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OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI IN POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA

Naslov družbe: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. družba za izvajanje strokovnih in razvojnih
nalog na področju gospodarskih javnih služb, Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Skrajšan naziv: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Matična številka: 5860199
Davčna številka:  57209294

Številka transakcijskega računa:
Nova LB d.d., Ljubljana št. 02924-12614747
SKB d.d., Ljubljana št. 03100-1000022764

Elektronski naslov: info@jh-lj.si
Spletne strani: http://www.jh-lj.si/
Osnovni kapital: 151.446.841 EUR
Št. registrskega vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 1/25680/00

LETO
2007

LETO
2006

IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12. (vrednosti v EUR)
Bilančna vsota 183.905.523 203.737.564
Neopredmetena in opredmetena sredstva 42.386 66.131
Finančne naložbe 181.596.814 200.407.796
Terjatve 644.587 3.252.285
Kapital 182.259.745 203.595.677
Obveznosti 1.613.283 88.835

IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO  (vrednosti v EUR)
Rezultat iz poslovanja -3.785.277 -4.824.016
Rezultat iz finančnega poslovanja z drugimi prihodki -15.730.467 -235.699
Čisti rezultat poslovnega leta -19.515.744 -5.059.715

KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE
Celotna gospodarnost 0,24 0,21

ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU LETA 14 14

mailto:info@holdingljubljana.si
http://www.holdingljubljana.si/
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1 UVOD

1.1 Predstavitev družbe

Ustanovitev in statusne spremembe družbe

Mesto Ljubljana je leta 1994, z namenom zagotovitve učinkovitejšega, uspešnejšega in
gospodarnejšega izvajanja javnih služb ustanovilo Holding mesta Ljubljane, d.o.o. družbo za
upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji. Mesto Ljubljana je s sklepom o ustanovitvi
nanj preneslo ustanoviteljske pravice in mu zagotovilo osnovni kapital s stvarnim vložkom –
poslovnimi deleži v javnih podjetjih, katerih edini ustanovitelj in družbenik je bilo Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.,
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o., JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE
TRŽNICE d.o.o., ŽALE Javno podjetje d.o.o., SNAGA Javno podjetje d.o.o. in PARKIRIŠČA
JAVNO PODJETJE d.o.o. (v nadaljevanju Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija,
Ljubljanski potniški promet, Ljubljanske tržnice, Žale, Snaga in Parkirišča).

Pravni nasledniki premoženja Mesta Ljubljane so marca 2001 sprejeli delitveno bilanco in
junija 2001 podpisali Družbeno pogodbo o ustanovitvi Holdinga Ljubljane.  Dne 27.6.2001 je
bila družba vpisana v sodni register z novo firmo - Holding Ljubljana, družba za upravljanje
in gospodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o.

Dne 30.9.2004 je skupščina družbe sprejela sklepe o spremembi firme in skrajšane firme
družbe, o dopolnitvi naslova družbe, o uskladitvi dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter o sprejemu prečiščenega besedila družbene pogodbe. Družba skladno z
navedenim posluje s firmo JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih
in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb oziroma s skrajšano firmo, ki se
glasi  JAVNI  HOLDING  Ljubljana,  d.o.o.  (v  nadaljevanju  Javni  holding).  Dne  10.10.2007  je
skupščina družbe sprejela sklepa o uskladitvi osnovnega kapitala in vložkov družbenikov z
uvedbo evra in sprejemu prečiščenega besedila družbene pogodbe.

Skupščina družbe je dne 22.3.2007 sprejela sklep o soglasju, da Javni holding, kot edini
družbenik v javnih podjetjih Parkirišča, Ljubljanske tržnice in Žale, svoj poslovni delež v celoti
prenese  na  Mestno  občino  Ljubljana.  Dne  20.7.2007  je  pooblastila  direktorico  družbe  za
podpis pogodb o prenosu poslovnega deleža Javnega holdinga iz navedenih javnih podjetij
na Mestno občino Ljubljano z dnem 31.12.2007. Navedeno pomeni, da je Mestna občina
Ljubljana postala edini družbenik javnih podjetij, ki izvajajo dejavnost gospodarskih javnih
služb le  na  območju  Mestne občine  Ljubljana.  V  Javni  holding so  od 31.12.2007 povezana
štiri javna podjetja:
Ø Energetika Ljubljana,
Ø Vodovod – Kanalizacija,
Ø Ljubljanski potniški promet in
Ø Snaga.

Dejavnost družbe
Namen družbe je usklajevanje investicij ter opravljanje strokovno tehničnih nalog oziroma
servisnih storitev za javna podjetja, kamor sodijo predvsem priprava enotnih izhodišč za
izdelavo letnih načrtov, usklajevanje predlogov investicijskih načrtov javnih podjetij, izvajanje
nadzora nad poslovanjem javnih podjetij, spremljanje izvajanja cenovne politike, skrb za
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enotno informiranje uporabnikov storitev javnih podjetij ter priprava analiz in poročil o
poslovanju javnih podjetij.

Javni holding opravlja tudi strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za
potrebe Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., ki je
pristojen za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnih podjetjih in za usklajevanje
odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb.

V  Javni  holding  povezana  javna  podjetja,  izvajajo  gospodarske  javne  službe,  s  čimer  se
zagotavljajo osnovni pogoji za zagotavljanje javnih dobrin prebivalcev v Mestni občini
Ljubljana in okolici. Nenehne družbene spremembe in razvoj ter zahteve uporabnikov
narekujejo tudi dvig kakovosti javnih dobrin ter vedno bolj učinkovito in uporabnikom
prijazno izvajanje dejavnosti javnih služb.

Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih
služb, pri čemer je primarni poudarek na zanesljivi in kakovostni oskrbi uporabnikov, kar se
odraža tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Pomemben vidik v izvajanju dejavnosti javnih služb
je in mora biti tudi skrb za okolje in naravne vire.

Notranja organiziranost družbe

Struktura lastništva kapitala

Osnovni kapital družbe znaša 151.446.841 EUR in ga je zagotovilo Mesto Ljubljana kot edini
ustanovitelj in družbenik s stvarnim vložkom – poslovnimi deleži v sedmih javnih podjetjih.

Na podlagi delitvene bilance so na seji skupščine družbenikov dne 14.6.2001 pravni
nasledniki Mesta Ljubljane sprejeli družbeno pogodbo, s katero so bili določeni poslovni
deleži Mestne občine Ljubljana in devetih primestnih občin: Brezovica, Dobrova – Polhov
Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice v osnovnem
kapitalu Holdinga Ljubljana, d.o.o. Občina Vodice je v istem letu Mestni občini Ljubljana
prodala svoj poslovni delež, ki je znašal 1,05% osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d.o.o.
V prvi polovici leta 2002 je Mestni občini Ljubljana s pogodbo o prenosu poslovnega deleža
odprodala 1,0% svojega poslovnega deleža tudi Občina Velike Lašče, ki je ostala lastnica
preostalih 0,39% osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d.o.o. Navedeni delež je Občina
Velike Lašče prodala Mestni občini Ljubljani v letu 2007, in sicer s pogodbo o odsvojitvi
poslovnega deleža z določilom, da se 31.12.2007 šteje za dan prenosa poslovnega deleža.

D I R E K T O R

URAD
DIREKTORJA

SLUŽBA ZA
NOTRANJO
REVIZIJO

SLUŽBA ZA
KONTROLING,

PLAN IN
ANALIZE

SLUŽBA ZA
EKONOMIKO

SLUŽBA
ZA PRAVNE,

KADROVSKE IN
SPLOŠNE
ZADEVE

SLUŽBA ZA
ORGANIZIRANJE

DELA SVETA
USTANOVITELJEV

IN ORGANOV
DRUŽBE

SVETOVALEC
DIREKTORJA
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Z istim dnem prenosa je svoj poslovni delež (1,83%) prodala Mestni občini Ljubljana tudi
Občina Ig. Mestna občina Ljubljana ima tako v Javnem holdingu 87,32% poslovni delež.

Na dan 31.12.2007 sestavljajo osnovni kapital družbe osnovni vložki naslednjih družbenikov:

Mestna občina Ljubljana 132.243.381,56 EUR 87,32%
Občina Medvode 5.815.558,69 EUR 3,84%
Občina Brezovica 4.179.932,81 EUR 2,76%
Občina Dobrova – Polhov Gradec 3.271.251,77 EUR 2,16%
Občina Škofljica 2.726.043,14 EUR 1,80%
Občina Dol pri Ljubljani 1.908.230,20 EUR 1,26%
Občina Horjul 1.302.442,83 EUR 0,86%
SKUPAJ 151.446.841,00 EUR 100,00%

Organi vodenja in upravljanja

V družbi je vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo oziroma direktorjem, kot
organom vodenja ter nadzornim svetom, kot organom nadzora.

Poslovodstvo družbe
Družba ima enega direktorja, ki vodi in zastopa družbo ter uresničuje sprejeto poslovno
politiko družbe. Skupščina družbenikov družbe je dne 1.4.2004 za mandatno dobo štirih leta
za generalno direktorico družbe imenovala Zdenko Grozde. Skladno z določili prečiščenega
besedila družbene pogodbe, ki ga je sprejela skupščina družbe dne 30.9.2004 in je stopil v
veljavo z dnem 22.10.2004, ima poslovodja družbe naziv direktor.
Skupščina družbe je na seji 23.1.2008 z dnem 1.4.2008 ponovno imenovala za direktorico
družbe Zdenko Grozde.

Nadzorni svet družbe
Vodenje poslov družbe je v letu 2007 nadziral nadzorni svet, ki ga je z dnem 15.6.2005
oziroma z dnem 14.12.2007 imenovala skupščina družbenikov družbe.

Sestava do dne 13.12.2007: Sestava od dne 14.12.2007:

Predsednik Predsednica
  dr. Rado Bohinc Jadranka Dakić (od 9.1.2008)

Namestnika predsednika Namestnik predsednice
  Ciril Hočevar Bojan Albreht (od 9.1.2008)
  Jože Kastelic Člani
Člani Marko Čuden
  Gregor Istenič Domen Gorenšek
  Roman Jakič Ciril Hočevar
  Viktor Poličnik Peter Sušnik

Nadzorni svet družbe je imenovan za mandatno dobo štirih let.
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Skupščina družbe
Skupščino družbe sestavljajo vsi družbeniki. Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka
daje družbeniku en glas.

Glasovi družbenikov pri odločanju na skupščini so porazdeljeni na naslednji način:

Mestna občina Ljubljana 2.644.866 glasov
Občina Medvode 116.311 glasov
Občina Brezovica 83.598 glasov
Občina Dobrova – Polhov Gradec 65.425 glasov
Občina Škofljica 54.520 glasov
Občina Dol pri Ljubljani 38.164 glasov
Občina Horjul 26.048 glasov
SKUPAJ 3.028.932 glasov

Svet ustanoviteljev
V letu 2004 so Mestni svet Mestne občine Ljubljana in občinski sveti občine Brezovica,
Dobrova  –  Polhov  Gradec,  Dol  pri  Ljubljani,  Horjul,  Ig,  Medvode,  Škofljica  in  Velike  Lašče
sprejeli Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.

Z navedenim aktom je ustanovljen skupni organ občin, tj. Svet ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev), ki ga sestavljajo
aktualni župani občin ustanoviteljic. Občine so Svet ustanoviteljev ustanovile z namenom
izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih povezanih v Javni holding in za
usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih
služb.

V pristojnosti tega skupnega organa občin je odločanje o cenah oziroma tarifah za uporabo
javnih dobrin, ki jih zagotavljajo javna podjetja, sprejemanje poslovnih načrtov in letnih
poročil, dajanje soglasij k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi,
dajanje soglasij za najemanje kreditov in drugo zadolževanje ter za obremenitev
nepremičnin, ki je nad 5% vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja ter imenovanje in
razreševanje direktorjev javnih podjetij.

Zaradi prenosa poslovnega deleža Javnega holdinga v javnih podjetjih Žale, Parkirišča in
Ljubljanske tržnice na Mestno občino Ljubljana ter odplačne odsvojitve poslovnih deležev
občin  Ig  in  Velike  Lašče,  poteka  postopek  potrditve  sprememb  in  dopolnitev  Akta  o
ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v
Holding Ljubljana, na mestnem in občinskih svetih.
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1.2 Poročilo poslovodstva

V letu 2007 je bilo delovanje Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij, poleg osnovnega
cilja zagotavljanja trajne, zanesljive, nemotene in kakovostne oskrbe prebivalcev mesta
Ljubljane in primestnih občin s proizvodi oziroma storitvami gospodarskih javnih služb,
predvsem usmerjeno v nadaljnjo racionalizacijo delovnih procesov in zniževanje oziroma
optimizacijo stroškov pri izvajanju gospodarskih javnih služb. Med opaznejšimi rezultati
navedenih aktivnosti je tudi odprtje skupne gotovinske blagajne v prostorih Mestne občine
Ljubljana,  kjer  je  na  enem  mestu  možno  brez  provizije  plačevati  storitve  javnih  podjetij
Energetika Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija, Snaga ter delno tudi Žale in kupiti mesečne
nalepke in žetone Ljubljanskega potniškega prometa, poleg tega je v istih prostorih tudi
posebno okence za plačevanje “lisic” javnega podjetja Parkirišča ter mandatnih kazni
mestnega redarstva.
V preteklem letu je bil realiziran tudi projekt »skupna kuverta«, kar pomeni sočasno
pošiljanje položnic v eni kuverti uporabnikom storitev javnih podjetij Snaga in Vodovod –
Kanalizacija. Aktivnosti za priključitev javnega podjetja Energetika Ljubljana k skupni kuverti
so  potekale  vse  leto,  tako  da  je  pričakovati,  da  bodo  njihove  položnice  vključene  v  prvi
polovici leta 2008.

Poleg zakonsko opredeljenega cilja poslovanja družbe in javnih podjetij, to je kakovostnega
in učinkovitega izvajanje gospodarskih javnih služb iz navedenega izhaja, da je družba skupaj
z javnimi podjetji v letu 2007 uspešno pristopila zlasti k racionalizaciji poslovanja oziroma
optimizaciji stroškov izvajanja dejavnosti, kar je zagotovo pomemben dejavnik, ki poleg
uspešnosti poslovanja, vpliva tudi na odnos oziroma zadovoljstvo končnih uporabnikov javnih
dobrin v Mestni občini Ljubljana, ter njeni neposredni okolici oziroma regiji. S tega vidika
lahko poslovanje družbe v letu 2007 ocenimo kot uspešno.

Aktivno smo sodelovali v projektni skupini za pripravo prenosa infrastrukture na lokalne
skupnosti, ki jo je imenoval župan Mestne občine Ljubljana, z nalogami preučitve pravnih
podlag, določitve meril in kriterijev za prenos infrastrukture ter načinov prenosa
infrastrukture na lokalne skupnosti. Projektna skupina je opredelila infrastrukturo in določila
kriterije za njen prenos, še vedno pa si prizadeva najti ustrezno pravno podlago in način
prenosa infrastrukture, ki bi zadostil zahtevi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
in bi imel minimalne posledice na bilančne postavke in likvidnost javnih podjetij, katerih
premoženje je s Sklepom o ugotovitvi lastnine Mesta Ljubljane prešlo v last Mesta Ljubljane,
nato pa ga je le-to vrnilo javnim podjetjem ter Javnemu holdingu Ljubljana v obliki stvarnega
vložka. Pri tem so bili v delo skupine aktivno vključeni strokovnjaki s pravnega in davčnega
področja ter Računsko sodišče RS.

Racionalizacije smo se lotili tudi z izvedbo skupnih javnih naročil, tako z javnimi podjetji, kot
z Mestno občino Ljubljana v primeru izbora izvajalca strokovnih nalog, vezanih na predpise in
standarde o varnosti in zdravju pri delu ter požarnem varstvu, učinkovitejše smo nalagali
prosta denarna sredstva in znižali stroške na področju zavarovanja premoženja v javnih
podjetjih.

Javni holding se je skupaj z javnimi podjetji aktivno vključil v pripravo novih prostorskih
aktov Mestne občine Ljubljana, preverjal izgradnjo kabelskega omrežja po Ljubljani in se
aktivno vključil v zasnovo novega plačilnega sistema za storitve javnih podjetij in javnih
zavodov Mestne občine Ljubljana, s pripravo projekta enotne mestne kartice.
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Svet ustanoviteljev se je v letu 2007 sestal na sedmih rednih sejah in dveh dopisnih sejah ter
skupaj sprejel kar 68 sklepov. Ob tem je Javni holding skrbel za nemoteno in učinkovito
strokovno, administrativno in tehnično pomoč.

Javna podjetja se tako pri izvajanju gospodarskih javnih služb srečujejo z zahtevami trga na
eni strani in z zahtevami države oziroma lokalne skupnosti na drugi. Čeprav poslujejo javna
podjetja po tržnih zakonitostih in nekatera ustvarjajo dobiček, pa je njihova tržna
samostojnost omejena, saj država z zakonodajo nadzira oblikovanje cen in kakovost storitev
kar velja za cene komunalnih storitev, ki so tudi v letu 2007 ostale na enaki ravni kot v letu
2006.

Cene nove storitve javnega podjetja Snaga za storitev zbiranja in prevoza bioloških odpadkov
iz gospodinjstev so bile uveljavljene s 1.1.2007. Svet ustanoviteljev je dal soglasje javnemu
podjetju Žale za uveljavitev cene za opravljanje pogrebnih storitev izven rednega delovnega
časa in Javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet za spremembe cen prevoza potnikov v
mestnem potniškem prometu. Svet ustanoviteljev je potrdil metodologijo javnega podjetja
Vodovod - Kanalizacija za obračun storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode,
predelave tekočih odpadkov in gošč ter cene za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode za gospodarstvo. Prav tako je soglašal z Uredbo števčnine in vzdrževalnine katerega
uvedba je določena s 1.3.2008.

Skladno z metodologijo vladne uredbe se je variabilni del cene toplote usklajeval s cenami
goriv, cene plina so se skladno s sklepom Sveta ustanoviteljev v letu 2007 spreminjale
mesečno le v višini sprememb nabavne cene zemeljskega plina, vse do 1. februarja 2008, ko
so bili sprejeti Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.

Poslovni načrt Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2007 so sprejeli
družbeniki na seji skupščine dne 7.2.2007. Tudi Svet ustanoviteljev je sprejel poslovne
načrte povezanih javnih podjetij v mesecu februarju, nato pa v nadaljevanju poslovnega leta
potrdil tudi rebalanse poslovnega načrta javnih podjetij Energetika Ljubljana, Parkirišča,
Ljubljanske tržnice in Vodovod - Kanalizacija, za leto 2007.

S sprejetjem poslovnih načrtov je bila dana podlaga za investicijsko dejavnost javnih podjetij
v poslovnem letu 2007. Skupna vrednost investicijskih nalog za leto 2007 z upoštevanjem
rebalansov investicij podjetij Energetika Ljubljana in Vodovod – Kanalizacija znaša 83,6
milijonov EUR. Potrebe po celotnih investicijskih vlaganjih so tudi v letu 2007 močno
presegale razpoložljiva sredstva, ki so bila, upoštevajoč proračunska sredstva MOL,
zagotovljena le v višini 65,8 milijonov EUR. Za izvedbo nalog iz sprejetega poslovnega načrta
javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za leto 2007 je Javni holding, skladno s sklepom
skupščine družbenikov, dodatno zagotovil 1,2 milijona EUR. V letih 2003 – 2007 je tako Javni
holding zagotovil oziroma nakazal že 13,1 milijonov EUR (od skupaj dogovorjenih 14,7
milijonov EUR), Vodovod – Kanalizacija pa je od tega investirala naložbe v višini 12,4
milijonov EUR, od tega v letu 2007 v višini 2,9 milijonov EUR.

Služba za notranjo revizijo je v preteklem letu izvajala različne vrste revizij v povezanih
javnih podjetjih. V začetku leta je najprej pripravila poročilo o reviziji izbranih področij
poslovanja v povezanem podjetju ter po pripravi poročila o delu službe za preteklo leto
izvedla revizijo nabav blaga in storitev na področju informatike. Izvedla je še revizijo
doseganja ciljev in predvidenih izidov ter revizijo stroškov blaga, materiala in storitev.
Zaradi ugotovljenih pomembnih nepravilnosti (neskladij) in nesmotrnosti pri nabavah blaga
in storitev na področju informatike je bil direktorju povezanega podjetja izdan sklep o
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posredovanju dokumentacije o izvedenih popravljalnih ukrepih za izboljšanje poslovanja. Ta
je bila preverjena in zadovoljivo ocenjena v porevizijskem poročilu konec leta.
Ob tem je služba pripravila še poročilo za izvršitev sklepa nadzornega sveta Javnega holdinga
ter druga gradiva v skladu z notranjimi predpisi družbe.
Pretežni del ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti iz dosedanjih revizij službe za
notranjo revizijo se nanaša na slabšo dokumentiranost posameznih segmentov poslovanja,
na nepravilnosti ali pomanjkljivosti povezane z načrtovanjem, pripravo in oddajo javnih
naročil ter na težave pri spremljanju realizacije pogodb za dobavo blaga, izvedbo gradbenih
del ter storitev.
Z izvajanjem notranjih revizij v javnem holdingu služba pomembno prispeva k zagotavljanju
pravilnosti in smotrnosti poslovanja. Dodana vrednost službe za notranjo revizijo ni zgolj v
razkrivanju oziroma v opozarjanju poslovodstva na nepravilnosti in pomanjkljivosti v
poslovanju, temveč predvsem v podajanju ustreznih priporočil, ki so poslovodstvu v pomoč
pri zagotavljanju pravilnosti in izboljšanju preglednosti ter smotrnosti poslovanja povezanih
javnih podjetij in matične družbe.

Informiranost splošne javnosti o delovanju družbe in povezanih javnih podjetij ter
transparentnost njihovega poslovanja smo zagotavljali predvsem preko aktivnih odnosov z
mediji. Lansko leto se je občutno povečalo število dnevnih stikov s predstavniki medijev, k
čemur je poleg vzdrževanja že stalnih odnosov pripomoglo tudi nekaj novih medijev, ki so
začeli delovati v lanskem letu in na splošno veliko zanimanje vseh medijev za dogodke v
družbi in povezanih javnih podjetjih. Nedvomno je povečano zanimanje nastalo tudi zaradi
številnih novosti.
Uporabnike smo o novostih in delovanju neposredno informirali preko sporočil na spletnih
straneh ter  preko izdanih  zloženk in  brošur.  V  glasilu  Ljubljana smo predstavili  projekte,  ki
imajo pomemben vpliv na življenje občank in občanov. Zaposlene smo o projektih stalno
seznanjali v internem glasilu Urban, ki smo mu v prvi številki lanskega leta dodali štiri strani.
Vsebino smo razširili tudi na aktualne dogodke v Mestni občini Ljubljana, dodali druge
skupne teme in prispevke, ki so pripomogli k izboljšanju povezave zaposlenih v Javnem
holdingu in mestni upravi.
Pri skrbi za odnose z različnimi javnostmi nismo pozabili na pomembnost dobre komunikacije
z lokalnimi skupnostmi, ki so naši lastniki. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je poplačan trud,
ki smo ga vložili v komunikacijo s primestnimi občinami, saj pri zastavljenih ciljih hitro
pridemo do realizacije. Nedvomno pa je bilo zaznati tudi izboljšano komunikacijo z
zaposlenimi v mestni upravi Mestne občine Ljubljana, kar se je prav tako pokazalo v številnih
realiziranih projektih. Vse našteto, pa se odraža v izboljšanem zadovoljstvu naših
uporabnikov, katerih mnenje smo tudi v lanskem letu permanentno spremljali.

Direktorica
Zdenka Grozde, univ.dipl.prav.
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1.3 Poročilo nadzornega sveta

Sestava nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.

Do 13.12.2007 je bila sestava nadzornega sveta naslednja:
1. Dr. Rado Bohinc - predsednik
2. Ciril Hočevar - namestnik predsednika
3. Gregor Istenič - član
4. Roman Jakič - član
5. Jože Kastelic - namestnik predsednika
6. Viktor Poličnik            - član

Skupščina JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. je z dnem 13.12.2007 odpoklicala člane
nadzornega sveta in s 14.12.2007 imenovala nove člane nadzornega sveta.

Od 14.12.2007 je sestava nadzornega sveta naslednja:
1. Jadranka Dakić - predsednica
2. Bojan Albreht            - namestnik predsednice
3. Marko Čuden
4. Domen Gorenšek
5. Ciril Hočevar
6. Peter Sušnik

Nadzorni svet se je na svoji 1. redni – konstitutivni seji sestal 9. januarja 2008.

Pregled števila sej nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana,  d.o.o. v letu
2007

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se je v letu 2007 sestal na 8 sejah, od
tega na 6 rednih in imel 2 izredni – dopisni seji.

Redne seje
10. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. 25.01.2007
11. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. 17.04.2007
12. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. 22.05.2007
13. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. 04.07.2007
14. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. 12.09.2007
15. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. 27.11.2007

Izredni – dopisni seji nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.
1.  izredna – dopisna seja nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. - je bila
izvedena dne 28.05.2007.
2.  izredna – dopisna seja nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. – je bila
izvedena dne 12.06.2007.
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1.3.1  Obravnavane teme na sejah nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA
           Ljubljana, d.o.o. v letu 2007

Ø Poslovni načrt Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za leto 2007.
Ø Letno poročilo nadzornega sveta Javnega holdinga Ljubljana za leto 2006.
Ø Letno poročilo družbe Javni holding Ljubljana za leto 2006.
Ø Konsolidirano letno poročilo Javnega holdinga Ljubljana za leto 2006.
Ø Predlog za imenovanje revizijske družbe za storitev revidiranja računovodskih izkazov

Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za leto 2007.
Ø Predlog poslovnega načrta Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za

leti 2008 in 2009.
Ø Poročila Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za obdobja: januar –

marec 2007; januar – junij 2007 in januar – september 2007.
Ø Predloga za spremembe cen:

· Javnega podjetja Žale za opravljanje pogrebnih storitev izven rednega delovnega
časa,

· Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet za spremembe cen prevoza potnikov
v mestnem potniškem prometu.

Ø Rebalansi poslovnih načrtov Javnega podjetja Energetika Ljubljana, Parkirišča Javno
podjetje, Javnega podjetja Ljubljanske tržnice, Javnega podjetja Vodovod –
Kanalizacija, za leto 2007.

Ø Poročilo o izterjavi terjatev javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija
in Snaga.

Ø Informacija o poteku postopka prenosa poslovnega deleža javnih podjetij Parkirišča,
Žale  in  Ljubljanske  tržnice  na  Mestno  občino  Ljubljana  in  o  poteku  projekta  prenosa
infrastrukture na lokalne skupnosti.

Ø Poročilo o delu Službe za notranjo revizijo za leto 2006 in Poročilo o izvedbi notranje
revizije doseganja ciljev in predvidenih izidov v Javnem podjetju Ljubljanski potniški
promet v letu 2006.

Ø Poročilo Službe za notranjo revizijo s pregledom neodpravljenih nepravilnosti iz poročil
službe in posebej izpostavljene tiste, kjer so bile največkrat ugotovljene nepravilnosti in
tistih, kjer odprava nepravilnosti še ni zaključena, ker terja daljše obdobje.

Ø Poročilo o ukrepih in podlagah za dosežen poslovni rezultat Javnega podjetja Vodovod
– Kanalizacija v letu 2006 in o izvajanju javne službe praznjenja in sprejema vsebine
greznic ter obdelave grezničnih gošč.

1.3.2 Spremljanje in nadzor nad poslovanjem družbe - dodatne zahteve
nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu 2007

Nadzorni  svet  JAVNEGA  HOLDINGA  Ljubljana,  d.o.o.  je  v  letu  2007  zahteval  naslednja
dodatna pojasnila oziroma poročila:
Ø dodatna pojasnila družbe Žale Javno podjetje glede informacijskega sistema in s tem

povezano izvorno kodo za programski paket in pojasnilo glede možnosti plačila storitev
s kreditnimi karticami;

Ø poročilo o izterjavi terjatev javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija
in Snaga;

Ø statistiko parkiranja na parkiriščih, ki jih upravlja javno podjetje Parkirišča;
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Ø informacijo o poteku postopka prenosa poslovnega deleža javnih podjetij Parkirišča,
Žale  in  Ljubljanske  tržnice  na  Mestno  občino  Ljubljana  in  o  poteku  projekta  prenosa
infrastrukture na lokalne skupnosti;

Ø pregled neodpravljenih nepravilnosti iz poročil Službe za notranjo revizijo in posebej
izpostavljene tiste, kjer so bile največkrat ugotovljene nepravilnosti in tistih, kjer
odprava še ni zaključena, ker terja daljše obdobje;

Ø da se poročilo Službe za notranjo revizijo posreduje tudi predsednikom nadzornih
svetov javnih podjetij Vodovod – Kanalizacija, Parkirišča in Žale s priporočilom, da
nadzorni sveti javnih podjetij spremljajo upoštevanje priporočil Službe za notranjo
revizijo;

Ø poročilo o ukrepih in podlagah za dosežen poslovni rezultat Javnega podjetja Vodovod
– Kanalizacija v letu 2006 in o izvajanju javne službe praznjenja in sprejema vsebine
greznic ter obdelave grezničnih gošč;

Ø dodatno obrazložitev k poročilu o izboru ponudnika za storitev revidiranja
računovodskih izkazov Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2007;

Ø poročilo o redesignu spletnih strani Javnega holdinga Ljubljana;
Ø pojasnilo Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet glede ocene stroškov ob uvedbi

sprememb prog mestnega potniškega prometa in vožnje skozi predor;
Ø seznam javnih naročil Javnega holdinga Ljubljana, sklenjenih v letu 2007.

Delo nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA  Ljubljana, d.o.o. v letu 2007

Nadzorni  svet  je  na  12.  redni  seji  dne  22.5.2007  podal  pozitivno  mnenje  k  letnemu  in
konsolidiranemu letnemu poročilu družbe za leto 2007 s predlogi za razporeditev dobička
oziroma pokrivanje izgube družbe za leto 2006 in ga posredoval v sprejem skupščini družbe.
Ob tem je lastnikom predlagal, da preučijo politiko subvencioniranja za izvajanje dejavnosti
mestnega potniškega prometa in družbi tudi naložil, da pridobi poročilo javnega podjetja
Vodovod –  Kanalizacija  o  ukrepih  in  podlagah za  dosežen poslovni  rezultat  v  letu  2006 ter
poročilo o izvajanju javne službe »praznjenje in sprejem vsebine greznic ter obdelavo njihove
vsebine««, od uveljavitve odloka dalje, s podatki in prikazom učinka na poslovni rezultat.
Nadzorni svet se je z navedenimi poročili tudi seznanil.

Nadzorni svet je na 10. redni seji dne 25.1.2007 podal pozitivno mnenje k predlogu
poslovnega načrta Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2007 in k predlogu,
da Javni holding zagotovi 1.176.765 EUR za izpolnitev načrtovanih najnujnejših investicijskih
vlaganj iz poslovnega načrta javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za leto 2007.

Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k predlogu poslovnega načrta Javnega holdinga in
povezanih javnih podjetij za leti 2008 in 2009 in k predlogu, da Javni holding zagotovi
6.076.214 EUR za izpolnitev načrtovanih najnujnejših investicijskih vlaganj iz poslovnega
načrta Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za leti 2008 in 2009.

Nadzorni svet je na 12. redni seji dne 22.5.2007 obravnaval poročilo o poslovanju Javnega
holdinga in povezanih javnih podjetij za obdobje januar – marec 2007, na 14. redni seji dne
12.9.2007 za obdobje januar – junij 2007 in na 15. redni seji dne 27.11.2007 za obdobje
januar – september 2007.

Nadzorni svet je na 11. redni seji  dne 17.4.2007 dal pozitivno mnenje k predlogu določitve
cen za opravljanje pogrebnih storitev izven rednega delovnega časa Javnega podjetja Žale in
dne 12.6.2007 na 2. dopisni seji pozitivno mnenje k predlogu javnega podjetja Ljubljanski
potniški promet za spremembe cen prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu.
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Nadzorni svet je na 11. redni seji dne 17.4.2007 podal pozitivno mnenje k predlogu
rebalansa poslovnega načrta javnega podjetja Energetika Ljubljana, na 12. redni seji dne
22.5.2007 pozitivno mnenje k predlogu rebalansa družb Parkirišča in Ljubljanske tržnice in na
13. redni seji dne 4.7.2007 pozitivno mnenje k predlogu rebalansa družbe Vodovod
Kanalizacija, za leto 2007. Pozitivno mnenje je dal tudi k sklenitvi interne posojilne pogodbe
med obveznima lokalnima GJS za začasno uporabo razpoložljivih sredstev amortizacije s tem,
da  se  odobri  obvezni  lokalni  GJS  oskrbe  z  vodo  najem  posojila  pri  obvezni  lokalni  GJS
ravnanja z odplakami za izvedbo nujnih, z rebalansom načrtovanih naložb, na področju
oskrbe s pitno vodo pod določenimi pogoji, vendar le po predhodni pridobitvi mnenja
Računskega sodišča Republike Slovenije.

Pozitivno mnenje je nadzorni svet na 1. dopisni seji dne 28.5.2007 podal k izboru revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2007,
predhodno pa zahteval dodatno obrazložitev k poročilu o izboru ponudnika.

Nadzorni svet se je na 11. redni seji dne 17.4.2007 seznanil s poročilom Službe za notranjo
revizijo za leto 2006 in zahteval pregled neodpravljenih nepravilnosti iz poročil Službe za
notranjo revizijo in posebej izpostavljene tiste, kjer so bile največkrat ugotovljene
nepravilnosti in tistih, kjer odprava še ni zaključena, ker terja daljše obdobje. Nadzorni svet
je sklenil, da se poročilo Službe za notranjo revizijo posreduje predsednikom nadzornih
svetov javnih podjetij Vodovod – Kanalizacija, Parkirišča in Žale s priporočilom, da nadzorni
sveti javnih podjetij spremljajo upoštevanje priporočil Službe za notranjo revizijo. Nadzorni
svet  se  je  na  14.  redni  seji  dne  12.9.2007  seznanil  s  poročilom  o  izvedbi  notranje  revizije
doseganja ciljev in predvidenih izidov v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet v letu
2006.

Nadzorni svet se je na 11. redni seji dne 17.4.2007 seznanil z informacijo o poteku postopka
prenosa poslovnega deleža javnih podjetij Parkirišča, Žale in Ljubljanske tržnice na Mestno
občino Ljubljana in o poteku projekta prenosa infrastrukture na lokalne skupnosti.

Nadzorni  svet  se  je  na  11.  redni  seji  dne  17.4.2007  seznanil  s  poročili  javnih  podjetij
Energetika Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija in Snaga o izterjavi terjatev ter s statistiko
parkiranja na avtomatiziranih parkiriščih in s pogodbo o delitvi prihodka in stroškov pri
poslovanju parkirišča P + R Dolgi most.

Nadzorni svet je sprotno prejemal zahtevane informacije in gradiva ter potrjene zapisnike
nadzornih svetov javnih podjetij povezanih v Javni holding Ljubljana.

1.3.3  Stališče do poročila neodvisnega revizorja

Nadzorni  svet  JAVNEGA  HOLDINGA  Ljubljana,  d.o.o.  se  strinja  s  poročilom  neodvisnega
revizorja.

1.3.4  Mnenje k letnemu poročilu

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. daje pozitivno mnenje k letnemu
poročilu družbe za leto 2007.
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1.4    Izjava o skladnosti upravljanja Javnega holdinga

Poslovodstvo Javnega holdinga se zaveda pomena in odgovornosti učinkovitega upravljanja
družbe, zato razvija sistem vodenja in upravljanja, ki zagotavlja preglednost in trajnost
razvoja.

Učinkoviti in odgovorni odnosi med direktorico, nadzornim svetom in lastniki so opredeljeni v
aktih družbe, ki so usklajeni z zakoni, ki urejajo področje delovanja družbe.

Družba pri  svojem poslovanju  spoštuje  vsa  načela,  zajeta  v  zakonih  in  drugih  predpisih,  ki
posegajo v delovanje Javnega holdinga.

Poslovodstvo skrbi za dober ustroj sistema notranjega kontroliranja in zagotavlja njegovo
uspešno delovanje. Preko Javnega holdinga je vzpostavljen učinkovit sistem notranjega
nadzora, ki dodatno zagotavlja ustrezno varnost sredstev ter točnost in popolnost podatkov
in informacij o poslovanju družbe.

Predmetna izjava o skladnosti upravljanja družbe se nanaša na leto 2007.
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2 POSLOVNO POROČILO

2.1 Gospodarska gibanja v državi

V letu 2007 je bila zabeležena visoka gospodarska rast (6,1%). Glavno gonilo visoke
gospodarske rasti sta bila visoka investicijska dinamika in rastoči izvoz. Predvsem drugo
polovico leta 2007 pa so zaznamovali inflacijski pritiski, ki so jih povzročili predvsem rast cen
surovin in energentov na svetovnih trgih.

V  letu  2007  je  stopnja  inflacije  dosegla  5,6%,  kar  je  dvakrat  več kot  leto  pred  tem,
povprečna letna pa 3,6%. V povprečju so se v letu 2007 cene storitev zvišale za 3,4%, cene
blaga pa za 2%. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih
potrebščin, je v letu 2007 v državah EU25 v povprečju znašala 3,2%, v evro območju pa 3,1%
(najvišjo stopnjo je dosegla Slovenija 5,7%).

Pospešek domače inflacije glede na leto 2006 je nastal predvsem kot posledica hitrejše rasti
cen hrane in tekočih goriv za ogrevanje in prevoz, v manjši meri pa zaradi zaokroževanja cen
navzgor ob uvedbi evra v začetku leta. Nekoliko manjši pospešek cen je bilo lani zaslediti tudi
v EMU, ki je bil prav tako vzpodbujen z rastjo cen nafte, drugih primarnih surovin ter hrane
na  svetovnih  trgih.  Apreciacija  evra  proti  dolarju  je  lani  blažila  vpliv  rasti  cen  nafte  na
inflacijo pri nas in v drugih državah EMU.

Med posameznimi skupinami cen so se v letu 2007 v primerjavi z enakim obdobjem lani
najbolj zvišale cene v skupini hrana in brezalkoholne pijače (12,9%), gostinske in
nastanitvene (8,6%) ter  stanovanj  (8%).  Regulirane cene so  se  v  letu  2007 spreminjale  v
skladu z glavnima usmeritvama vladnega Načrta uravnavanja reguliranih cen za leti 2006 in
2007. V letu 2007 so cene, ki so pod različnimi oblikami regulacije, zrasle za 7,2%.

Cene industrijskih proizvodov pri domačih proizvajalcih so se v letu 2007 v povprečju
povečale  za  6,3%, pri  čemer  je  bil  pomemben dejavnik  tega zvišanja  februarsko povišanje
cen oskrbe z električno energijo za podjetja (19,5% povišanje).

Za Slovenijo je bilo po prevzemu evra še naprej pomembno predvsem spremljanje gibanja
referenčnih  tečajev  za  ameriški  dolar.  V  razmerju  do evra  je  dolar  v  letu  2007 izgubljal  na
vrednosti. Januarja 2007 je bilo treba za evro odšteti 1,30 dolarja decembra 2007 pa že
1,456 dolarja.

Temeljna obrestna mera je naraščala iz 0,2% mesečno oziroma 2,38% letno v mesecu
januarju do 0,5% mesečno oziroma 6,05% letno v mesecu decembru 2007. Predpisana
obrestna mera zamudnih obresti je znašala 11,5% ter se z dnem 1.7.2007 povišala na 12%.
Leto 2007 je zaznamovala tudi  visoka rast evropske medbančne obrestne mere–Euribor. 6-
mesečni Euribor se je v letu 2007 povečal kar za 0,85 odstotne točke.

Povprečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2007 v povprečju dosegla 1.342,80 EUR, ki
je bila nominalno za 5,9% oziroma realno za 2,2% višja kot v letu 2006. Povišanje neto plač
je bilo večje zaradi učinkov sprememb v dohodninski ureditvi in sicer nominalno za 7,9% in
realno za 4,2%.

V  letu  2008  se  na  vseh  trgih  delovanja  pričakuje  zmerna  gospodarska  rast  ter  postopna
umiritev inflacije kot posledica umiritve cen osnovnih surovin in energentov na svetovnih
trgih.  Na slovenskem trgu se  pričakuje  v  letu  2008 4,6-odstotno gospodarsko rast  ob 3,5-
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odstotni inflaciji, na segmentu cen storitev gospodarskih javnih služb pa ohranitev določil
predpisov s področja regulacije cen za posamezne gospodarske javne službe.

2.2 Zadovoljstvo uporabnikov

Eden izmed ključnih ciljev pri izvajanju gospodarskih javnih služb je zadovoljen uporabnik
naših storitev. Za doseganje tega cilja potrebujemo tudi kakovostno informacijo o mnenjih
uporabnikov, zato sistematično spremljamo odnos uporabnika do ključnih področij delovanja
javnih podjetij. Poleg zbiranja reklamacij se poslužujemo tudi oblike raziskovanja, ki se
imenuje Panel. Ta se od drugih oblik raziskovanja razlikuje predvsem po stalnem vzorcu in
stalnem osnovnem naboru vprašanj. Stalnost nam omogoča ustrezno primerjavo rezultatov
in zaznavo sprememb v zadovoljstvu uporabnikov, ki so podlaga za ustrezen in pravočasen
sprejem ukrepov.

V kontinuiranem raziskovanju sodeluje 200 gospodinjstev, kar skupno predstavlja 543 oseb,
ki po svojih značilnostih izražajo stanje populacije na področjih, na katerih javna podjetja
izvajajo pretežni del dejavnosti. Raziskave se izvajajo štirikrat letno za obdobje pomlad,
poletje, jesen in zima. V vsakem drugem merjenju  se ponovi nabor vprašanj o poznavanju,
ugledu in ustreznosti razmerja med ceno in kakovostjo. Zadovoljstvo z izvajanjem storitev se
od leta 2006 ocenjuje pri vsakem merjenju. Pri izvajanju raziskav je bilo ugotovljeno, da
sodelovanje oseb v raziskavi pripomore k zanimanju za delovanje javnih podjetij, s čimer se
poveča poznavanje in pogosto tudi ugled ter zadovoljstvo. Sodelujoče osebe v raziskavi se
menjajo z jesenskim merjenjem, zato so rezultati v tem merjenju navadno nekoliko nižji.

Gibanje povprečnih ocen zadovoljstva s storitvami javnih podjetij

1

2

3

4

5

Energetika LPP Snaga Vo-Ka

pomlad 2004 jesen 2004 pomlad 2005 jesen 2005

zima 2005 pomlad 2006 poletje 2006 jesen 2006

zima 2006 pomlad 2007 poletje 2007 jesen 2007

zima 2007 povprečna vrednost

Vir: Rezultati kontinuiranega raziskovanja: Panel 2004, 2005, 2006,2007

Zadovoljstvo  z  izvajanjem  storitev  je  bilo  v  letu  2007  na  lestvici  od  1  do  5  ocenjeno  v
povprečju od 3,42 do 3,86. S povprečno oceno so uporabniki najvišje ocenili podjetje Snaga
z  3,79,  sledi  Energetika  Ljubljana  z  oceno  3,75,  Vodovod  -  Kanalizacija  z  oceno  3,61  in
Ljubljanski potniški promet z oceno 3,56. V primerjavi s povprečno oceno zadovoljstva za vsa
štiri  podjetja se je glede na leto 2006, ko je bila povprečna ocena 3,65 dvignila in sicer na
povprečno oceno 3,68.
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2.3 Poslovanje družbe

2.3.1 Analiza poslovanja

Po SRS 2006 smo zaradi predpisane opustitve kapitalske metode merjenja finančnih naložb
prevrednotili finančne naložbe v odvisna podjetja ter upoštevali nov model vrednotenja in v
skladu z njim naložbe ovrednotili po nabavni vrednosti. Z navedeno odpravo kapitalske
metode vrednotenja naložb v odvisne družbe ne prikazujemo več kot finančne prihodke
oziroma kot posebni prevrednotovalni popravek kapitala dobičkov odvisnih družb, pač pa se
dobički prikazujejo šele ob dejanskem nakazilu sredstev matičnemu podjetju. Izgube
odvisnih družb predstavljajo finančne odhodke le v primeru, če gre za stalne, zaporedne
izgube, pri čemer obstaja dvom o doseganju dobička v prihodnjem letu.

Ø Prihodki

Doseženi prihodki družbe skupno znašajo 6.286.941 EUR.

Finančni prihodki iz deležev v višini
5.747.688 EUR pomenijo nakazilo
dobička hčerinske družbe Energetika
Ljubljana po sklepu skupščine.
Finančni prihodki iz danih posojil v višini
109.603 EUR se nanašajo na finančne
prihodke od podjetij v skupini oziroma
obresti na dana posojila, preostali del
finančnih prihodkov v višini 406.437 EUR
so prihodki iz kratkoročnih terjatev, kjer
so izkazane obresti iz naslova vezanih
depozitov v bankah.

Struktura prihodkov družbe v letu 2007

Prihodki od
poslovanja

0,33%

Finančni
prihodki iz

deležev
91,42%

Finančni
prihodki iz

danih posojil
8,21%

Drugi prihodki
0,04%

Ø Odhodki

Odhodki družbe skupno znašajo 25.802.685 EUR.

Poslovni odhodki se nanašajo na
stroške materiala in storitev, stroške
dela, odpise vrednosti ter druge
poslovne odhodke. Skupno znašajo
3.806.129 EUR in predstavljajo 15%
vseh odhodkov družbe. Poslovni
odhodki dosegajo 79% odhodkov
preteklega leta.
Finančni odhodki znašajo 21.996.556
EUR, predstavljajo 85% vseh
odhodkov in se nanašajo na odpise
oziroma oslabitve finančnih naložb.

Struktura odhodkov družbe v letu 2007

Finančni odhodki

85,25%

Prenos deleža na

MOL

78,60%

Ljubljanski

potniški promet

6,65%

Odhodki

poslovanja

14,75%

Stroški materiala in storitev skupno znašajo 268.143 EUR, kar je 64% načrtovanih stroškov
in le 71,2% stroškov preteklega leta. Prevladujoči, 96% delež predstavljajo stroški storitev, ki
so doseženi v višini 253.261 EUR. V okviru stroškov storitev 62% delež predstavljajo stroški
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intelektualnih in osebnih storitev, ki se nanašajo predvsem na stroške na področju
informatike, izdelave javnomnenjskih raziskav, svetovanje na področju odnosov z javnostmi
ter kliping, pravno in davčno svetovanje in stroške revizije.

Stroški dela predstavljajo 14% odhodkov poslovanja oziroma 2% vseh odhodkov družbe in
so  za  13% nižji  od  načrtovane višine  ter  za  18% nižji  od  stroškov preteklega leta.  Stroški
dela vključujejo tudi izplačilo regresa za letni dopust vsem zaposlenim. Izhodiščne plače se v
letu 2007 niso spreminjale.

Drugi poslovni odhodki znašajo 2.950.647 EUR in dosegajo 78% odhodkov poslovanja
oziroma 11% vseh odhodkov družbe. Drugi poslovni odhodki dosegajo 78,7% višine
dosežene v predhodnem letu, kar je posledica financiranja prioritetnih investicijskih
programov iz poslovnega načrta javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za leta 2004, 2005,
2006 in 2007 v višini 2.948.486 EUR, na podlagi sklepa skupščine družbe.

Finančni odhodki znašajo 21.996.555 EUR in se nanašajo na odpise in oslabitve finančnih
naložb. Finančne naložbe v odvisna podjetja so skladno z določili SRS 2006 preračunane na
njihovo nabavno vrednost. Vrednost družb Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale v poslovnih
knjigah Javnega holdinga znaša 20.281.061 EUR. Navedeni znesek se zaradi prenosa
poslovnega deleža na Mestno občino Ljubljana z dnem 31.12.2007 v celoti pripozna v izkazu
poslovnega izida kot finančni odhodek iz oslabitve in odpisov finančnih naložb. Poleg tega se
kot odhodek pripozna tudi izguba družbe Ljubljanski potniški promet v višini 1.715.494 EUR.

Z ukinitvijo kapitalske metode vrednotenja naložb rezultati odvisnih podjetij, razen v primeru
oslabitve naložbe, ne vplivajo več na rezultat poslovanja Javnega holdinga. Podatke o
poslovanju odvisnih družb pa kljub temu  prikazujemo v naslednji tabeli.

Javno podjetje LETO 2007 v Eur LETO 2006 v Eur

Energetika Ljubljana 3.460.875 4.050.198

Vodovod - Kanalizacija 2.417.748 -1.602.289

LPP -1.715.494 840.991

Snaga 1.859.079 658.937

SKUPAJ 6.022.208 3.947.837

Ø Poslovni rezultat

Poslovni odhodki v višini 3.806.129 EUR in finančni odhodki v višini 21.996.556 EUR ter na
drugi strani finančni prihodki iz deležev v višini 5.747.688 EUR, tvorijo negativni poslovni izid.

Na negativni poslovni rezultat leta 2007 vpliva v pretežni meri sklep skupščine o soglasju, da
Javni holding, kot edini družbenik v podjetjih Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale, svoj
poslovni delež z dnem 31.12.2007 v celoti prenese na Mestno občino Ljubljana.

Na rezultat družbe pomembneje vpliva še sofinanciranje nujnih investicijskih nalog v višini
2.948.486 EUR podjetja Vodovod – Kanalizacija.

2.3.2 Upravljanje s tveganji

V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij je Javni holding v letu 2007 upošteval
pravila skrbnega finančnega poslovanja.
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Družba se ne srečuje z operativnim tveganjem, tečajnim tveganjem niti tveganjem
neizpolnitve, saj ima terjatve samo do svojih odvisnih družb ter kratkoročne depozite pri
bankah, vse v EUR. Na dan bilance stanja izkazuje družba dana dolgoročna posojila odvisnim
podjetjem,  ki  se  obrestujejo  z  medbančno  in  priznano  obrestno  mero.  Glede  na  navedeno,
izključujemo obrestno in kreditno tveganje.
Družba je plačilno sposobna, sproti, brez zamude poravnava zapadle obveznosti.

2.4 Investicije

V letu 2007 je bilo za investicje porabljenih skupno 20.392 EUR in sicer za nakup pisarniške
opreme in dveh računalnikov.

2.5 Javna naročila

Dne 23.12.2006 je v veljavo stopil nov Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06;
ZJN-2),  ki  se  je  začel  uporabljati  dne  7.1.2007.  ZJN-2  je  določil,  da  se  pri  oddaji  javnih
naročil za nabavo blaga, naročanje storitev in oddajo gradenj, katerih vrednost je nižja od
10.000 EUR za blago in storitve in 20.000 EUR za gradnje, njegove določbe ne uporabljajo,
ter  da  so  naročniki  glede  teh  naročil  dolžni  voditi  le  evidenco  o  njihovi  oddaji  z  navedbo
predmeta  in  vrednosti  javnega  naročila.  Prav  tako  je  ZJN-2  za  primere  naročanja  blaga  in
storitev, z vrednostjo predmeta javnega naročila enako ali  višjo od 10.000 EUR in nižjo od
40.000 EUR in v primeru naročanja gradenj enako ali višjo od 20.000 EUR in nižjo od 80.000
EUR določil, da se javna naročila, ki ustrezajo navedeni vrednosti, izvedejo po postopku
zbiranja ponudb, naročnik pa je pri tem dolžan zgolj pisno obrazložiti in dokumentirati izbiro
najugodnejše ponudbe in ponudnika in pri tem spoštovati temeljna načela javnega
naročanja. Na podlagi določil ZJN-2 je direktorica družbe dne 22.1.2007 sprejela interni akt –
Navodilo o oddaji javnih naročil, s katerim so se podrobneje določila ravnanja družbe kot
naročnika pri oddaji javnih naročil za nabavo blaga, naročanje storitev in oddajo gradenj,
katerih  vrednost  je  nižja  od 10.000 EUR za  blago in  storitve  in  20.000 EUR za  gradnje  ter
ravnanja družbe in enotni obrazci pri oddaji javnih naročil po postopku zbiranja ponudb.

V letu 2007 je bilo oddanih 77 javnih naročil, od tega 71 javnih naročil v vrednosti do 10.000
EUR,  od  katerih  je  bilo  59  naročil  oddanih  z  izdajo  naročilnice,  in  sicer  38  naročilnic  za
storitve in 21 naročilnic za blago, v skupni vrednosti 39.794 EUR brez DDV. Za preostalih 12
javnih naročil pod vrednostjo 10.000 EUR so bile z izbranimi ponudniki sklenjene pogodbe,
od tega je bilo 10 javnih naročil storitev in 2 javna naročila blaga, v skupni vrednosti 62.822
EUR brez DDV. Pet javnih naročil storitev je bilo oddanih skladno z internim aktom družbe po
postopku zbiranja ponudb, v skupni vrednosti 83.042 EUR brez DDV.

Javno naročilo za storitev »Revidiranje računovodskih izkazov JAVNEGA HOLDINGA
Ljubljana,  d.o.o.  in  povezanih  javnih  podjetij  za  leto  2007,  ki  vključuje  tudi  izdelavo
predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar-september 2007 za JAVNI HOLDING
Ljubljana, d.o.o. in povezana javna podjetja«, je bilo oddano po odprtem postopku. Razpisno
dokumentacijo je pripravila strokovna služba družbe, potrdila pa strokovna komisija, ki je
vodila postopek oddaje javnega naročila. Oddana vrednost navedenega javnega naročila je
znašala 97.406 EUR brez DDV.
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2.6 Upravljanje s kadri

Stanje zaposlenih

Na dan 31.12.2007 je bilo v Javnem holdingu 14 zaposlenih, od tega ena delavka za določen
čas. V začetku leta 2007 je eni delavki prenehalo delovno razmerje, sredi leta pa je družba
zaposlila delavko za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke (porodniška)
in začasno povečanega obsega dela, nanašajočega se na reorganizacijo družbe. Število
zaposlenih je tako glede na stanje na dan 31.12.2006 ostalo enako.

V letu  2007 je  bilo  v  primerjavi  s  predhodnim letom več bolniških  izostankov.  Prav  tako je
bilo v letu 2007 koriščenih več dni dopusta kot v letu 2006, manj pa je bilo izostankov zaradi
študijskih dopustov in porodniških odsotnosti.

Struktura zaposlenih

Izobrazbena struktura zaposlenih je
visoka, saj je na dan 31.12.2007 več
kot 70% zaposlenih imelo univerzitetno
ali podiplomsko stopnjo izobrazbe.
Starostna struktura zaposlenih na
navedeni dan je bila prav tako ugodna.
Povprečna starost zaposlenih je bila
namreč malo nad 40 let. Zaposleni so v
povprečju  imeli  15  -  16  let  delovnih
izkušenj.

Izobrazbena struktura zaposlenih
na dan 31.12.2007

specializacija
7%

srednješolska
7%

višješolska
21%

univerzitetna
58%

magisterij
7%

Izobraževanje

V letu 2007 se je na podlagi sklenjenih pogodb izobraževalo pet delavcev, od tega ena
delavka na dodiplomskem visokošolskem strokovnem programu, ostali pa na podiplomskem
programu za pridobitev magistrskega znanstvenega naziva. En zaposlen je uspešno zaključil
magistrski študij v začetku leta 2007.

Zaposleni so se udeleževali tudi strokovnih seminarjev in drugih podobnih oblik
izobraževanja, izpopolnjevanja ter usposabljanja, in sicer predvsem o aktualnih zadevah,
vezanih na delovanje družbe.

V letu 2007 je bilo porabljenih 997 EUR finančnih sredstev za plačilo šolnine in 446 EUR za
izobraževanje delavcev.

Varstvo pri delu

V letu 2007 je delavka, ki  se je na novo zaposlila v družbi,  opravila preventivni zdravstveni
pregled pri izbranem pooblaščenem zdravniku medicine dela. Navedena delavka je opravila
tudi preizkus znanja o teoretični in praktični usposobljenosti za varno delo in varstvo pred
požarom  na  delovnem  mestu,  katerega  je  v  letu  2007  opravila  tudi  delavka,  ki  se  je  na
delovno mesto vrnila s porodniškega dopusta.
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Vsi ostali zaposleni so zdravstvene preglede in preizkuse znanja o usposobljenosti za varno
delo in varstvo pred požarom opravili leto ali dve poprej ter jih bodo ponovno opravljali v
predpisanih ciklusih.

2.7 Razvojne usmeritve

Skupščina družbenikov je v okviru poslovnega načrta sprejela smernice poslovne politike, ki
predstavljajo temeljne usmeritve za oblikovanje poslovne politike javnih podjetij povezanih v
Javni holding za poslovno leto 2008.

Pri oblikovanju poslovne politike so kot razvojne smernice upoštevani Strategija trajnostnega
razvoja Mestne občine Ljubljana, Regionalni program ljubljanske urbane regije ter cilji in
strategije razvoja, opredeljeni v strateških razvojnih usmeritvah in zasnovah dolgoročnih
programov razvoja javnih podjetij.

Za nemoteno in s standardi kakovosti opredeljeno oskrbo
potrošnikov oziroma uporabnikov storitev bodo aktivnosti
usmerjene v zagotavljanje zanesljive, usklajene in za uporabnike
čim manj moteče posege v prostor in nemotenega zagotavljanja
vseh gospodarskih javnih služb, združenih v Javni holding.
Nadaljevalo se bo prilagajanje mednarodnim standardom kakovosti
ISO 9001, okoljevarstvenim certifikatom ISO 14001:2000.

Javni holding bo pozorno spremljal in izvajal smernice povezane z
razvojno in okoljsko zakonodajo ter mednarodnimi predpisi. V ta
namen bo zagotavljal obvladovanje in zmanjševanje škodljivih
vplivov na okolje v vseh fazah poslovnih procesov. Z investicijskimi
projekti bo zagotovljen tudi nadaljnji razvoj obveznih gospodarskih
javnih služb, s posodabljanjem komunalnih sistemov in
infrastrukture ter ohranjevanjem okolja in naravnih virov.
Aktivnosti bodo usmerjene v zniževanje emisij SO2 in CO2, izpušnih
plinov, preprečevanju škodljivih vplivov na podtalnico, ločevanju
padavinske od izcednih vod, ekološkim pristopom pri ravnanju z
odpadki, zadovoljevanju vseh sanitarnih, zdravstvenih in tehničnih
zahtev, ekološkim pristopom pri ravnanju z odpadki, povečevanju
deleža ločeno zbranih frakcij odpadkov in organskih kuhinjskih
odpadkov. Izvajale se bodo meritve in preskušanja skladno z
načeli sistema HACCP, ki opredeljuje pravočasno in čimprejšnje
prepoznavanje tveganj za zdravje ljudi, ki izhajajo iz rabe prostora
na vodovarstvenih območjih.

Poznavanje mnenj in stališč uporabnikov je eden izmed pogojev za
uspešno organizacijo izvajanja gospodarskih javnih služb na način,
ki  v  največji  možni  meri  zadovoljuje  čim več uporabnikov.  Zaradi
navedenega bomo nadaljevali s stalnim raziskovanjem odnosa
uporabnikov do delovanja javnih podjetij tudi v letu 2008 in 2009.
Analize in poročila bomo vključevali v sprejemanje poslovnih
odločitev.

razvojna in
okoljska

naravnanost

zanesljivost in
kakovost oskrbe

zadovoljstvo
uporabnikov
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Na ekonomskem področju poslovanja bodo aktivnosti usmerjene v
obvladovanje stroškov in povečanje učinkovitosti poslovanja.
Skupno izvajanje storitev in poenoteni postopki izvedbe javnih
naročil ter posledično skupni posegi v prostor bodo usmerjeni v
doseganje zniževanje stroškov in racionalizacijo poslovanja javnih
podjetij.

Cenovna politika bo usmerjena v oblikovanje in uveljavitev cen, ki
bodo zagotavljale nemoteno izvajanje dejavnosti ter ustrezen
dolgoročni razvoj javnih podjetij. Ob nadaljevanju restriktivne
cenovne politike si bomo prizadevali v čim večji meri pridobiti
sredstva kohezijskih skladov in tako zagotoviti potrebna razvojna
sredstva. Pri tem pa ves čas iskali možnosti za nove finančne vire
tudi na povečanju obsega dosedanjih tržnih storitev in uvajanju
novih.

V podjetjih se zavedamo, da je strokovno in učinkovito izvajanje
nalog odvisno od vseh zaposlenih. Zaradi navedenega je poleg
zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja nujno krepiti
pripadnost zaposlenih podjetju in sistemu ter posebno pozornost
namenjati znanjem, izkušnjam in sposobnostim zaposlenih na
način, ki omogoča medsebojno dopolnjevanje teh vrednot.
Pripadnost zaposlenih se bo krepila z zagotovitvijo socialne
varnosti, dodatnega pokojninskega zavarovanja, dobrih delovnih
pogojev z učinkovitim sistemom nagrajevanja in napredovanja,
zanesljivostjo zaposlitve in še večje vključenosti zaposlenih pri
iskanju ustreznih rešitev na različnih področjih. Z možnostjo
pridobitve novega strokovnega znanja z izobraževanjem, dodatnim
usposabljanjem in izpopolnjevanjem se bo zaposlene permanentno
usmerjalo v nadgradnjo sposobnosti in doseganje večje
produktivnosti. Posebna pozornost bo namenjena internemu
komuniciranju s ciljem doseganja boljšega pretoka informacij,
spodbujanju timskega dela, fleksibilnosti, motivaciji, podpori
inovativnosti in ustvarjalnemu razmišljanju, uporabi dobrih praks
ter utrjevanju povezanosti med zaposlenimi v sistemu.
Organizacijsko klimo bomo še naprej razvijali s procesom
izboljševanja organizacije dela, krepitvijo medsebojnega zaupanja
ter preko organizacije skupnih srečanj in izdajanja internega
glasila. Prepričani smo, da bo posledica osebnostnega in
strokovnega razvoja zaposlenih vidna tudi pri uporabnikih naših
storitev v smislu večje kakovosti in učinkovitosti, kot tudi
racionalnosti in prijaznosti.

Pri komuniciranju z javnostmi bomo še naprej zagotavljali javnost
in transparentnost, skrbeli, da bo javnost hitro in kakovostno
informirana o dogodkih, poslovnih odločitvah, spremembah in
ostalih aktivnostih v Javnem holdingu in javnih podjetjih. Pri
informiranju bomo uporabljali orodja komuniciranja preko medijev,
kot so novinarske konference, sporočila za javnost, predvsem pa
skrbeli za stalne, dnevne odnose s predstavniki različnih medijev.
Občanke in občane bomo o aktualnih aktivnostih seznanjali tudi v
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glasilu Ljubljana, še nadalje pa bomo skrbeli za kakovostno
podajanje informacij preko spletnega portala, katerega bomo ob
reorganizaciji ustrezno preoblikovali. Informacije, ki se nanašajo
na življenjske situacije občank in občanov, bomo predstavili tudi v
tiskani obliki.

Podlaga za učinkovito poslovanje in doseganje ciljev poslovodstva
je izdelava registra tveganj v podjetjih. Za uspešno doseganje
zastavljenih ciljev je potrebno celovito prepoznavanje tveganj ter
njihovo obvladovanje. Vsako podjetje samo najbolje pozna
tveganja, s katerimi se srečuje pri svojem delovanju. Prizadevali si
bomo, da bodo tako matična družba kot javna podjetja pristopila k
izdelavi registra tveganj.

Služba  za  notranjo  revizijo  bo  skladno  z  notranjim  aktom  in
standardi notranjega revidiranja pripravila letni načrt dela službe.
V njem bodo na podlagi predhodne ocene dejavnikov tveganosti
opredeljene notranje revizije z nazivi revidirancev in revidiranih
področij poslovanja. Potrjen letni načrt dela bo podlaga za
izvajanje notranjih revizij. Predvidoma se bo v naslednjem obdobju
z notranjimi revizijami preverjala pravilnost in namenskost
(so)financiranja nalog in programov povezanih javnih podjetij ter
načrtovanje in izvajanje investicij, ob tem pa se bodo izvajale tudi
revizije izbranih področij poslovanja. Cilj notranjerevizijskih
pregledov je  predvsem s podajanjem priporočil in ukrepov za
odpravo nepravilnosti prispevati k izboljšanju poslovanja ter s tem
pomagati organizaciji pri doseganju zastavljenih ciljev. Dodana
vrednost službe za notranjo revizijo ni zgolj v razkrivanju
nepravilnosti in pomanjkljivosti v poslovanju in s tem notranjem
opozarjanju poslovodstva, temveč predvsem v podajanju
kakovostnih priporočil, na podlagi katerih se zagotavlja pravilnost
in izboljšuje smotrnost poslovanja povezanih javnih podjetij in
matične družbe.

Na področju informatizacije procesov bodo aktivnosti usmerjene v
poenotenje procesov oziroma v iskanje elementov povezovanja
določenih podpornih informacijskih podsistemov, skladno z
reorganizacijskimi smernicami in cilji, ki jih bo sprejel lastnik.
Integracija sistemov za odnose s strankami, v okviru katerih bo
primarni cilj standardizirati naročniške sisteme javnih podjetij, bo
prinesla pomembno dodano vrednost na področju transparentnosti
poslovanja in komunikacij z uporabniki javnih storitev. Posebna
pozornost bo namenjena standardizaciji programske in strojne
opreme, saj bomo s tem zmanjšali stroške informacijske
tehnologije v javnih podjetjih, povečali zanesljivost in varnost
delovanja, istočasno pa omogočili upravljanje z znanjem (kadri)
med podjetji.
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2.8 Pomembni dogodki po koncu poslovnega leta

Na ustanovni seji dne 9.1.2008 se je sestal in konstituiral nadzorni svet Javnega holdinga.

Skupščina Javnega holdinga je v mesecu januarju 2008 z dnem 1.4.2008 ponovno imenovala
za direktorico družbe Zdenko Grozde, za štiriletno mandatno obdobje.
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO

3.1 Računovodski izkazi
3.1.1 Bilanca stanja

v EUR

Pojasnila 31.12.2007 31.12.2006
Indeks

31.12.07/
31.12.06

SREDSTVA   183.905.523 203.737.564 90,3

A. DOLGOROČNA SREDSTVA  168.091.693 191.214.333 87,9
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne

časovne razmejitve 3.2.1.1 1.323 1.905 69,4
1. Dolgoročne premoženjske pravice 1.323 1.905 69,4
II. Opredmetena osnovna sredstva 3.2.1.2 41.063 64.226 63,9
3.  Druge naprave in oprema 41.063 64.226 63,9
IV. Dolgoročne finančne naložbe 3.2.1.3 168.049.307 191.148.202 87,9
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 167.119.544 189.116.099 88,4
a) Delnice in deleži v družbah v skupini 167.119.544 189.116.099 88,4
2. Dolgoročna posojila 929.763 2.032.103 45,8
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 929.763 2.032.103 45,8

B. KRATKOROČNA  SREDSTVA 14.248.631 12.520.535 113,8
III. Kratkoročne finančne naložbe 3.2.1.4 13.547.507 9.259.594 146,3
2. Kratkoročna posojila 13.547.507 9.259.594 146,3
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 1.194.192 1.379.521 86,6
b) Kratkoročna posojila drugim 12.353.315 7.880.073 156,8
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.2.1.5 644.587 3.252.285 19,8
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 644.486 2.022.548 31,9
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 101 0    -
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 0 1.229.737 0,0
V. Denarna sredstva 3.2.1.6 56.537 8.656 653,2

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.2.1.7 1.565.199 2.696 58.056,3

IZVENBILANČNA EVIDENCA 4.522 648.264 0,7

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   183.905.523 203.737.564 90,3

A. KAPITAL 3.2.1.8 182.259.745 203.595.677 89,5
I. Vpoklicani kapital 3.2.1.9 151.446.841 151.446.841 100,0
1. Osnovni kapital 151.446.841 151.446.841 100,0
II. Kapitalske rezerve 3.2.1.10 30.812.904 73.730.305 41,8
V. Preneseni čisti poslovni izid 0 -16.521.754 0,0
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 -5.059.715 0,0

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE 3.2.1.11 32.495 53.052 61,3

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 32.495 53.052 61,3

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.613.283 88.835 1.816,0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.2.1.12 1.613.283 88.835 1.816,0
1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 1.562.982 558 280.104,3
2.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 17.345 36.312 47,8
5.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti 32.956 51.965 63,4

IZVENBILANČNA EVIDENCA 4.522 648.264 0,7

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.
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3.1.2 Izkaz poslovnega izida

                                                                                                                                                           v EUR

Pojasnila 2007 2006
Indeks
07/ 06

1.  + Čisti prihodki od prodaje 3.2.2.2 188 488 38,5
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem

doseženi z opravljanjem druge dejavnosti 188 488 38,5
4.  + Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi

prihodki) 3.2.2.2 20.664 1.127 1.833,5

5. - Stroški blaga, materiala in storitev 3.2.2.6 268.143 376.360 71,2
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški

porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji 14.882 17.128 86,9

b.1)  Stroški storitev povezani s podjetji v skupini 15.050 6.472 232,5

b.2)  Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 238.211 352.760 67,5

6. - Stroški dela 3.2.2.8 554.269 676.536 81,9

a)  Stroški plač 416.715 497.450 83,8

b)  Stroški socialnih zavarovanj 78.151 95.189 82,1

b.1)  Stroški pokojninskih zavarovanj 46.863 56.831 82,5

b.2)  Drugi stroški socialnih zavarovanj 31.288 38.358 81,6

c)  Drugi stroški dela 59.403 83.897 70,8

7. - Odpisi vrednosti 3.2.2.9 33.070 21.473 154,0

a)  Amortizacija 13.223 21.473 61,6

c)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 19.847 0    -

8. - Drugi poslovni odhodki 3.2.2.10 2.950.647 3.751.262 78,7

a)  Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini 2.948.486 3.743.752 78,8

b)  Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji 2.161 7.510 28,8

9.  + Finančni prihodki iz deležev 3.2.2.3 5.747.688 834.585 688,7

a)  Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 5.747.688 834.585 688,7

10. + Finančni prihodki iz danih posojil 3.2.2.3 516.040 503.844 102,4
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezani z

opravljanjem drugih dejavnosti 109.603 170.974 64,1
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z

opravljanjem drugih dejavnosti 406.437 332.870 122,1

12. - Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 3.2.2.11 21.996.555 1.602.289 1.372,8

14. - Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1 618 0,2
b)  Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih

obveznosti 1 0    -

c)  Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 618 0,0

15. + Drugi prihodki 3.2.2.4 2.361 28.779 8,2

19. = ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(1+4-5-6-7-8+9+10+11-12-14+15) -19.515.744 -5.059.715 385,7

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.
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3.1.3 Izkaz denarnih tokov

v EUR

2007 2006

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Postavke izkaza poslovnega izida -5.570.035 -4.774.382
  Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 23.213 30.396

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz
poslovnih obveznosti -3.773.060 -4.804.778

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -1.820.188 0
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter

odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 2.549.084 -2.475.534
  Začetne manj končne poslovne terjatve 2.607.700 -1.299.921
  Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -1.562.503 -96
  Končni manj začetni poslovni dolgovi 1.524.447 -1.177.696
  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -20.560 2.178
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri  poslovanju  (a+b) -3.020.951 -7.249.917

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju 6.850.027 7.262.828
  Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 5.747.688 834.585
  Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 1.102.339 0
  Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb  0 6.428.242
b) Izdatki pri naložbenju -3.781.194 -10.954

Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev  0 -1.982
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -9.325 -8.972

  Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -3.771.869 0
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) 3.068.833 7.251.874

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju 0 0
b) Izdatki pri financiranju 0 0
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b) 0 0

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 56.537 8.655

x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) 47.882 1.957
y) Začetno stanje denarnih sredstev 8.655 6.698

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.
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3.1.4 Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala za leto 2007
v EUR

Vpoklicani
kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz dobička
Presežek

 iz
prevrednot.

Preneseni čisti poslovni
izid

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

Skupaj
Osnovni
kapital

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

Preneseni
čisti

dobiček

Prenesena
čista izguba

Čisti
dobiček

poslovnega
leta

Čista
 izguba

poslovnega
leta

A. Začetno stanje v obdobju 1.1.2007 151.446.841 73.730.305 0 0 0 0 -16.521.754 -5.059.715 203.595.677
B. Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 -1.820.188 0 -19.515.744 -21.335.932
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta  0 0 0 0 0 0 0 0 -19.515.744 -19.515.744
h) Plačilo davka od dobička za leto 2004 0 0 0 0 0 -1.820.188 -1.820.188
C. Premiki v kapitalu 0 -42.917.401 0 0 0 0 18.341.942 0 24.575.459 0
a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine

kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta  0 -19.515.744 0 0 0 0 0 0 19.515.744 0
f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0 -23.401.657 0 0 0 0 18.341.942 0 5.059.715 0
Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Končno stanje v obdobju 31.12.2007 151.446.841 30.812.904 0 0 0 0 0 0 0 182.259.745

BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0

Izkaz gibanja kapitala za leto 2006
v EUR

Vpoklicani
kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz dobička
Presežek

 iz
prevrednot.

Preneseni čisti poslovni
izid

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

Skupaj
Osnovni
kapital

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

Preneseni
čisti

dobiček

Prenesena
čista izguba

Čisti
dobiček

poslovnega
leta

Čista
izguba

poslovnega
leta

A. Začetno stanje v obdobju 1.1.2006 151.446.841 73.730.305 0 0 0 0 -16.521.754 0 0 208.655.392
B. Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.059.715 -5.059.715
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.059.715 -5.059.715
C. Premiki v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Končno stanje v obdobju 31.12.2006 151.446.841 73.730.305 0 0 0 0 -16.521.754 0 -5.059.715 203.595.677

BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA  0  0  0  0  0 0 -16.521.754 0 -5.059.715 -21.581.469

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.



LETNO POROČILO 2007                                                                                                             JAVNI HOLDING Ljubljana28

3.1.5 Izkaz bilančne izgube

v EUR

31.12.2007 31.12.2006

a) + Čisti poslovni izid poslovnega leta -19.515.744 -5.059.715
b) + Preneseni čisti dobiček/Prenesena čista izguba -21.581.469 -16.521.754
b1) + Prenesena čista izguba – plačilo davka od

dobička 2004 -1.820.188 0
c) + Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0
č) - Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave 0 0
d) - Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave

in nadzornega sveta 0 0
d1) + Pokrivanje izgube/dobička in stroš.preteklih let

v breme kapitalskih rezerv 42.917.401 0
e) = Bilančna izguba (a+b+c-č-d) 0 -21.581.469

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.
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3.2 Razkritja postavk v računovodskih izkazih

Ø Računovodske usmeritve
Javni holding vodi poslovne knjige v skladu z ZGD – 1 in Slovenskimi računovodskimi
standardi  2006,  ki  na  nekaterih  področjih  ponujajo  več rešitev,  o  njihovi  izbiri  pa  odloča
družba sama. Izbrane računovodske rešitve in razkrivanje informacij je usklajeno z Enotnimi
računovodskimi usmeritvami Javnega holdinga in odvisnih javnih podjetij, ki jih je sprejel
Svet  ustanoviteljev  in  ki  so  povzeta  v  Pravilniku  o  računovodstvu  Javnega  holdinga  in  v
posameznih pravilnikih odvisnih podjetij.

Ø Kapitalske povezave
Javni holding ima v 100% lasti naslednje družbe, katerih kapital na dan 31.12.2007 znaša:

v EUR

31.12.2007

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. Verovškova 70, Ljubljana 150.733.099

JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Vodovodna cesta 90, Ljubljana 142.724.440

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. Celovška cesta 160, Ljubljana 20.147.876

SNAGA Javno podjetje d.o.o. Povšetova 6, Ljubljana 33.814.159

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. skladno z Zakonom o gospodarskih družbah pripravlja tudi
konsolidirane računovodske izkaze oziroma konsolidirano letno poročilo.

Ø Temeljne predpostavke in splošne računovodske usmeritve
Javni holding upošteva pri pripravi računovodskih izkazov temeljni računovodski
predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov ter upoštevanje časovne
neomejenosti delovanja.

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so
predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Izbrana različica bilance stanja je opisana v SRS 24.4. Postavke v bilanci stanja so prikazane
po neodpisani vrednosti kot razlika med celotno vrednostjo in popravkom vrednosti. Izbrana
različica izkaza poslovnega izida je v SRS 25.5. opredeljena kot različica I, izbran izkaz
denarnih tokov pa je v SRS 26.9. opredeljen kot različica II, sestavljena po posredni metodi
in v zaporedni stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz bilance stanja in iz
izkaza poslovnega izida ter dodatnih računovodskih podatkov. Izkaz gibanja kapitala, ki je
prikazan v obliki, ki je v SRS opredeljena kot različica II, je sestavljen v obliki razpredelnice
sprememb vseh sestavin kapitala.

Javni holding nima ne področnih ne območnih odsekov.

Računovodski izkazi so izraženi v EUR, brez centov.

Poslovno leto Javnega holdinga je enako koledarskemu letu.
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Ø Posamezne računovodske usmeritve
a) Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju
ovrednotijo po nabavni vrednosti.
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavnih cenah,
zmanjšanih za enakomerno časovno amortizacijo. V bilanci stanja je vpisana zgolj
neodpisana  vrednost,  ki  je  razlika  med  nabavno  vrednostjo  in  popravkom  vrednosti.  V
nabavni vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev so všteti njegova nakupna cena in vsi
stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo. Kasneje nastali stroški, ki povečujejo
koristi opredmetenih osnovnih sredstev, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če pa stroški
povečujejo dobo koristnosti tega sredstva, se zmanjšuje do takrat obračunani popravek
vrednosti sredstva.
Neopredmetena sredstva s končnimi dobami koristnosti so dolgoročne premoženjske pravice,
sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti pa podjetje nima.
Amortizirljiva sredstva se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja in po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega posameznega osnovnega
sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev sledeča:

 Amortizacijske skupine  stopnje

 Računalniška in programska oprema 25-33,3%

 Druga elektronska oprema 10-12,5%

 Pohištvo in druga oprema 10-16,0%

Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih družba ne določa, zato je osnova za amortizacijo
enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.
Za merjenje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po njihovem
pripoznanju družba  uporablja model nabavne vrednosti.

b) Finančne naložbe

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in
kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti
podjetje naložbenik v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje.
Finančne naložbe družbe so pri začetnem pripoznanju razporejene na deleže v odvisne
družbe in dana posojila (dolgoročna posojila in kratkoročni depoziti).
Dolgoročne finančne naložbe vseh vrst se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji
ustrezajo naložena denarna sredstva ali drugačna sredstva. Dolgoročne finančne naložbe
predstavljajo naložbe v kapital odvisnih podjetij. Če finančna naložba izgublja vrednost
(zaradi neuspešnega oziroma negativnega poslovanja odvisnega podjetja), mora družba
oceniti, v kakšni velikosti je treba v breme finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov
finančnih naložb oblikovati popravek njene začetno izkazane vrednosti. Oslabitev finančne
naložbe v višini letne izgube odvisnega podjetja družba opravi skladno s pravilnikom konec
vsakega poslovnega leta, v kolikor je odvisno podjetje ustvarilo izgubo zaporedno vsaj dve
leti in obstaja upravičen dvom o njegovem nadaljnjem poslovanju.
Kratkoročne finančne naložbe v posojila so izkazane z nabavnimi vrednostmi, ki predstavljajo
vplačane zneske posojila in pogodbene obresti.
Tiste dolgoročne finančne naložbe, ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja,
se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe.
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c) Terjatve

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih
listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če
njihova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost.
Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev. Popravka terjatev ne
oblikujemo, ker gre za terjatve do odvisnih družb in ne obstaja utemeljen dvom o njihovi
neizpolnitvi.

č) Kapital

Celotni kapital izraža lastniško financiranje družbe in njeno obveznost do lastnikov.
Opredeljen je z zneski, ki so jih lastniki vložili v družbo kot osnovni kapital, s povečanji
kapitala iz naslova uspešnosti poslovanja ter kapitalskimi rezervami.

d) Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Javni holding oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Osnova
za določitev teh rezervacij je aktuarski izračun, ki se opravi najmanj vsake tri leta. Če na dan
poročila ni pripravljena aktuarska ocena, se uporabi kot podlaga zadnja ocena in se razkrije
datum, ko je bila izdelana.

e) Prihodki

Javni holding razčlenjuje prihodke na poslovne, finančne in druge prihodke. Prihodki se
pripoznavajo ob fakturiranju storitev (hkrati s terjatvami iz naslova prodanih storitev), ker se
šteje, da je prodajalec na kupca prenesel vsa tveganja.
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju
povezano s povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče
zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej
pripoznavajo hkrati.
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami in
tudi v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti in kot prevrednotovalni finančni
prihodki. Finančni prihodki se priznavajo samo, kadar ne obstaja dvom glede njihove velikosti
in poplačljivosti. Za obresti se prihodki pripoznavajo v zneskih, ki se nanašajo na pretečeno
obdobje.

f) Odhodki

Javni holding razčlenjuje odhodke na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge
odhodke.
Odhodki so zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobje v obliki zmanjšanj
sredstev ali povečanj dolgov; prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Prve predstavljajo
predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih
odhodkov, ki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve.
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3.2.1 Pojasnila k bilanci stanja

3.2.1.1 Neopredmetena sredstva

1.323 EUR
Neopredmetena sredstva predstavljajo vlaganja v materialne pravice za programsko opremo.
Vsa sredstva so bila pridobljena z nakupom od drugih pravnih oseb in so ovrednotena z
nakupno ceno, povečano za vse stroške, povezane s pridobitvijo teh sredstev.

V letu 2007 se prevrednotovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev ni izvajalo.

Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
v EUR

Materialne pravice

Nabavna vrednost

Stanje 1.1. 49.224

    Zmanjšanja 15.748

Stanje 31.12. 33.476

Popravek vrednosti

Stanje 1.1. 47.319

    Amortizacija 582

    Zmanjšanja 15.748

Stanje 31.12. 32.153

Neodpisana (sedanja) vrednost

  Stanje 1.1.2007 1.905

  Stanje 31.12.2007 1.323

3.2.1.2 Opredmetena osnovna sredstva

41.063 EUR
Vsa opredmetena osnovna sredstva so v lasti podjetja in niso obremenjena s hipoteko.
Družba na dan 31.12.2007 nima nobenih finančnih obveznosti v zvezi s pridobitvijo osnovnih
sredstev.

V letu 2007 se prevrednotovanje opredmetenih osnovnih sredstev ni izvajalo.

Opredmetena osnovna sredstva se nanašajo na:
v EUR

31.12.2007 31.12.2006 Indeks
07/06

Oprema 27.764 50.927 54,5

Drobni inventar 0 0        -

Umetniška dela 13.299 13.299 100,0

Skupaj 41.063 64.226 63,9

Zmanjšanja se nanašajo na odpise pisarniške opreme, ki je zaradi selitve postala
neuporabna, povečanja pa na nakup nove pisarniške opreme in dva računalnika.
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev:
v EUR

Oprema Drobni
inventar

Umetniška
dela Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1.1. 335.226 1.741 13.299 350.266

    Povečanja 20.392 0 0 20.392

    Zmanjšanja 216.457 641 0 217.098

Stanje 31.12. 139.161 1.100 13.299 153.560

Popravek vrednosti

Stanje 1.1. 284.299 1.741 0 286.040

    Amortizacija 12.641 0 0 12.641

    Zmanjšanja 185.543 641 0 186.184

Stanje 31.12. 111.397 1.100 0 112.497

Neodpisana (sedanja) vrednost

  Stanje 1.1.2007 50.927 0 13.299 64.226

  Stanje 31.12.2007 27.764 0 13.299 41.063

3.2.1.3 Dolgoročne finančne naložbe

168.049.307 EUR
Dolgoročne finančne naložbe se nanašajo na družbe v skupini:

v EUR

31.12.2007 31.12.2006
Indeks
07/06

Deleži in delnice v družbah v skupini 167.119.544 189.116.099 88,4

Dolgoročna posojila družbam v skupini 929.763 2.032.103 45,8

Skupaj 168.049.307 191.148.202 87,9

Ø Deleži in delnice v družbah v skupini
167.119.544 EUR

Deleži in delnice v družbah v skupini se nanašajo na:
v EUR

31.12.2007 Povečanje /
zmanjšanje 31.12.2006 Indeks

07/06

Energetika Ljubljana 93.165.121 0 93.165.121 100,0

Vodovod – Kanalizacija 36.743.028 0 36.743.028 100,0

Ljubljanski potniški promet 15.437.513 -1.715.494 17.153.007 90,0

Snaga 21.773.882 -1.858.187 23.632.069 92,1

Ljubljanske tržnice 0 -6.350.505 6.350.505 0,0

Žale 0 -9.594.591 9.594.591 0,0

Parkirišča 0 -2.477.778 2.477.778 0,0

Skupaj 167.119.544 -21.996.555 189.116.099 88,4

Javno  podjetje  Snaga  je  na  podlagi  sklepa  Sveta  ustanoviteljev  prejelo  sklep  o  rednem
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi vračila zemljišč podjetju Parkirišča, s čimer se je
sanirala napaka storjena pri otvoritveni bilanci dne 1.1.1993 in zaključil enoletni postopek
prenosa stvarnega vložka. Tako se je vrednost naložbe Javnega holdinga v podjetje Snaga
znižala za 1.858.187 EUR ter s tem povečala vrednost naložbe v podjetje Parkirišča.
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Sklep skupščine o soglasju, da Javni holding, kot edini družbenik v podjetjih Ljubljanske
tržnice, Parkirišča in Žale, svoj poslovni delež z dnem 31.12.2007 v celoti prenese na Mestno
občino Ljubljana je bil sprejet na seji dne 23.3.2007. Finančne naložbe v odvisna podjetja so
skladno  z  določili  SRS  2006  preračunane  na  njihovo  nabavno  vrednost,  vrednost  teh  treh
podjetij v poslovnih knjigah Javnega holdinga pa znaša 20.281.061 EUR. Navedeni znesek se
pripozna v izkazu poslovnega izida kot finančni odhodek iz oslabitve in odpisov finančnih
naložb.
Oslabitev finančne naložbe v višini 1.715.494 EUR predstavlja izgubo podjetja Ljubljanski
potniški promet.

Ø Dolgoročna posojila podjetjem v skupini
929.763 EUR

Struktura dolgoročnih posojil podjetjem v skupini:
v EUR

31.12.2007 31.12.2006 Indeks
07/06

Ljubljanski potniški promet 0 85.279 0,0

Ljubljanski potniški promet 161.484 355.199 45,5

Ljubljanski potniški promet 245.430 553.300 44,4

Snaga 522.849 1.038.325 50,4

Skupaj 929.763 2.032.103 45,8

Del  dolgoročnih  posojil  v  skupnem  znesku  1.194.192  EUR,  ki  zapade  v  odplačilo  v
naslednjem letu, se izkazuje med kratkoročnimi posojili.

3.2.1.4 Kratkoročne finančne naložbe

13.547.507 EUR
Kratkoročne finančne naložbe v posojila so izkazane z nabavnimi vrednostmi, ki predstavljajo
vplačane zneske posojila in pogodbene obresti. Med temi naložbami je izkazan tudi
kratkoročni del dolgoročnih finančnih naložb.

v EUR

31.12.2007 31.12.2006 Indeks
07/06

Kratkoročna posojila podjetjem v skupini 1.194.192 1.379.521 86,6

Kratkoročna  posojila drugim 12.353.315 7.880.073 156,8

Skupaj 13.547.507 9.259.594 146,3

Ø Kratkoročna posojila družbam v skupini
1.194.192 EUR

v EUR

31.12.2007 31.12.2006 Indeks
07/06

Ljubljanski potniški promet 0 161.383 0,0

Ljubljanski potniški promet 91.163 85.279 106,9

Ljubljanski potniški promet 215.312 202.971 106,1

Ljubljanski potniški promet 327.241 316.179 103,5

Ljubljanske tržnice 0 53.238 0,0

Snaga 560.476 560.471 100,0

Skupaj 1.194.192 1.379.521 86,6
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Kratkoročno dana posojila družbam v skupini predstavlja del dolgoročnih posojil, ki zapadejo
v odplačilo v letu 2008. Skupna vrednost odplačil posojil v letu 2007 je znašala 1.398.228
EUR,  obračunane  obresti  pa  109.603  EUR.  V  tabeli  je  prikazano  tudi  posojilo  družbi
Ljubljanske tržnice, ki na dan 31.12.2007 ni več del skupine. Posojila se obrestujejo po
povprečni ponderirani obrestni meri na medbančnem trgu oziroma po medbančni obresti
meri, za dobo 5 let.

Ø Kratkoročna posojila drugim
12.353.315 EUR

Kratkoročni  depoziti  pri  poslovnih  bankah  so  obrestovani  z  letno  obrestno  mero  4,95% do
5,13%.

3.2.1.5 Kratkoročne poslovne terjatve

644.587 EUR
Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami so v bilanci stanja izkazane naslednje vrste terjatev:

v EUR

31.12.2007 31.12.2006
Indeks
07/06

Druge kratkoročne terjatve do podjetij v skupini 644.486 2.022.548 31,9

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 101 0        -

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 0 1.229.737 0,0

Skupaj 644.587 3.252.285 19,8

Druge kratkoročne terjatve do podjetij v skupini predstavljajo nepovratno dana nakazila po
pogodbi o financiranju programov poslovnega načrta podjetja Vodovod - Kanalizacija za leta
2004, 2005, 2006 in 2007. Sredstva se nakazujejo podjetju Vodovod - Kanalizacija na podlagi
zahtevka oziroma podpisane izvajalske pogodbe za realiziranje prednostnih nalog, določenih
v pogodbi za posamezno leto. Dano nakazilo se obravnava kot dani predujem, po zaključku
posamezne faze izgradnje (po prejemu situacije), pa prejemnik sredstev pripadajoči del
sredstev prenese na dolgoročne rezervacije za prejeta sredstva, Javni holding pa med druge
poslovne odhodke. Na dan 31.12.2006 je znašalo stanje danih predujmov 2.022.548 EUR,
skupni znesek nakazil po navedenih pogodbah v letu 2007 znaša 1.570.422 EUR, od katerih
je znesek v višini 2.948.486 EUR že prikazan med drugimi poslovnimi odhodki.
Kratkoročne  poslovne  terjatve  do  drugih  na  dan  31.12.2006,  ki  predstavljajo  plačane
akontacije davka od dobička, po odločbi DURS pa smo to prikazali kot znižanje rezultata
preteklih let.
Popravki terjatev na dan 31.12.2007 niso oblikovani.

3.2.1.6 Denarna sredstva

56.537 EUR
Na dan 31.12.2007 je imelo podjetje na transakcijskem računu pri NLB in SKB skupaj 56.537
EUR.

3.2.1.7 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

1.565.199 EUR
Na dan 31.12.2007 smo oblikovali postavko odloženi stroški v višini 1.562.982 EUR, ki
predstavlja odhodke, ki bodo nastali v prihodnjem letu oziroma stanje obveznosti po
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pogodbah o sofinanciranju nujnih investicijskih nalog podjetja Vodovod - Kanalizacija.
Preostali znesek v višini 2.217 EUR predstavlja kratkoročno odložene stroške – plačilo
literature, prejete v letu 2008.

3.2.1.8 Kapital

182.259.745 EUR
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani (osnovni) kapital in kapitalske rezerve.
Celotni kapital podjetja na dan 31.12.2007 znaša 182.259.745 EUR in se je znižal za plačilo
davka za leto 2004 ter izgubo tekočega leta.

3.2.1.9 Osnovni kapital

151.446.841 EUR
Osnovni kapital Javnega holdinga znaša po 7. členu družbene pogodbe 151.446.841 EUR;
vsak družbenik ima osnovni vložek v višini poslovnega deleža po 8. členu družbene pogodbe.

3.2.1.10 Kapitalske rezerve

30.812.904 EUR
Kapitalske rezerve podjetja znašajo 30.812.904 EUR in so posledica opravljanja revalorizacije
osnovnega kapitala do leta 2001. V letu 2007 je družba v breme kapitalskih rezerv po sklepu
poslovodstva pokrivala tako izgube preteklih kot tekočega leta, v skupni višini 42.917.401
EUR. Izguba preteklih let znaša 23.401.657 EUR, pri čemer je znesek 21.581.469 EUR
vsebovan v izkazih za leto 2006, kot prenesena izguba preteklih let. Znesek 1.820.188 EUR
pa predstavlja plačilo davka od dobička za leto 2004, ki se, skladno s SRS 2006, prikaže kot
izguba preteklih let. Izguba tekočega leta znaša 19.515.744 EUR oziroma skupaj z izgubo
preteklih let 42.917.401 EUR.

Ob splošnem prevrednotenju kapitala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (5,6%) pa
bi bila izkazana izguba večja za 11.409.304 EUR in bi znašala 30.925.048 EUR.

3.2.1.11 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

32.495 EUR
Podjetje je na podlagi aktuarskega izračuna oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in
odpravnine zaposlencev v višini 32.495 EUR.
Prikaz gibanja dolgoročnih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.

v EUR
Aktuarski

izračun
31.12.2007

Povečanje/
zmanjšanje Črpanje

Aktuarski
izračun

31.12.2006

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 22.629 -20.664 0 43.293

Rezervacije za jubilejne nagrade 9.866 1.158 1.051 9.759

Skupaj 32.495 -19.506 1.051 53.052
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3.2.1.12 Kratkoročne poslovne obveznosti

1.613.283 EUR
v EUR

31.12.2007 31.12.2006 Indeks
07/06

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 1.562.982 558 280.104,3

Kratkoročne poslovne obveznosti dobaviteljev 17.345 36.312 47,8

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 32.956 51.965 63,4

Skupaj 1.613.283 88.835 1.816,0

Deset največjih dobaviteljev v letu 2007:
· Ninamedia d.o.o. v višini 49.778 EUR,
· Kliping d.o.o. v višini 19.830 EUR,
· Mestna občina Ljubljana v višini 17.948 EUR,
· Ličer Solutions d.o.o. v višini 17.540 EUR,
· Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o. v višini 15.050 EUR,
· Šircelj Consulting d.o.o. v višini 13.824 EUR,
· KPMG Slovenija d.o.o. v višini 12.569 EUR,
· Inštitut Itaka v višini 11.400 EUR,
· Mizarska dela Matjaž Korez s.p. v višini 11.184 EUR in
· Enki d.o.o. v višini 10.630 EUR.

Ø Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini predstavlja preostalo obveznost do
podjetja Vodovod – Kanalizacija po pogodbi o financiranju programov poslovnega načrta v
višini  1.562.982  EUR,  ki  se  na  drugi  strani  prikazuje  kot  kratkoročne  aktivne  časovne
razmejitve.

3.2.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

3.2.2.1 Prihodki

6.286.941 EUR
V letu 2007 je imela družba sledečo strukturo prihodkov:

v EUR

2007 2006 Indeks
07/06

Prihodki od poslovanja 20.852 1.615 1.291,1

Prihodki financiranja 6.263.728 1.338.429 468,0

Drugi prihodki 2.361 28.779 8,2

Skupaj 6.286.941 1.368.823 459,3

3.2.2.2 Poslovni prihodki

20.852 EUR
Poslovne prihodke predstavljajo čisti poslovni prihodki od prodaje storitev v višini 188 EUR
ter drugi poslovni prihodki od odprave rezervacij v višini 20.664 EUR.
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3.2.2.3 Finančni prihodki

6.263.728 EUR
Finančni prihodki se nanašajo na:

v EUR

2007 2006
Indeks
07/06

Finančni prihodki iz deleže v družbah v skupini 5.747.688 834.585 688,7

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 516.040 503.844 102,4

Skupaj 6.263.728 1.338.429 468,0

Finančne prihodke iz deležev predstavlja nakazilo dobička odvisnega podjetja Energetika
Ljubljana po sklepu Sveta ustanoviteljev. Finančne prihodke iz posojil, danim drugim pa
predstavljajo finančni prihodki iz posojil, danim družbah v skupini v višini 109.603 EUR ter
finančni prihodki oziroma obresti depozitov pri bankah v višini 406.437 EUR.

3.2.2.4 Drugi prihodki

2.361 EUR
So realizirani v višini 2.361 EUR in predstavljajo povračilo stroškov taks in obresti.

3.2.2.5 Odhodki

25.802.685 EUR
Odhodki so bili v letu 2007 obračunani v višini in strukturi, kot je prikazana v tabeli:

v EUR

2007 2006
Indeks
07/06

Poslovni odhodki 3.806.129 4.825.631 78,9

Finančni odhodki 21.996.556 1.602.907 1.372,3

Skupaj 25.802.685 6.428.538 401,4

3.2.2.6 Stroški blaga, materiala in storitev

268.143 EUR
Razčlenitev stroškov materiala in storitev.

v EUR

2007 2006 Indeks
07/06

Stroški materiala 14.882 17.128 86,9

Stroški storitev 253.261 359.232 70,5

Skupaj 268.143 376.360 71,2

Ø Stroški materiala
14.882 EUR

v EUR

2007 2006 Indeks
07/06

Stroški energije 3.142 5.905 53,2

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 9.597 8.417 114,0

Drugi stroški materiala 2.143 2.806 76,3

Skupaj 14.882 17.128 86,9
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Ø Stroški storitev
253.261 EUR

v EUR

2007 2006 Indeks
07/06

Stroški transportnih storitev 17.404 20.347 85,5

Stroški storitev vzdrževanja 3.301 4.582 72,0

Stroški najemnin 21.063 13.783 152,8

Povračila stroškov v zvezi z delom 2.664 5.605 47,5

Stroški bančnih storitev ter zavarovalne premije 1.053 2.483 42,4

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 156.610 217.163 72,1

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 8.011 11.597 69,1

Stroški fizičnih oseb 8.947 12.690 70,5

Stroški drugih storitev 34.208 70.982 48,2

Skupaj 253.261 359.232 70,5

Postavka stroški intelektualnih in osebnih storitev vključuje stroške pravnega in davčnega
svetovanja v višini 35.050 EUR, stroške svetovanja za odnose z javnostmi ter kliping v višini
25.637 EUR, storitve na področju informatike v višini 32.445 EUR, stroške javnomnenjskih
raziskav v višini 49.778 EUR, ostalo pa predstavljajo druge storitve (stroški revizije, drugi
stroški) v višini 13.700 EUR.
Celotni znesek za revizorja za leto 2007 znaša 11.540 EUR in ni vključen med stroške za leto
2007, temveč bo izkazan, ko bo revizija za leto 2007 opravljena.
Postavka stroški fizičnih oseb v celoti predstavlja izplačila sejnin članom Nadzornega sveta
podjetja, skupaj s prispevki.

3.2.2.7 Stroški po funkcionalnih skupinah

3.806.129 EUR
Stroški v višini 3.806.129 EUR predstavljajo stroške splošnih dejavnosti.

3.2.2.8 Stroški dela

554.269 EUR
V skladu z določbami kolektivnih pogodb in splošnih aktov Javnega holdinga je vsako
delovno mesto razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred in ovrednoteno z ustreznim
koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela. Plača zaposlenega je
sestavljena iz osnovne plače, dodatka za minulo delo ter dela plače na podlagi individualno
ocenjene delovne uspešnosti. Vsem zaposlenim je bil v letu 2007 izplačan tudi regres.

v EUR

2007 2006 Indeks
07/06

Stroški plač 416.715 497.450 83,8

Stroški socialnih zavarovanj 31.288 38.358 81,6

Stroški pokojninskih zavarovanj 46.863 56.831 82,5

Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev 27.071 37.281 72,6

Drugi stroški dela 32.332 46.616 69,4

Skupaj 554.269 676.536 81,9

Direktorica prejema plačo na podlagi individualne pogodbe in je za obdobje od januarja do
decembra  za  opravljanje  funkcije  oziroma  nalog  v  družbi  v  letu  2007  prejela  53.172  EUR
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bruto plače in 8.441 EUR drugih prejemkov (bruto nagrada, povračila prevoza, prehrane).
Drugih individualnih pogodb v družbi ni.
Nihče  od  zaposlenih  v  Javnem  holdingu  v  letu  2007  ni  vložil  nobenih  zahtev  za  kakšna
dodatna izplačila na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o
zaposlitvi, s katerimi se podjetje ne strinja.
Javni holding ni odobril predujmov, posojil ali poroštev članom poslovodstva ali članom
Nadzornega sveta.
Vrhovno sodišče je v sporu (tožba delavke zaradi uskladitve plače) razsodilo v korist družbe
in naložilo delavki vračilo preveč izplačane plače (izplačilo po sodbi Višjega sodišča) v skupni
višini 14.336 EUR bruto, za kar je družba že opravila ustrezne poračune pri državnih organih
(DURS), delavka pa bo neto izplačilo (6.994 EUR) obročno vračala preko odtegljaja od plače.

3.2.2.9 Odpisi vrednosti

33.070 EUR
V letu 2007 je bila obračunana amortizacija v naslednjih zneskih.

v EUR

2007 2006 Indeks
07/06

Amortizacija 13.223 21.474 61,6

  - Amortizacija neopredmetena dolgoročna sredstva 582 618 94,2

  - Amortizacija opreme 12.641 20.037 63,1

  - Amortizacija DI 0 818 0,0

Prevrednotovalni poslovni odhodki 19.847 0        -

Skupaj 33.070 21.473 154,0

Prevrednotovalni poslovni odhodki predstavljajo odpis osnovnih sredstev, ki zaradi selitve
družbe na novo lokacijo niso več uporabni.

3.2.2.10 Drugi poslovni odhodki

2.950.647 EUR
v EUR

2007 2006 Indeks
07/06

Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini 2.948.486 3.743.752 78,8

Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji 2.161 7.510 28,8

Skupaj 2.950.647 3.751.262 78,7

Drugi poslovni odhodki, povezani s podjetji v skupini, predstavljajo odhodke po pogodbi o
financiranju programov poslovnega načrta podjetja Vodovod – Kanalizacija za leta 2004,
2005, 2006 in 2007, ki je bila podpisana na podlagi sklepa skupščine. V letu 2007 je družba
nakazala podjetju Vodovod - Kanalizacija nepovratna sredstva v višini 1.570.422 EUR,
podjetje pa je porabilo sredstva v višini 2.948.486 EUR, znesek v višini 644.486 EUR pa
prikazujemo kot kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini.

3.2.2.11 Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

21.996.555 EUR
Sklep skupščine o soglasju, da Javni holding, kot edini družbenik v podjetjih Ljubljanske
tržnice, Parkirišča in Žale, svoj poslovni delež z dnem 31.12.2007 v celoti prenese na Mestno
občino Ljubljana je bil sprejet na seji dne 21.3.2007. Finančne naložbe v odvisna podjetja so
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skladno  z  določili  SRS  2006  preračunane  na  njihovo  nabavno  vrednost,  vrednost  teh  treh
podjetij v poslovnih knjigah Javnega holdinga pa znaša 20.281.061 EUR. Navedeni znesek se
pripozna v izkazu poslovnega izida kot finančni odhodek iz oslabitve in odpisov finančnih
naložb.
Oslabitev finančne naložbe v višini 1.715.494 EUR predstavlja izgubo podjetja Ljubljanski
potniški promet.

3.2.3 Pojasnila k izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnega toka prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev, ki jih je podjetje v
posameznem obdobju ustvarilo pri poslovanju (ustvarjanju in prodajanju proizvodov in
storitev), pri naložbenju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in finančne naložbe) ter
pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in njihovem vračanju). Na
podlagi denarnih izidov posameznih dejavnosti lahko sklepamo iz katerih virov podjetje
pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja.

Izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi (II. različica) in v zaporedni
stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz izkaza poslovnega izida in
sprememb kategorij v bilanci stanja ter dodatnih podatkov.

Iz  izkaza  denarnega  toka  lahko  ugotovimo,  da  je  podjetje  v  letu  2007  ustvarilo  prebitek
izdatkov pri poslovanju v višini 3.020.951 EUR in prebitek prejemkov pri naložbenju v višini
3.068.833 EUR.
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3.2.4 Zabilančna evidenca
4.522 EUR

Pregled zabilančne evidence:
v EUR

31.12.2007 31.12.2006
Indeks
07/06

Dana poroštva za posojila 0 643.560 0,0

    Poroštvo za Snaga (št. pog.452/33) 0 212.925 0,0

    Poroštvo za Snaga (št. pog.453/65) 0 430.635 0,0

Drobni inventar v uporabi 4.522 4.705 96,1

Skupaj 4.522 648.265 0,7

Javni holding je bil porok podjetju Snaga za izdano bančno garancijo NLB d.d. v korist
Ekološko razvojnemu skladu RS, Ljubljana, z dne 28.9.1999, pri katerem je podjetje Snaga
pridobilo dva dolgoročna kredita, ki ju je v letu 2007 predčasno odplačalo.
Vrednost drobnega inventarja v uporabi znaša 4.522 EUR in predstavlja drobni inventar, ki je
bil ob prenosu v uporabo v celoti odpisan.

3.2.5 Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja

Stopnja lastniškosti  financiranja, ki  kaže finančno varnost družbe je visoka, kar kaže, da se
Javni holding financira iz lastnih sredstev, viri financiranja so dolgoročni. Tako stopnja
lastniškosti kot stopnja dolgoročnosti financiranja sta se rahlo znižali.

Osnovna sredstva predstavljajo le še 0,023% vseh sredstev družbe, njihov delež se je glede
na predhodno leto še nekoliko zmanjšal. Več kot 92% sredstev je dolgoročnih, kar pomeni,
da se večina dolgoročnih sredstev financira iz dolgoročnih virov. Stopnja dolgoročnosti
sredstev se glede na predhodno leto ni bistveno spremenila.

Plačilna sposobnost družbe se je glede na predhodno leto sicer znižala, toda družba z
likvidnimi sredstvi pokriva vse obveznosti.
Donosnost kapitala je zaradi negativnega poslovnega rezultata negativna.

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA 2007 2006

Temeljni kazalniki stanja financiranja

1. Stopnja lastniškosti financiranja 99,11 99,93

2. Stopnja dolgoročnosti financiranja 99,12 99,96

Temeljni kazalniki stanja investiranja

3. Stopnja osnovnosti investiranja 0,0233 0,0325

4. Stopnja dolgoročnosti investiranja 92,21 93,89

Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja

5. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 4.300,02 3.078,67

6. Koeficient neposredne pokritosti kratkročnih obveznosti  (hitri koeficient) 0,04 0,10

7. Koeficient pospešene pokritosti kratkročnih obveznosti  (pospešeni koeficient) 0,43 36,71

8. Koeficient kratkoročne pokritosti kratkročnih obveznosti  (kratkoročni koeficient) 8,83 140,94

Temeljni kazalniki gospodarnosti

9. Koeficient gospodarnosti poslovanja 0,01 0,00

Temeljni kazalniki dobičkonosnosti

10. Koeficient čiste dobičkovnosti kapitala -0,10 -0,05
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3.4 Poročilo neodvisnega revizorja
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	Mesto Ljubljana je leta 1994, z namenom zagotovitve učinkovitejšega, uspešnejšega in gospodarnejšega izvajanja javnih služb ustanovilo Holding mesta Ljubljane, d.o.o. družbo za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji. Mesto Ljubljana je s sklepom o ustanovitvi nanj preneslo ustanoviteljske pravice in mu zagotovilo osnovni kapital s stvarnim vložkom – poslovnimi deleži v javnih podjetjih, katerih edini ustanovitelj in družbenik je bilo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o., JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., ŽALE Javno podjetje d.o.o., SNAGA Javno podjetje d.o.o. in PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. (v nadaljevanju Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija, Ljubljanski potniški promet, Ljubljanske tržnice, Žale, Snaga in Parkirišča).
	Pravni nasledniki premoženja Mesta Ljubljane so marca 2001 sprejeli delitveno bilanco in junija 2001 podpisali Družbeno pogodbo o ustanovitvi Holdinga Ljubljane.  Dne 27.6.2001 je bila družba vpisana v sodni register z novo firmo - Holding Ljubljana, družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o.
	Dne 30.9.2004 je skupščina družbe sprejela sklepe o spremembi firme in skrajšane firme družbe, o dopolnitvi naslova družbe, o uskladitvi dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti ter o sprejemu prečiščenega besedila družbene pogodbe. Družba skladno z navedenim posluje s firmo JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb oziroma s skrajšano firmo, ki se glasi JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju Javni holding). Dne 10.10.2007 je skupščina družbe sprejela sklepa o uskladitvi osnovnega kapitala in vložkov družbenikov z uvedbo evra in sprejemu prečiščenega besedila družbene pogodbe.
	Skupščina družbe je dne 22.3.2007 sprejela sklep o soglasju, da Javni holding, kot edini družbenik v javnih podjetjih Parkirišča, Ljubljanske tržnice in Žale, svoj poslovni delež v celoti prenese na Mestno občino Ljubljana. Dne 20.7.2007 je pooblastila direktorico družbe za podpis pogodb o prenosu poslovnega deleža Javnega holdinga iz navedenih javnih podjetij na Mestno občino Ljubljano z dnem 31.12.2007. Navedeno pomeni, da je Mestna občina Ljubljana postala edini družbenik javnih podjetij, ki izvajajo dejavnost gospodarskih javnih služb le na območju Mestne občine Ljubljana. V Javni holding so od 31.12.2007 povezana štiri javna podjetja:
	Energetika Ljubljana,
	Vodovod – Kanalizacija,
	Ljubljanski potniški promet in
	Snaga.
	Dejavnost družbe
	Namen družbe je usklajevanje investicij ter opravljanje strokovno tehničnih nalog oziroma servisnih storitev za javna podjetja, kamor sodijo predvsem priprava enotnih izhodišč za izdelavo letnih načrtov, usklajevanje predlogov investicijskih načrtov javnih podjetij, izvajanje nadzora nad poslovanjem javnih podjetij, spremljanje izvajanja cenovne politike, skrb za enotno informiranje uporabnikov storitev javnih podjetij ter priprava analiz in poročil o poslovanju javnih podjetij.
	Javni holding opravlja tudi strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za potrebe Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., ki je pristojen za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnih podjetjih in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb.
	V Javni holding povezana javna podjetja, izvajajo gospodarske javne službe, s čimer se zagotavljajo osnovni pogoji za zagotavljanje javnih dobrin prebivalcev v Mestni občini Ljubljana in okolici. Nenehne družbene spremembe in razvoj ter zahteve uporabnikov narekujejo tudi dvig kakovosti javnih dobrin ter vedno bolj učinkovito in uporabnikom prijazno izvajanje dejavnosti javnih služb.
	Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih služb, pri čemer je primarni poudarek na zanesljivi in kakovostni oskrbi uporabnikov, kar se odraža tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Pomemben vidik v izvajanju dejavnosti javnih služb je in mora biti tudi skrb za okolje in naravne vire.
	Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih služb, pri čemer je primarni poudarek na zanesljivi in kakovostni oskrbi uporabnikov, kar se odraža tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Pomemben vidik v izvajanju dejavnosti javnih služb je in mora biti tudi skrb za okolje in naravne vire.
	Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih služb, pri čemer je primarni poudarek na zanesljivi in kakovostni oskrbi uporabnikov, kar se odraža tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Pomemben vidik v izvajanju dejavnosti javnih služb je in mora biti tudi skrb za okolje in naravne vire.
	Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih služb, pri čemer je primarni poudarek na zanesljivi in kakovostni oskrbi uporabnikov, kar se odraža tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Pomemben vidik v izvajanju dejavnosti javnih služb je in mora biti tudi skrb za okolje in naravne vire.
	Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih služb, pri čemer je primarni poudarek na zanesljivi in kakovostni oskrbi uporabnikov, kar se odraža tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Pomemben vidik v izvajanju dejavnosti javnih služb je in mora biti tudi skrb za okolje in naravne vire.
	Notranja organiziranost družbe
	Struktura lastništva kapitala





	Na podlagi delitvene bilance so na seji skupščine družbenikov dne 14.6.2001 pravni nasledniki Mesta Ljubljane sprejeli družbeno pogodbo, s katero so bili določeni poslovni deleži Mestne občine Ljubljana in devetih primestnih občin: Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice v osnovnem kapitalu Holdinga Ljubljana, d.o.o. Občina Vodice je v istem letu Mestni občini Ljubljana prodala svoj poslovni delež, ki je znašal 1,05% osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d.o.o. V prvi polovici leta 2002 je Mestni občini Ljubljana s pogodbo o prenosu poslovnega deleža odprodala 1,0% svojega poslovnega deleža tudi Občina Velike Lašče, ki je ostala lastnica preostalih 0,39% osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d.o.o. Navedeni delež je Občina Velike Lašče prodala Mestni občini Ljubljani v letu 2007, in sicer s pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža z določilom, da se 31.12.2007 šteje za dan prenosa poslovnega deleža.
	Z istim dnem prenosa je svoj poslovni delež (1,83%) prodala Mestni občini Ljubljana tudi Občina Ig. Mestna občina Ljubljana ima tako v Javnem holdingu 87,32% poslovni delež.
	Z istim dnem prenosa je svoj poslovni delež (1,83%) prodala Mestni občini Ljubljana tudi Občina Ig. Mestna občina Ljubljana ima tako v Javnem holdingu 87,32% poslovni delež.
	Z istim dnem prenosa je svoj poslovni delež (1,83%) prodala Mestni občini Ljubljana tudi Občina Ig. Mestna občina Ljubljana ima tako v Javnem holdingu 87,32% poslovni delež.
	Z istim dnem prenosa je svoj poslovni delež (1,83%) prodala Mestni občini Ljubljana tudi Občina Ig. Mestna občina Ljubljana ima tako v Javnem holdingu 87,32% poslovni delež.
	Z istim dnem prenosa je svoj poslovni delež (1,83%) prodala Mestni občini Ljubljana tudi Občina Ig. Mestna občina Ljubljana ima tako v Javnem holdingu 87,32% poslovni delež.
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	Skupščina družbe
	Svet ustanoviteljev
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	Na ustanovni seji dne 9.1.2008 se je sestal in konstituiral nadzorni svet Javnega holdinga.
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	Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.
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	Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.
	Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.
	3.1.3 Izkaz denarnih tokov
	3.1.4 Izkaz gibanja kapitala
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	Javni holding vodi poslovne knjige v skladu z ZGD – 1 in Slovenskimi računovodskimi standardi 2006, ki na nekaterih področjih ponujajo več rešitev, o njihovi izbiri pa odloča družba sama. Izbrane računovodske rešitve in razkrivanje informacij je usklajeno z Enotnimi računovodskimi usmeritvami Javnega holdinga in odvisnih javnih podjetij, ki jih je sprejel Svet ustanoviteljev in ki so povzeta v Pravilniku o računovodstvu Javnega holdinga in v posameznih pravilnikih odvisnih podjetij.
	Kapitalske povezave
	Javni holding ima v 100% lasti naslednje družbe, katerih kapital na dan 31.12.2007 znaša:
	JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. skladno z Zakonom o gospodarskih družbah pripravlja tudi konsolidirane računovodske izkaze oziroma konsolidirano letno poročilo.
	Temeljne predpostavke in splošne računovodske usmeritve
	Javni holding upošteva pri pripravi računovodskih izkazov temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov ter upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.
	Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
	Izbrana različica bilance stanja je opisana v SRS 24.4. Postavke v bilanci stanja so prikazane po neodpisani vrednosti kot razlika med celotno vrednostjo in popravkom vrednosti. Izbrana različica izkaza poslovnega izida je v SRS 25.5. opredeljena kot različica I, izbran izkaz denarnih tokov pa je v SRS 26.9. opredeljen kot različica II, sestavljena po posredni metodi in v zaporedni stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida ter dodatnih računovodskih podatkov. Izkaz gibanja kapitala, ki je prikazan v obliki, ki je v SRS opredeljena kot različica II, je sestavljen v obliki razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala.
	Javni holding nima ne področnih ne območnih odsekov.
	Računovodski izkazi so izraženi v EUR, brez centov.
	Računovodski izkazi so izraženi v EUR, brez centov.
	Računovodski izkazi so izraženi v EUR, brez centov.
	Računovodski izkazi so izraženi v EUR, brez centov.
	Računovodski izkazi so izraženi v EUR, brez centov.
	Računovodski izkazi so izraženi v EUR, brez centov.
	Računovodski izkazi so izraženi v EUR, brez centov.
	Poslovno leto Javnega holdinga je enako koledarskemu letu.
	Posamezne računovodske usmeritve



	a) Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva




	Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti.
	Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavnih cenah, zmanjšanih za enakomerno časovno amortizacijo. V bilanci stanja je vpisana zgolj neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. V nabavni vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev so všteti njegova nakupna cena in vsi stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo. Kasneje nastali stroški, ki povečujejo koristi opredmetenih osnovnih sredstev, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če pa stroški povečujejo dobo koristnosti tega sredstva, se zmanjšuje do takrat obračunani popravek vrednosti sredstva.
	Neopredmetena sredstva s končnimi dobami koristnosti so dolgoročne premoženjske pravice, sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti pa podjetje nima.
	Amortizirljiva sredstva se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev sledeča:
	Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih družba ne določa, zato je osnova za amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.
	Za merjenje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po njihovem pripoznanju družba  uporablja model nabavne vrednosti.
	b) Finančne naložbe
	Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti podjetje naložbenik v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje.
	Finančne naložbe družbe so pri začetnem pripoznanju razporejene na deleže v odvisne družbe in dana posojila (dolgoročna posojila in kratkoročni depoziti).
	Dolgoročne finančne naložbe vseh vrst se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna sredstva ali drugačna sredstva. Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v kapital odvisnih podjetij. Če finančna naložba izgublja vrednost (zaradi neuspešnega oziroma negativnega poslovanja odvisnega podjetja), mora družba oceniti, v kakšni velikosti je treba v breme finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov finančnih naložb oblikovati popravek njene začetno izkazane vrednosti. Oslabitev finančne naložbe v višini letne izgube odvisnega podjetja družba opravi skladno s pravilnikom konec vsakega poslovnega leta, v kolikor je odvisno podjetje ustvarilo izgubo zaporedno vsaj dve leti in obstaja upravičen dvom o njegovem nadaljnjem poslovanju.
	Kratkoročne finančne naložbe v posojila so izkazane z nabavnimi vrednostmi, ki predstavljajo vplačane zneske posojila in pogodbene obresti.
	Tiste dolgoročne finančne naložbe, ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe.
	c) Terjatve
	Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev. Popravka terjatev ne oblikujemo, ker gre za terjatve do odvisnih družb in ne obstaja utemeljen dvom o njihovi neizpolnitvi.
	č) Kapital
	Celotni kapital izraža lastniško financiranje družbe in njeno obveznost do lastnikov. Opredeljen je z zneski, ki so jih lastniki vložili v družbo kot osnovni kapital, s povečanji kapitala iz naslova uspešnosti poslovanja ter kapitalskimi rezervami.
	d) Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
	Javni holding oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Osnova za določitev teh rezervacij je aktuarski izračun, ki se opravi najmanj vsake tri leta. Če na dan poročila ni pripravljena aktuarska ocena, se uporabi kot podlaga zadnja ocena in se razkrije datum, ko je bila izdelana.
	e) Prihodki
	Javni holding razčlenjuje prihodke na poslovne, finančne in druge prihodke. Prihodki se pripoznavajo ob fakturiranju storitev (hkrati s terjatvami iz naslova prodanih storitev), ker se šteje, da je prodajalec na kupca prenesel vsa tveganja.
	Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej pripoznavajo hkrati.
	Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami in tudi v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti in kot prevrednotovalni finančni prihodki. Finančni prihodki se priznavajo samo, kadar ne obstaja dvom glede njihove velikosti in poplačljivosti. Za obresti se prihodki pripoznavajo v zneskih, ki se nanašajo na pretečeno obdobje.
	f) Odhodki
	Javni holding razčlenjuje odhodke na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.
	Odhodki so zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobje v obliki zmanjšanj sredstev ali povečanj dolgov; prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.
	Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Prve predstavljajo predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov, ki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve.
	Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Prve predstavljajo predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov, ki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve.
	3.2.1 Pojasnila k bilanci stanja


	3.2.1.1
	Neopredmetena sredstva predstavljajo vlaganja v materialne pravice za programsko opremo. Vsa sredstva so bila pridobljena z nakupom od drugih pravnih oseb in so ovrednotena z nakupno ceno, povečano za vse stroške, povezane s pridobitvijo teh sredstev.
	V letu 2007 se prevrednotovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev ni izvajalo.
	V letu 2007 se prevrednotovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev ni izvajalo.
	V letu 2007 se prevrednotovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev ni izvajalo.
	3.2.1.2



	Vsa opredmetena osnovna sredstva so v lasti podjetja in niso obremenjena s hipoteko. Družba na dan 31.12.2007 nima nobenih finančnih obveznosti v zvezi s pridobitvijo osnovnih sredstev.
	V letu 2007 se prevrednotovanje opredmetenih osnovnih sredstev ni izvajalo.
	Zmanjšanja se nanašajo na odpise pisarniške opreme, ki je zaradi selitve postala neuporabna, povečanja pa na nakup nove pisarniške opreme in dva računalnika.
	Zmanjšanja se nanašajo na odpise pisarniške opreme, ki je zaradi selitve postala neuporabna, povečanja pa na nakup nove pisarniške opreme in dva računalnika.
	Zmanjšanja se nanašajo na odpise pisarniške opreme, ki je zaradi selitve postala neuporabna, povečanja pa na nakup nove pisarniške opreme in dva računalnika.
	3.2.1.3 Dolgoročne finančne naložbe



	Dolgoročne finančne naložbe se nanašajo na družbe v skupini:
	Deleži in delnice v družbah v skupini se nanašajo na:
	Javno podjetje Snaga je na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev prejelo sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi vračila zemljišč podjetju Parkirišča, s čimer se je sanirala napaka storjena pri otvoritveni bilanci dne 1.1.1993 in zaključil enoletni postopek prenosa stvarnega vložka. Tako se je vrednost naložbe Javnega holdinga v podjetje Snaga znižala za 1.858.187 EUR ter s tem povečala vrednost naložbe v podjetje Parkirišča.
	Sklep skupščine o soglasju, da Javni holding, kot edini družbenik v podjetjih Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale, svoj poslovni delež z dnem 31.12.2007 v celoti prenese na Mestno občino Ljubljana je bil sprejet na seji dne 23.3.2007. Finančne naložbe v odvisna podjetja so skladno z določili SRS 2006 preračunane na njihovo nabavno vrednost, vrednost teh treh podjetij v poslovnih knjigah Javnega holdinga pa znaša 20.281.061 EUR. Navedeni znesek se pripozna v izkazu poslovnega izida kot finančni odhodek iz oslabitve in odpisov finančnih naložb.
	Oslabitev finančne naložbe v višini 1.715.494 EUR predstavlja izgubo podjetja Ljubljanski potniški promet.
	Struktura dolgoročnih posojil podjetjem v skupini:
	Del dolgoročnih posojil v skupnem znesku 1.194.192 EUR, ki zapade v odplačilo v naslednjem letu, se izkazuje med kratkoročnimi posojili.
	Del dolgoročnih posojil v skupnem znesku 1.194.192 EUR, ki zapade v odplačilo v naslednjem letu, se izkazuje med kratkoročnimi posojili.
	Del dolgoročnih posojil v skupnem znesku 1.194.192 EUR, ki zapade v odplačilo v naslednjem letu, se izkazuje med kratkoročnimi posojili.
	3.2.1.4



	Kratkoročne finančne naložbe v posojila so izkazane z nabavnimi vrednostmi, ki predstavljajo vplačane zneske posojila in pogodbene obresti. Med temi naložbami je izkazan tudi kratkoročni del dolgoročnih finančnih naložb.
	Kratkoročno dana posojila družbam v skupini predstavlja del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v letu 2008. Skupna vrednost odplačil posojil v letu 2007 je znašala 1.398.228 EUR, obračunane obresti pa 109.603 EUR. V tabeli je prikazano tudi posojilo družbi Ljubljanske tržnice, ki na dan 31.12.2007 ni več del skupine. Posojila se obrestujejo po povprečni ponderirani obrestni meri na medbančnem trgu oziroma po medbančni obresti meri, za dobo 5 let.
	Kratkoročno dana posojila družbam v skupini predstavlja del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v letu 2008. Skupna vrednost odplačil posojil v letu 2007 je znašala 1.398.228 EUR, obračunane obresti pa 109.603 EUR. V tabeli je prikazano tudi posojilo družbi Ljubljanske tržnice, ki na dan 31.12.2007 ni več del skupine. Posojila se obrestujejo po povprečni ponderirani obrestni meri na medbančnem trgu oziroma po medbančni obresti meri, za dobo 5 let.
	Kratkoročno dana posojila družbam v skupini predstavlja del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v letu 2008. Skupna vrednost odplačil posojil v letu 2007 je znašala 1.398.228 EUR, obračunane obresti pa 109.603 EUR. V tabeli je prikazano tudi posojilo družbi Ljubljanske tržnice, ki na dan 31.12.2007 ni več del skupine. Posojila se obrestujejo po povprečni ponderirani obrestni meri na medbančnem trgu oziroma po medbančni obresti meri, za dobo 5 let.
	Kratkoročno dana posojila družbam v skupini predstavlja del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v letu 2008. Skupna vrednost odplačil posojil v letu 2007 je znašala 1.398.228 EUR, obračunane obresti pa 109.603 EUR. V tabeli je prikazano tudi posojilo družbi Ljubljanske tržnice, ki na dan 31.12.2007 ni več del skupine. Posojila se obrestujejo po povprečni ponderirani obrestni meri na medbančnem trgu oziroma po medbančni obresti meri, za dobo 5 let.
	Kratkoročno dana posojila družbam v skupini predstavlja del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v letu 2008. Skupna vrednost odplačil posojil v letu 2007 je znašala 1.398.228 EUR, obračunane obresti pa 109.603 EUR. V tabeli je prikazano tudi posojilo družbi Ljubljanske tržnice, ki na dan 31.12.2007 ni več del skupine. Posojila se obrestujejo po povprečni ponderirani obrestni meri na medbančnem trgu oziroma po medbančni obresti meri, za dobo 5 let.
	Kratkoročno dana posojila družbam v skupini predstavlja del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v letu 2008. Skupna vrednost odplačil posojil v letu 2007 je znašala 1.398.228 EUR, obračunane obresti pa 109.603 EUR. V tabeli je prikazano tudi posojilo družbi Ljubljanske tržnice, ki na dan 31.12.2007 ni več del skupine. Posojila se obrestujejo po povprečni ponderirani obrestni meri na medbančnem trgu oziroma po medbančni obresti meri, za dobo 5 let.
	Kratkoročno dana posojila družbam v skupini predstavlja del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v letu 2008. Skupna vrednost odplačil posojil v letu 2007 je znašala 1.398.228 EUR, obračunane obresti pa 109.603 EUR. V tabeli je prikazano tudi posojilo družbi Ljubljanske tržnice, ki na dan 31.12.2007 ni več del skupine. Posojila se obrestujejo po povprečni ponderirani obrestni meri na medbančnem trgu oziroma po medbančni obresti meri, za dobo 5 let.
	Kratkoročna posojila drugim







	Kratkoročni depoziti pri poslovnih bankah so obrestovani z letno obrestno mero 4,95% do 5,13%.
	Kratkoročni depoziti pri poslovnih bankah so obrestovani z letno obrestno mero 4,95% do 5,13%.
	Kratkoročni depoziti pri poslovnih bankah so obrestovani z letno obrestno mero 4,95% do 5,13%.
	3.2.1.5



	Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami so v bilanci stanja izkazane naslednje vrste terjatev:
	Druge kratkoročne terjatve do podjetij v skupini predstavljajo nepovratno dana nakazila po pogodbi o financiranju programov poslovnega načrta podjetja Vodovod - Kanalizacija za leta 2004, 2005, 2006 in 2007. Sredstva se nakazujejo podjetju Vodovod - Kanalizacija na podlagi zahtevka oziroma podpisane izvajalske pogodbe za realiziranje prednostnih nalog, določenih v pogodbi za posamezno leto. Dano nakazilo se obravnava kot dani predujem, po zaključku posamezne faze izgradnje (po prejemu situacije), pa prejemnik sredstev pripadajoči del sredstev prenese na dolgoročne rezervacije za prejeta sredstva, Javni holding pa med druge poslovne odhodke. Na dan 31.12.2006 je znašalo stanje danih predujmov 2.022.548 EUR, skupni znesek nakazil po navedenih pogodbah v letu 2007 znaša 1.570.422 EUR, od katerih je znesek v višini 2.948.486 EUR že prikazan med drugimi poslovnimi odhodki.
	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih na dan 31.12.2006, ki predstavljajo plačane akontacije davka od dobička, po odločbi DURS pa smo to prikazali kot znižanje rezultata preteklih let.
	Popravki terjatev na dan 31.12.2007 niso oblikovani.
	Popravki terjatev na dan 31.12.2007 niso oblikovani.
	Popravki terjatev na dan 31.12.2007 niso oblikovani.
	3.2.1.6



	Na dan 31.12.2007 je imelo podjetje na transakcijskem računu pri NLB in SKB skupaj 56.537 EUR.
	Na dan 31.12.2007 je imelo podjetje na transakcijskem računu pri NLB in SKB skupaj 56.537 EUR.
	Na dan 31.12.2007 je imelo podjetje na transakcijskem računu pri NLB in SKB skupaj 56.537 EUR.
	3.2.1.7



	Na dan 31.12.2007 smo oblikovali postavko odloženi stroški v višini 1.562.982 EUR, ki predstavlja odhodke, ki bodo nastali v prihodnjem letu oziroma stanje obveznosti po pogodbah o sofinanciranju nujnih investicijskih nalog podjetja Vodovod - Kanalizacija. Preostali znesek v višini 2.217 EUR predstavlja kratkoročno odložene stroške – plačilo literature, prejete v letu 2008.
	Na dan 31.12.2007 smo oblikovali postavko odloženi stroški v višini 1.562.982 EUR, ki predstavlja odhodke, ki bodo nastali v prihodnjem letu oziroma stanje obveznosti po pogodbah o sofinanciranju nujnih investicijskih nalog podjetja Vodovod - Kanalizacija. Preostali znesek v višini 2.217 EUR predstavlja kratkoročno odložene stroške – plačilo literature, prejete v letu 2008.
	Na dan 31.12.2007 smo oblikovali postavko odloženi stroški v višini 1.562.982 EUR, ki predstavlja odhodke, ki bodo nastali v prihodnjem letu oziroma stanje obveznosti po pogodbah o sofinanciranju nujnih investicijskih nalog podjetja Vodovod - Kanalizacija. Preostali znesek v višini 2.217 EUR predstavlja kratkoročno odložene stroške – plačilo literature, prejete v letu 2008.
	3.2.1.8



	Celotni kapital sestavljajo vpoklicani (osnovni) kapital in kapitalske rezerve.
	Celotni kapital podjetja na dan 31.12.2007 znaša 182.259.745 EUR in se je znižal za plačilo davka za leto 2004 ter izgubo tekočega leta.
	Celotni kapital podjetja na dan 31.12.2007 znaša 182.259.745 EUR in se je znižal za plačilo davka za leto 2004 ter izgubo tekočega leta.
	Celotni kapital podjetja na dan 31.12.2007 znaša 182.259.745 EUR in se je znižal za plačilo davka za leto 2004 ter izgubo tekočega leta.
	3.2.1.9



	Osnovni kapital Javnega holdinga znaša po 7. členu družbene pogodbe 151.446.841 EUR; vsak družbenik ima osnovni vložek v višini poslovnega deleža po 8. členu družbene pogodbe.
	Osnovni kapital Javnega holdinga znaša po 7. členu družbene pogodbe 151.446.841 EUR; vsak družbenik ima osnovni vložek v višini poslovnega deleža po 8. členu družbene pogodbe.
	Osnovni kapital Javnega holdinga znaša po 7. členu družbene pogodbe 151.446.841 EUR; vsak družbenik ima osnovni vložek v višini poslovnega deleža po 8. členu družbene pogodbe.
	3.2.1.10



	Kapitalske rezerve podjetja znašajo 30.812.904 EUR in so posledica opravljanja revalorizacije osnovnega kapitala do leta 2001. V letu 2007 je družba v breme kapitalskih rezerv po sklepu poslovodstva pokrivala tako izgube preteklih kot tekočega leta, v skupni višini 42.917.401 EUR. Izguba preteklih let znaša 23.401.657 EUR, pri čemer je znesek 21.581.469 EUR vsebovan v izkazih za leto 2006, kot prenesena izguba preteklih let. Znesek 1.820.188 EUR pa predstavlja plačilo davka od dobička za leto 2004, ki se, skladno s SRS 2006, prikaže kot izguba preteklih let. Izguba tekočega leta znaša 19.515.744 EUR oziroma skupaj z izgubo preteklih let 42.917.401 EUR.
	Ob splošnem prevrednotenju kapitala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (5,6%) pa bi bila izkazana izguba večja za 11.409.304 EUR in bi znašala 30.925.048 EUR.
	Ob splošnem prevrednotenju kapitala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (5,6%) pa bi bila izkazana izguba večja za 11.409.304 EUR in bi znašala 30.925.048 EUR.
	Ob splošnem prevrednotenju kapitala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (5,6%) pa bi bila izkazana izguba večja za 11.409.304 EUR in bi znašala 30.925.048 EUR.
	3.2.1.11



	Podjetje je na podlagi aktuarskega izračuna oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine zaposlencev v višini 32.495 EUR.
	Prikaz gibanja dolgoročnih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.
	Prikaz gibanja dolgoročnih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.
	Prikaz gibanja dolgoročnih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.
	3.2.1.12



	Deset največjih dobaviteljev v letu 2007:
	Ninamedia d.o.o. v višini 49.778 EUR,
	Kliping d.o.o. v višini 19.830 EUR,
	Šircelj Consulting d.o.o. v višini 13.824 EUR,
	Mizarska dela Matjaž Korez s.p. v višini 11.184 EUR in
	Mizarska dela Matjaž Korez s.p. v višini 11.184 EUR in
	Mizarska dela Matjaž Korez s.p. v višini 11.184 EUR in
	Mizarska dela Matjaž Korez s.p. v višini 11.184 EUR in
	Mizarska dela Matjaž Korez s.p. v višini 11.184 EUR in
	Mizarska dela Matjaž Korez s.p. v višini 11.184 EUR in
	Mizarska dela Matjaž Korez s.p. v višini 11.184 EUR in
	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini





	3.2.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida
	3.2.2.1 Prihodki



	V letu 2007 je imela družba sledečo strukturo prihodkov:
	V letu 2007 je imela družba sledečo strukturo prihodkov:
	V letu 2007 je imela družba sledečo strukturo prihodkov:
	3.2.2.2



	Poslovne prihodke predstavljajo čisti poslovni prihodki od prodaje storitev v višini 188 EUR ter drugi poslovni prihodki od odprave rezervacij v višini 20.664 EUR.
	Poslovne prihodke predstavljajo čisti poslovni prihodki od prodaje storitev v višini 188 EUR ter drugi poslovni prihodki od odprave rezervacij v višini 20.664 EUR.
	Poslovne prihodke predstavljajo čisti poslovni prihodki od prodaje storitev v višini 188 EUR ter drugi poslovni prihodki od odprave rezervacij v višini 20.664 EUR.
	3.2.2.3



	Finančni prihodki se nanašajo na:
	Finančne prihodke iz deležev predstavlja nakazilo dobička odvisnega podjetja Energetika Ljubljana po sklepu Sveta ustanoviteljev. Finančne prihodke iz posojil, danim drugim pa predstavljajo finančni prihodki iz posojil, danim družbah v skupini v višini 109.603 EUR ter finančni prihodki oziroma obresti depozitov pri bankah v višini 406.437 EUR.
	Finančne prihodke iz deležev predstavlja nakazilo dobička odvisnega podjetja Energetika Ljubljana po sklepu Sveta ustanoviteljev. Finančne prihodke iz posojil, danim drugim pa predstavljajo finančni prihodki iz posojil, danim družbah v skupini v višini 109.603 EUR ter finančni prihodki oziroma obresti depozitov pri bankah v višini 406.437 EUR.
	Finančne prihodke iz deležev predstavlja nakazilo dobička odvisnega podjetja Energetika Ljubljana po sklepu Sveta ustanoviteljev. Finančne prihodke iz posojil, danim drugim pa predstavljajo finančni prihodki iz posojil, danim družbah v skupini v višini 109.603 EUR ter finančni prihodki oziroma obresti depozitov pri bankah v višini 406.437 EUR.
	3.2.2.4



	So realizirani v višini 2.361 EUR in predstavljajo povračilo stroškov taks in obresti.
	So realizirani v višini 2.361 EUR in predstavljajo povračilo stroškov taks in obresti.
	So realizirani v višini 2.361 EUR in predstavljajo povračilo stroškov taks in obresti.
	3.2.2.5



	Odhodki so bili v letu 2007 obračunani v višini in strukturi, kot je prikazana v tabeli:
	Odhodki so bili v letu 2007 obračunani v višini in strukturi, kot je prikazana v tabeli:
	Odhodki so bili v letu 2007 obračunani v višini in strukturi, kot je prikazana v tabeli:
	3.2.2.6



	Razčlenitev stroškov materiala in storitev.
	Razčlenitev stroškov materiala in storitev.
	Razčlenitev stroškov materiala in storitev.
	Razčlenitev stroškov materiala in storitev.
	Razčlenitev stroškov materiala in storitev.
	Razčlenitev stroškov materiala in storitev.
	Razčlenitev stroškov materiala in storitev.
	Stroški storitev







	Postavka stroški intelektualnih in osebnih storitev vključuje stroške pravnega in davčnega svetovanja v višini 35.050 EUR, stroške svetovanja za odnose z javnostmi ter kliping v višini 25.637 EUR, storitve na področju informatike v višini 32.445 EUR, stroške javnomnenjskih raziskav v višini 49.778 EUR, ostalo pa predstavljajo druge storitve (stroški revizije, drugi stroški) v višini 13.700 EUR.
	Celotni znesek za revizorja za leto 2007 znaša 11.540 EUR in ni vključen med stroške za leto 2007, temveč bo izkazan, ko bo revizija za leto 2007 opravljena.
	Postavka stroški fizičnih oseb v celoti predstavlja izplačila sejnin članom Nadzornega sveta podjetja, skupaj s prispevki.
	Postavka stroški fizičnih oseb v celoti predstavlja izplačila sejnin članom Nadzornega sveta podjetja, skupaj s prispevki.
	Postavka stroški fizičnih oseb v celoti predstavlja izplačila sejnin članom Nadzornega sveta podjetja, skupaj s prispevki.
	3.2.2.7 Stroški po funkcionalnih skupinah



	Stroški v višini 3.806.129 EUR predstavljajo stroške splošnih dejavnosti.
	Stroški v višini 3.806.129 EUR predstavljajo stroške splošnih dejavnosti.
	Stroški v višini 3.806.129 EUR predstavljajo stroške splošnih dejavnosti.
	3.2.2.8



	V skladu z določbami kolektivnih pogodb in splošnih aktov Javnega holdinga je vsako delovno mesto razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred in ovrednoteno z ustreznim koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela. Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za minulo delo ter dela plače na podlagi individualno ocenjene delovne uspešnosti. Vsem zaposlenim je bil v letu 2007 izplačan tudi regres.
	Direktorica prejema plačo na podlagi individualne pogodbe in je za obdobje od januarja do decembra za opravljanje funkcije oziroma nalog v družbi v letu 2007 prejela 53.172 EUR bruto plače in 8.441 EUR drugih prejemkov (bruto nagrada, povračila prevoza, prehrane). Drugih individualnih pogodb v družbi ni.
	Nihče od zaposlenih v Javnem holdingu v letu 2007 ni vložil nobenih zahtev za kakšna dodatna izplačila na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerimi se podjetje ne strinja.
	Javni holding ni odobril predujmov, posojil ali poroštev članom poslovodstva ali članom Nadzornega sveta.
	Vrhovno sodišče je v sporu (tožba delavke zaradi uskladitve plače) razsodilo v korist družbe in naložilo delavki vračilo preveč izplačane plače (izplačilo po sodbi Višjega sodišča) v skupni višini 14.336 EUR bruto, za kar je družba že opravila ustrezne poračune pri državnih organih (DURS), delavka pa bo neto izplačilo (6.994 EUR) obročno vračala preko odtegljaja od plače.
	Vrhovno sodišče je v sporu (tožba delavke zaradi uskladitve plače) razsodilo v korist družbe in naložilo delavki vračilo preveč izplačane plače (izplačilo po sodbi Višjega sodišča) v skupni višini 14.336 EUR bruto, za kar je družba že opravila ustrezne poračune pri državnih organih (DURS), delavka pa bo neto izplačilo (6.994 EUR) obročno vračala preko odtegljaja od plače.
	Vrhovno sodišče je v sporu (tožba delavke zaradi uskladitve plače) razsodilo v korist družbe in naložilo delavki vračilo preveč izplačane plače (izplačilo po sodbi Višjega sodišča) v skupni višini 14.336 EUR bruto, za kar je družba že opravila ustrezne poračune pri državnih organih (DURS), delavka pa bo neto izplačilo (6.994 EUR) obročno vračala preko odtegljaja od plače.
	3.2.2.9



	V letu 2007 je bila obračunana amortizacija v naslednjih zneskih.
	Prevrednotovalni poslovni odhodki predstavljajo odpis osnovnih sredstev, ki zaradi selitve družbe na novo lokacijo niso več uporabni.
	Prevrednotovalni poslovni odhodki predstavljajo odpis osnovnih sredstev, ki zaradi selitve družbe na novo lokacijo niso več uporabni.
	Prevrednotovalni poslovni odhodki predstavljajo odpis osnovnih sredstev, ki zaradi selitve družbe na novo lokacijo niso več uporabni.
	3.2.2.10 Drugi poslovni odhodki



	Drugi poslovni odhodki, povezani s podjetji v skupini, predstavljajo odhodke po pogodbi o financiranju programov poslovnega načrta podjetja Vodovod – Kanalizacija za leta 2004, 2005, 2006 in 2007, ki je bila podpisana na podlagi sklepa skupščine. V letu 2007 je družba nakazala podjetju Vodovod - Kanalizacija nepovratna sredstva v višini 1.570.422 EUR, podjetje pa je porabilo sredstva v višini 2.948.486 EUR, znesek v višini 644.486 EUR pa prikazujemo kot kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini.
	Drugi poslovni odhodki, povezani s podjetji v skupini, predstavljajo odhodke po pogodbi o financiranju programov poslovnega načrta podjetja Vodovod – Kanalizacija za leta 2004, 2005, 2006 in 2007, ki je bila podpisana na podlagi sklepa skupščine. V letu 2007 je družba nakazala podjetju Vodovod - Kanalizacija nepovratna sredstva v višini 1.570.422 EUR, podjetje pa je porabilo sredstva v višini 2.948.486 EUR, znesek v višini 644.486 EUR pa prikazujemo kot kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini.
	Drugi poslovni odhodki, povezani s podjetji v skupini, predstavljajo odhodke po pogodbi o financiranju programov poslovnega načrta podjetja Vodovod – Kanalizacija za leta 2004, 2005, 2006 in 2007, ki je bila podpisana na podlagi sklepa skupščine. V letu 2007 je družba nakazala podjetju Vodovod - Kanalizacija nepovratna sredstva v višini 1.570.422 EUR, podjetje pa je porabilo sredstva v višini 2.948.486 EUR, znesek v višini 644.486 EUR pa prikazujemo kot kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini.
	3.2.2.11



	Sklep skupščine o soglasju, da Javni holding, kot edini družbenik v podjetjih Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale, svoj poslovni delež z dnem 31.12.2007 v celoti prenese na Mestno občino Ljubljana je bil sprejet na seji dne 21.3.2007. Finančne naložbe v odvisna podjetja so skladno z določili SRS 2006 preračunane na njihovo nabavno vrednost, vrednost teh treh podjetij v poslovnih knjigah Javnega holdinga pa znaša 20.281.061 EUR. Navedeni znesek se pripozna v izkazu poslovnega izida kot finančni odhodek iz oslabitve in odpisov finančnih naložb.
	Oslabitev finančne naložbe v višini 1.715.494 EUR predstavlja izgubo podjetja Ljubljanski potniški promet.
	Oslabitev finančne naložbe v višini 1.715.494 EUR predstavlja izgubo podjetja Ljubljanski potniški promet.
	3.2.3


	Izkaz denarnega toka prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev, ki jih je podjetje v posameznem obdobju ustvarilo pri poslovanju (ustvarjanju in prodajanju proizvodov in storitev), pri naložbenju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in finančne naložbe) ter pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in njihovem vračanju). Na podlagi denarnih izidov posameznih dejavnosti lahko sklepamo iz katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja.
	Izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi (II. različica) in v zaporedni stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v bilanci stanja ter dodatnih podatkov.
	Izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi (II. različica) in v zaporedni stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v bilanci stanja ter dodatnih podatkov.
	3.2.4 Zabilančna evidenca


	Pregled zabilančne evidence:
	Javni holding je bil porok podjetju Snaga za izdano bančno garancijo NLB d.d. v korist Ekološko razvojnemu skladu RS, Ljubljana, z dne 28.9.1999, pri katerem je podjetje Snaga pridobilo dva dolgoročna kredita, ki ju je v letu 2007 predčasno odplačalo.
	Vrednost drobnega inventarja v uporabi znaša 4.522 EUR in predstavlja drobni inventar, ki je bil ob prenosu v uporabo v celoti odpisan.
	Vrednost drobnega inventarja v uporabi znaša 4.522 EUR in predstavlja drobni inventar, ki je bil ob prenosu v uporabo v celoti odpisan.
	3.2.5


	Stopnja lastniškosti financiranja, ki kaže finančno varnost družbe je visoka, kar kaže, da se Javni holding financira iz lastnih sredstev, viri financiranja so dolgoročni. Tako stopnja lastniškosti kot stopnja dolgoročnosti financiranja sta se rahlo znižali.
	Osnovna sredstva predstavljajo le še 0,023% vseh sredstev družbe, njihov delež se je glede na predhodno leto še nekoliko zmanjšal. Več kot 92% sredstev je dolgoročnih, kar pomeni, da se večina dolgoročnih sredstev financira iz dolgoročnih virov. Stopnja dolgoročnosti sredstev se glede na predhodno leto ni bistveno spremenila.
	Plačilna sposobnost družbe se je glede na predhodno leto sicer znižala, toda družba z likvidnimi sredstvi pokriva vse obveznosti.
	Donosnost kapitala je zaradi negativnega poslovnega rezultata negativna.
	Donosnost kapitala je zaradi negativnega poslovnega rezultata negativna.
	3.2.6 Odnosi s povezanimi osebami


	V poslovnem letu 2007 je družba poslovala s povezanimi osebami, v teh poslih ni bila prikrajšana ali oškodovana. Hkrati poudarjamo, da ni bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu povezanih družb. Podrobnejši podatki o vrednostih in vsebini poslov s povezanimi osebami so predstavljeni tudi v računovodskem delu letnega poročila.
	3.3

	3.3 Izjava poslovodstva
	Poslovodstvo družbe potrjuje, da so bili pri izdelavi računovodskih izkazov, končanih na dan 31.12.2007, dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so v skladu z ZGD - 1 in Slovenskimi računovodskimi standardi (2006).
	Poslovodstvo Javnega holdinga izjavlja, da v celoti potrjuje Letno poročilo za leto 2007 in s tem poslovno poročilo za leto 2007, računovodske izkaze prikazane v pričujočem letnem poročilu ter pripadajoča pojasnila na straneh od 24 do 43.
	3.4 Poročilo neodvisnega revizorja





