smotrnosti porabe sredstev za 
storitve, kjer so bila izkazana velika odstopanja od sprejetega finančnega načrta, in velika 
povečanja glede na preteklo leto, izrekamo pozitivno mnenje. 

Obrazložitev mnenja 

Preverili smo pravilnost in smotrnost posameznih vrst stroškov, ki so bistveno odstopali od 
sprejetega finančnega načrta in obsega v letu poprej. Družba je v letu 2000 izkazala stroške za 
nove storitve, ki so se nanašali na delovanje konzorcija in nakup premoženja TAM in storitve 
poslovodenja in svetovanja v podjetju ELAN. Stroške je družba skrbno nadzirala in 
preverjala, nekatere storitve je tudi ukinila 

Ne da bi izražali pridržek, opozarjamo, da je družba v letu 2000 na področju odnosov z 
javnostmi izkazala stroške za storitve raziskav, katerih namen je bil predvsem ugotoviti stanje 
in razpoloženje ljudi in strokovne javnosti do družbe in njenega nameravanega 
preoblikovanja Ker so bili cilji raziskav premalo opredeljeni, so bili rezultati presplošni za 
sprejem in uvedbo kakršnih koli ukrepov. Stroški svetovanja na področju odnosov z javnostmi 
se še nadalje omejujejo le na spremljanje medijev. Zato so bili stroški poslovanja po naši 
presoji najmanj v višini 8.194 tisoč SIT nepotrebni. Ta znesek se nanaša na stroške svetovanja 
na področju odnosov z javnostmi in glede na celotno vrednost stroškov poslovanja ni 
materialno pomemben. 

Odzivno poročilo 

Odzivno poročilo ni potrebno, ker so bile že v revizijskem postopku odpravljene razkrite 
napake (tretji odstavek 29. člena Z/RacS-1). 
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Pravni pouk 

Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-l ni dopustno izpodbijati pred 
sodišči ali drugimi državnimi organi. 

Dr. Vojko A. Antončič.l.r. 
generalni državni revizor 

Poslano priporočeno: 

1. Slovenska razvojna dražba d.d. 
Dunajska 160,1000 Ljubljana; 

2. dr. MaijanRekar 
Holding mesta Ljubljana, d.o.o. 
Dalmatinova 1,1000 Ljubljana; 

3. Državni zbor Republike Slovenije 
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana; 

4. arhiv, tu. 
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SLOVENSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.d. 
Dunajska 160 
Ljubljana 

IZVLEČEK SKLEPA 08/01 REDNE SEJE 
NADZORNEGA SVETA 

SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE, d.d. 
z dne 10.07.20,01 

SKLEP št. 6 

Nadzorni svet SRD, d.d. se je seznanil z letnim poročilom Slovenske 
razvojne družbe ra leto 2000 skupaj z revizorjevim mnenjem. 

Nadzorni svet SRD, d.d. podaja k letnemu poročilu Slovenske razvojne 
družbe, d.d. za leto 2000 pozitivno mnenje in ga posreduje Skupščini 
SRD, d.d. v sprejem. 

Predsednik NS SRD, d.d. 
Izidor Rejc,l.r. 

poročevalec, št. 69/1 162 8. julij 2002 







1 NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:  

, Telefon: Poštna številka: 

' Podjetje:  

I Davčna številka 

| NAROČAM  

i Datum:   

I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
1 ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije • Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka laksa: (01) 47-89-856 ISSN 1318-0169 Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I RS, 
št.89/98) 
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