DEVETMESEČNO
POROČILO 2017
Brežice, oktober 2017

Vsebina

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 09. 2017 ............................................................................... 2
NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV ...................................................................... 2
NAGOVOR UPRAVE ............................................................................................................................................ 3
POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2017 .............................................................................................................. 4
PREGLED DEVETMESEČNEGA RAZVOJA V LETIH 2017 IN 2016: ......................................................................... 4
Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa 2017 in 2016 ................................................................................ 5
Nerevidirana bilanca stanja na 30. 9. 2017 in 30. 9. 2016............................................................................. 6
DELNICE NIKN ..................................................................................................................................................... 7
Trgovanje z delnicami NIKN ........................................................................................................................... 7
OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI ............................................................................................................................ 8

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 09. 2017
2017
Prihodki
Izguba

58.352,10
128.076,72

Lastniški kapital

1.420.759,96

Sredstva

2.457.216,16

Izguba na kapital
Knjižna vrednost delnice

9,01%
7,48

Čista izguba na delnico

0,67

Tržna vrednost delnice

35,00

Tržna kapitalizacija

6.648.110,00

NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV

30. 10. 2017
Objava tričetrtletnih rezultatov
18.-22. 12. 2017 76. Seja Nadzornega sveta (ocena leta 2017)
23. 12. 2017
Objava sklepov NS na SEO NET-u
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Nagovor uprave

NAGOVOR UPRAVE
Spoštovani delničarji, spoštovani poslovni prijatelji!
Tretje četrtletje je bilo podobno, kot je bil gospodarski položaj Slovenije v letu 2013. Jaz sem bil
takrat med redkimi, ki sem opozarjal na kazalce, ki so sporočali začetek obrata, bankirji pa so
takrat izračunavali neumestno veliko bančno luknjo. Danes vsi vemo in vidimo, da je od takrat
naprej sledila zgolj rast. Položaj je bil v tem četrtletju podoben tudi, če gledamo Niko investiranje
in razvoj. Četrtletje je bilo eno najtežjih v naši več kot petindvajsetletni zgodovini. Prihodke smo
povečevali počasneje, kot smo predvidevali, kar je povzročalo tudi nekaj likvidnostnih težav. V lanskem letnem poročilu smo zapisali cilje, iz katerih je razvidno, kako bomo ravnali, da bomo odpravili krizne razmere. S pogledom na poslovne rezultate, ki so negativni, a nekaj boljši, kot so bili
pred letom, še ne moremo pokazati, da je vsebina teh rezultatov različna. Lani so bili doseženi v
padanju, ki se je nato še nadaljevalo, letos pa so podobni rezultati doseženi po obratu, ko je dno in
najhujše že za nami.
V tretjem četrtletju smo nadaljevali delo, začeto v drugem. Kot smo že povedali, smo ugotovili, da
lahko poslovne prostore tržimo v paketu, ki vsebuje splet storitev za zagonska podjetja, ki razvijajo
namenske programe na temelju verige blokov. Svoje podjetniške izkušnje, organizacijska znanja in
finančno znanje o trgih lahko združimo s prostori v paket, ki pospešuje rast podjetij, ki razvijajo
aplikacije v Ethereum okolju. Zato smo ustanovili Ethereum Accelerato Nika, spremenili spletne
strani in postali dejavni tudi na socialnih omrežjih. Serija člankov, objavljena na Facebooku
https://www.facebook.com/pg/EthereumAcceleratorNika/notes/?ref=page_internal, ki v osmih
delih opisuje Blockhchain ekosistem, je bila dobro sprejeta in pokazala, da imamo kaj povedati,
zato imamo precejšnje število sledilcev in naša socialna mreža se širi. V avgustu je začelo delovati
v pospeševalniku prvo zagonsko podjetje, po dnevu bilanciranja v oktobru pa smo v prostore dobili
še eno zagonsko podjetje.
Zato, ker smo usmerilii naše napore v pospeševalnik-inkubator in ker je bil del ekipe dalj časa
odsoten zaradi bolezni, je nastala zamuda pri prilagoditvah GEPArda na drugo trgovalno okolje.
Za kratkoročno financiranje smo sicer poskrbeli po bilančnem datumu, ko smo zapadle 12 mesečne komercialne zapise poplačali in izdali nove 12 mesečne komercialne zapise NIK03.
Poslovni rezultat devetih mesecev je boljši kot lani, ustvarili smo izgubo in boljši vseobsegajoči
donos. Odločitev, da bo letos v času prilagajanja denarni tok najverjetneje negativen, smo že v
začetku leta zapisali v gospodarski načrt in predstavili nadzornemu svetu. Zato se je letos rahlo
povišala zadolženost.
Stanje oziroma položaj je pretežno v skladu z načrti. Družba je zadosti kapitalizirana. Struktura
sredstev in virov sredstev se je glede na primerljivo obdobje spremenila že ob zaključku lanskega
leta, ko smo opravili nekatere popravke in odpravili terjatve za odložene davke, letos pa so sprmembe le posledica amortizacije in negativnega poslovnega rezultata.
Ocenjujemo, da v računovodskih izkazih izkazana vrednost nepremičnine ne presega nadomestljive vrednosti. Nasprotno vodstvo podjetja glede na 61. člen ZGD, ki govori, da mora letno poročilo
prikazovati resničen in pošten prikaz premoženja, opozarja, da je ta naložba v računovodskih izkazih podcenjena okoli 900.000 €. Povedati je treba, da je vrednostenje poslovnih prostorov pokazalo, da so vredni 2,5 milijona €.

Mag. Branko Šušterič
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Pomembnejši podatki o poslovanju

POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2017
Za pomembnejše dogodke v letu smo izbrali naslednje:
1.

Uspešna izvedba skupščine delničarjev, na kateri je bil izvoljen nadomestni član NS Boštjan Gmajnar;

2.

Vzpostavitev Ethereum Accelerator Nika;

3.

Vstop podjetja ParkSpace d. o. o. v Ethereum Accelerator Nika;
Po datumu bilanciranja:

4.

V oktobru smo poplačali stare in izdali nove komercialne zapise;

5.

V poslovih prostorih se nam je pridružilo še eno zagonsko podjetje.

PREGLED DEVETMESEČNEGA RAZVOJA V LETIH 2017 IN 2016:
2017
Število delnic

189.946

189.946

7,48

10,90

Dobiček na delnico

0

0

Dividenda na delnico

0

0

Povprečno št. zaposlenih

3

3

19.450,70

57.626,26

0%

0%

Sprememba knjižne vred. delnice

-3,42

-0,74

Celotni vseobsegajoči donos na delnico

-0,67

-0,69

Knjižna vrednost delnice

Celotni prih. na zaposl.
Dobiček na kapital

4

2016

Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice

Nerevidirani izkazi

Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa 2017 in 2016
2017

2016

Prihodki poslovanja

39.437

97.834

Prihodki financiranja

5.102

51.747

0

41.988

Drugi prihodki

13.813

23.298

PRIHODKI

58.352

172.879

Odhodki poslovanja

156.837

204.328

Odhodki financiranja

29.358

116.080

0

67.386

234
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ODHODKI

186.429

320.412

Celotni dobiček/izguba

-128.077

-147.533

Davek od dobička

0

0

Odloženi davek

0

24.859

-128.077

-122.674

0

-7.548

-128.077

-130.222

-1.435.948

-811.922

-55.742

-36.215

-1.619.767

-970.811

- doseženi v tujini

-doseženi v tujini
Drugi odhodki

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA
Spremembe presežka iz prevrednotenja finan. sredstev
Celotni vseobsegajoči donos
Preneseni dobiček / Prenesena izguba
Zmanjšanje za odloženih stroškov razvijanja
Bilančni dobiček / Bilančna izguba
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Delnice

Nerevidirana bilanca stanja na 30. 9. 2017 in 30. 9. 2016

Neop.dolg. in opr.osnov.sred.

30. 9. 2017
1.620.679

30. 9. 2016
1.681.180

Dolgoročne finančne naložbe

669.067

764.162

Odložene terjatve za davek

0

384.106

Dolgoročne poslovne terjatve

0

0

47.584

49.284

114.888

131.588

4.998

11.913

SREDSTVA SKUPAJ

2.457.216

3.022.233

Kapital

1.420.760

2.070.265

Dolgoročne rezervacije

0

0

Dolgoročne obveznosti

220.000

332.500

Krat. obvez. iz poslovanja

49.414

22.995

Krat. obvez. iz financiranja

758.634

582.500

8.408

13.973

2.457.216

3.022.233

Kratk. terjatve iz poslovanja
Kratk. finančne naložbe
Sredstva - ostalo

Krat. pasivne čas. razmejitve
OBVEZNOSTI SKUPAJ
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Nerevidirani izkazi

DELNICE NIKN
Osnovni kapital družbe Nika, Investiranje in razvoj, d. d. je razdeljen na 189.946 navadnih rednih kosovnih
delnic s kodo NIKN, mednarodna ISIN oznaka vrednostnega papirja je SI0031100793.
Družba nima lastnih delnic.
Zadnja izračunana nerevidirana knjigovodska vrednost delnice je 7,48 EUR.
Trgovanje z delnicami NIKN
Delnice Nike, Investiranje in razvoj, d. d., so bile uvrščene na Ljubljansko borzo 4. 6. 1991. Z njimi se trguje v
vstopni kotaciji v segmentu rednih delnic. V obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017 je bilo na Ljubljanski borzni 185 trgovalnih dni. V tem času z delnico NIKN ni bilo sklenjenega prometa.

V naslednji tabeli smo prikazali glavne tržne kazalce za delnico svojega podjetja:
PODATKI O DELNICI

30. 9. 2017

30. 9. 2016

Tečaj
Kapitalizacija
P/E
Dividendni donos

35,00
6.648.110

35,00
6.648.110

0%

0%

Vrednostni obrat

2017
0,0000

2016
0,0001

Na naslednjem grafu smo prikazali gibanje tečaja, prometa in relativno gibanje indeksa SBITOP.
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Osnovni podatki o družbi

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Firma: Nika, Investiranje in razvoj, d. d.
Skrajšano: Nika d. d.
Naslov: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice
Tel.: 07/4961 497, faks: 07/4962 852
Poslovalnica in sedež uprave: Dunajska 20, p. p. 3535, 1001 Ljubljana
Tel.: 01/432 41 16, faks: 01/433 13 47
Direktor: mag. Branko Šušterič, dipl. ing.
Nadzorni svet: Nika Ovsenik, Polona Šušterič, Boštjan Gmajnar
V sodni register vpisani osnovni kapital: 792.631 EUR
Kapital je razdeljen na 189.946 kosovnih delnic
Kotacija delnic: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, vstopni trg
Matična številka družbe je 5431611
Davčna številka družbe pa 58420959
Številka vpisa v sodni register: srg 990/90
Datum vpisa v sodni register: 26. 11. 1990
Vložna številka: 1/1391/00

www.nikadd.si
Transakcijski računi:
SKB: SI56 0315 7100 7073 326
NKMB: SI56 0430 2000 0990 839
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