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POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 09. 2020
2020
Prihodki

655.987,32

Izguba

635.215,72

Lastniški kapital

568.036,61

Sredstva

573.295,92

Dobiček na kapital
Knjižna vrednost delnice

3,66%
2,99

Čista dobiček na delnico

0,11

Tržna vrednost delnice

35,00

Tržna kapitalizacija

6.648.110,00

NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV

26. 11. 2020
Objava tričetrtletnih rezultatov
18.-22. 12. 2020 80. Seja Nadzornega sveta (ocena leta 2020)
23. 12. 2020
Objava sklepov NS na SEO NET-u
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Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Krivec 75, Ljubljana

Nagovor uprave

NAGOVOR UPRAVE
Spoštovani delničarji, spoštovani poslovni prijatelji!
Tretje četrtletje je bilo obdboje, v katerem se je zgodil razplet dolgotrajne krize.Predpogoj za to pa
je bil, da smo 20. julija prejeli kupnino za prodano nepremičnino. Po tem prelomnem dnevu smo
poplačali vse upnike, ponovna vzpostavitev plačilne sposobnosti je omogočila plačilo storitev: revizijska družba je izvedla revizijo Letnih poročil za leti 2018 in 2019, na SEOnetu smo izvedli javne
objave in s tem zagotovili informiranje investicijske javnosti.
Kljub težavam, v času do razpleta nismo stali križem rok. Ker smo imeli račune blokirane, smo lahko vlagali le delo in znanje ter gradili sodelovanje z ustrezno izbranimi in podobno mislečini partnerji. Pripravili smo programsko opremo in postopke za novi poslovni model. Nika tudi v prihodnje
zasluži ime investiranje in razvoj, saj je most med kapitalskimi trgi in kripto trgi z delom investicij
na teh trgih, hkrati pa izvaja tudi storitve na kripto trgih.
Od leta 2018 smo za 2100NEWS razvijali »crypto market inteligence«; družino indeksov in indikatorjev za merjenje in analiziranje kripto okolja, temu so v letu 2019 sledile štiri strategije, ki posnemajo te indekse, julija letos smo v sodelovnaju z Iconomijem dodali strategijam, ki se jih da slediti na Iconomiju, še kripto žetone teh strategij (2100NEWS CETF Tokens). Od septembra je mogoče s CETF žetoni v dvanajstih parih trgovati na borzi Limitlex. Sicer po datumu bilanciranja, je od
oktobra mogoče CETF žetone vložiti v zelo popularne DEFI POOLS, ki omogočajo vlagateljem dodatne prihodke, trgom pa večjo likvidnost in posebno obliko trgovanja na decentraliiranih borzah
(zamenjave - SWAP). Lansirnaje teh produktov je omogočil z dezinvestiranjem pridobljeni investicijski potencial, zato so se po juliju začeli ti že prej pripravljeni novi produkti kar vrstiti.
Uprava je na 79. seji NS predlagala nadzornemu svetu novo dolgoročno strategijo in gospodarski
načrt za leto 2020, po katerem bi bila Nika d. d. družba, katere poglavitna dejavnost je upravljanje
s kripto naložbami. Naložbe vključujejo predvsem pasivne kvantitativne indeksne strategije
NWSET, NWSBCT, NWSLT in NWSCOT, ki smo jih razvili za 2100NEWS in so dostopne na platformi
ICONOMI. Nika d. d. bo most med naložbami na kapitalskih trgih in kripto naložbami na kripto
trgih. Izvajala bo tudi storitveno dejavnost arbitraže in zagotavljanja likvidnosti za te štiri strategije na centraliziranih in decentraliziranih borzah. Člani NS so soglašali s predlaganim.
Ob tem smo delno prenovili spletno stran, posebej področje Kripto naložb, ki jih lahko spremljate
javno in v živo na verigi podatkov (Blockchain).
Poslovni rezultat devetih mesecev je posledica enkratnega dejanja – dezinvestiranja. Struktura
sredstev in virov sredstev se je popolnoma spremenila. Od avgusta naprej je Nika d.d. popolnoma
nezadolženo podjetje. V zadnjem četrtletju pričakujemo prve učinke nove usmeritve.Družba je
zadosti kapitalizirana.

Mag. Branko Šušterič

Devetmesečno poročilo 2020
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Pomembnejši podatki o poslovanju

POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2020
Za pomembnejše dogodke v letu smo izbrali naslednje:
1.

V juliju smo prejeli kupnino za nepremičnino in poplačali vse upnike;

2.

V avgustu smo delno prenovili spletne strani in predvsem predstavili našo dejvanost na Kripto področju;

3.

V avgustu smo investirali del sredstev CETF žetone in del teh žetonov vložili DEFI Pools;

4.

V septembru je uprava predlaga NS pa sprejel novo dolgoročno strategijo , katere poglavitna dejavnost
je upravljanje s kripto naložbami;
Po datumu bilanciranja:

5.

V Novembru je bilo po sklepu Borze ponovno vzpostavljeno trgovanje z delnico NIKN.

PREGLED DEVETMESEČNEGA RAZVOJA V LETIH 2020 IN 2019:
2020
Število delnic

2019

189.946

189.946

Knjižna vrednost delnice

2,99

5,99

Dobiček na delnico

0,11

0

Dividenda na delnico

0

0

Povprečno št. zaposlenih

1

1

655.987,32

28.595,91

3,66%

0%

-3,00

-0,51

0,11

-0,19

Celotni prih. na zaposl.
Dobiček na kapital
Sprememba knjižne vred. delnice
Celotni vseobsegajoči donos na delnico

KRIPTO NALOŽBE

Kratkoročno vlagamo predvsem v kripto naložbe - pasivne kvantitativne strategije, ki smo jih razvili in jih za nas izvaja ICONOMI. Strategije je mogoče s pametno pogodbo pretvoriti v CETF žetone, ki imajo za koleteral del premoženja strategije, ki pripada enemu žetonu. Z žetonom je mogoče sodelovati v UniSwapovem likvidnostnem poolu in dobiti dodaten donos v obliki nagrade od
provizij decentralizirane borze. Prav tako je mogoče s pametno pogodbo žeton pretvoriti nazaj v
pripadajoč delež premoženja strategije na ICONOMIJU. Naložbenik ima široko izbiro možnosti in
lahko izbere zase najboljšo:
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Lahko začne ali neha slediti strategiji z vplačilom oziroma izplačilom na ICONOMI,



Lahko s pametno pogodbo nadgradi to premoženje v žeton, ki se ga da prodati ali kupiti
na centralizirani borzi Limitlex ali decentralizirani borzi UniSwap,



Lahko z žetonom sodeluje v likvidnostnem poolu na Uniswapu in za to dobi dodaten
donos v obliki nagrade od provizij decentralizirane borze



Lahko s pametno pogodbo žeton, ki je bil kupljen na borzi prenese v zahtevek za ustrezen
del naložb te strategije na ICONOMIju.

Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Krivec 75, Ljubljana

Nerevidirani izkazi

Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa 2020 in 2019
2020

2019

Prihodki poslovanja

3.072

25.252

Prihodki financiranja

4.979

3.344

0

0

Drugi prihodki

647.936

0

PRIHODKI

655.987

28.596

Odhodki poslovanja

93.368

46.987

Odhodki financiranja

541.806

18.188

0

0

42

222

635.216

65.367

20.771

-36.801

Davek od dobička

0

0

Odloženi davek

0

0

20.771

-36.801

0

0

20.771

-36.801

-1.978.878

-1.811.094

0

-44.650

-1.958.107

-1.892.545

- doseženi v tujini

-doseženi v tujini
Drugi odhodki
ODHODKI
Celotni dobiček/izguba

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. 2020 in 30. 9. 2019

Neop.dolg. in opr.osnov.sred.

30. 9. 2020
36.683

30. 9. 2019
1.521.405

Dolgoročne finančne naložbe

86.893

673.067

Odložene terjatve za davek

0

0

Dolgoročne poslovne terjatve

0

0

16.691

72.033

Kratk. finančne naložbe

253.320

110.478

Sredstva - ostalo

179.709

1.033

SREDSTVA SKUPAJ

573.296

2.378.016

Kapital

568.037

1.138.232

Dolgoročne rezervacije

0

0

Dolgoročne obveznosti

0

0

Krat. obvez. iz poslovanja

2.452

227.459

Krat. obvez. iz financiranja

2.807

1.012.325

0

0

573.296

2.378.016

Kratk. terjatve iz poslovanja

Krat. pasivne čas. razmejitve
OBVEZNOSTI SKUPAJ

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 2,99 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. 2020 do 30. 9. 2020 je bilo na Ljubljanski borzni 189 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
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30. 9. 2020

30. 9. 2019

Tečaj
Kapitalizacija
P/E
Dividendni donos

35,00
6.648.110

35,00
6.648.110

0%

0%

Vrednostni obrat

2020
0,0000

2019
0,0000

Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Krivec 75, Ljubljana

Delnice

Na naslednjem grafu smo prikazali gibanje tečaja, prometa in relativno gibanje indeksa SBITOP.

Devetmesečno poročilo 2020
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Osnovni podatki o družbi

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Firma: Nika, Investiranje in razvoj, d. d.
Skrajšano: Nika d. d.
Naslov: Krivec 75, Ljubljana
Tel.: +386 31 406 671
Poslovalnica: Dunajska 20, p. p. 3535, 1001 Ljubljana
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
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:
NKMB: SI56 0430 2000 0990 839
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