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Uvodni nagovor: Michele Leonardi, izvršni direktor IBM 
Slovenija 
 

 
 
Spoštovani! 
 
Leto 2015 je bilo za trg informacijsko-komunikacijskih tehnologij dinamično, a v IBM 
Slovenija smo  poslovali dobro in uresničili strateške cilje. Med pomembnejše dosežke 
preteklega leta štejemo otvoritev prvega IBM Data Centra v Sloveniji, prenos najnovejših IBM-
ovih kognitivnih rešitev v lokalni prostor (kognitivno računalništvo, Watson), podpis namere o 
sodelovanju z Vlado Republike Slovenije ter druge.  
 
Največ prihodkov smo dosegli s prodajo strojne opreme, tehnoloških storitev ter programske 
opreme. Krepili smo tržne deleže na ključnih strateških področjih – analitika, varnostne ter 
mobilne rešitve, strojna oprema. Širili in izobraževali smo našo mrežo poslovnih partnerjev, ki na 
podlagi IBM-ove tehnologije razvijajo prilagojene rešitve po meri stranke.  

Kot slovensko podjetje tudi vračamo družbi. Ponosni smo, da smo v letu 2015 uspešno izpeljali 
prvo misijo IBM Corporate Service Corps, v okviru katere je enajst IBM-ovih strokovnjakov iz 
šestih držav sveta en mesec pro bono delalo s tremi nevladnimi organizacijami v Ljubljani ter jim 
pomagalo pri nadaljnjem razvoju. Prejeli smo nagrado TOP 10 Izobraževalni management 2015, s 
katero nas je Planet GV uvrstil med 10 najboljših podjetij v Sloveniji, ki sistematično investirajo v 
izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih. 
 
Krepili smo partnerstva na trgu, se povezovali in prenašali znanje. V okviru številnih referenčnih 
obiskov v IBM Innovation Center Ljubljana ter izobraževalnih srečanj smo se povezovali z 
univerzami, srednjimi šolami, interesnimi organizacijami in drugimi. Še posebej aktivno 
sodelujemo s startupi – IBM Slovenija je vodilni tehnološki partner v ABC pospeševalniku 
(Acceleration Business City).  
 
Otvoritev IBM Data Center Ljubljana 
Marca 2015 smo otvorili pomembno pridobitev za IBM Slovenija, in sicer prvi IBM-ov Data 
Center v Ljubljani, v katerem delujejo domači strokovnjaki iz različnih področij informacijske 
tehnologije, med drugim tudi s področja računalništva v oblaku. Center predstavlja pomemben 
mejnik v nadaljnjem razvoju oblačnih storitev v našem prostoru, saj z njim našim strankam 
dajemo možnost izbire, kje želijo hraniti svoje podatke.  
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Vlada republike Slovenije in IBM Slovenija podpisala namero o sodelovanju pri 
vzpostavitvi digitalnega gospodarstva 

Med referenčnim obiskom predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja in vladne 
delegacije v ZDA je le-ta obiskala tudi IBM-ov Watson center v New Yorku.  Ob tej priložnost sta 
Vlada republike Slovenije in IBM Slovenija naznanila dolgoročno sodelovanje, v okviru katerega 
nameravamo z uporabo naprednih tehnologij povezati gospodarstvo, vladna telesa, akademsko 
sfero in univerze, raziskovalce ter zagonska podjetja v inteligenten in učinkovit ekosistem, ki bo 
spodbudil rast in konkurenčnost slovenskega gospodarstva.  

Kognitivno poslovanje 

IBM je novembra predstavil novo globalno strategijo Kognitivno poslovanje (ang. Cognitive 
Business), s katero IBM postaja primarni razvijalec in ponudnik kognitivnih rešitev v svetu - z 
računalništvom v oblaku kot glavno platformo. S tem IBM nadgrajuje usmeritev v najnaprednejše 
tehnologije moderne IKT industrije (analitika, mobilnost, varnostne rešitve, računalništvo v 
oblaku ter družabno poslovanje) ter jim dodaja nove, kognitivne rešitve, kot npr. Watson.  

Leto 2016 prinaša nove cilje.    

Z dogodki in aktivnostmi v letu 2015 smo postavili trdne temelje za poslovanje v prihodnje in 
potrdili strateški položaj, ki ga IBM Slovenija zaseda v slovenskem gospodarstvu. Naša ključna 
prednost je lastno znanje, naši strokovnjaki so močno iskan kader tudi v drugih državah regije in 
širše. V Ljubljani imamo tudi IBM Innovation Center Ljubljana ter Data Center Ljubljana, prek 
katerih bomo našim strankam ter poslovnim partnerjem še naprej omogočali, da pri nas razvijajo 
in v živo testirajo rešitve, opravljajo certifikacije, se povezujejo z globalno mrežo IBM-ovih 
inovacijskih centrov itd.  
 

Leto 2016 smo začeli z dobro popotnico - izbrani smo bili med 10 najuglednejših delodajalcev v 
Sloveniji (Ugledni delodajalec 2015). To priznanje pomeni zunanjo neodvisno oceno našega dela. 
Biti med najbolj zaželenimi zaposlovalci na slovenskem trgu je ugled, ki se gradi skozi leta – dobra 
beseda, ki potuje in odmeva. Je pečat, ki smo ga vsi mi, IBM-ovci v Sloveniji, gradili preteklih 24 
let, od ustanovitve IBM Slovenija dalje. In še dlje – saj je IBM prek predstavništev na slovenskem 
trgu prisoten že več kot 70 let.   

Cenjene stranke, poslovni partnerji in drugi – hvala za vaše zaupanje.  

 

  
 
Dr. Michele Leonardi 
Izvršni direktor poslovanja IBM Slovenija 
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I. POSLOVNO POROČILO 

Sedež in pravna oblika podjetja 

Družba IBM Slovenija, podjetje za proizvodnjo, marketing in storitve d.o.o., Ameriška ulica 8, 

Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod številko registrskega 

vložka I/19406/00. Skrajšan naziv se glasi IBM Slovenija d.o.o. 

 

Ostali podatki 

• matična številka: 5632056  
• šifra dejavnosti: 62.020 

• identifikacijska številka: SI20841205 

• velikost: po Zakonu o gospodarskih družbah ZGD-1 je glede na merila 55. člena družba 

uvrščena v skupino velikih gospodarskih družb. 

• USD in EUR transakcijski račun št. SI56 2900 0000 1866 719 pri UniCredit Banki Slovenija 

d.d., 

• EUR transakcijski račun št: SI56 0292 2025 5223 194 pri Novi Ljubljanski banki d.d. 

• EUR transakcijski račun št. SI56 2900 0010 1866 735 pri UniCredit Banki Slovenija d.d., 

• EUR transakcijski račun št. SI56 2900 0020 1866 751 pri UniCredit Banki Slovenija d.d., 

• poslovno leto: 1. januar – 31. december 

• IBM Slovenija d.o.o. v Sloveniji in tujini nima podružnic. 

• Direktorja družbe sta Michele Leonardi (od 30.4.2013) in Maja Stopajnik (od 30.4.2013) 
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Dejavnost podjetja 

Osnovna dejavnost podjetja IBM Slovenija d.o.o., Ljubljana obsega marketing in storitve za IBM 

programsko in strojno opremo, instalacija in vzdrževanje računalniške opreme ter storitve 

mrežnega komuniciranja in izobraževanja. 

 

Podatki o obvladujočem podjetju 

Edini družbenik in lastnik družbe je IBM Schweiz AG. Letni izkazi podjetja so vključeni v 

konsolidirane letne izkaze korporacije in so na ogled na internetu www.ibm.com/annualreport 

 

Vrednote IBM 

Vrednote IBM-a so enake za vse njegove podružnice po svetu. Leta 2003 se je vodstvo IBM-a 

odločilo, da jih s pomočjo zaposlenih preoblikuje. V okviru globalnega internega spletnega foruma 

Values Jam so pozvali vse IBM-ove zaposlene po svetu, da podajo svoje ideje. Na podlagi njihovih 

predlogov je korporacija redifinirala vrednote IBM-a. Te so: 

 

 

Predanost poslovni uspešnosti vsakega klienta. 

Inovacije, ki štejejo – za IBM in svet. 

Zaupanje in osebna odgovornost v vseh razmerjih . 
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Sodelavci IBM Slovenija v letu 2015 

 

V IBM Slovenija je bilo na dan 31.12.2015 202 redno zaposlenih. 

Povprečna starost zaposlenih v podjetju IBM Slovenija je na dan 31.12.2015 znašala 42 let. Konec 
leta 2014 je bila povprečna starost zaposlenih v podjetju 41 let. 

 

Struktura zaposlenih po spolu konec leta 2015 in 2014: 

Spol 
Stanje na 31.12.2015 

(%) 
Stanje na 31.12.2014 

(%) 
Ženske 29,21 27,78 
Moški 70,79 72,22 

 

 

Zaposleni IBM Slovenija - izobrazba 31.12.2015 
 

 Stopnja izobrazbe % 
IV.   KVALIFIKACIJA (KV DELAVEC) 0,5 
V.    SŠ IN DOD.PROG.IZOB. (VKV DELAVEC) 21,29 
VI.   VŠ ALI I.ST.FAKULTETE 17,33 
VII.  VS ALI II.ST.FAKULTETE 50,99 
VIII. II.ST.FAK.IN MAGISTERIJ 7,92 
IX.   DOKTOR ZNANOSTI 1,98 

 
100 
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DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IBM SLOVENIJA 

 

Ključna področja družbene odgovornosti IBM Slovenija 

 

Za IBM Slovenija je družbena odgovornost poslovna nuja 

 

IBM Slovenija na področju družbene odgovornosti sledi globalnim korporativnim smernicam. Za 
IBM je družbena odgovornost poslovna nuja, ki je vgrajena v vrednote in delovanje korporacije, 
kar podjetju že od samega začetka delovanja zagotavlja uspešno poslovanje in razvoj. IBM za 
ključna področja delovanja družbene odgovornosti postavlja naslednja: 

 

! zaposleni – IBM kot globalno integrirano podjetje »opremlja« svoje zaposlene z znanjem 
za uspeh, jih vključuje v delovanje podjetja in jim ponuja širok spekter raznovrstnih 
izobraževanj, s katerimi zaposleni gradijo svoj osebni in profesionalni razvoj  

! skupnost – IBM si prizadeva, da bi s pomočjo svojega usposobljenega kadra in razvojem 
tehnologij pripomogel k reševanju družbenih izzivov v globalni in lokalni skupnosti 

! okolje – v okviru družbene odgovornosti si IBM še posebej prizadeva za okoljevarstvo. 
Teži k zmanjšanju vpliva svojih dejavnosti, izdelkov in rešitev na okolje in k 
pospeševanju okoljske odgovornosti v dobavni verigi. 

! dobavna veriga – podoben pristop do družbene odgovornosti, kot ga ima sam IBM, 
pričakuje tudi od svojih dobaviteljev in poslovnih partnerjev. IBM zato spodbuja in 
nagrajuje družbeno odgovornost ter v ta namen od leta 2008 dalje podeljuje nagrado za 
družbeno odgovornost svojim poslovnim partnerjem, imenovano »PartnerWorld Beacon 
Award for Corporate Citizenship«. Nagrada je namenjena poslovnem partnerju, ki bo 
razvil in implementiral najboljšo informacijsko rešitev za podporo družbeno 
odgovornem ravnanju na področju varstva okolja, družbenega angažiranja, ravnanja s 
človeškimi viri ali odgovornih preskrbovalnih verig (The Corporate Social Responsibility 
Newswire); 

! inovativne rešitve – investicije za razvoj zelenih tehnologij, svetovanje strankam, kako 
lahko zmanjšajo svoje vplive na okolje, usmerjenost v sodelovanje in razvoj inovativnih 
rešitev, ki bodo pomagale reševati svetovne družbene, gospodarske in okoljske izzive; 

! celovito upravljanje – ustvarjanje »globalnega državljanstva«, skrb za etiko in 
poštenost, upravljanje, shranjevanje in prenašanje podatkov ob hkratni skrbi za 
varovanje osebnih ter poslovnih podatkov. 
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Družbena odgovornost v letu 2015 

 

Odnos do zaposlenih 

Raznolikost nas bogati.  

V IBM Slovenija se trudimo sodelavcem omogočiti kar najboljše delovne pogoje. Zavod Ekvilib je 
leta 2007 IBM Slovenija d.o.o. podelil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Leta 2010 je bil 
IBM med prvimi devetnajstimi podjetji v Sloveniji, ki so na podlagi ukrepov za družini prijaznejše 
podjetje in delovno okolje, pridobila polni certifikat Družini prijazno podjetje.  

 
Ukrepi za lažje usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja v letu 2015: 

! fleksibilen delovni čas: v podjetju velja fiksen osrednji delovni čas z izbiro prihoda in 
odhoda, ki je formalno opredeljen za vse zaposlene, seveda z možnostjo odstopanja. IBM 
Slovenija v ospredje postavlja zaupanje in doseganje delovnih rezultatov, ne pa formalno 
evidentiranje prihodov in odhodov  

! delo od doma: IBM Slovenija je bilo prvo podjetje v Sloveniji, ki je v sodelovanju z 
Inšpektoratom Republike Slovenija za delo formaliziralo delo od doma. Program IBM-
ovega dela od doma je v porastu (tudi v IBM Slovenija), na globalni ravni pa IBM z njim 
prihrani več deset milijonov dolarjev 

! obveščanje zaposlenih: IBM Slovenija daje poudarek na aktivno obveščanje zaposlenih – 
od najbolj razširjenega obveščanja preko elektronske pošte ter oglasnih desk do rednih 
četrtletnih srečanj vseh zaposlenih, politike »odprtih vrat« vodstva, pismo generalnega 
direktorja na zaposlene itd. 

! ukrepe, povezane z otroki zaposlenih:  

a) dogodki za otroke – v 2015 smo organizirali dogodek za noč čarovnic, v okviru katerega so 
se otroci ob raznovrstnih čarovniških igrah, nastopu čarovnika, obiskovanju delovnih 
prostorov staršev, sladkanju in izdelovanju čarovniških napojev, zabavali vse do večera 
b) otroški časovni bonus - starši šoloobveznih otrok od prvega do četrtega razreda osnovne 
šole lahko koristijo dodaten dan dopusta na prvi šolski dan, 
c) interni bolniški list za 3 dnevno bolniško odsotnost, pri kateri zaposlenemu ni potrebno 
zdravniško dokazilo 

 

IBM se z veliko pozornostjo posveča tudi programu Diversity (Raznolikost). IBM spodbuja 
različnost, saj meni, da se ravno v njej skriva bogastvo in omogoča, da znotraj korporacije 
organizirano delujejo najrazličnejše skupine, ki so v družbi pogosto diskriminirane.  

V letošnjem letu smo imeli nekaj dogodkov/okroglih miz, ki so bili namenjeni spodbujanju 
poklicnega razvoja žensk, uravnoteženju dela in zasebnega življenja ter stresa. 
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Ambasadorji družbene odgovornosti 

Vsi zaposleni v IBM Slovenia smo ambasadorji družbene odgovornosti. 

 

IBM Slovenija in njegovi sodelavci so občutljivi za probleme skupnosti. To izražajo na različne 
načine in skozi udejstvovanje v različnih projektih.   

V letu 2015 se je vodstvo podjetja IBM Slovenija odločilo zaposlenim nameniti več dni izrednega 
dopusta za prostovoljstvo pri aktivnostih, povezanih z begunsko krizo. 

Aktivnosti zaposlenih na področju družbene odgovornosti v letu 2015:  

- zbiramo plastične zamaške za različne dobrodelne akcije po Sloveniji in darujemo prazne 
kartuše printerjev  

- sodelavci IBM Slovenija sodelujejo v projektu World Community Grid. Znanstvenikom 
prostor in čas, ki ga odstopimo iz naših računalnikov takrat, ko jih ne rabimo, pomaga do 
večje hitrosti pri izračunavanju rezultatov, ki je potrebna za raziskave projektov in 
dobrobit človeštva, in si jih drugače ne bi mogli privoščiti. Vsakdo z računalnikom in 
priklopom na Internet lahko sodeluje v World Community Grid projektu, in s tem 
prispeva k "virtualnem super-računalniku".  

- različnim nevladnim organizacijam smo pomagali po svojih najboljših močeh in jim z 
brezplačno oddajo prostorov omogočili izvedbo dogodkov 

 

Odnos do okolja 

Ponosni smo, da lahko našim strankam ponudimo modrejše rešitve 

 

Ponosni smo, da lahko našim strankam ponudimo modrejše rešitve, ki jih poganja najnaprednejša 
tehnologija in ki ustvarjajo merljivo družbeno in gospodarsko vrednost, tudi na okoljevarstvenem 
področju. Ker imajo stranke pri IBM Slovenija možnost najema opreme, in ne samo nakupa, je 
IBM odgovoren za pravilno uničenje zastarele oz. neuporabne IT opreme.  

Vsaka taka oprema zato iz Slovenije potuje v tujino, kjer jo ekipa strokovnjakov v posebnih IBM-
ovih centrih uniči na okolju prijazen način.  

Posebej bi v okviru apliciranja IBM-ovih okoljevarstvenih rešitev na lokalno tržišče izpostavili 
IBM-ove superračunalnike. Energetsko učinkoviti superračunalniki strankam omogočajo 
zmanjševanje stroškov zaradi manjše porabe in manjše stroške, povezane s hlajenjem in širitvijo 
sistemov. Organizacija Gren500.org je objavila poročilo o energetski učinkovitosti 
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superračunalnikov (lestvica Green500), ki je pokazalo, da je IBM-ov superračunalnik Blue Gene/Q 
energetsko najučinkovitejši na svetu.  

V podjetju je organizirano ločevanje odpadkov (koši za ločevanje v vseh kuhinjah), prav tako pa 
papirja, na katerem ni zaupnih podatkov, ne mečemo stran, temveč ga zbiramo za otroke v vrtcih. 

 

Nagrade  

Top 10 izobraževalni management 2015 

Podjetje IBM Slovenija je bilo v okviru razpisa Top 10 izobraževalni management 
2015 prepoznano za najobetavnejšo organizacijo na področju vodenja 
izobraževalne dejavnosti med srednjimi podjetji v slovenskem prostoru. 

 

IBM Slovenija tudi letos med najbolj uglednimi delodalajci v Sloveniji 

 

IBM Slovenija je bil v letu 2015 ponovno imenovan med najuglednejše delodajalce v 

Sloveniji. Izbor, ki ga pripravlja zaposlitveni portal Mojedelo.com, določa moč 

blagovne znamke podjetja kot delodajalca na podlagi poznanosti podjetja med                 

kandidati na trgu dela, upoštevanja neke organizacije kot potencialnega delodajalca 

med kandidati ter t.i. stopnja izbornega delodajalca, ki pomeni, da organizacija 

kandidatu na trgu dela pomeni prvo izbiro. 
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DOGODKI V LETU 2015 

Marec 2015 

Otvoritev prvega IBM Data Center v Ljubljani 

Marca 2015 smo otvorili pomembno pridobitev za IBM Slovenija, in sicer prvi IBM-ov Data Center 
v Ljubljani, v katerem deluje več kot 70 domačih strokovnjakov z različnih področij informacijske 
tehnologije, med drugim tudi s področja računalništva v oblaku. Naši strokovnjaki bodo strankam 
v Sloveniji in jugovzhodni Evropi pomagali prilagajati vrhunske IT rešitve za poslovno rast in 
inovacije, zagotavljali pa bodo tudi podporo za startupe. »Z novim data centrom dajemo našim 
strankam možnost izbire, kje želijo hraniti svoje podatke. S centrom v Ljubljani bodo od zdaj naprej 
lahko shranjevale in uporabljale podatke ter ustvarjale varnostne kopije tu, v Sloveniji. To je posebno 
pomembno tako za finančne ustanove in javne organizacije kot za stranke, ki imajo pomisleke glede 
zasebnosti in varnosti podatkov. S centrom bodo podjetja pridobila večjo prožnost in odzivnost, 
obenem pa bodo znižala tudi stroške infrastrukture IT,« je na otvoritveni slovesnosti, ki je potekala 
v IBM Innovation Center Ljubljana, dejal Julij Božič, izvršni direktor IBM Slovenija. 
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April 2015 

 
Otvoritev ABC pospeševalnika, v katerem IBM deluje kot tehnološki partner 
 
V aprilu je v BTC-ju svoja vrata odprl Podjetniški pospeševalnik ABC (Acceleration Business City), 
ki povezuje mlada podjetja, startupe in velika podjetja. IBM Slovenija je v njem vodilni tehnološki 
partner. Cilj pospeševalnika je ustvariti naprednejše poslovno okolje v Sloveniji ter inovativnim 
podjetnikom omogočiti dostop do mednarodnih investitorjev in pospešiti njihov prodor na 
globalni trg. V okviru razpisanih programov ABC podjetnikom omogoča pridobiti znanja, 
mednarodno mentorsko podporo, vrhunsko tehnologijo, razvojni kapital in dostop do globalne 
mreže investitorjev. IBM kot vodilni tehnološki partner startupom zagotavlja mentorski program, 
povezovanje z IBM-ovo mrežo več kot 40-ih inovacijskih centrov po svetu ter dostop do 
najsodobnejše tehnološke infrastrukture. Prvi program je potekal ravno na tematiko pametnih 
mest, in sicer je tri-mesečni program zajel različna področja, na katerih so start upi delali in 
snovali svoje ideje - internet stvari, avtomatizacija, logistika, trajnostne rešitve, mobilnost, 
energetika itd.  
abc-accelerator.com/ 
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Junij 2015 

IBM partner srečanja jugovzhodnih evropskih voditeljev Samit 100  

IBM je bil že drugo leto zapored ponosni partner konference Samit 100. Srečanje, na katerem se je 
zbralo 180 jugovzhodno evropskih voditeljev, je potekalo 1. in 2. junija v Portorožu. Udeleženci 
dogodka – med katerimi so bili tudi predsedniki držav ter evropska komisarka za promet mag. 
Violeta Bulc – so v okviru delovnih skupin, razdeljenih po sektorjih, govorili o ovirah in 
priložnostih sodelovanja v regiji. Dogodek je izpostavil tudi tematiko razvoja pametnih mest; 
IBM-ov generalni direktor IBM za globalno področje pametnih mest Michael N. Dixon je v svojem 
uvodnem predavanju z naslovom ´Smart Cities for Sustainable Growth: Turning the Region’s 
Capitals into Smarter Innovation Hubs´ dejal: »Tehnologija ni odgovor na to, kako narediti mesta 
pametnejša - kar potrebujemo, je njena pravilna uporaba. Težave, ki nastopijo, so lahko samo 
organizacijske, kulturne ali politične narave. Spremeniti moramo način, kako ljudje mislijo in kako 
delajo, da bomo dosegli gospodarsko vitalnost, razvoj in  vse to ponudimo državljanom." 
summit100.org 
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Oktober 2015 

IBM Fellow John Cohn nagovoril več kot 200 gospodarstvenikov na konferenci AmCham 
Business Bridge 

Oktobra 2015 je v Ljubljani potekala razvojno-investicijska konferenca Slovenia Business 
BridgeTM v organizaciji AmCham Slovenija. Konferenca je bila namenjena predstavitvi 
slovenskega investicijskega okolja in poslovnih priložnosti v Sloveniji za tuje investitorje, kakor 
tudi izpostavljanju konkretnih priložnosti za slovenska podjetja v ZDA ter na drugih tujih trgih. 
Na konferenci je prek video nagovora v živo iz sedeža IBM-a v New Yorku udeležence nagovoril 
tudi John Cohn, ki je nosilec naziva IBM Fellow, najvišjega priznanja, ki ga znanstvenik, inženir ali 
programer lahko prejme v IBM-u. V svojem vizionarskem nagovoru »Meet the future« je 
spregovoril o spremembah v poslovanju in družbi, ki so nastali zaradi digitalne revolucije ter o 
novih tehnologijah in konceptih, ki jih prinaša tehnologija stvari (Internet of Things).  

 
 
The future is here. The digital society will change our world. Is there still any space for values, 
feelings, for humanity? How do we change our work, our country and ourselves? Technology can 
raise the quality of our lives - or destroy it. How will we utilize it? 
Video nagovor: https://www.youtube.com/watch?v=NWPQcKFM3 
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IBM Corporate Service Corps v Sloveniji 

Prva misija IBM Corporate Service Corps v Sloveniji 

Od 14. septembra do 9. oktobra 2015 smo v Sloveniji gostili prvo misijo IBM Corporate Service 
Corps (CSC), v okviru katere je enajst IBM-ovih strokovnjakov iz šestih držav (Kitajska, ZDA, 
Indija, Mehika, Kolumbija in Avstralija) delalo pro bono na projektih s tremi nevladnimi 
organizacijami v Ljubljani, in sicer z Ljubljansko kolesarsko mrežo, Zavodom Ypsilon in Zavodom 
za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Organizacijam so pomagali privabiti tuje vlagatelje, 
pospeševati razvoj informacijske skupnosti, razviti strategijo ter izboljšati poslovno okolje, in sicer 
na naslednjih projektih:  

 

Ljubljanska kolesarska mreža – Projekt: Izboljšanje sistema za dostavo s tovornimi kolesi  

Ekipa CSC je Ljubljanski kolesarski mreži pomagala izboljšati sisteme in metode za dostavo s 
tovornimi kolesi za trgovine, podjetja in restavracije v središču mesta, z namenom da so izboljšali 
varnost, zmanjšali onesnaženje ter izboljšali podobo Ljubljane v času priprav na prevzem naziva 
Zelena prestolnica Evrope 2016.  

 

Zavod Y – Projekt: Vzpostavitev IT-platforme za izvajanje mentorskega programa 

Člani ekipe CSC so Zavodu Y pomagali uvesti IT-platformo za oblikovanje in izvajanje 
mentorskega programa, s katerim so mlade mentorirance med 15. in 30. letom starosti povezali z 
izkušenimi mentorji (poslovneži, umetniki, akademiki, politiki in drugimi), ki jim lahko ponudijo 
svoje izkušnje, znanje in podporo.  

 

Zavod za slepo in slabovidno mladino – Projekt: Strateški poslovni načrt za uvedbo Youth 
Hostla 

Zavod za slepo in slabovidno mladino je potreboval pomoč naših svetovalcev pri razvoju 
poslovnega in finančnega načrta za »Mladinski hostel«, ki ga bodo odprli leta 2016. 

V okviru misije so strokonjaki CSC opravili tudi družbeno koristno delo, in sicer so izvedli 
delavnice projektnega vodenja za 80 dijakov Gimnazije Vič v Ljubljani. IBM-ov globalni program 
CSC deluje že od leta 2008 dalje; do konca leta 2015 je v sklupu tega programa sodelovalo že 
približno 2800 zaposlenih v IBM-u iz več kot 60 držav, ki so opravljali pro bono delo v 38 različnih 
državah. Več informacij o IBM Corporate Service Corps: 

http://www.ibm.com/ibm/responsibility/corporateservicecorps/ 
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Vlada republike Slovenije in IBM Slovenija sta decembra 2015 podpisala namero o 
sodelovanju pri vzpostavitvi digitalnega gospodarstva 
 

Med 1. in 5. decembrom 2015 se je obisku predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja 
in vladne delegacije v ZDA pridružila tudi gospodarsko razvojna delegacija v organizaciji 
Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji in Javne agencije SPIRIT Slovenija, ki je obsegala 21 
predstavnikov podjetij, gospodarskih združenj in fakultete iz Slovenije, med drugim tudi 
predstavnikov podjetja IBM Slovenija. Med obiskom ključnih podjetji v ZDA s področja razvoja 
informacijsko komunikacijskih tehnologij je vlada z njimi sklenila tudi dogovore o sodelovanju.  

 

Med obiskom IBM-ovega inovacijskega Watson centra na sedežu IBM-a v New Yorku sta Vlada 
republike Slovenije in IBM Slovenija naznanila dolgoročno sodelovanje, v okviru katerega 
nameravamo z uporabo naprednih tehnologij povezati gospodarstvo, vladna telesa, akademsko 
sfero in univerze, raziskovalce ter zagonska podjetja v inteligenten in učinkovit ekosistem, ki bo 
spodbudil rast in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. 

 

Sodelovanje pri skupnih pobudah za raziskave in razvoj bo povezalo strokovnjake podjetja IBM in 
zaposlene v vladi Republike Slovenije s ciljem preizkušati nove tehnologije v resničnem okolju in 
pripravljati skupne promocijske dejavnosti, na primer predstavitev skupno razvitih inovativnih 
rešitev v namenskih razstavnih prostorih, kot je IBM-ov inovacijski center IBM Innovation Center 
Ljubljana. 

 

IBM bo s slovensko vlado sodeloval tudi pri razvoju usposabljanj v okviru treh programov, ki bodo 
namenjeni pridobivanju novih veščin: Prvi se imenuje Univerzitetne povezave in je namenjen 
posameznim fakultetam in raziskovalcem ter zagotavljanju podpore pri vključevanju inovacij v 
učni program; drugi je Akademska pobuda, ki se bo osredotočala na študente in proces 
poučevanja, s katerim bodo pridobili veščine, ki jih bodo lahko zelo hitro uporabili na trgu; tretji 
pa je podjetniški program IBM Global Entrepreneur, v sklopu katerega bo IBM zagonskim 
podjetjem brezplačno ponujal poslovno mentorstvo, takojšnjo podporo pri plasiranju na trg in 
dostop do njegovih platform v oblaku. 

 

»Slovenija ima s svojo izjemno geostrateško lego v srednji Evropi odlično izhodišče za trajnostni 
razvoj v prihodnosti, katerega ključ je prav povezana digitalizacija. Naša vlada namerava Slovenijo 
v digitalnem evropskem okolju razvijati v smeri referenčne zelene države, v kateri so znanost, 
inovacije in tehnologija glavna vodila za trajnostni razvoj in izboljšano konkurenčnost. Slovenska 
vlada je zato odločena, da bo sodelovala z najboljšimi podjetji na področju informacijske 
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tehnologije in tako zagotovila digitalne rešitve, ki bodo služile kot podlaga za učinkovitejše 
državne sisteme z boljšim vodenjem in posledično boljšo kakovostjo življenja za vse,« je povedal 
Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije.  

 

IBM bo s slovensko vlado sodeloval pri pobudah za strateško rast na področju kognitivnega 
računalništva, računalništva v oblaku, analitike in varnostnih tehnologij, ki pomagajo pri 
preoblikovanju obstoječih operacij za boljšo konkurenčnost v današnjem gospodarskem okolju.  

 

Julij Božič, izvršni direktor IBM Slovenija je ob naznanitvi sodelovanja dejal: »IBM po vsem svetu 
sodeluje z vladami, akademskimi institucijami in podjetji ter jim pomaga pri reševanju najbolj 
zapletenih problemov in izzivov. Prepričani smo, da imajo napredne tehnologije odločilno vlogo 
pri povezovanju gospodarstva, vladnih teles, akademske sfere, univerz, raziskovalcev in zagonskih 
podjetij v inteligenten in učinkovit ekosistem, ki bo spodbudil rast in konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva.« 
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IBM INNOVATION CENTER LJUBLJANA 

IBM Innovation Center v Ljubljani je del globalne mreže IBM centrov za inovacije. Namenjen je 
slovenskim podjetjem, univerzam, razvojnim enotam, IBM-ovim poslovnim partnerjem in 
ostalim, ter predstavnikom celotne jugovzhodne evrope (JVE). Obiskovalci centra lahko skupaj s 
strokovnjaki IBM razvijajo inovativne rešitve na podlagi IBM-ove tehnologije, se izobražujejo, 
izvajajo testiranja itn. Lokacija Centra je v prostorih stavbe IBM Slovenija v tretjem nadstropju 
Kristalne palače, sestavljena pa je iz sejnih sob, sob za migracije rešitev na IBM tehnologijo in 
učilnic. V Centru delujejo IBM arhitekti in svetovalci iz sektorja IT ter strokovnjakov iz panoge, ki 
ponujajo vrhunsko znanje na globalni ravni. Center ponuja tudi elektronske dostopne vire, ki so 
na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden. 
 
Več informacij na: ibm.com/si/iic 
 
Najbolj obiskan center IBM v regiji 
 
Center je ponovno doživel izjemno leto. Ponosni smo na visoko stopnjo učinkovitosti in 
zasedenosti. Center je obiskalo več kot 4000 obiskovalcev iz različnih poslovnih področij, zaradi 
česar je bil to najbolj obiskan center za invoacije v regiji. Strokovnjaki Centra so se tudi aktivno 
povezali z našimi poslovnimi partnerji. V letu 2015 je bilo izbranih 86 podjetij, ki so dobila 
priložnost za uporabo novih tehnologij IBM na področju računalniškega oblaka, analitike, 
mobilnosti, rešitev za socialna omrežja ter varnosti. Povezani smo tudi z akademsko sfero in 
bodočimi inovatorji, prav tako pa smo pričeli ustvarjati močne vezi s skupnostjo startup podjetij, 
kot na primer z ABC pospeševalnikom. 
 
Center podjetjem omogoča dostop do najnovejših rešitev IKT 
 
Več kot 4000 obiskovalcev se je udeležilo in pridobilo znanja na področju najbolj naprednih 
rešitev za strojno in programsko opremo, programiranja, tehničnega računalništva, računalništva 
v oblaku ipd. Strokovnjaki IBM so imeli več predstavitev rešitve CAMSS (Cloud, Analytics, Mobile, 
Social in Security) - novo področje sistemov vključevanja, v katere se IBM usmerja s pomočjo 
novih produktov in rešitev. 
Center podpira poslovne partnerje in stranke pri pridobivanju splošnih tehničnih znanj, ter 
integraciji njihovih rešitev v IBM Industry Framework, pridobivanju IBM certifikata "Ready for" za 
njihove rešitve ipd. Center organizira številne dogodke in delavnice, kjer IBM strokovnjaki delijo 
svoje poglobljeno znanje ustrežnemu strokovnemu občinstvu. 
 
IBM Innovation Center je  predstavil tablo rešitev ter IoT 
 
V centru smo postavili interaktivno tablo rešitev, kjer si lahko obiskovalci ogledajo partnerske 
rešitve za podjetja in dobijo več informacij in kontaktne podatke. Tabla je odličen promotor 
rešitev slovenskih in regijskih partnerjev ter IBM tehnologij za izboljšanje funkcionalnosti rešitev. 
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IBM Innovation Center Ljubljana tudi na družabnih omrežjih, pametnih telefonih in 
spletu 
 
Še naprej smo bili v stiku z našimi obiskovalci na družabnem omrežju Facebook in preko 
aplikacije za pametne telefone, ki jo zdaj uporabljajo globalni v IBM Innovation Centri. Na naši 
Facebook strani smo objavili, kakšne predstavitve IBM tehnologij ponujamo v našem Centru, 
obiskovalci pa lahko zahtevek za predstavitev oddajo kar z enim klikom in se takoj povežejo s 
strokovnjakom IBM. Posodobili smo aplikacijo za pametne telefone, ki ponuja opis IBM 
Innovation Centra Ljubljana, IBM-ove rešitve, Partnerske (ISV) rešitve, dogodke ter dodatne 
informacije za naše poslovne partnerje in samostojne razvijalce rešitev. Aplikacija strankam in 
drugim omogoča, da na enostaven in hiter način oddajo zahtevek za izbrano predstavitev. Kot 
rečeno je bila aplikacija v letu 2015 posodobljena z uporabo IBM Bluemix in MobileFirst rešitev. 
Aplikacijo pa trenutno uporablja več kot 30 inovacijskih centrov po svetu. 
 
 
Naložite aplikacijo, ki jo ponuja Innovation Center: 
 

 
 
 
Akademska iniciativa IBM 
 
Strokovnjaki pri IBM Slovenija se aktivno izvajali akademsko iniciativo IBM tudi v letu 2015, pri 
čemer so sodelovali s predstavniki in ustanovami v akademski sferi. Innovation Center je gostil 
več dogodkov za študente, srednješolce in osnovnošolce. Predstavili smo tehnologijo IBM in naš 
družbeni prispevek Univerzi v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem ter Elektrotehniško-
računalniški strokovni šoli in Vegovi gimnaziji. 
 
Cilj akademske iniciative IBM je razširiti uporabo splošnih standardov in tehnologij IBM po svetu, 
vzpostaviti kontakt z bodočimi inovatorji in podpreti ustanove pri pridobivanju znanja na 
področju najnovejših IKT rešitev. IBM želi doseči, da izobražene osebe ob zaključku izobraževanja 
razumejo pomen in moč teh standardov ter jih odgovorno uporabljajo na svoji karierni poti. 
 
Več informacij na: ibm.com/academicinitiative 
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 

Bilanca stanja na dan 31. december 2015 
 
(v EUR brez centov) 2014 2015 
      
     SREDSTVA 35.141.982 38.417.492 
    
A.  DOLGOROČNA SREDSTVA 9.965.049 7.463.852 
I.    Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

532.951 399.034 
1. Dolgoročne premoženjske pravice 
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

432.604 
100.347 

339.589 
59.445 

II.   Opredmetena osnovna sredstva 6.685.029 4.824.420 
3. Druge naprave in oprema 5.969.318 4.696.030 
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 715.711 128.390 
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 715.711 128.390 
IV.  Dolgoročne poslovne terjatve 2.591.432 1.508.217 
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 2.591.432 1.508.217 
V. Odložene terjatve za davek 155.637 732.181 
    
B.  KRATKOROČNA SREDSTVA 20.606.992 24.246.780 
I.    Zaloge  41.181 4.072 
3.  Proizvodi in trgovsko blago 41.181 4.072 
III.  Kratkoročne poslovne terjatve 19.544.205 23.304.623 
1.  Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 2.605.480 3.308.078 
2.  Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 16.916.168 19.266.273 
3.  Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 22.557 730.272 
IV.  Denarna sredstva 1.021.606 938.085 
    
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4.569.941 6.706.860 
    
ZABILANČNA SREDSTVA 1.271.786 952.746 
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Bilanca stanja na dan 31. december 2015 
 
(v EUR brez centov) 2014 2015 
      
     OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 35.141.982 38.417.492 
    
A.   KAPITAL 11.133.107 9.478.669 
    
I.   Vpoklicani kapital 357.148 357.148 
1. Osnovni kapital 357.148 357.148 
II.  Kapitalske rezerve 497.954 492.752 
Kapitalski presežek 292.125 292.128 
Rezervacija za plačilo v delnicah 205.826 200.624 
III. Rezerve iz dobička 35.714 35.714 
1.  Zakonske rezerve  35.714 35.714 
IV. Presežek iz prevrednotenja (124.681) (202.451) 
V.  Preneseni čisti poslovni izid 8.542.163 10.366.971 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.824.809 (1.571.465) 
     
B.   REZERVACIJE IN DOLGOROČNE     
       PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  2.316.328 2.372.218 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 798.995 880.806 
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.517.333 1.491.412 
    
C    KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 15.348.060 20.301.554 
II.  Kratkoročne finančne obveznosti 745.000 4.405.000 
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 745.000 4.405.000 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 14.603.060 15.896.554 
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 6.787.261 12.494.899 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 4.371.899 1.351.571 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 3.443.900 2.050.084 
     
D    KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 6.344.487 6.265.051 
  

  
ZABILANČNE OBVEZNOSTI 1.271.786 952.746 
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Poslovni izid na dan 31. december 2015 
 
(v EUR brez centov) 2014 2015 
  

    
1. Čisti prihodki od prodaje 52.920.126 52.185.190 
4. Drugi poslovni prihodki  100.815 549.196 
5. Stroški blaga, materiala in storitev 29.233.766 35.807.356 
   a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala  7.039.001 14.843.733 
   b) Stroški storitev 22.194.765 20.963.623 
6. Stroški dela 16.462.450 16.445.762 
7. Odpisi vrednosti 4.951.928 2.258.291 
   a) Amortizacija 3.533.244 1.824.977 
   b) Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 823.274 230.249 
   c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 595.410 203.065 
8. Drugi poslovni odhodki 247.275 219.089 
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  68.672 240.957 

   a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 68.672 240.957 
13.  Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 29.062 8.165 
   a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 29.062 8.165 
14.  Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 65.438 375.847 
   a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 65.438 375.847 
15. Drugi prihodki 51.607 0 
16. Drugi odhodki 0 8.841 
  

  
Bruto dobiček 2.151.301 (2.148.008) 
  

  
17. Davek iz dobička 351.505 0 
18. Odloženi davki  25.013 576.543 
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.824.809 (1.571.465) 
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Izkaz vseobsegajočega donosa na dan 31. december 2015 
 
(v EUR brez centov) 2014 2015 
   

  
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  1.824.809 (1.571.465) 
20. Spremembe presežka iz prevrednotenja iz neopredmetenih  in 
opredmetenih osnovnih sredstev    0 0 
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo  0 0 
22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih 
izkazov družb v skupini (vplivi sprememb deviznih tečajev) 0 0 
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa – aktuar (124.681) (77.770) 
  

  
24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 1.700.128 (1.649.235) 
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Izkaz gibanja kapitala na dan 31. december 2015 
 

(v EUR brez centov) 

I. 
Vpoklicani 

kapital 

II. 
Kapitalske 

rezerve 

 

III. 
Rezerve iz 

dobička 
IV. Presežek iz 
prevrednotenja 

V. 
Preneseni 

čisti 
poslovni 

izid 

VI. Čisti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta VII. Skupaj 

  
1. Osnovni 

kapital 
 1.Kapitalske 

rezerve 

2.Plačilo 
v 

delnicah 
1. Zakonske 

rezerve 
1. Aktuarske 

izgube/dobiček  

1. 
Preneseni 

čisti 
dobiček 

1. Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta   

           
A. Začetno stanje 357.148 292.125 205.826 35.714 (124.681) 8.542.166 1.824.809 11.133.107 
           
B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki (5.203)   0  (5.203) 
g) Izplačilo dividend      0  0 
i) Vnos rezervacije za plačila na 
podlagi delnic   (5.203)  

  
 (5.203) 

           
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja   (77.770)  (1.571.465) (1.649.235) 
a) Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 

     
 

(1.571.465) 
 

(1.571.465) 
 

b) Aktuarske izgube/dobiček     (77.770)   (77.770) 
         
B.3. Spremembe v kapitalu      1.824.809 (1.824.809) 0 
a) Razporeditev preostalega dela 
čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala   

 

 

 1.824.809 
 (1.824.809) 

 
 0 

          

C. Končno stanje 357.148 292.125 200.623 35.714 (202.451) 10.366.975 (1.571.465) 9.478.669 
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Izkaz gibanja kapitala na dan 31. december 2014 
 

  (v EUR brez centov) 

I. 
Vpoklicani 

kapital 

II. 
Kapitalske 

rezerve 

 

III. 
Rezerve iz 

dobička 
IV. Presežek iz 
prevrednotenja 

V. 
Preneseni 

čisti 
poslovni 

izid 

VI. Čisti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta VII. Skupaj 

  
1. Osnovni 

kapital 
 1.Kapitalske 

rezerve 

2.Plačilo 
v 

delnicah 
1. Zakonske 

rezerve 
1. Aktuarske 

izgube/dobiček  

1. 
Preneseni 

čisti 
dobiček 

1. Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta   

           
A. Začetno stanje 357.148 292.125 0 35.714 0 6.688.547 1.853.619 9.227.153 
           
B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 205.826   0  205.826 
g) Izplačilo dividend      0  0 
i) Vnos rezervacije za plačila na 
podlagi delnic   

205.826 
 

 
  205.826 

           
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja   (124.681)  1.824.809 1.700.128 
a) Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 

     
 

1.824.809 
 

1.824.809 
 

b) Aktuarske izgube/dobiček     (124.681)   (124.681) 
         
B.3. Spremembe v kapitalu      1.853.619 (1.853.619) 0 
a) Razporeditev preostalega dela 
čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala   

 

 

 1.853.619 
 (1.853.619) 

 
 0 

          

C. Končno stanje 357.148 292.125 205.826 35.714 (124.681) 8.542.166 1.824.809 11.133.107 
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Izkaz denarnih tokov 
 

Različica II 

    2014 2015 
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
a)  Postavke iz izkaza poslovnega izida 6.315.401  491.926 

  
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev 53.040.405  52.975.343 

  
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in 
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (46.398.512) (53.059.960) 

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih (326.492) 576.543 

b) 
Spremembe čistih obratnih sredstev  (in časovnih razmejitev, 
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek,    

  poslovnih postavk bilance stanja) 2.300.077  (4.120.477) 
  Začetne manj končne poslovne terjatve 3.650.668  (1.929.920) 
  Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve (89.574) (2.136.919) 
  Začetne manj končne odložene terjatve za davek (25.013)   (576.544) 
  Začetne manj končne zaloge 181.936  37.109 
  Končni manj začetni poslovni dolgovi (399.278) 587.113 
  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije (1.018.661) (101.316) 
  Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0 

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju (a+b) 8.615.478 (3.628.551) 
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   
a) Prejemki pri naložbenju 100.815 1.458.882 
  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 100.815 1.458.882 
  Prejemki od odtujitve kratkoročnih naložb   
b) Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev (2.462.389) (1.565.687) 
  Izdatki za pridobitev neopredmetenih osnovnih sredstev   
  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (2.462.389) (1.565.687) 
c) Prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) (2.361.574) (106.805) 
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   
a) Prejemki pri financiranju 745.000 4.405.000 
  Prejemki od sprememb v kapitalu (plačilo v delnicah, MSR 19) 0 0 
  Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti   
  Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 745.000 4.405.000 
b) Izdatki pri financiranju (7.764.062) (753.165) 
  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (29.062) (8.165) 
  Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (7.735.000) (745.000) 
  Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 0 
c) Prebitek izdatkov pri financiranju (a+b) (7.019.062) 3.651.835 
D. Končno stanje denarnih sredstev 1.021.606 938.085 
x) Denarni pritoki in odtoki v obdobju (seštevek prebitkov) (765.158) (83.521) 
y) Začetno stanje denarnih sredstev 1.786.764 1.021.606 
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III. RAČUNOVODSKE USMERITVE 

1. Osnova za pripravo računovodskih izkazov  

 
Računovodski izkazi podjetja IBM Slovenija d.o.o. so pripravljeni v skladu z računovodskimi in 
poročevalskimi zahtevami slovenskih računovodskih standardov 2006 (v nadaljevanju SRS). Pri 
tem so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: poslovni dogodki, časovna neomejenost 
delovanja in resnične ter poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in 
posamičnih cen. 
 
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so 
predvsem jasnost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.  
 
Temeljni namen SRS je upoštevati splošno mednarodno računovodsko prakso, finančno 
pojmovanje kapitala in zahtevo po realni ohranitvi kapitala. 
 
Računovodski izkazi so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti.  
 
Podjetje za preračun terjatev in obveznosti upošteva Referenčni tečaj ECB Vse terjatve in 
obveznosti so preračunane po Referenčnem tečaju ECB na dan 31.12.2015. 
 
 
1.1. Neopredmetena osnovna sredstva 
 
Neopredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. 
Za neopredmeteno dolgoročno sredstvo se v računovodskih knjigah izkazuje posebej nabavna 
vrednost in posebej nabrani popravek vrednosti, v bilanci stanja pa zgolj neodpisana vrednost. 
Neodpisana vrednost šteje kot knjigovodska vrednost. Neodpisana vrednost neopredmetenega 
dolgoročnega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. Amortiziranje se začne, ko je 
neopredmeteno dolgoročno sredstvo na voljo za uporabo.   
Prevrednotenje neopredmetenih dolgoročnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske 
vrednosti; kot prevrednotenje ne štejejo dodatne naložbe vanje in v njihovo amortiziranje. 
Prevrednotenje se opravi na koncu poslovnega leta. Praviloma se pojavi kot prevrednotenje zaradi 
oslabitve neopredmetenih dolgoročnih osnovnih sredstev.  
 
 
1.2. Opredmetena osnovna sredstva 

 
Opredmetena osnovna sredstva obsegajo opremo in opremo, dano v poslovni najem.  
 
Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo pri  
opredmetenih osnovnih sredstvih, se knjigovodsko izkazujejo kot terjatve. 
 
Družba uporablja model nabavne vrednosti in torej vodi opredmetena osnovna sredstva po 
njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske popravke vrednosti po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja in nabrane izgube zaradi oslabitev. 
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Dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova nakupna 
vrednost in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano 
uporabo. Družba v nabavo takšnih osnovnih sredstev ne všteva obresti od posojil. Prav tako ne 
vključuje stroškov razgradnje, odstranitve oziroma obnove. 
 
Družba preverja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, danih v poslovni najem, vsako leto ob 
koncu leta in ugotavlja morebitno oslabitev. Če obstajajo dokazi, da so sredstva oslabljena, se 
oceni nadomestljiva vrednost sredstev. Nadomestljiva vrednost sredstev je njihova čista prodajna 
vrednost ali pa vrednost pri uporabi, odvisno od tega, katera je višja. Pri ocenjevanju vrednosti pri 
uporabi se ocenjene bodoče denarne tokove diskontira na trenutno vrednost z uporabo diskontne 
stopnje pred obdavčitvijo, ki odraža časovno vrednost denarja in specifična tveganja sredstev. 
Izguba zaradi slabitve opredmetenega osnovnega sredstva, ki se meri po modelu nabavne 
vrednosti, se pripozna v izkazu poslovnega izida.  
 
Dohodek od najemnin sredstev, danih v najem, razen plačil, prejetih za opravljene storitve kot sta 
zavarovanje in vzdrževanje, se pripoznavajo časovno enakomerno med trajanjem najema, tudi če 
se plačila ne prejemajo na tej podlagi, razen če kaka druga podlaga bolj ustreza časovni 
razporeditvi zmanjševanja koristi, ki izhajajo iz sredstva, danega v najem.  
 
Ob odtujitvi ali uničenju opredmetenega osnovnega sredstva se pripoznajo prevrednotovalni 
poslovni prihodki ali odhodki kot razlika med prodajno vrednostjo in neodpisano knjigovodsko 
vrednostjo sredstva. 

Podjetje ima v poslovnem najemu osnovna sredstva (avtomobile). V poslovnem najemu se 
najemnine pripoznajo kot odhodek po enakomerni časovni metodi v celotni dobi najema. 

 

1.3. Amortizacija 

Podjetje v okviru celotne dobe uporabnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva 
dosledno razporeja njegov amortizljivi znesek med posamezna obračunska obdobja kot tedanjo 
amortizacijo. Podjetje uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Za osnovna 
sredstva, dana v poslovni najem, podjetje upošteva preostalo vrednost. Ob koncu vsakega 
poslovnega leta se preveri ustreznost določene preostale vrednosti.  

a) Osnovna sredstva v lastni uporabi 
Amortizacijske stopnje osnovnih sredstev, ki so bila leta 2015 v lastni uporabi, se glede na leto 2014 
niso spremenile.  Uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2015 so naslednje: 
 
              Najnižja           Najvišja 
      %   %  
Oprema     13,50   20,00 
Računalniška oprema    25,00   33,00 
Druga opredmetena osnovna sredstva 20,00   20,00 
Naložbe v tuja osnovna sredstva  10,00   10,00 
 
V skladu s SRS 1.14 se vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti izkazujejo kot 
samostojno razpoznavna opredmetena osnovna sredstva. 
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b) Osnovna sredstva, dana v poslovni najem 
Amortizacijske stopnje osnovnih sredstev, danih v poslovni najem v letu 2015, se glede na leto 
2014 niso spremenile. Amortizacija se za vsa osnovna sredstva obračunava posamično. 

Skupina A                               33,33 % 
Skupina B                               17,39 % 
Skupina C                               28,57 % 
 
 
1.4. Terjatve za odloženi davek 
 
Terjatve za odloženi davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih 
glede na odbitne začasne razlike, prenos neizrabljenih davčnih izgub v naslednja obdobja in 
prenos neizrabljenih davčnih dobropisov v naslednja obdobja. Terjatve za odloženi davek so bile 
oblikovane v breme ali v dobro tekočega poslovnega izida.  
 
 
1.5. Zaloge 
 
Zaloge so izkazane po nabavni ali čisti iztržljivi vrednosti glede na to, katera je nižja. 
 
Zaloge trgovskega blaga se izvirno vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne 
dajatve in neposredni stroški nabave. Odobreni količinski popusti, tudi če so priznani kasneje, 
zmanjšujejo nabavno vrednost zalog oziroma stroške porabljenih surovin. 
 
Uporablja se FIFO metoda. Popravki zalog se oblikujejo glede na kurantnost izkazanih zalog. 
Podjetje presoja kurantnost zalog glede na stanje gibajočih se zalog (za negibajoče zaloge nad 180 
dni oblikujemo 100 % popravek vrednosti zalog).   
 
Zaloge se ne prevrednotujejo ampak se slabijo če obstajajo indikatorji slabitve. Slabitev zalog se 
opravi se najmanj pred sestavitvijo računovodskih izkazov. Med knjigovodsko in čisto iztržljivo 
vrednostjo zalog ni razlike. 
 
 
1.6. Poslovne terjatve 
 
Poslovne terjatve so lahko dolgoročne ali kratkoročne in vsebujejo terjatve do kupcev, druge 
terjatve v zvezi s prihodki od poslovanja ter terjatve v zvezi z oblikovanjem kapitala. Terjatve se 
ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da 
bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne, glede na prejeto plačilo ali 
drugačno poravnavo pa tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo. Terjatve so 
izpostavljene predvsem tečajnemu tveganju.  
 
Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane, ali ki niso poravnane v rednem roku, 
izkažemo kot dvomljive in sporne. Podjetje uporablja naslednje kriterije za oblikovanje 
popravkov: 
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Zapadle terjatve nad 365 dni 100 %; 
 
Za celoten preostali znesek nezapadlih terjatev in vseh ostalih zapadlih terjatev se uporablja 
faktor, ki se izračuna na osnovi formule: 
 
Odpisi terjatev v letu 2015 + (zapadle terjatve nad 365 dni na koncu leta 2014 – zapadle 
terjatve nad 365 dni na začetku leta 2015) 
Stanje terjatev na začetku leta 2015 + knjižene terjatve v letu 2015 – stanje terjatev na 
koncu leta 2015 
 
Izračuni faktorja temeljijo na podatkih terjatev celotne regije (CEE). Faktor za leto 2015, ki ga je 
IBM Slovenija uporabil pri oblikovanju popravkov vrednosti terjatev je 0,072105 %.  
 
Pri oblikovanju popravkov vrednosti terjatev je bil za leto 2015 uporabljen faktor celotne regije v 
višini 1,14 % in 0,09 %, za dve različni skupini kupcev iz naslova terjatev iz poslovnega 
financiranja. Poslovno financiranje je interna delitev kupcev, ki imajo drugačne plačilne pogoje 
kot so standardni pogoji za IBM kupce.  
 
Podjetje je na podlagi ocene trenutnega finančnega položaja kupcev oblikovala tudi 100 % 
popravke vrednosti za terjatve, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo poplačane.  
 
 
1.7. Denarna sredstva in denarni ustrezniki 
 
Denarna sredstva in denarni ustrezniki vsebujejo gotovino v blagajni, na bančnih računih, denar 
na poti in kratkoročni depozit pri banki. 
 
Prevrednotenje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov je sprememba njihove knjigovodske 
vrednosti, opravi pa se ob koncu poslovnega leta in med njim. Pojavi se le v primeru denarnih 
sredstev, izraženih v tujih valutah, če se po začetnem pripoznanju spremeni valutni tečaj. Tečajna 
razlika, ki se pojavi pri tem, lahko poveča ali zmanjša prvotno izkazano vrednost. 
 
 
1.8. Aktivne časovne razmejitve 

Aktivne časovne razmejitve vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s 
katero se ukvarja podjetje, ter takrat tudi še ne vplivajo na poslovni izid.  
 
Aktivne časovne razmejitve so terjatve ali druga sredstva in obveznosti, ki se bodo po 
predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena.  
 
Aktivne časovne razmejitve je mogoče obravnavati kot terjatve oziroma dolgove v širšem pomenu. 
Terjatve in obveznosti se nanašajo na znane in neznane stranke, do katerih bodo v letu dni 
nastale prave terjatve in dolgovi. 
 
 
 
 



IBM Slovenija d.o.o.                                                                                                            Letno poročilo 2015 

 

34 
 

1.9. Kapital 
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, zakonske rezerve, preneseni 
poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta. Osnovni kapital se vodi v domači valuti. 
 
Kapitalske rezerve izhajajo iz prehoda na nove SRS na dan 1. januar 2006 in predstavljajo splošni 
prevrednotovalni popravek kapitala.  
 
Zakonske rezerve se oblikujejo do višine, ki jo določajo ZGD-1 in statuti družbe ter se lahko 
uporabijo zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube. Druge rezerve iz  dobička so 
proste rezerve. Uprava družbe jih lahko uporabi za oblikovanje drugih vrst rezerv, povečanje 
osnovnega kapitala, razporeditev v bilančni  dobiček ali pokrivanje izgube. 
 
Čisti poslovni izid za obdobje predstavlja poslovni izid tekočega poslovnega leta. Preneseni čisti 
poslovni izid izkazuje prenesene dobičke iz preteklih let.  
 
 
1.10. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
 
Rezervacije se nanašajo na bodoče obveznosti iz naslova zaposlencev. Oblikovane so na osnovi 
aktuarskega izračuna. Ob koncu vsakega poslovnega leta se glede na starostno in izobrazbeno 
strukturo preveri znesek bodočih obveznosti do zaposlencev. Glede na izračun se rezervacije 
ustrezno povečajo ali zmanjšajo. 
 
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki bodo v 
obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke.  
 
 
1.11. Poslovne obveznosti  
 
Poslovne obveznosti so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo.   
 
Kot kratkoročne poslovne obveznosti štejejo kratkoročne obveznosti do družb v skupini, drugih 
dobaviteljev, zaposlenih ter druge kratkoročne obveznosti.  
 
 
1.12. Finančne obveznosti 
 
Kot kratkoročne finančne obveznosti štejejo obveznosti iz naslova odobrenih posojil, katerih rok 
odplačila je krajši od enega leta. 
 
Obresti od kratkoročnih obveznosti so beleženi pod postavko finančnih odhodkov.   
 
Dolgoročne obveznosti iz financiranja, izražene v tuji valuti, so na začetku preračunane v domačo 
valuto po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan nastanka. Tečajna razlika se beleži 
pod postavko finančnih odhodkov. 
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1.13. Pasivne časovne razmejitve 
 
S pasivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti vnaprej vračunani stroški in kratkoročno odloženi 
prihodki na podlagi izvirnih vrednosti. Vnaprej vračunani stroški kasneje pokrivajo dejansko 
nastale stroške iste vrste. 
 
 
1.14. Prihodki od prodaje 
 
Prihodki od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov, storitev, trgovskega 
blaga in materiala v obračunskem obdobju, če je realno pričakovati, da bodo plačane in so 
navedene v računih in drugih listinah, zmanjšane za vse popuste, ki so dani ob prodaji, kasneje pa 
tudi za vrednosti vrnjenih količin in pozneje odobrenih popustov, razen finančnih popustov. 
Prihodki se merijo na podlagi poslovnih listin in na podlagi ocen pogodbenih določil.  
 
 
1.15. Nabavna vrednost prodanih količin 
 
Nabavna vrednost podanega blaga vsebuje neto fakturno vrednost blaga, izdatke za carino in 
druge uvozne dajatve, ki so zaračunane k dobaviteljevi ceni, prevozne stroške, stroške zavarovanja 
in druge odvisne nabavne stroške. Nabavna cena je zmanjšana za dobljene popuste in količinske 
rabate.  
 
 
1.16. Stroški 
 
Stroški materiala in storitev so stroški tistega materiala in storitev, ki se porabljajo pri ustvarjanju 
prihodkov.   
 
Stroški se merijo na podlagi prispelih poslovnih listin in na podlagi ocen pogodbenih določil.   
 
Stroški dela se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in na drugih podlagah 
za obračun plač oziroma upravičenost do nadomestila za plače in plačam sorodnih postavk.   
 
Odpise vrednosti sestavljajo zneski amortizacije osnovnih sredstev in neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev ter prevrednotovalni poslovni odhodki. 
 
1.17. Stroški prodaje in splošnih aktivnosti  
 
Stroški prodaje in splošnih dejavnosti predstavljajo stroške in odhodke komercialnih in 
administrativnih opravil ter stroške, ki so povezani s prodajo poslovnih učinkov.  
 
 
1.18. Finančni prihodki in odhodki 
 
Finančni prihodki vključujejo prihodke od obresti in tečajnih razlik. Finančni odhodki vključujejo 
odhodke za obresti in tečajne razlike.  
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1.19. Davki 
 
Davek od dohodka pravnih oseb  je obračunan na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni 
v izkaz poslovnega izida v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Davek od dohodkov pravnih oseb 
je v letu 2015 obračunan po 17-odstotni stopnji. 
 
Terjatve in obveznosti za odložene davke se obvezno obračunajo z uporabo metode obveznosti po 
bilanci stanja. Ta metoda se osredotoča na začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev 
ali obveznosti v bilanci stanja in njihovimi davčnimi osnovami. Posledica ugotovljenih začasnih 
razlik so odloženi davki, ki z računovodskega vidika predstavljajo nespremenjeno obveznost za 
plačilo davka na eni strani in na drugi strani obveznost oziroma terjatev za odloženi davek do 
države ter manjši ali večji čisti dobiček. Pri pripoznavanju terjatev za odloženi davek je potrebno 
upoštevati, da se terjatev izkaže le v primeru, ko je precej gotovo, da bo družba imela v prihodnjih 
obdobjih dovolj velike obdavčljive dobičke, v breme katerih bo lahko odpravila to terjatev.  
 
 
1.20. Izkaz denarnih tokov 
 
Izkaz denarnih tokov prikazuje, kako prejemki in izdatki vplivajo na spremembe stanja denarnih 
sredstev v obdobju. Sestavljen je v obliki stopenjskega izkaza po posredni metodi (različica II).  
V izkazu denarnih tokov so izkazani denarni tokovi v obdobju, ki so nastali pri poslovanju, 
naložbenju in financiranju. Denarni tokovi so v izkazu denarnih tokov prikazani v nepobotanih 
zneskih.  
  
Podatke za postavke (prejemke in izdatke) izkaza denarnih tokov se pridobijo: 

a) z dopolnjevanjem postavk poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov iz izkaza 
poslovnega izida s spremembami obratnih sredstev, časovnih razmejitev, rezervacij in 
odloženih davkov v obdobju (za denarne tokove pri poslovanju) ter   

b) iz poslovnih knjig podjetja (za denarne tokove pri naložbenju in financiranju). 
 
 
1.21. Zunajbilančne postavke 
 
Med zunajbilančnimi postavkami izkazuje družba bančne garancije. Izkazujejo se v zneskih, kot 
izhaja iz izvirnih listin (pogodb). 
 
 
 
1.22. Izkaz gibanja kapitala 
 
Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane 
spremembe sestavin kapitala za prikazano obdobje.  
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen tako, da posamično prikazuje vse sestavine kapitala, zajete v 
bilanco stanja. 
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IV. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

1. Neopredmetena sredstva 

 

Gibanje neopredmetenih sredstev 

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev 

(v EUR brez centov)     
Nabavna vrednost Programska oprema Skupaj 
Stanje 1. januar 2015 577.458 577.458 
Povečanja 0 0 
Zmanjšanja 510 510 
Stanje 31. december 2015 576.948 576.948 
    
Popravek vrednosti   
Stanje 1. januar 2015 144.854 144.854 
Amortizacija 2.634 2.634 
Zmanjšanja 510 510 
Stanje 31. december 2015 146.978 146.978 
    
Neodpisana vrednost   
Stanje 1. januar  2015 432.604 432.604 
Stanje 31. december 2015 429.970 429.970 

 

 

Neopredmetena sredstva vključujejo licence za programsko opremo, pri katerih so zmanjšanja in 
povečanja odvisna od nakupa in prodaje računalniške opreme. Doba koristnosti neopredmetenih 
sredstev je 10 let, pri čemer neopredmetena sredstva niso zastavljena kot zavarovanje. 
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2. Opredmetena osnovna sredstva 

 

Tabela gibanja opredmetenih sredstev 

 

Nabavna vrednost Oprema 

Oprema dana 
v poslovni 

najem 

Osnovna 
sredstva v 

pridobivanju SKUPAJ 
Stanje 1. januar 2015 6.104.919 8.049.309 715.711 14.869.939 
Povečanja 1.161.543 275.754 128.390 1.565.687 
Zmanjšanja 247.601 4.280.830 715.711 5.244.142 
Stanje 31. december 2015 7.018.861 4.044.233 128.390 11.191.484 
      
Popravek vrednosti   
Stanje 1. januar 2015 4.194.336 3.990.573 0 8.184.909 
Amortizacija 746.042 1.078.935 0 1.824.977 
Zmanjšanja 46.816 3.505.625 0 3.552.441 
Stanje 31. december 2015 4.893.562 1.563.883 0 6.457.445 
      
Neodpisana vrednost   
Stanje 1. januar 2015 1.910.583 4.058.736 715.711 6.685.030 
Stanje 31. december 2015 2.125.299 2.480.350 128.390 4.734.039 
 

Povečanja v okviru osnovnih sredstev se nanašajo predvsem na nabavo nove računalniške opreme 
(strežniki in računalniki), ki je bila dana v poslovni najem za obdobje od 3 do 5 let. Zmanjšanja se 
nanašajo na odtujitve oz. odprodaje skoraj v celoti odpisane računalniške opreme in izločitev 
osnovnih sredstev, kjer se je pogodba o poslovnem najemu iztekla ali je bila predčasno prekinjena. 
Pri tem doseženi dobički oz. izgube so pripoznani med prevrednotovalnimi prihodki/odhodki, le-
ti pa so prikazani v poglavju IV, točka 17. 

Osnovna sredstva niso zastavljena. Družba nima sredstev, ki bi bila dana ali vzeta v finančni 
najem. 

V letu 2015 je družba ustvarila 2.816.589 EUR prihodkov iz naslova poslovnega najema. 
 
Pričakovani prihodnji najmanjši prihodki iz naslova najemnin: 
(v EUR brez centov) 2015 
   
V enem letu 1.343.181 
V 1-5 letih 996.276 
Več kot pet let 0 

Splošen opis najemodajalčevih pogodb 
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Kosi opreme in njihovi deli v času veljavnosti pogodbe ostanejo IBM-ova last in ne bodo postali 
sredstvo stranke ali katerekoli tretje osebe. Stranka mora vsak kos opreme vzdrževati in z njim 
ravnati v skladu z ustreznimi proizvajalčevimi specifikacijami ter poskrbeti za dobre pogoje 
popravila in obratovanja. IBM na svoje stroške zagotavlja zavarovanje, ki pokriva škodo na kosih 
opreme, njihovo izgubo ali s policijskim poročilom potrjeno krajo kosov opreme v obdobju 
veljavnosti pogodbe, razen v primeru, ko je škoda posledica enega izmed naslednjih razlogov: 

 - naklepna kršitev pravil ali velika malomarnost stranke, 

- predelave, spremembe itd., 

- vojna, potresi in nuklearna reakcija, 

- uporaba opreme za druge potrebe kot je obdelava podatkov,  

- kraja mobilno uporabnih predmetov opreme. 

Na dan 31. 12. 2015 ima podjetje vsa osnovna sredstva zavarovana v letni IBM skupinski polici do 
31. 3. 2016 pri ameriški zavarovalnici. Skupna premija zavarovanja znaša 13.737 USD. 
 

3. Dolgoročne poslovne terjatve 

Dolgoročne poslovne terjatve leta 2015 v višini 1.508.217 EUR so terjatve do kupcev, katere 

zapadejo v plačilo kasneje kot v letu dni, v letu 2014 pa je podjetje te terjatve izkazovalo v višini 

2.591.432 EUR. Terjatve se nanašajo na sklenjene pogodbe za zagotavljanje strojne in programske 

opreme s plačilom na obroke. Dolgoročne poslovne terjatve niso zavarovane. 

 

Razčlenitev terjatev po rokih zapadlosti: 

(v EUR brez centov) 2017 2018 2019 Total 
      
Dolgoročne poslovne terjatve 1.358.361 133.115 16.741 1.508.217 

 

Družba je v letu 2015 oblikovala popravke vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev v skladu z 

usmeritvijo, opisano v točki 1.6. Na dan priprave balance stanja ni bilo kazalnikov, ki bi izkazovali 

možnost nepoplačila terjatev. 

 

 

4. Odložene terjatve za davek  
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(v EUR brez centov) 2014 2015 
    
Odložene terjatve za davek iz naslova:   
- oblikovanih rezervacij za jubilejne nagrade, darila in 
odpravnine ob upokojitvi 15.455 68.225 
- oblikovanih rezervacij za dane garancije 2.516 2.588 
- oblikovanih rezervacij za razgradnjo elektronskih naprav 7.371 5.350 
- oblikovanih popravkov vrednosti terjatev 130.295 135.609 
- Melody 0 103.233 
- neizrabljene investicijske olajšave 0 91.838 
- neizrabljene davčne izgube 0 325.338 
    
Stanje na dan 31. december               155.637 732.181 

 

5. Zaloge 

 

 (v EUR brez centov) 2014 
 

2015 
Zaloge:   
Proizvodi in trgovsko blago 41.181 4.072 
    
Stanje na dan 31. december 41.181 4.072 

 

Zaloge niso zastavljene kot jamstvo.  
 
Na koncu poslovnega leta družba opravlja popis trgovskega blaga, na podlagi katerega v letu 2015 
ni bilo ugotovljenih popisnih razlik.   
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6. Kratkoročne poslovne terjatve 

 

(v EUR brez centov) 2014 2015 
    
Kratkoročne poslovne terjatve do povezanih 
podjetij 2.605.480 3.308.078 
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 17.921.447 20.063.971 
Druge kratkoročne poslovne terjatve 22.557 730.272 
Popravek vrednosti kratkoročnih poslovnih 
terjatev (1.005.279) (797.698) 
    
Stanje na dan 31. december 19.544.205 23.304.623 

 

Podjetje nima zavarovanih terjatev. 
 
Družba na dan 31. 12. 2015 izkazuje kratkoročne poslovne terjatve v tuji valuti v višini 12.087 USD. 
Družba na dan 31. 12. 2015 ne izkazuje terjatev in predujmov do članov uprave (direktorja družbe). 
 
Starostna struktura terjatev na dan 31. december 2015 
 
a) Kratkoročne poslovne terjatve do povezanih podjetij so v celotnem znesku nezapadle. 
b) Kratkoročne poslovne terjatve (v EUR brez centov). 
 

Kratkoročne poslovne terjatve   

Nezapadle  
- do povezanih podjetij 3.308.078 
- do ostalih podjetij 15.255.807 
   
Zapadle do 30 dni 4.709.250 
Zapadle od 31 do 90 dni 142.205 
Zapadle od 91 do 365 dni 198.403 
Zapadle nad 365 dni 488.578 
  
Popravek vrednosti kratkoročnih 
poslovnih terjatev (797.698) 
   
Stanje na dan 31. december 23.304.623 

 

c) Druge kratkoročne poslovne terjatve v višini 730.272 EUR so v celoti nezapadle. 

Poštene vrednosti in udenarljive vrednosti terjatev se ne razlikujejo od knjigovodskih.  
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7. Denarna sredstva 

 

(v EUR brez centov) 2014 2015 
    
Depozit pri banki 0 0 
Dobroimetje pri bankah 1.021.606 938.085 
    
Stanje na dan 31. december 1.021.606 938.085 

 

Na dan 31. 12. 2015 ima družba odprto kreditno linijo pri UniCredit banki v višini do 952.746 EUR. 
 
 

8. Kratkoročno odloženi stroški in nezaračunani prihodki 

 

(v EUR brez centov) 2014 2015 
    
Kratkoročno odloženi stroški 143.979 380.317 
Kratkoročno nezaračunani prihodki 4.425.962 6.326.543 
   
Stanje na dan 31. december 4.569.941 6.706.860 

 

Tabela gibanja kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev 

(v EUR brez centov) 2015 
    
Začetno stanje na dan 1. januar 2014 4.569.941 
Sproščanje v letu 2014 4.569.941 
Oblikovanje v letu 2014 6.706.860 
  
Stanje na dan 31. december 6.706.860 

 

Kratkoročno odloženi stroški predstavljajo odložene stroške v zvezi s tekočim poslovanjem. Med 
kratkoročno nezaračunanimi prihodki predstavljajo večji delež nezaračunani prihodki iz naslova 
provizije, do katere je IBM Slovenija upravičen za doseženo prodajo v tekočem letu, ter 
nezaračunani prihodki po posameznih projektih in pa vrednost še nezaračunanih rezervnih delov, 
ki jih je podjetje uporabilo pri garancijskih popravilih. Največji delež med kratkoročno 
nezaračunanimi prihodki predstavlja znesek že poravnanih računov dobaviteljem, ki se nanaša na 
dolgoročne financirane pogodbe do kupcev. V prihodnjih letih bodo kupci poravnavali obveznosti 
na mesečni ravni. 

Načrtovano oblikovanje in črpanje v poslovnem letu se dejansko ne razlikujeta, kajti podjetje 
oblikuje aktivne časovne razmejitve na osnovi obstoječih knjigovodskih listin.   
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9. Kapital 
 
Kapital odraža lastniško financiranje podjetja in je z vidika podjetja njegova obveznost do 
lastnikov. Opredeljen je ne samo z zneski, ki so jih lastniki vložili v podjetje, temveč tudi z zneski, 
ki so nastali pri poslovanju podjetja.  
 
Osnovni (vpoklicani) kapital podjetja IBM Slovenija d.o.o. je opredeljen v statutu podjetja in 
registriran na sodišču, temu ustrezno pa so ga vpisali oziroma vplačali njegovi lastniki. Osnovni 
kapital podjetja znaša 357.148 EUR in je enak registriranemu. 
 
Podjetje izkazuje kapitalske rezerve v višini 292.128 EUR iz naslova odprave splošnega 
prevrednotovalnega popravka kapitala in provizije za plačilo v delnicah v višini 200.624 EUR. 
 
Podjetje je v letu 2004 oblikovalo zakonske rezerve in doseglo 35.714 EUR zakonskih rezerv 
oziroma 10 % vrednosti osnovnega kapitala. V prihodnjih letih tako podjetje ni več oblikovalo 
dodatnih zakonskih rezerv.  
 
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2015 znaša 8.795.506 EUR. Sestavljajo ga preneseni čisti poslovni 
izid iz prejšnjih let in čisti poslovni izid poslovnega leta. 
 
Spremembe pri razporeditvi dobička 
 
(v EUR brez centov) 2014 2015 

   

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.824.809 (1.571.465) 

 +    preneseni čisti dobiček 8.542.166 10.366.971 

   

 = Bilančni dobiček 10.366.975 8.795.506 
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10. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 

(v EUR brez centov) 2014 2015 
    
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi 682.678 802.645 
Rezervacije za prihodnjo razgradnjo elektronskih naprav 86.715 62.940 
Rezervacije iz naslova zagotavljanj garancij 29.602 15.221 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.517.333 1.491.412 
    
Stanje na dan 31. december 2.316.328 2.372.218 

 

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ki so izračunane na podlagi 
aktuarskega izračuna, izkazujejo potencialne obveznosti iz teh naslovov do zaposlenih na dan 
31. 12. 2015. Izračun obveznosti temelji na sledečih predpostavkah: 

- Razvoj smrtnosti oz. preživetja se beleži po verjetnosti preživetja (npx), ki je vključena v 
tablice smrtnosti. 

- Upokojitvena doba in število let pokojninske dobe za moške in ženske je v skladu s 27. in 
29. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
- Povprečna plača posameznika. 

- Rast osebnih prihodkov v naslednjih letih se ocenjuje na 2 % letno. 

-  v skladu z zakonom je znesek pokojnine enak znesku dveh povprečnih plač zaposlenega 
v družbi ali dvema povprečnima plačama v Republiki Sloveniji, tistemu, ki je višji. 

- Znesek jubilejnih nagrad je enak znesku, določenemu s Sklepom, ki opredeljuje znesek 
povračila stroškov glede dela in drugih prejemkov. 

 - Diskontirana obrestna mera znaša 1,72 %. 

Aktuarska izguba iz leta 2015 znaša 202.451 EUR in je zabeležena v drugem vseobsegajočem 
donosu. 

Rezervacije za razgradnjo elektronskih naprav so izračunane na podlagi najboljših možnih ocen 
stroškov razgradnje teh naprav v prihodnosti.  

Rezervacije iz naslova garancij so oblikovane na podlagi najboljših možnih približkov bodočih 
stroškov iz naslova danih garancij. 
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Tabela gibanj rezervacij 
 

(v EUR brez centov) 

Rezervacije 
za jubilejne 

nagrade 

Rezervacije 
za 

odpravnine 
ob 

upokojitvi 

Rezervacije 
za prihodnjo 
razgradnjo 

elektronskih 
naprav 

Rezervacije iz 
naslova 

zagotavljanja 
garancij Skupaj 

        
Stanje na dan 1. januar 2015 80.138 602.540 86.714 29.602 798.994 
       
Poraba rezervacij v letu 
2015 (3.449)  (23.774)  (27.223) 
Oblikovanje v letu 2015 6.677 116.739  15.221 138.637 
Odprava rezervacij v letu 
2015    (29.602) (29.602) 
       
Stanje 31. december 83.366 719.279 62.940 15.221 880.806 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 1.491.412 EUR predstavljajo odložene prihodke iz 
naslova storitev vzdrževanja na podlagi pogodb o vzdrževanju strojne in programske opreme. 

Družba dolgoročne dele celotnih pasivnih časovnih razmejitev, ki zapadejo v roku daljšem od 
enega leta, prikazuje med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami. Podjetje ocenjuje, da 
ni izpostavljeno tveganjem. 

11. Kratkoročne finančne obveznosti 
 
Podjetje ima kratkoročno posojilo pri finančni instituciji Treasury Center – TC Dublin v višini 
4.405.000 EUR z 0,15789-odstotno obrestno mero. Podjetje odplačuje glavnico in mesečne obresti 
glede na razpoložljiva sredstva. 
 
Podjetje nima kratkoročnih dolgov do članov uprave (direktorja družbe), članov nadzornega sveta 
in notranjih lastnikov. 
 
Posojilo ni zavarovano, izpostavljenosti obrestnemu tveganju ni. 
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12. Kratkoročne poslovne obveznosti 
 

(v EUR brez centov) 2014 2015 
   
Kratkoročne poslovne obveznosti do povezanih podjetij 6.787.261 12.494.899 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 4.371.105 1.351.799 
Kratkoročne poslovne obveznosti do države 3.010.142 1.522.996 
Kratkoročne poslovne obveznosti do delavcev 433.436 526.709 
Kratkoročne poslovne obveznosti za predujme in obresti 1.116 151 
   
Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 14.603.060 15.896.554 

 

 

13. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

 

(v EUR brez centov) 2014 2015 
    
Kratkoročno odloženi prihodki 4.276.483 4.364.592 
Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki 2.068.004 1.900.459 
    
Stanje na dan 31. december 6.344.487 6.265.051 
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Tabela gibanja pasivnih  časovnih razmejitev 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročno odloženi 
prihodki 

Kratkoročno vnaprej 
vračunani stroški in 

odhodki 
SKUPAJ 

      
Začetno stanje 1. januar 2015 4.276.483 2.068.004 6.344.487 
Sprostitev v letu 2015 4.276.483 2.068.004 6.344.487 
Oblikovanje v letu 2015 4.364.592 1.900.459 6.265.051 
     
Stanje 31. december 4.364.592 1.900.459 6.265.051 

 

 

Kratkoročno odloženi prihodki se nanašajo na zaračunano vzdrževanje, ki bo potekalo v letu 2016, 
prihodke iz poslovnega najema, zaračunane projekte, katerih določene faze bodo končane v letu 
2015, ter prihodke iz obresti.  
 
Vnaprej vračunani stroški in odhodki se zaradi pravilne obremenitve poslovnega izida običajno 
oblikujejo na koncu poslovnega leta. Njihova višina se določi glede na izkušnje iz preteklih let ali 
na podlagi že znanih podatkov o višini nastalih stroškov, nanašajo pa se na opravljene storitve, 
storitve zaposlenih in ostale stroške, povezane z letom 2015, ki so bili zaračunani v letu 2016.  
 
Razlike v zneskih med ocenjenimi stroški in dejanskimi so nepomembne. 
 
Vnaprej vračunani stroški in odhodki se nanašajo na leto 2015, dejansko pa so računi dobaviteljev 
izdani v letu 2016. Za neizkoriščene dopuste leta 2015 je podjetje vračunalo strošek v znesku 
261.390 EUR in v letu 2014 nastale stroške v višini 274.579 EUR. 
 
 

14. Zunajbilančna evidenca 

Podjetju je Unicredit banka izdala garancije, ki na dan 31. 12. 2015 v skupni višini znašajo 952.746 
EUR. Upravičenci iz naslova garancij so: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, Carinska uprava Ljubljana, 
Ministrstvo za notranja zadeve in Comparex d.o.o. Garancije so bile izdane na osnovi pogodbe 
med IBM Slovenija in UniCredit banko o maksimalnem stanju obveznosti, ki je zavarovana s 
patronatsko izjavo IBM World Trade Corporation New York. 
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15. Čisti prihodki od prodaje 
 
Izkaz poslovnega izida je sestavljen po I. različici. 
 
(v EUR brez centov) 2014 2015 
   
Čisti prihodki od prodaje proizv. in stor. na 
domačem trgu 33.893.396 23.025.220 
Čisti prihodki od najemnin na domačem trgu 3.262.105 2.816.589 
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na 
domačem trgu 0 9.276.855 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na 
trgu EU kupcem v skupini  12.310.610 13.442.688 
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na trgu 
EU kupcem v skupini 3.454.015 3.623.838 
   
Skupaj na dan 31. december 52.920.126 52.185.190 

 

 
V letu 2015 so se neto prihodki od prodaje znižali za 1,39 % v primerjavi z letom 2014. Upad je bil 
zabeležen predvsem pri prodaji rešitev na področju tehničnih in svetovalnih storitev ter 
poslovnem najemu, manj pa pri prodaji strojne opreme. 

Čisti prihodki od prodaje proizvodov, storitev, na domačem trgu se nanašajo na prodajo strojne in 
programske opreme ter rešitev na področju tehničnih in svetovalnih storitev ter storitev 
vzdrževanja strojne in programske opreme končnim strankam.  

Prihodki od najemnim na domačem trgu se nanašajo na prihodke od najemnin osnovnih sredstev, 
danih v poslovni najem. 

Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev kupcev v skupini se nanašajo na prihodke, prejete 
od povezanih podjetij v tujini iz naslova pogodb o zagotavljanju storitev naših strokovnjakov na 
IT in ostalih strokovnih področjih. 

Uporaba masovnih podatkov in moderne tehnologije ustvarja povečano povpraševanje po rešitvah 
na področju varstva podatkov. V letu 2015 smo opazili, da čedalje več strank nadaljuje s trendom 
zmanjševanja stroškov in geografskega premika naložb v državo, v kateri imajo sedež.  
 
Čeprav je IBM Slovenija v letu 2015 zabeležila majhen upad prihodka iz poslovanja, je povečanje 
poslovnih stroškov za 7 % negativno vplivalo na dobiček IBM Slovenije. Ker je podjetje del 
programa ICDP, je IBM Slovenija prodajalo z znižanimi cenami, da bi pridobilo prihodnje 
prodajne sinergije pri izvajanju in prodaji izbire IBM proizvodov, storitev in poslovnih rešitev 
strankam, z uporabo platforme Mainframe kot osnove za raznolikost prihodnjih projektnih 
aktivnosti. Cena, po kateri so obrati izvažali končane proizvode in višali osnoven strošek 
proizvodnje na podlagi blagovne znamke in države, je bila višja in je ni bilo moč tržiti v Sloveniji.  
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Vendar bo implementacija poslovnih priložnosti v daljšem, 2-5-letnem obdobju izboljšala 
poslovno uspešnost podjetja IBM Slovenija. Priložnosti so bile prodane strankam z namenom, da 
IBM Slovenija ohrani svoj položaj na trgu in se brani pred konkurenčno ponudbo v 
uravnoteženem okolju. Na podlagi teh primerov vlagamo v svoje bodoče poslovanje, za katerega 
ocenjujemo, da bo v naslednjem 5-letnem obdobju raslo. Letni prihodki so strukturirani s 
prihodki na področju nove programske opreme in rešitev kognitivnega poslovanja, naročnin na 
programsko opremo in podporo, mesečnega vzdrževanja in nakupa nove strojne opreme z 
namenom posodobitve platforme Mainframe. 

 

16. Drugi poslovni prihodki  
 
Drugi poslovni prihodki v višini 549.196 EUR predstavljajo predvsem prihodke od popravljanja 
napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV, prihodke od zmanjšanja slabitev terjatev in 
prihodke drugih poslovnih aktivnosti. 
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17. Analiza stroškov 
 

(v EUR brez centov) Stroški prodaje 
Stroški splošnih 

dejavnosti 

  
  

Skupaj 
      
Nabavna vrednost prodanega 
blaga / proizvodni stroški 12.505.676 2.111.777 14.617.453 
     
Stroški materiala 193.589 32.691 226.280 
     
Stroški storitev 17.935.017 3.028.606 20.963.623 
     

Stroški plač 11.271.312 1.903.336 13.174.648 
Stroški socialnega varstva 1.010.800 170.689 1.181.489 
Stroški pokojninskega varstva 837.268 141.385 978.653 
Drugi stroški dela 950.471 160.501 1.110.972 
Stroški dela skupaj 14.069.851 2.375.911 16.445.762 
     
Amortizacija 1.561.323 263.654 1.824.977 
     
Prevrednotovalni odhodki pri 
opredmetenih osnovnih 
sredstvih in obratnih sredstvih 370.713 62.601 433.314 
     
Ostali stroški 187.437 31.652 219.089 
     
Skupaj na dan 31. december 
2015 46.823.606 7.906.892 54.730.498 

Na dan 31. december 2015 ni zahtev zaposlenih po izplačilih, ki bi jim družba nasprotovala, niti 
oblikovanih rezervacij.   

Na dan 31. december 2015 se je amortizacija osnovnih sredstev zmanjšala za 1.708.267 EUR v 
primerjavi z letom 2014. Celotno znižanje amortizacije je nastalo zaradi znižanja opredmetenih 
osnovnih sredstev, danih v poslovni najem. 

Znesek, porabljen za revidiranje letnega poročila revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o., 
Ljubljana, v letu 2015: 

- Revizija letnega poročila: 10.510 EUR, 
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Pričakovani prihodnji stroški najema: 

(v EUR brez centov) 2015 
   
V enem letu 569.981 
V 1-5 letih 2.037.484 
V več kot 5 letih 0 

 
18. Finančni prihodki 

 

(v EUR brez centov) 2014 2015 
   
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 68.553 234.643 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 

119 6.314 
   
Skupaj na dan 31. december 68.672 240.957 

 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini predstavljajo pozitivne tečajne razlike 
pri poslovanju s tujino. 
 
 

19. Finančni odhodki 
 

((v EUR brez centov) 2014 2015 
   

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 29.062 8.165 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v 
skupini 65.438 375.847 

   
Skupaj na dan 31. december 94.500 384.012 

 
 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini predstavljajo negativne tečajne razlike 
pri poslovanju s tujino.  

20. Prejemki poslovodstva 
 

((v EUR brez centov) 2014 2015 
   

Prejemki poslovodstva 198.154 219.724 
   

Skupaj na dan 31. december 198.154 219.724 
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Plača direktorjev in ključnega poslovodstva se določa glede na njihovo uspešnost in je odvisna od 
tržnih trendov. Za plačilo ključnega poslovodstva je v celoti odgovorno podjetje IBM Corporation 
USA. Družba nima zaposlenih na podlagi individualnih pogodb. 

 

21. Davki 
 
 
Efektivna davčna stopnja 
 
(v EUR brez centov) 2014 2015 
     
Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo 2.151.301 (2.148.008) 
Pričakovan skupni odhodek za davke 
(prihodek) pri stopnji 17 % 365.721 0 
    
Neobdavčeni prihodki 59.244 (52.838) 
Davčno nepriznani odhodki 238.334 93.277 
Davčne olajšave (311.794) 0 
Prihodki iz naslova odloženih davkov (25.013) (616.982) 
    
Odhodek za davke 326.492 (576.543) 

 

 

22. Odloženi davki 
 

 (v EUR brez centov) 2014 2015 
   
Odloženi davki (25.013) (576.543) 
    
Skupaj na dan 31. december (25.013) (576.543) 

 

 

23. Izkaz poslovnega izida – preračun z indeksom življenjskih potrebščin 
 

Ob upoštevanju upada maloprodajnih cen (0,50 %), bi čisti poslovni izid znašal (1.516.214) EUR. 
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24. Dogodki po datumu bilance stanja 

Do dneva priprave letnega poročila ni poslovnih dogodkov, ki bi bistveno vplivali na 
premoženjski, finančni in uspešnostni položaj družbe na dan 31. 12. 2015 in bi zahtevali popravek 
računovodskih izkazov za leto 2015 ali dodatna razkritja k njim. 
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25. Posli s povezanimi osebami 
 
Podjetje posluje s povezanimi osebami pod običajnimi tržnimi pogoji.   
 

a) Nabava pri povezanih osebah 
 

(v EUR brez centov) 2014 2015 
   
IBM Avstralija 0 516 
IBM Avstrija 27.916  34.426 
IBM Belgija 40.212  62.925 
IBM Bolgarija 41.661  70.203 
IBM Kanada 40.612  7.758 
IBM Hrvaška 567.185  625.237 
IBM Češka  2.160.789  1.366.747 
IBM Danska 16.317  10.386 
IBM Francija 195.235  301.642 
IBM Nemčija 479.129  148.338 
IBM Velika Britanija 216.927  348.657 
IBM Grčija 52.052  40.798 
IBM Madžarska 154.021  183.925 
IBM IMPL BV. Nizozemska 1.362.174  1.206.504 
IBM IS&S BV. Nizozemska 1.484.210  1.061.967 
IBM Izrael 27.566  1.251 
IBM Irska 6.424.505  5.566.931 
IBM Italija 84.155  23.753 
IBM Malezija 7.812  0 
IBM Nizozemska 4.684  0 
IBM Poljska 131.797  201.382 
IBM Romunija 147.120  159.644 
IBM Srbija 144.883  105.527 
IBM Singapur 5.453.613  12.953.550 
IBM Slovaška 521.925  612.776 
IBM Španija 24.061  4 
IBM Švedska 0 6.184 
IBM Švica 206.342  588.110 
IBM Turčija 6.601  0 
IBM ZDA 9.158.043  7.753.092 
   
Skupaj 29.181.547 33.442.233 
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b) Prodaja povezanim osebam 
 

(v EUR brez centov) 2014 2015 
   
IBM Avstrija 81.186  2.998 
IBM Bolgarija 189.133  131.288 
IBM Hrvaška 651.502  537.655 
IBM Češka  4.014.845  3.994.931 
IBM Finska 6.454  0 
IBM Francija 274.831  359.851 
IBM Nemčija 288.235  591.010 
IBM Velika Britanija 909  27.132 
IBM Grčija 4.286  0 
IBM Madžarska 708.365  835.684 
IBM IMPL BV. Nizozemska 318.244  241.073 
IBM Irska 2.709.974  2.438.563 
IBM Izrael 92.616  103.656 
IBM Malezija 1.420  0 
IBM Maroko 1.384  0 
IBM Mehika 38.961  94.611 
IBM BLIŽNJI VZHOD FZE 0 384.693 
IBM Nigerija 84.204  0 
IBM IS&S BV. Nizozemska 2.096.565  3.420.107 
IBM Poljska 40.350  0 
IBM Romunija 580.738  469.221 
IBM Srbija 212.368  210.306 
IBM Singapur 835.427  1.229.192 
IBM Slovaška 321.209  381.581 
IBM Španija 21.661  10.331 
IBM Švedska 2.123  1.264 
IBM Švica 481.132  164.704 
IBM Tunizija 13.364  0 
IBM Turčija 52.555  0 
IBM ZDA 1.032.339 970.546 
IBM ZAE 608.245 466.129 

   
Skupaj 15.764.625  17.066.526 
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a) Poslovne terjatve do povezanih oseb 

 

(v EUR brez centov) 2014 2015 
   
IBM Avstrija 1.746 0 
IBM Bolgarija 53.324 37.217 
IBM Hrvaška 152.606 123.884 
IBM Češka  364.245 618.183 
IBM Francija 27.719 74.520 
IBM Nemčija 56.239 44.478 
IBM Grčija 3.877 0 
IBM Madžarska 221.787 196.052 
IBM IMPL BV. Nizozemska 99.289 28.694 
IBM Irska 350.398 1.129.871 
IBM IS&S BV. Nizozemska 274.034 385.089 
IBM Izrael 13.800 0 
IBM Mehika 8.314 13.250 
IBM Maroko 1.550 0 
IBM Nigerija 58.779 0 
IBM Romunija 157.150 119.616 
IBM Srbija 65.048 57.106 
IBM Singapur 107.785 122.563 
IBM Slovaška 28.211 45.399 
IBM Španija 0 2.582 
IBM Švedska 0 197 
IBM Švica 92.006 46.748 
IBM Tunizija 13.364 0 
IBM Turčija 1.511 0 
IBM Združene države 431.031 153.829 
IBM ZAE 21.667 108.800 

   
Skupaj 2.605.480 3.308.078 
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b) Poslovne obveznosti do povezanih oseb 

 

(v EUR brez centov) 2014 2015 
   
IBM Avstrija 4.955 10.096 
IBM Belgija (2.337) (11.479) 
IBM Bolgarija 7.083 18.992 
IBM Hrvaška 119.061 126.924 
IBM Češka  316.896 276.572 
IBM Danska 1.687 1.380 
IBM Francija 63.859 68.847 
IBM Nemčija 30.769 27.249 
IBM Velika Britanija 60.226 63.801 
IBM Grčija 13.600 10.921 
IBM Madžarska 28.752 31.171 
IBM IMPL BV. Nizozemska 101.702 82.532 
IBM Irska 2.218.254 4.166.882 
IBM IS&S BV. Nizozemska 88.179 140.354 
IBM Italija 32.922 0 
IBM Malezija 2.013 0 
IBM Poljska 4.616 21.008 
IBM Romunija  24.571 32.062 
IBM Srbija 39.918 29.217 
IBM Singapur 2.319.859 6.690.925 
IBM Slovaška 91.849 50.664 
IBM Španija 2.685 0 
IBM Švica 27.727 94.674 
IBM Združene države 1.188.415 555.126 
   
Skupaj 6.787.261 12.487.918 

 
 

c) Finančne obveznosti do povezanih oseb 

 

(v EUR brez centov) 2014 2015 
   
IBM Irska 745.000 4.405.000 
   
Skupaj 745.000 4.405.000 

  




