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HRVATSKI TELEKOM d.d.

Konsolidirano izvješće o sveobuhvatnoj dobiti

NACRT

Za godinu završenu 31. prosinca 2012. godine

STROGO POVJERLJIVO

Bilješke

2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna
Ispravljeno

Prihodi od pružanja usluga
Prihodi od prodaje trgovačke robe
Prihodi od osnovne djelatnosti

3

Ostali prihodi
Troškovi prodane robe, materijala i energije

7.152

7.765

304
__________

302
__________

7.456
__________

8.067
__________

259

204

(872)

(1.013)

Troškovi usluga

4

(1.042)

(1.091)

Troškovi osoblja

6

(1.208)

(1.283)

Kapitalizirani troškovi rada u vlastitoj režiji

85

81

Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine

5

(1.326)

(1.447)

Ostali troškovi

7

(1.302)
__________

(1.296)
__________

(5.665)
__________

(6.049)
__________

2.050
__________

2.222
__________

78

83

Ukupni troškovi iz osnovne djelatnosti
Dobit iz osnovne djelatnosti

3

Financijski prihodi
Financijski troškovi

(63)
__________

Neto financijski prihodi

(65)
__________

15

18

27
__________

15
__________

2.092
__________

2.255
__________

(396)
__________

(444)
__________

1.696
__________

1.811
__________

2
(5)
__________

(2)
19
__________

Ostala sveobuhvatni (gubitak)/dobit za godinu, neto od poreza

(3)
__________

17
__________

Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu, neto od poreza

1.693
__________

1.828
__________

20,71 kuna

22,12 kuna

Neto udio u ulaganjima u pridruženo društvo i zajednički pothvat

12,13

Dobit prije poreza na dobit
Porez na dobit

8

Dobit godine

Ostala sveobuhvatna dobit za godinu
Promjene u vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju
Aktuarski (gubici)/dobici i ostali (troškovi)/prihodi

Zarada po dionici
- osnovne i razrijeđene zarade po dionici, za dobit godine pripisivu
redovnim dioničarima Društva
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Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih konsolidiranih financijskih izvješća.
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HRVATSKI TELEKOM d.d.

Konsolidirano izvješće o financijskom položaju

NACRT

Na dan 31. prosinca 2012. godine

STROGO POVJERLJIVO

Bilješke

31. prosinca

31. prosinca

1. siječnja

2012.

2011.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

milijuni kuna

Ispravljeno

Ispravljeno

IMOVINA
Dugotrajna imovina
Nematerijalna imovina

10

1.142

1.087

1.222

Nekretnine, postrojenja i oprema

11

5.733

5.953

6.336

Ulaganje u pridruženo društvo i zajednički pothvat

12,13

398

395

380

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

14

499

39

42

21

23

24

65
__________

52
__________

64
__________

7.858
__________

7.549
__________

8.068
__________

Ostala dugotrajna potraživanja
Odgođena porezna imovina

8

Ukupna dugotrajna imovina

Kratkotrajna imovina
Zalihe

16

155

175

216

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

17

1.215

1.307

1.423

149

126

110

4

-

25

323

463

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
Potraživanja za više plaćeni porez na dobit
Financijska imovina raspoloživa za prodaju

14

86

Dani krediti bankama

15

239

-

-

Oročeni depoziti

18 b)

261

40

2

Novac i novčani ekvivalenti

18 a)

3.146
__________

3.704
__________

3.282
__________

Ukupna kratkotrajna imovina

5.255
__________

5.675
__________

5.521
__________

UKUPNA IMOVINA

13.113
__________

13.224
__________

13.589
__________

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvješća.
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HRVATSKI TELEKOM d.d.

Konsolidirano izvješće o novčanim tijekovima

NACRT

Za godinu završenu 31. prosinca 2012. godine

STROGO POVJERLJIVO

Bilješke

2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna
Ispravljeno

Poslovne aktivnosti
Dobit prije poreza na dobit
Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine
Prihod od kamata
(Dobit)/Gubitak od otuđenja imovine
Prihod od ulaganja u zajednički pothvat
Smanjenje zaliha
Smanjenje potraživanja i predujmova
Povećanje/(Smanjenje) obveza i odgođenog plaćanja troškova
Smanjenje obveza prema zaposlenicima
(Smanjenje)/Povećanje rezerviranja
Ostale negotovinske stavke

2.092
1.326
(54)
(58)
(27)
20
89
104
(18)
(50)
(9)
__________

2.255
1.447
(34)
6
(15)
41
65
(347)
(34)
48
7
__________

Novčani tijekovi iz poslovnih aktivnosti
Plaćene kamate
Plaćen porez na dobit

3.415
(0)
(433)
__________

3.439
(2)
(388)
__________

Neto novčani tijekovi iz poslovnih aktivnosti

2.982
__________

3.049
__________

(1.180)
64
(1.481)
1.045
(634)
395
48
25
__________

(938)
3
(944)
1.065
57
__________-

(1.718)
__________

(757)
__________

(12)
(1.813)
__________

(11)
(1.863)
__________

Neto novčani tijekovi korišteni u financijskim aktivnostima

(1.825)
__________

(1.874)
__________

Neto (smanjenje)/povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Učinak promjene tečaja stranih valuta na novac i novčane ekvivalente
Novac i novčani tijekovi 1. siječnja

(561)
3
3.704
__________

418
4
3.282
__________

3.146
__________

3.704
__________

Ulagačke aktivnosti
Kupnja dugotrajne imovine
Primici od prodaje dugotrajne imovine
Kupnja financijske imovine raspoložive za prodaju
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju
Kupnja obrnutih REPO poslova
Primici od obrnutih REPO poslova
Primici od kamata
Primici od dividendi

5

13

20

10,11

15
15
13

Neto novčani tijekovi korišteni u ulagačkim aktivnostima
Financijske aktivnosti
Otplata najmova i kredita
Isplaćena dividenda

Novac i novčani tijekovi 31. prosinca

25

18 a)

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvješća.
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HRVATSKI TELEKOM d.d.

Konsolidirano izvješće o promjenama kapitala

NACRT

Za godinu završenu 31. prosinca 2012. godine

Dionički

Zakonske

Rezerva iz

Zadržana

kapital

rezerve

tržišne vrijed.

dobit

milijuni kuna

milijuni kuna

milijuni kuna

milijuni kuna

(bilješka 23)
Stanje 1. siječnja 2011. godine
Dobit godine
Ostala sveobuhvatna dobit godine
Ukupna sveobuhvatna dobit godine
Isplaćena dividenda dioničarima
Društva
Stanje 31. prosinca 2011. godine
Dobit godine
Ostala sveobuhvatna dobit godine
Ukupna sveobuhvatna dobit godine
Isplaćena
Društva

dividenda

STROGO POVJERLJIVO

(bilješka 24)

milijuni kuna

(bilješka 25)

8.189
__________

409
__________

-

-

__________

__________

-

-

__________

__________

__________

(1.863)
__________

(1.863)
__________

8.189
__________

409
__________

(3)
__________

2.424
__________

11.019
__________

-

-

-

1.696

1.696

__________

__________

2
__________

-

-

2

__________

__________

__________

(1.813)
__________

(1.813)
__________

8.189
__________

409
__________

(1)
__________

2.302
__________

10.899
__________

(1)
__________

2.457
__________

11.054
__________

1.811

1.811

(2)
__________

19
__________

17
__________

(2)

1.830

1.828

-

(5)
__________
1.691

(3)
__________
1.693

dioničarima

Stanje 31. prosinca 2012. godine

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvješća.
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Ukupno

HRVATSKI TELEKOM d.d.

Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća

NACRT

Za godinu završenu 31. prosinca 2012. godine

1

STROGO POVJERLJIVO

Korporativne informacije

Hrvatski Telekom d.d. (“HT d.d.“, “HT“ ili “Društvo“) je dioničko društvo čiji je većinski vlasnik društvo Deutsche
Telekom AG (“DTAG“) (51%). DTAG je također i krajnje matično društvo.
Registrirana adresa ureda Društva je Savska cesta 32, Zagreb, Hrvatska.
Broj zaposlenika Grupe na dan 31. prosinca 2012. godine bio je 5.999 (31. prosinca 2011. godine: 6.239).
Osnovne aktivnosti Grupe opisane su u bilješci 3.
Konsolidirana financijska izvješća Hrvatskog Telekoma d.d. za godinu završenu 31. prosinca 2012. godine odobrena
su za objavu u skladu s odlukom Uprave od 5. veljače 2013. godine. Ova konsolidirana financijska izvješća mora
odobriti i Nadzorni odbor u skladu sa hrvatskim Zakonom o trgovačkim društvima.
2.1. Osnova izvješćivanja
Konsolidirana financijska izvješća pripremljena su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja
(MSFI).
Konsolidirana financijska izvješća sastavljena su prema načelu povijesnih troškova, uz izuzetke financijske imovine
raspoložive za prodaju koja se iskazuje po fer vrijednosti (bilješka 14) kako je dalje navedeno u računovodstvenim
politikama.
Konsolidirana financijska izvješća Grupe prikazana su u hrvatskim kunama. Svi iznosi objavljeni u konsolidiranim
financijskim izvješćima izraženi su u milijunima kuna ako nije drugačije navedeno.
Konsolidirana financijska izvješća uključuju financijska izvješća društva Hrvatski Telekom d.d. i sljedećih ovisnih
društava koja zajedno čine HT Grupu:
Vlasnički udjel
31. prosinca

31. prosinca

Društvo
____________________

Zemlja
2012.
2011.
________________ ____________
____________

Combis d.o.o.

Republika Hrvatska

100%

100%

Iskon Internet d.d.

Republika Hrvatska

100%

100%

KDS d.o.o.

Republika Hrvatska

100%

100%
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HRVATSKI TELEKOM d.d.

Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća (nastavak)
Za godinu završenu 31. prosinca 2012. godine

NACRT
STROGO POVJERLJIVO

2.2. Promjene računovodstvenih politika i objava
Usvojene računovodstvene politike su sukladne prošlogodišnjim osim one koja je navedena na kraju ove bilješke.
Grupa je tijekom godine usvojila sljedeće nove i dopunjene MSFI-je i smjernice Odbora za tumačenje međunarodnog
financijskog izvješćivanja (IFRIC). Ukoliko je primjena standarda ili smjernica utjecala na financijska izvješća ili
rezultat Grupe, taj je utjecaj naveden.
Dodaci MSFI-ju 7 Financijski instrumenti: Objavljivanja, Prestanak priznavanja (na snazi za godišnja razdoblja koja
počinju na dan ili nakon 1. srpnja 2011. godine)
Ovaj dodatak promicat će transparentnost u izvješćivanju o transfernim transakcijama i poboljšati korisnikovo
razumijevanje izloženosti riziku u svezi s transferima financijske imovine i učincima tih rizika na financijski položaj
subjekta, osobito onih koji uključuju sekuritizaciju financijske imovine. Grupa je usvojila ovaj dodatak koji utječe samo
na objavljivanje i nema utjecaj na financijski položaj ili rezultat Grupe.
Dodaci MSFI-ju 1 Prva primjena, Fiksni datumi i hiperinflacija (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili
nakon 1. srpnja 2011. godine)
Ovi dodaci uključuju dvije promjene MSFI-ja 1 Prva primjena MSFI-ja. Prvi zamjenjuje pozive na fiksni datum 1.
siječnja 2004. godine s ‘dan prelaska na MSFI-je’, uklanjajući time potrebu da subjekti koji prvi puta primjenjuju MSFIje prepravljaju transakcije prestanka priznavanja koje su se dogodile prije dana prelaska na MSFI-je. Drugi dodatak
daje smjernice o tome kako subjekt treba nastaviti prezentirati financijska izvješća u skladu s MSFI-jima nakon
razdoblja u kojem subjekt nije mogao biti usklađen s MSFI-jima jer je njegova funkcionalna valuta bila izložena
snažnoj hiperinflaciji. Dodaci nemaju utjecaj na financijski položaj ili rezultat Grupe jer Grupa ne primjenjuje standarde
po prvi put.
MRS 12 Porezi na dobit – Odgođeni porezi (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja
2012. godine)
MRS 12 Porezi na dobit, trenutno zahtjeva da subjekt mjeri odgođeni porez vezan za imovinu ovisno o tome očekuje li
subjekt da će nadoknaditi knjigovodstvenu vrijednost imovine kroz korištenje ili prodaju. Može biti teško i subjektivno
procijeniti hoće li se vrijednost nadoknaditi kroz korištenje ili kroz prodaju kad se imovina mjeri korištenjem modela fer
vrijednosti po MRS-u 40 Ulaganja u nekretnine. Ovaj dodatak stoga uvodi iznimku od postojećeg načela za mjerenje
odgođene porezne imovine ili obveza koje nastaju iz ulaganja u nekretnine koje se mjere po fer vrijednosti. Kao
rezultat dodataka, SIC 2 Porez na dobit – nadoknada revalorizirane imovine koja se ne amortizira se više neće
primjenjivati na ulaganja u nekretnine koja se vode po fer vrijednosti. Dodaci također uključuju preostale smjernice u
MRS 12 koje su ranije bile sadržane u SIC-u 21, koji je povučen. Nadopunjeni MRS 12 nema utjecaja na financijska
izvješća Grupe, budući Grupa trenutno ne posjeduje ulaganja u nekretnine niti imovinu koja se priznaje po modelu
revalorizacije, a koja se ne amortizira.
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HRVATSKI TELEKOM d.d.

Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća (nastavak)
Za godinu završenu 31. prosinca 2012. godine

NACRT
STROGO POVJERLJIVO

2.2. Promjene računovodstvenih politika i objava (nastavak)
Standardi i tumačenja koji su objavljeni ali još nisu na snazi:
Dodatak MRS-u 1 Prezentiranje financijskih izvješća vezano za ostalu sveobuhvatnu dobit (na snazi za godišnja
razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. srpnja 2012. godine)
Glavna promjena koja je rezultat ovih dodataka je zahtjev da subjekti grupiraju stavke prikazane u ‘ostaloj
sveobuhvatnoj dobiti’ na osnovu toga je li ih naknadno moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (usklada
reklasifikacije). Dodaci se ne bave pitanjem koje stavke se prikazuju u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Dodatak utječe
samo na prezentaciju i zbog toga se ne očekuje utjecaj na financijski položaj ili rezultat Grupe.
Dodatak MRS-u 19 Primanja zaposlenih (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013.
godine)
Ovi dodaci uklanjanju koridor pristup i izračunavaju financijske troškove na osnovi neto financiranja. Dodatak bi
mogao imati utjecaj na financijski položaj ili rezultat Grupe.
MSFI 10 Konsolidirana financijska izvješća (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja
2013. godine)
Cilj MSFI-ja 10 je utvrditi načela za prezentiranje i pripremu konsolidiranih financijskih izvješća kada subjekt kontrolira
jedno ili više drugih subjekata (subjekt koji kontrolira jedno ili više drugih subjekata) kako bi prezentirao konsolidirana
financijska izvješća. Određuje načela kontrole, te utvrđuje kontrole kao osnovu za konsolidaciju. Navodi kako
primijeniti načelo kontrole u utvrđivanju kontrolira li ulagatelj subjekt u koji ulaže te mora li ga stoga konsolidirati.
Navodi računovodstvene zahtjeve za pripremu konsolidiranih financijskih izvješća. Grupa trenutno procjenjuje utjecaj
MSFI-ja 10 na financijska izvješća. Grupa namjerava usvojiti novi standard s datumom stupanja na snagu.
MSFI 11 Zajednički aranžmani (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine)
MSFI 11 realističnije odražava zajedničke aranžmane usredotočujući se na prava i obveze aranžmana, a ne na
njegov pravni oblik. Postoje dvije vrste zajedničkih aranžmana: zajedničko poslovanje i zajednički pothvati. Zajedničko
poslovanje je kad zajednički upravitelj ima prava na imovinu i obveze u svezi s aranžmanom te stoga evidentira svoje
udjele u imovini, obvezama, prihodima i rashodima. Zajednički pothvati su kad zajednički upravitelj ima prava na neto
imovinu aranžmana te stoga svoje udjele evidentira po metodi udjela. Proporcionalna konsolidacija zajedničkih
pothvata više nije dozvoljena. Grupa očekuje da bi MSFI 11 mogao imati utjecaj na financijska izvješća te trenutno
procjenjuje njegov utjecaj. Grupa namjerava usvojiti novi standard s datumom stupanja na snagu.
MSFI 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1.
siječnja 2013. godine)
MSFI 12 uključuje zahtjeve za objavljivanjem za sve oblike udjela u drugim subjektima, uključujući i zajedničke
aranžmane, pridružena društva, društva s posebnom namjenom i druga vanbilančna ulaganja. Grupa trenutno
procjenjuje utjecaj MSFI-ja 12 na financijska izvješća. Grupa namjerava usvojiti novi standard s datumom stupanja na
snagu.

12

HRVATSKI TELEKOM d.d.

Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća (nastavak)
Za godinu završenu 31. prosinca 2012. godine

NACRT
STROGO POVJERLJIVO

2.2. Promjene računovodstvenih politika i objava (nastavak)
Standardi i tumačenja koji su objavljeni ali još nisu na snazi (nastavak):
MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine)
MSFI 13 ima za cilj povećati konzistentnost i smanjiti složenost dajući točnu definiciju fer vrijednosti i jedan izvor
mjerenja fer vrijednosti te zahtjeve za objavljivanjem za uporabu u svim MSFI-jevima. Zahtjevi ne proširuju uporabu
računovodstva fer vrijednosti, nego pružaju smjernice o tome kako bi se ono trebalo primjenjivati tamo gdje je njegova
uporaba već potrebna ili dozvoljena drugim standardima unutar MSFI-ja ili US GAAP-a. Grupa trenutno procjenjuje
utjecaj MSFI-ja 13 na financijska izvješća. Grupa namjerava usvojiti novi standard s datumom stupanja na snagu.
MRS 27 (izmijenjen 2011) Odvojena financijska izvješća (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon
1. siječnja 2013. godine)
MRS 27 (izmijenjen 2011) uključuje odredbe o odvojenim financijskim izvješćima preostale nakon što su kontrolne
odredbe MRS-a 27 uključene u novi MSFI 10. Grupa trenutno procjenjuje utjecaj MRS-a 27 na financijska izvješća.
Grupa namjerava usvojiti novi standard s datumom stupanja na snagu.
MRS 28 (izmijenjen 2011) Pridružena društva i zajednički pothvati (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan
ili nakon 1. siječnja 2013. godine)
MRS 28 (izmijenjen 2011) uključuje zahtjeve da se zajednički pothvati, kao i pridružena društva, vode po metodi
udjela nakon izdavanja MSFI-a 11. Grupa trenutno procjenjuje utjecaj MRS-a 28 na financijska izvješća. Grupa
namjerava usvojiti novi standard s datumom stupanja na snagu.
IFRIC 20, Troškovi površinskog kopa u proizvodnoj fazi površinskog rudnika (izdan u listopadu 2011. godine i na
snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine)
Tumačenje pojašnjava da se koristi od djelatnosti površinskog iskopa evidentiraju u skladu s načelima MRS-a 2
Zalihe, u mjeri u kojoj se realiziraju u obliku proizvedenih zaliha. U mjeri u kojoj koristi predstavljaju poboljšan pristup
rudi, subjekt treba priznati ove troškove kao ‘imovinu od djelatnosti površinskog kopa’ unutar dugotrajne imovine, pod
uvjetom da su zadovoljeni određeni kriteriji. Ovaj dodatak nije primjenjiv za poslovanje Grupe.
Objavljivanja – Prijeboj financijske imovine i financijskih obveza – Dodaci MSFI-ju 7 (izdani u prosincu 2011. godine i
na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine)
Dodatak zahtijeva objavljivanja koja će omogućiti korisnicima financijskih izvješća subjekta da procijene učinak ili
potencijalni učinak prijeboja, uključujući i pravo na prijeboj. Dodatak će imati učinak na objavljivanja, ali neće imati
učinka na mjerenje i priznavanje financijskih instrumenata. Grupa razmatra utjecaj ovog dodatka.
Dodatak MSFI-ju 1 Prva primjena, vezano uz državne zajmove (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili
nakon 1. siječnja 2013. godine)
Ovaj dodatak pojašnjava način na koji društvo koje prvi put primjenjuje MSFI iskazuje državni zajam odobren uz
kamatu nižu od tržišne prilikom prijelaza na MSFI. Također dodaje isto izuzeće od retroaktivne primjene MSFI za
subjekte koji prvi put primjenjuju MSFI kao i za subjekte koji ih ne primjenjuju prvi put kada je zahtjev za objavom
uključen u MRS 20 izdan u 2008.godini. Ovaj dodatak nije primjenjiv za poslovanje Grupe.
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2.2. Promjene računovodstvenih politika i objava (nastavak)
Standardi i tumačenja koji su objavljeni ali još nisu na snazi (nastavak):
Dodaci MSFI-jima 10, 11 i 12 o prijelaznim odredbama (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon
1.siječnja 2013.godine)
Ovi dodaci omogućavaju dodatno izuzeće pri primjeni MSFI-ja 10, 11 i 12 ograničavajući zahtjev za objavom
izmijenjenih usporednih podataka samo na prethodno razdoblje. Za objave koje se odnose na nekonsolidirane
subjekte dodaci ukidaju zahtjev da se prezentiraju usporedni podaci za razdoblje prije prve primjene MSFI-ja 12.
Grupa razmatra utjecaj ovih dodataka.
Prijeboj financijske imovine i financijskih obveza – Dodaci MRS-u 32 (izdani u prosincu 2011. godine i na snazi za
godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2014. godine)
Dodatak je dodao smjernice za primjenu MRS-a 32 kako bi se riješile nedosljednosti utvrđene primjenom nekih od
kriterija za prijeboj. To uključuje pojašnjenje značenja ‘trenutno ima zakonski provedivo pravo prijeboja’ te da se neki
sustavi bruto podmirenja mogu smatrati ekvivalentom neto podmirenja. Grupa razmatra utjecaj ovog dodatka.
MSFI 9 Financijski instrumenti (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2015. godine)
MSFI 9 je prvi standard koji je izdan kao dio šireg projekta zamjenjivanja MRS-a 39 Priznavanje i mjerenje. MSFI 9
zadržava, ali pojednostavljuje model miješanog mjerenja i utvrđuje dvije primarne kategorije mjerenja financijske
imovine: amortizirani trošak i fer vrijednost. Osnova klasifikacije ovisi o poslovnom modelu subjekta i ugovornim
karakteristikama novčanog tijeka financijske imovine. Smjernice MRS-a 39 o umanjenju vrijednosti financijske imovine
i računovodstvu zaštite nastavljaju se primjenjivati. Grupa ne očekuje da će MSFI 9 utjecati na financijska izvješća.
Grupa namjerava usvojiti novi standard s datumom stupanja na snagu.
Dodatak MSFI-ju 10, MSFI-ju 12 i MRS-u 27 – Društva u koja se ulaže (objavljen 31. listopada 2012. godine, na snazi
za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. godine)
Dodatak uvodi definiciju društva u koje se ulaže kao društva koje (i) pribavlja sredstva od ulagača u svrhu pružanja
usluga upravljanja ulaganjima, (ii) se obvezuje prema svojim ulagačima da će svrha poslovanja biti ulaganje
sredstava isključivo za potrebe porasta njihove vrijednosti ili ostvarenja prihoda od ulaganja i (iii) mjeri i procjenjuje
svoja ulaganja na temelju fer vrijednosti. Društvo u koje se ulaže iskazivat će svoje podružnice po fer vrijednosti u
računu dobiti i gubitka, te će konsolidirati samo one podružnice koje pružaju usluge koje se odnose na ulagačke
aktivnosti društva. Dodatkom MSFI-ja 12 uvode se nove objave, uključujući sve značajne prosudbe kojima se utvrđuje
radi li se o društvu u koje se ulaže kao i informacije o financijskoj ili drugoj podršci nekonsolidiranoj podružnici, bilo da
se radi o namjeri pružanja podrške podružnici ili se ista već pruža. Grupa trenutno razmatra utjecaj dodatka na svoja
financijska izvješća.
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2.2. Promjene računovodstvenih politika i objava (nastavak)

Godišnja poboljšanja u 2011. godini (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1.siječnja
2013.godine)

Godišnja poboljšanja rješavaju šest pitanja iz izvještajnog ciklusa 2009.-2011. godine. Sadrže promjene u:
MSFI-u 1, ‘Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja’
MRS-u 1, ‘Prezentiranje financijskih izvještaja’
MRS-u 16, ‘Nekretnine, postrojenja i oprema’
MRS-u 32, ‘Financijski instrumenti; Prezentiranje’
MRS-u 34, ‘Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine’
Grupa razmatra utjecaj ovih poboljšanja.
Dobrovoljna promjena računovodstvene politike
U 2012. godini Grupa je dobrovoljno promijenila računovodstvenu politiku o tretmanu troškova sadržaja. Grupa je
ranije priznavala troškove sadržaje kao troškove razdoblja u kojem su nastali. Grupa sada priznaje te troškove kao
nematerijalnu imovinu na početku trajanja ugovora. Grupa je utvrdila da sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni kako bi se
ugovori s pružateljima sadržaja mogli priznati kao nematerijalna imovina: trajanje ugovora mora biti dulje od jedne
godine, trošak je određen ili odrediv, ugovorena prava moraju biti trajna i troškovi iz ugovora su neizbježni. Priznata
imovina po tim ugovorima amortizira se tijekom trajanja ugovora. Grupa smatra da priznavanje takvih troškova kao
nematerijalna imovina rezultira u prikladnijoj prezentaciji financijskog položaja te pruža relevantnije informacije.
Računovodstveni tretman troškova sadržaja razlikuje se unutar industrije medija i telekomunikacija, ali Grupa smatra
da je trenutna računovodstvena politika prikladnija budući je usklađenija sa najboljom praksom u industriji i politikama
koje primjenjuje Deutsche Telekom AG.
Promjena računovodstvene politike primijenila se retroaktivno te je Grupa ispravila usporedne podatke za svako
prikazano razdoblje kao da je nova računovodstvena politika oduvijek primjenjivana. Utjecaji promjene
računovodstvene politike na financijske informacije za 2011. godinu i 2010. godinu su kako slijede:


Izvješće o sveobuhvatnoj dobiti
2011. godina

Utjecaj

2011. godina

Izvješćeno

promjene

Ispravljeno

milijuni kuna

milijuni kuna

milijuni kuna

Troškovi usluga

(1.141)

50

(1.091)

Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine

(1.414)

(33)

(1.447)

(48)

(17)

(65)

Pozicija

Financijski troškovi
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2.2. Promjene računovodstvenih politika i objava (nastavak)
Dobrovoljna promjena računovodstvene politike


Izvješće o financijskom položaju
1. siječnja

Utjecaj

1. siječnja

2011.

promjene

2011.

Izvješćeno
Pozicija

Ispravljeno

milijuni kuna

milijuni kuna

milijuni kuna

1.162

60

1.222

43

1

44

1.473

59

1.532

31. prosinca

Utjecaj

31. prosinca

2011.

promjene

Nematerijalna imovina
Ostale dugoročne obveze
Obveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obveze

Izvješćeno
Pozicija

milijuni kuna

Nematerijalna imovina
Ostale dugoročne obveze
Obveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obveze


milijuni kuna

milijuni kuna

999

88

1.087

32

17

49

1.347

71

1.418

Izvješće o novčanom tijeku

Pozicija

2011. godina

Utjecaj

2011. godina

Izvješćeno

promjene

Ispravljeno

milijuni kuna

milijuni kuna

milijuni kuna

1.414

33

1.447

(375)

28

(347)

877

61

938

Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine
Smanjenje obveza i odgođenog plaćanja troškova
Kupnja dugotrajne imovine
Nije bilo utjecaj na dobit po dionici koji se odnosi na ispravak 2011. godine.
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2.3. Značajne računovodstvene prosudbe, procjene i pretpostavke
Pri izradi konsolidiranih financijskih izvješća Grupe menadžment je koristio određene procjene i pretpostavke koje
utječu na objavljene prihode, rashode, imovinu i obveze te objavljivanje potencijalnih obveza tijekom i na datum
izvješća. Međutim, neizvjesnost vezana uz ove pretpostavke i procjene može rezultirati značajnim izmjenama
knjigovodstvene vrijednosti odnosne imovine ili obveza u budućim razdobljima. Ključne pretpostavke koje se odnose
na budućnost i ostali ključni izvori procjena neizvjesnosti na datum izvješća o financijskom položaju koje nose znatan
rizik značajnih izmjena knjigovodstvenih vrijednosti imovine i obveza u sljedećoj financijskoj godini navedene su kako
slijedi:
Rezerviranja i potencijalne obveze
Grupa je izložena riziku u nekoliko sudskih sporova i regulatornih postupaka i sporu oko vlasništva distributivne
telekomunikacijske kanalizacije koji mogu rezultirati značajnim odljevom ekonomskih sredstava ili prestankom
priznavanja povezane imovine. Grupa koristi unutarnje i vanjske pravne stručnjake kako bi procijenila ishod svakog
slučaja zasebno te odlučilo treba li i koji iznos troškova rezervirati u financijskim izvješćima, kao što je detaljnije
objašnjeno u bilješkama 22 i 28. Promjene u ovim prosudbama mogle bi imati značajan utjecaj na segmente Grupe.
Umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine
Određivanje umanjenja vrijednosti imovine uključuje korištenje procjena koje sadrže, ali nisu ograničene na uzroke,
trenutak i iznos umanjenja vrijednosti. Umanjenje vrijednosti temelji se na mnogim čimbenicima poput promjene
tržišnih uvjeta, očekivanjima rasta industrije, povećanju troška kapitala, promjenama budućih mogućnosti financiranja,
tehnološkoj zastarjelosti, prestanku pružanja usluga, troškovima zamjene, iznosima plaćenim u usporedivim
transakcijama i ostalim promjenama okolnosti koje ukazuju na postojanje umanjenja vrijednosti. Nadoknadivi iznos i
fer vrijednosti obično se utvrđuju metodom diskontiranog novčanog tijeka koja sadrži razumne pretpostavke o tržištu.
Utvrđivanje pokazatelja umanjenja vrijednosti, kao i procjena budućih novčanih tijekova i određivanje fer vrijednosti
imovine (ili grupe imovina) zahtijeva od menadžmenta značajne procjene pri prepoznavanju i vrednovanju pokazatelja
umanjenja vrijednosti, očekivanih novčanih tijekova, primjenjivih diskontnih stopa, korisnih vjekova uporabe i ostataka
vrijednosti. Konkretno, procjena novčanih tijekova pri određivanju fer vrijednosti djelatnosti podrazumijeva neprestano
ulaganje u mrežnu infrastrukturu potrebno za rast budućih prihoda kroz nove podatkovne proizvode i usluge, za koje
su raspoloživi tek ograničeni povijesni podaci o potražnji. Potražnja za tim proizvodima i uslugama manja od
očekivane uzrokovala bi niže prihode, manji novčani tijek i potencijalno umanjenje na fer vrijednost ulaganja, što bi
nepovoljno utjecalo na buduće rezultate poslovanja.
Kalkulacija fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje temeljena je na raspoloživim podacima iz povezanih
prodajnih transakcija po uobičajenim tržišnim uvjetima slične imovine ili vidljivih tržišnih cijena umanjenih za dodatne
troškove otuđenja imovine. Kalkulacija vrijednosti u uporabi temelji se na modelu diskontiranog novčanog tijeka.
Novčani tijekovi su izvedeni iz srednjoročnog financijskog plana, a nakon tog planskog razdoblja ekstrapoliraju se
korištenjem prikladnih stopa rasta navedenih u bilješci 10. Nadoknadivi iznos je najosjetljiviji na diskontnu stopu

korištenu za model diskontiranog novčanog tijeka kao i na očekivani budući novčani priljev i stopu rasta korištenu za
svrhu ekstrapolacije podataka. Detalji o neto knjigovodstvenoj vrijednosti i utjecaju na rezultat za razdoblje dani su u
bilješkama 10 i 11.
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2.3. Značajne računovodstvene prosudbe, procjene i pretpostavke (nastavak)
Korisni vijek trajanja imovine
Utvrđivanje korisnog vijeka imovine temelji se na povijesnom iskustvu sa sličnom imovinom, kao i predviđenom
tehnološkom razvoju i promjenama u širim gospodarskim i industrijskim čimbenicima. Primjerenost procijenjenog
korisnog vijeka razmatra se jednom godišnje, ili kad god postoji naznaka značajnih promjena u pretpostavkama.
Vjerujemo da je ovo važna računovodstvena procjena, budući da uključuje pretpostavke o tehnološkom razvoju u
inovativnoj industriji i značajno ovisi o investicijskim planovima Grupe. Nadalje, s obzirom na značajan udio imovine
koja se amortizira u ukupnoj imovini, utjecaj većih promjena ovih pretpostavki mogao bi biti značajan za naš financijski
položaj i rezultate poslovanja.
U 2012. godini, Grupa je preispitala korisne vjekove trajanja opreme kod korisnika. Korisni vijek trajanja za opremu
kod korisnika je produžen sa 3 do 5 godina na 7 godina. Utjecaj promjene je manji godišnji trošak amortizacije u
iznosu od 59 milijuna kuna. Promjena je napravljena temeljena na nižoj stopi zamjene neispravnih uređaja tijekom
vremena od kad je početni korisni vijek procjenjivan te iz razloga kupnje novijih i kvalitetnijih uređaja.
Sljedeća tabela prikazuje osjetljivost dobiti nakon poreza Grupe na moguću promjenu korisnog vijeka te iznosa troška
amortizacije, s nepromijenjenim ostalim varijablama:
Povećanje/

Utjecaj na

smanjenje u %

dobit nakon
poreza
milijuni kuna

Godina završena 31. prosinca 2012.

+10
-10
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2.4. Sažetak računovodstvenih politika
a)

Dobit iz osnovne djelatnosti

Dobit iz osnovne djelatnosti određena je kao rezultat prije poreza na dobit i financijskih stavaka. Financijske stavke
uključuju prihod od kamata na novac u bankama, depozite, trezorske zapise, financijsku imovinu raspoloživu za
prodaju koja nose kamatu, prihod od dividendi od pridruženog društva te zajedničkog pothvata, troškove kamata na
posudbe, dobitke i gubitke od prodaje financijskih imovine raspoložive za prodaju te pozitivne i negativne tečajne
razlike po cjelokupnoj monetarnoj imovini i obvezama iskazanim u stranim valutama.
b)

Poslovna spajanja i goodwill

Podružnice su svi subjekti nad kojima Grupa ima moć upravljanja financijskim i poslovnim politikama, u pravilu
praćeno vlasništvom nad više od polovice glasačkih prava. Postojanje i učinak potencijalnih prava glasa koja se
trenutno mogu iskoristiti ili zamijeniti razmatraju se prilikom procjene kontrolira li Grupa drugi subjekt.
Grupa primjenjuje metodu računovodstva stjecanja za iskazivanje poslovnih spajanja. Prenesena naknada prilikom
stjecanja ovisnog društva je fer vrijednost prenesene imovine, obveza nastalih prema bivšim vlasnicima stečenog
društva i ulaganja Grupe. Prenesena naknada uključuje i fer vrijednost imovine ili obveza nastalih iz aranžmana
potencijalnih naknada. Stečena prepoznatljiva imovina, obveze i potencijalne obveze u poslovnom spajanju početno
se mjere po fer vrijednosti na datum stjecanja. Grupa priznaje svaki nekontrolirani interes u stečenom društvu na
osnovi metode stjecanja u etapama, ili po fer vrijednosti ili po proporcionalnom udjelu prepoznatljive neto imovine
subjekta koje se stječe. Troškovi povezani sa stjecanjem priznaju se kao trošak razdoblja.
Ukoliko je poslovno spajanje ostvareno u etapama, ranija ulaganja u subjekt koji se stječe ponovno se vrednuje po fer
vrijednosti na datum stjecanja kroz izvješće o sveobuhvatnoj dobiti.
Bilo koja potencijalna naknada koju Grupa prenese priznaje se po fer vrijednosti na datum stjecanja. Naknadne
promjene fer vrijednosti potencijalne naknade koja se smatra imovinom ili obvezom priznaju se u skladu s MRS-om
39 ili kao prihodi i troškovi ili kao promjena u izvješću o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Potencijalna naknada koja se
klasificira kao kapital se ne mjeri ponovno već se kasnije podmirenje evidentira unutar kapitala.
Goodwill se početno mjeri kao razlika između prenesene naknade i fer vrijednosti nekontrolirajućeg interesa u odnosu
na neto fer vrijednost prepoznate imovine i obveza. Ukoliko je naknada niža od fer vrijednosti neto imovine stečenog
ovisnog društva, razlika se priznaje u izvješću o sveobuhvatnoj dobiti. Nakon početnog priznavanja, goodwill se mjeri
po trošku umanjenom za akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti.
Međukompanijske transakcije, stanja, prihodi i rashodi iz transakcija za sa subjektima unutar Grupe se eliminiraju.
Dobici i gubici iz međukompanijskih transakcija priznati u imovini također se eliminiraju. Računovodstvene politike
podružnica izmijenjene su gdje je to potrebno kako bi se osigurala konzistentnost u politikama unutar Grupe.
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2.4. Sažetak računovodstvenih politika (nastavak)
c)

Ulaganje u pridruženo društvo

U financijskim izvješćima Grupe ulaganje u pridruženo društvo (uobičajeno ulaganja uz vlasnički udio u iznosu od
20% do 50% glasačkih prava) u kojima Grupa ima značajan utjecaj vode se primjenom metode udjela umanjeno za
gubitak od umanjenja vrijednosti imovine. Prema metodi udjela, ulaganje se početno priznaje po trošku nabave, a
sadašnja vrijednost se uvećava ili umanjuje za udio u dobiti ili gubitku nakon datuma stjecanja. Procjena vrijednosti
ulaganja u pridruženo društvo vrši se u slučaju kada postoji naznaka da je ta vrijednost umanjena ili više ne postoje
gubici od umanjenja priznati u prethodnim razdobljima.
Kad udio Grupe u gubicima pridruženog društva postane jednak ili veći od njezinog udjela u društvu, Grupa ne
priznaje daljnje gubitke, osim ako postoji zakonska ili izvedena obveza ili je izvršila plaćanja u ime pridruženog
društva.
Nerealizirani dobici iz transakcija između Grupe i njezinog pridruženog društva eliminiraju se do visine udjela Grupe
društvu.
d)

Ulaganje u zajednički pothvat

Grupa ima udjel u zajedničkom pothvatu koje je zajednički kontroliran subjekt, a ulagači imaju ugovor kojim se
uspostavlja zajednička kontrola nad ekonomskim aktivnostima subjekta. Grupa priznaje svoj udjel u zajedničkom
pothvatu koristeći metodu udjela. Financijska izvješća zajedničkog pothvata pripremljena su za isto razdoblje kao i
financijska izvješća matice.
Po potrebi se vrše prilagodbe kako bi se računovodstvene politike uskladile s Grupnim. U financijskim izvješćima
Grupe eliminira se udio Grupe u nerealiziranim dobicima i gubicima iz transakcija između Grupe i njenog zajednički
kontroliranog društva. Gubici iz transakcija priznaju se odmah ukoliko je iz gubitka razvidno smanjenje neto utržive
vrijednosti kratkotrajne imovine ili gubitak od umanjenja imovine. Ulaganje u zajednički pothvat prestaje se priznavati
od datuma kada Grupa prestaje imati zajedničku kontrolu nad zajedničkim pothvatom.
Kad udio Grupe u gubicima zajedničkog pothvata postane jednak ili veći od njezinog udjela u društvu, Grupa ne
priznaje daljnje gubitke, osim ako postoji zakonska ili izvedena obveza ili je izvršila plaćanja u ime zajedničkog
pothvata.
Nerealizirani dobici/gubici iz transakcija između Grupe i njezinog zajedničkog pothvata eliminiraju se do visine udjela
Grupe u društvu.
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e)

Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina početno se mjeri po trošku nabave. Nematerijalna imovina se priznaje u slučaju da će buduće
gospodarske koristi koje se mogu pripisati imovini ući u Grupu, a trošak imovine može se pouzdano izmjeriti. Nakon
početnog priznavanja nematerijalna imovina iskazuje se prema trošku nabave umanjenom za akumuliranu
amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Nematerijalna imovina amortizira se po linearnoj metodi
tijekom procijenjenog korisnog vijeka uporabe. Ne postoji nematerijalna imovina za koju se procjenjuje neograničen
korisni vijek uporabe te se razdoblje amortizacije razmatra jednom godišnje na kraju svake financijske godine.
Amortizacija UMTS dozvole počinje se obračunavati u trenutku početka komercijalne uporabe UMTS mreže, a
razdoblje amortizacije odgovara korisnom vijeku uporabe dozvole.
Korisni vjekovi uporabe nematerijalne imovine su kako slijede:
Dozvole i prava
UMTS dozvola

20 godina

LTE dozvola (digitalna dividenda)

12 godina

GSM dozvola

15 godina

Prava služnosti za Distributivnu Telekomunikacijsku Kanalizaciju (DTK)

30 godina

Softver, sadržaj i ostala imovina

2 – 5 godina

Imovina u pripremi se ne amortizira.
Goodwill nastaje stjecanjem ovisnih društava. Za potrebe testiranja umanjenja vrijednosti, goodwill stečen poslovnim
spajanjem raspoređuje se na jedinice koje stvaraju novac Grupe, ili grupe jedinica koje stvaraju novac, a za koje se
očekuje da će imati koristi od sinergija spajanja. Svaka jedinica ili grupa jedinica na koju je goodwill raspoređen
predstavlja najnižu razinu unutar Grupe na kojoj se goodwill prati za potrebe internog upravljanja. Goodwill se testira
na umanjenje vrijednosti jednom godišnje ili češće ukoliko događaji ili promjene okolnosti ukazuju da bi neto
knjigovodstvena vrijednost mogla biti umanjena.
Umanjenje goodwilla se utvrđuje procjenom nadoknadivog iznosa, temeljem procjene vrijednosti u uporabi, jedinice
koja stvara novac (ili grupe jedinica), na koju se goodwill odnosi. Kada je iznos koji je moguće povratiti od jedinice
koja stvara novac (ili grupe jedinica) manji od neto knjigovodstvene vrijednosti jedinice koja stvara novac (ili grupe
jedinica) kojoj je goodwill dodijeljen, priznaje se gubitak od umanjenja vrijednosti. Gubici od umanjenja vrijednosti koji
se odnose na goodwill ne mogu se ukinuti u narednim razdobljima. Grupa provodi godišnji test umanjenja vrijednosti
goodwilla na dan 31. prosinca. Više detalja dano je u bilješci 10.
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f)

Nekretnine, postrojenja i oprema

Pojedinačni predmet nekretnina, postrojenja i opreme, koji zadovoljava kriterije priznavanja kao imovina, mjeri se po
trošku. Trošak pojedinog predmeta nekretnina, postrojenja i opreme obuhvaća nabavnu cijenu, uključujući uvozne
carine i nepovratne poreze kod kupovine, nakon odbitka odobrenih popusta i sve troškove koji se izravno mogu
pripisati dovođenju sredstva na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu.
Osim direktnih troškova; troškovi interno izgrađenih sredstava proporcionalno uključuju trošak indirektnog materijala i
radne snage, kao i administrativne troškove vezane za proizvodnju ili pružanje usluga.
Nakon početnog priznavanja kao imovine, pojedinačni predmet nekretnine, postrojenja i opreme iskazuje se po trošku
umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti ako ih ima.
Svaka stavka nekretnina, postrojenja i opreme značajnog udjela u trošku ukupne vrijednosti stavke amortizira se
zasebno.
Amortizacija se obračunava po linearnoj metodi.
Korisni vjekovi uporabe novostečene imovine su kako slijede:
Građevinski objekti

10 – 50 godina

Telekomunikacijska postrojenja i oprema
Kablovi

8 – 18 godina

Kabelska kanalizacija i cijevi
Ostalo
Alati, vozila, IT, uredska i ostala oprema
Oprema kod korisnika (CPE)

30 godina
2 – 15 godina
4 – 15 godina
7 godina

Zemljište i imovina u pripremi se ne amortiziraju.
Korisni vijek trajanja, metoda amortizacije i ostatak vrijednosti preispituju se na kraju svake poslovne godine i ukoliko
se očekivanja razlikuju od prethodnih procjena, promjene se priznaju kao promjene u računovodstvenim procjenama.
Imovina u pripremi predstavlja nedovršenu imovinu i iskazuje se po trošku nabave.
Amortizacija imovine započinje kada je imovina spremna za uporabu.

22

HRVATSKI TELEKOM d.d.

Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća (nastavak)
Za godinu završenu 31. prosinca 2012. godine

NACRT
STROGO POVJERLJIVO

2.4. Sažetak računovodstvenih politika (nastavak)
g)

Umanjenje vrijednosti imovine

Umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine
Godišnje se ispituje umanjenje vrijednosti za imovinu koja ima neograničen korisni vijek uporabe i koja se ne
amortizira Imovina koja se amortizira provjerava se radi mogućeg postojanja umanjenja vrijednosti kad događaji ili
promijenjene okolnosti upućuju na to da knjigovodstvena vrijednost možda nije nadoknadiva. Gubitak od umanjenja
vrijednosti priznaje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i njenog nadoknadivog iznosa.
Nadoknadivi iznos je fer vrijednost imovine umanjena za troškove prodaje ili vrijednost imovine u uporabi, ovisno o
tome koji je viši. Za potrebe procjene umanjenja vrijednosti, imovina se grupira na najnižu razinu kako bi se
pojedinačno utvrdio novčani tijek (jedinice stvaranja novca). Nefinancijska imovina, osim goodwilla, za koju je iskazan
gubitak od umanjenja vrijednosti, provjerava se na svaki datum izvješćivanja radi mogućeg ukidanja umanjenja
vrijednosti.
Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca
Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja se provodi kada postoji objektivan dokaz da Grupa
neće moći naplatiti sve dospjele iznose prema ugovoru. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost
dužnikovog stečaja ili financijske reorganizacije, te neizvršenje ili propusti u plaćanjima, kao i povijesna naplativost,
smatraju se pokazateljima da je potrebno umanjenje vrijednosti potraživanja. Individualna procjena se provodi za
korisnike pod tužbom, stečajnim postupkom i za ukupna potraživanja od kupaca sa dospjelim potraživanjima. Kada se
potraživanje od kupaca ili drugo potraživanje utvrdi kao trajno nenaplativo, otpisuje se.
Umanjenje vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju
Ukoliko je imovini raspoloživoj za prodaju umanjena vrijednost, razlika između troška (neto od otplate glavnice i
amortizacije) i trenutne fer vrijednosti, umanjena za gubitke od umanjenja vrijednosti prethodno priznate u izvješću o
sveobuhvatnoj dobiti prebacuje se iz kapitala u izvješće o sveobuhvatnoj dobiti. Ukidanje umanjenja vrijednosti
vlasničkih instrumenata klasificiranih kao raspoloživih za prodaju ne priznaju se u izvješću o sveobuhvatnoj dobiti.
Ukidanje gubitaka od umanjenja vrijednosti dužničkih instrumenata se provode kroz izvješće o sveobuhvatnoj dobiti
ukoliko se povećanje fer vrijednosti instrumenta može objektivno povezati s događajem koji je nastao nakon
priznavanja gubitka od umanjenja vrijednosti u izvješću o sveobuhvatnoj dobiti.
h)

Zalihe

Zalihe se vrednuju po nižoj vrijednosti između troška nabave i neto ostvarive vrijednosti, nakon rezerviranja za
zastarjele i suvišne stavke. Neto ostvariva vrijednost je prodajna cijena u uobičajenom tijeku poslovanja, umanjena za
troškove koji su nužni da se obavi prodaja. Trošak se utvrđuje na osnovi prosječnog vaganog troška.
Telefonski uređaji često se prodaju za nižu cijenu od nabavne a u svezi s promocijskim akcijama kako bi se pridobili
novi i/ili zadržali postojeći pretplatnici s minimalnim ugovorenim razdobljem. Ti gubici prilikom prodaje opreme se
evidentiraju u trenutku prodaje ukoliko je uobičajena prodajna cijena viša od nabavne vrijednosti telefonskog uređaja.
Ukoliko je uobičajena prodajna cijena niža od nabavne vrijednosti, razlika se priznaje odmah kao umanjenje
vrijednosti.
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i)

Potraživanja

Potraživanja od kupaca odnose se na prodanu robu i izvršene usluge u redovnom poslovanju. Ukoliko se naplata
očekuje u roku kraćem od jedne godine, klasificiraju se kao kratkotrajna imovina. U suprotnom, prikazuju se kao
dugotrajna imovina. Potraživanja su iskazana prema fer vrijednosti dane naknade i knjiže se po amortiziranom trošku,
nakon ispravka za umanjenje vrijednosti.
j)

Strane valute

Transakcije u stranoj valuti preračunate su u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na
datum transakcije. Novčana imovina i obveze u stranoj valuti preračunate su u domaću valutu po srednjem tečaju
Hrvatske narodne banke važećem na datum izvješća o financijskom položaju. Dobitak ili gubitak nastao iz promjene
tečaja nakon datuma transakcije evidentira se u izvješću o sveobuhvatnoj dobiti u sklopu financijskih prihoda odnosno
financijskih rashoda.
Rezultat i financijski položaj svih društava unutar Grupe (gdje niti jedna nije u valuti u hiperinflacijskom gospodarstvu)
koja imaju funkcijsku valutu različitu od valute objavljivanja preračunavaju se u valutu objavljivanja kako slijedi:
(a) imovina i obveze svakog pojedinog izvješća o financijskom položaju preračunavaju se po srednjem tečaju
Hrvatske narodne banke važećem na datum izvješća o financijskom položaju;
(b) prihodi i troškovi svakog pojedinog izvješća o sveobuhvatnoj dobiti preračunavaju se po prosječnom tečaju
Hrvatske narodne banke; i
(c) sve nastale tečajne razlike priznaju se u izvješću o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.
k)

Najmovi

Najmovi u kojima značajan dio rizika i koristi vlasništva zadržava najmodavac svrstavaju se kao poslovni najmovi.
Plaćanja po osnovi poslovnih najmova (umanjen za poticaje primljene od zakupodavca) terete izvješće o
sveobuhvatnoj dobiti na linearnoj osnovi tijekom razdoblja najma.
Najmovi nekretnina, postrojenja i opreme, gdje Grupa zadržava gotov sve rizike i koristi vlasništva klasificiraju se kao
financijski najmovi. Financijski najmovi kapitaliziraju se na početku najma po fer vrijednosti unajmljene imovine ili, ako
je niže, po sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja najma. Svako plaćanje najma razvrstava se na obveze i
financijske troškove. Odgovarajuće obveze po najmu, umanjena za troškove financiranja, uključene su u posudbe.
Kamatni dio financijskog troška tereti izvješće o sveobuhvatnoj dobiti tijekom trajanja najma na način da se postigne
ista periodična kamatna stopa na preostalo stanje obveze za svako razdoblje. Nekretnine, postrojenja i oprema
stečeni financijskim najmom amortiziraju se tijekom razdoblja najma ili vijeka uporabe ovisno o tome što je kraće.
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l)

Oporezivanje

Porez na dobit temelji se na rezultatu poslovne godine i uključuje odgođene poreze. Odgođeni porezi računaju se
koristeći metodu obveze.
Odgođeni porezi na dobit odražavaju neto porezni učinak privremenih razlika između knjigovodstvenih vrijednosti
imovine i obveza za potrebe financijskog izvješćivanja i iznosa korištenih za potrebe obračuna poreza na dobit na
datum izvješćivanja.
Odgođeni porez određuje se pomoću stopa poreza na dobit koje su na snazi ili obznanjene na datum financijskog
izvješća i očekuje se da će ih se primijeniti kada se odgođena porezna imovina ostvari ili se odgođena porezna
obveza podmiri.
Mjerenje odgođenih poreznih obveza i imovine odražava porezne posljedice koje bi mogle nastati iz načina na koji
poduzeće očekuje, na datum izvješćivanja, povrat ili podmirenje knjigovodstvenog iznosa svoje imovine i obveza.
Odgođena porezna imovina priznaje se do iznosa za koji je vjerojatno da će buduća oporeziva dobit (ili raspuštanje
odgođenih poreznih obveza) biti dostatna da bi se privremene razlike mogle iskoristiti.
Odgođena porezna imovina i obveze ne diskontiraju se, i razvrstavaju se kao dugoročna imovina i obveze u izvješću
o financijskom položaju. Odgođena porezna imovina priznaje se kada postoji vjerojatnost da će na raspolaganju biti
dostatna oporeziva dobit u odnosu na koju se može iskoristiti odgođena porezna imovina.
Tekući porez i odgođeni porez terete se ili odobravaju u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti ako se porez odnosi na stavke
koje su odobrene ili terećene, u istom ili različitom razdoblju u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.
m) Obveze prema zaposlenicima
Grupa osigurava ostala dugoročna primanja zaposlenih (vidi bilješku 20). Ove obveze uključuju troškove jednokratnih
otpremnina i jubilarnih nagrada (po godinama radnog staža) utvrđene korištenjem metode projicirane kreditne
jedinice. Metoda projicirane kreditne jedinice uzima u obzir svako razdoblje radnog staža iz kojeg proizlazi dodatno
povećanje obveze poslodavca za utvrđene naknade zaposlenicima i mjeri svaku obvezu posebno da bi se utvrdila
konačna obveza.
Troškovi minulog rada se priznaju u ostalu sveobuhvatnu dobit odmah u razdoblju u kojem su nastali. Prihodi ili
rashodi nastali izostankom ili podmirivanjem obveze se priznaju kad se izostanak ili podmirivanje dogodi. Obveza za
naknade je mjerena sadašnjom vrijednošću procijenjenog budućeg novčanog tijeka koristeći diskontnu stopu sličnu
kamatnoj stopi na državne obveznice, gdje su valuta i uvjeti državnih obveznica usklađeni s valutom i procijenjenim
uvjetima obveze za naknade. Aktuarski dobici i gubici se priznaju izravno u izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za
razdoblje u kojem nastanu.
Grupa pruža kratkoročne naknade za smrt u službi koje se priznaje kao trošak u razdoblju nastanka.
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n)

Priznavanje prihoda

Prihodi se priznaju kada postoji vjerojatnost da će gospodarske koristi povezane s transakcijom ući u Grupu i kad se
iznos prihoda može pouzdano mjeriti. Prihodi se mjere po fer vrijednosti primljene naknade isključujući popuste kod
pružanja usluga te poreze i carine. Grupa je procijenila svoje financijske ugovore po navedenim kriterijima i zaključilo
da se ponaša kao principal u svim ugovorima s izuzetkom davanja na korištenje svoje telekomunikacijske
infrastrukture trećim stranama koje svojim korisnicima pruža usluge s dodanom vrijednošću. U tom slučaju, Grupa se
ponaša kao agent.
Prihodi od nepokretne telefonije sadrže prihode od priključenja, mjesečne naknade, prihode od telefonskih razgovora
te prihode od dodatnih usluga u nepokretnoj telefoniji. Prihod od priključenja (naknade za aktivaciju) priznaje se
linearno kroz buduća razdoblja ovisno o prosječnom vijeku uporabe korisničkog priključka. Procijenjeni korisni vijek u
2012. godini iznosio je 3 godine.
Prihodi od veleprodaje sadrže prihode od međusobnog povezivanja za domaće i inozemne operatore.
Prihodi od mobilne telefonije sadrže prihode od mjesečne naknade i razgovora “post-paid“ korisnika, razgovora “prepaid“ korisnika, razgovora pretplatnika međunarodnih mobilnih operatora prilikom roaminga u pokretnoj mreži Grupe,
prodaju mobilnih uređaja, prihod od međusobnog povezivanja u zemlji povezan s pokretnom mrežom, prihode od
kratkih i multimedijalnih poruka te prihode od podatkovnog prometa.
Prihodi od neiskorištenih tarifnih paketa i unaprijed naplaćenih bonova se priznaju u računovodstvenom razdoblju
kada su zarađeni. Prije njihove realizacije priznati su kao odgođeni prihodi.
Grupa nudi određene produkte koji se sastoje od više elemenata (proizvodi koji se prodaju u paketu). Za produkte koji
se sastoje od više elemenata, prihod za svaku od identificiranih računovodstvenih jedinica mora se priznati zasebno.
Ukupna naknada za produkt raspoređuje se na pojedine elemente na osnovi njihove relativne fer vrijednosti (npr.,
izračunava se udio fer vrijednost svakog elementa u ukupnoj fer vrijednosti paketa). Relativna fer vrijednost pojedinog
elementa ograničena je veličinom ukupne naknade kupcu, čije plaćanje ne ovisi o isporuci dodatnih elemenata. Ako
se fer vrijednost isporučenih elemenata ne može pouzdano odrediti, ali fer vrijednost neisporučenih elemenata može,
ukupna naknada koju daje kupac raspoređuje se tako da se fer vrijednost isporučenih elemenata odredi kao razlika
između ukupne naknade i fer vrijednosti neisporučenih elementa.
Prihodi od Interneta i podatkovnih usluga sadrže prihode od najma vodova, frame relay, ATM, Ethernet usluge, ADSL
pristupa i prometa, pristupa fiksnoj liniji, WEB poslužitelja, VPN i prihode od Internet prometa prema T-Com pozivnom
broju, multimedijske usluge, IP telefon (pristup i promet) i IPTV. Prihodi od usluga priznaju se kad su usluge izvršene
sukladno ugovorenim odredbama i uvjetima.

Prihodi od ICT-a uključuju prihode od usluga restrukturiranja poslovnih procesa, usluga upravljanja
aplikacijama, tehnološkom infrastrukturom i održavanja sustava te dizajniranja i razvoja složenih IT sustava
prema specifikaciji klijenta (dizajn i konstrukcija).
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n)

Priznavanje prihoda (nastavak)

Prihodi od usluga upravljanja aplikacijama, tehnološkom infrastrukturom i održavanja sustava priznaju se ravnomjerno
tijekom razdoblja ugovora. Prihodi od ugovora o utrošenom vremenu i materijalu priznaju se po ugovorom određenim
cijenama i nastalim direktnim troškovima. Prihodi od ugovora o održavanju proizvoda priznaju se ravnomjerno tijekom
razdoblja isporuke.
Kod ugovora s fiksnom cijenom o dizajniranju i konstruiranju čiji ishod je moguće pouzdano procijeniti, prihodi i
troškovi ugovora općenito se priznaju metodom stupnja dovršenosti. Procjene se revidiraju, te mogu rezultirati
povećanjem ili smanjenjem procijenjenih prihoda ili troškova, a uključuju se u izvješće o sveobuhvatnoj dobiti za
godinu u kojoj je Uprava stekla saznanja o okolnostima koje su nastupile, a koje su dovele do izmjene procjena.
Prihodi od jednokratnih licenci za softver priznaju se na početku licenčnog razdoblja ako su ispunjeni svi kriteriji
priznavanja. Prihodi od mjesečnih licenčnih naknada za softvere priznaju se na temelju pretplata tijekom razdoblja u
kojem klijent ima pravo korištenja licence. Prihodi od održavanja, nespecificiranih nadogradnji i tehničke potpore
priznaju se u razdoblju izvršenja, odnosno isporuke.
Prihodi od davanja na korištenje svoje infrastrukture operatorima koje pruža usluge s dodanom vrijednošću prikazuju
se na neto osnovi. Prihodi se isključivo odnose na iznos primljene provizije.
Treće strane koje koriste telekomunikacijsku mrežu Grupe uključuju roaming korisnike drugih davatelja usluga i ostale
pružatelje telekomunikacijskih usluga koji terminiraju ili prenose pozive u mrežu Grupe. Ovi veleprodajni prihodi od
(dolaznog) prometa uključeni su u prihode od glasovnih i ne-glasovnih (podatkovna i internet) usluga te se priznaju u
razdoblju korištenja. Udjel priznatih prihoda često se plaća drugim operatorima (međupovezivanje) za korištenje
njihove mreže, gdje je primjenjivo. Prihodi i troškovi tih tranzitnih poziva su prikazani bruto u financijskim izvješćima
jer je Grupa dobavljač principal tih usluga putem vlastite mreže, slobodno određujući cijene usluga te se priznaju u
razdoblju korištenja.
Prihodi i rashodi povezani s prodajom telekomunikacijske opreme i dodatne opreme priznaju se kad su proizvodi
isporučeni, pod uvjetom da ne postoje neispunjene obveze koje utječu na konačno prihvaćanje ugovora od strane
kupca.
Prihodi od dividendi priznaju se kada Grupa stekne pravo na njih.
Prihodi od kamata priznaju se kada kamata nastane (koristeći efektivnu kamatnu stopu, odnosno stopu koja diskontira
primitke kroz očekivani vijek financijskog instrumenta na neto knjigovodstvenu vrijednost financijske imovine).
Grupa primjenjuje bodovni program nagrađivanja vjernosti korisnika, T-Club. U skladu s IFRIC-om 13 bodovi za
nagrađivanje vjernosti korisnika priznaju se kao posebne komponente u transakciji prodaje kojom su odobreni. Dio fer
vrijednosti primljene naknade raspoređuje se na nagradne bodove i razgraničava se, a zatim se priznaje kao prihod
kroz razdoblje u kojem su nagradni bodovi iskorišteni.
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2.4. Sažetak računovodstvenih politika (nastavak)
o)

Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju gotovinu, depozite po viđenju i kratkoročna, visoko likvidna ulaganja koja se
lako pretvaraju u poznate iznose novca s prvobitnim dospijećima od tri mjeseca ili manje i koja podliježu neznatnom
riziku promjene vrijednosti.
p)

Posudbe

Troškovi posudbi, koji uključuju kamate i ostale troškove koji nastaju u svezi uzimanja kredita, uključujući tečajne
razlike koje proizlaze iz kredita u stranim valutama, knjiže se kao trošak u razdoblju njihova nastanka, osim onih koji
su izravno vezani uz kupnju, izgradnju ili proizvodnju kvalificirane imovine te se kapitaliziraju. Obveze po kreditima se
prvo priznaju po vrijednosti primljenih sredstava, isključujući trošak transakcije.
q)

Financijska imovina

Osim kredita i potraživanja, sva ostala financijska imovina Grupe je razvrstana kao financijska imovina raspoloživa za
prodaju.
Financijska imovina raspoloživa za prodaju razvrstana je u kratkotrajnu imovinu ako je menadžment ima namjeru
realizirati unutar 12 mjeseci od datuma izvješća o financijskom položaju. Svaka kupovina i prodaja ulaganja priznaje
se na datum podmirenja.
Financijska imovina se početno iskazuje po trošku, a to je fer vrijednost naknade koja je dana za nju, uključujući
troškove transakcije.
Financijska imovina raspoloživa za prodaju i financijska imovina koja se drži radi trgovanja nakon početnog
priznavanja se iskazuju po fer vrijednosti bez umanjenja za troškove transakcije na temelju njihove tržišne cijene na
datum izvješća o financijskom položaju.
Dobici ili gubici nastali svođenjem na fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju priznaju se u ostalu
sveobuhvatnu dobit, sve dok se ulaganje ne proda ili otuđi na drugi način, ili sve dok se ne bude smatralo umanjenim,
u tom trenutku se kumulativni dobitak ili gubitak koji je ranije bio priznat u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti uključuje u neto
dobit odnosno gubitak za odgovarajuće razdoblje.
Financijski instrumenti se općenito priznaju čim Grupa postane stranka u ugovornom odnosu financijskog
instrumenta. Ipak, u slučaju redovne kupovine ili prodaje (kupovine ili prodaje financijske imovine prema ugovoru čije
odredbe zahtijevaju isporuku unutar roka utvrđenog općenitim pravilima ili dogovorima na odnosnom tržištu), dan
podmirenja je bitan za početno priznanje i prestanak priznavanja. Financijska imovina prestaje se priznavati kada je
primljen novac ili su istekla prava za primanje novca za imovinu. Financijska obveza prestaje se priznavati kada je
obveza prema dugovanju izvršena ili otkazana ili istekla.
Vrijednosni papiri kupljeni prema ugovorima o ponovnoj prodaji (‘obrnuti REPO poslovi’) prikazuju se kao dani krediti
bankama i novčani ekvivalenti. Razlika između prodajne i otkupne cijene tretira se kao kamata i obračunava se
tijekom trajanja ugovora koristeći metodu efektivne kamatne stope.
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2.4. Sažetak računovodstvenih politika (nastavak)
r)

Rezerviranja

Rezerviranje se priznaje samo u slučaju kada Grupa ima postojeću obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat
prošlog događaja i ako postoji vjerojatnost da će biti potreban odljev sredstava koja čine gospodarske koristi kako bi
se obveza podmirila, a moguće je napraviti pouzdanu procjenu iznosa obveze. Rezerviranja se razmatraju na svaki
datum izvješća o financijskom položaju i prilagođavaju kako bi odražavala najbolju trenutnu procjenu.
U slučajevima kada je bitan učinak vremenske vrijednosti novca, iznos rezerviranja čini sadašnja vrijednost izdataka
za koje se očekuje da će biti potrebni za podmirenje obveze. Kada se koristi diskontiranje, povećanje rezerviranja koje
odražava protok vremena priznaje se kao financijski trošak.
Rezerviranja za otpremnine priznaju su kada se Grupa obveže raskinuti ugovore o radu sa zaposlenicima, to jest
kada Grupa ima napravljen detaljan formalan plan za raskid ugovora o radu koji je bez realne mogućnosti povlačenja.
Rezerviranja za otpremnine obračunata su u iznosima plaćenim ili koji se očekuju da će biti isplaćeni kao u slučaju
programa zbrinjavanja viška radnika.
s)

Potencijalne obveze

Potencijalne obveze ne priznaju se u financijskim izvješćima. Te obveze objavljuju se u bilješkama osim u slučaju da
je mogućnost odljeva sredstava koja predstavljaju gospodarske koristi malo vjerojatna.
Potencijalna imovina ne priznaje se u financijskim izvješćima, nego se objavljuje u bilješkama kada je vjerojatan
priljev gospodarskih koristi.
t)

Plaćanje temeljeno na dionicama

Trošak transakcija koje se podmiruju u novcu i koje se podmiruju u dionicama početno se priznaje po fer vrijednosti
na datum dodjele koristeći binomni model, pojedinosti su dane u bilješci 33. Fer vrijednost se priznaje kao trošak kroz
razdoblja do datuma ostvarivanja prava kada se priznaje odgovarajuća obveza. Obveza se naknadno vrednuje po fer
vrijednosti na svaki datum izvješća o financijskom položaju uključujući datum podmirenja transakcije, dok se promjene
fer vrijednosti priznaju u izvješću o sveobuhvatnoj dobiti.
u)

Događaji nakon izvještajnog datuma

Događaji nastali nakon izvještajnog datuma koji daju dodatne informacije o poziciji Grupe na datum izvješća o
financijskom položaju (događaji za usklađenje) iskazuju se u financijskim izvješćima. Događaji nastali nakon
izvještajnog datuma koji nisu događaji za usklađenje objavljuju se u bilješkama kada su značajni.
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2.4. Sažetak računovodstvenih politika (nastavak)
v)

Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima predstavljaju obveze plaćanja kupljenih dobara i usluga od dobavljača u redovnom
poslovanju. Klasificirane su kao kratkoročne obveze ukoliko dospijevaju u roku jedne godine ili kraće. U suprotnom,
klasificiraju se kao dugoročne obveze.
w) Isplata dividende
Isplata dividende dioničarima Grupe priznaje se kao obveza u financijskim izvješćima Grupe u razdoblju u kojem je
dividenda odobrena od strane dioničara Grupe.
x)

Zarada po dionici

Zarada po dionici računa se dijeljenjem dobiti raspoložive za isplatu dioničarima Grupe s vaganim prosječnim brojem
redovnih dionica tijekom godine isključujući obične dionice kupljene od strane Grupe koje se drže kao trezorske
dionice.
y)

Reklasifikacije

Radi usklade prikaza usporednih razdoblja s podacima prikazanim u 2012. godini, reklasificirane su slijedeće pozicije
u financijskim izvješćima za godinu koja završava na dan 31. prosinca 2011. godine:


Izvješće o sveobuhvatnoj dobiti
2011. godina

Pozicija

milijuni kuna

Ostali troškovi

(63)

Troškovi osoblja

(13)

Troškovi prodane robe, materijala i energije

(21)

Ostali prihodi

(97)
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Informacije o segmentima

Za poslovni oblik izvješća o segmentima određeni su Segment privatnih korisnika, Segment poslovnih korisnika i
Segment mreže i funkcija podrške jer na rizike i stope povrata Grupe prvenstveno utječu razlike u tržištu i korisnicima.
Segmenti su organizirani i vođeni odvojeno prema prirodi korisnika i tržišta kojima se pružaju usluge, gdje svaki
segment predstavlja stratešku poslovnu jedinicu koja nudi različite proizvode i usluge.
Segment privatnih korisnika obuhvaća marketinške, prodajne i korisničke usluge, a usredotočen je na pružanje usluga
pokretnih i nepokretnih telekomunikacija te usluga televizijske distribucije privatnim korisnicima.
Segment poslovnih korisnika obuhvaća marketinške, prodajne i korisničke usluge, a usredotočen je na pružanje
usluga pokretnih i nepokretnih telekomunikacija te usluga integracije sustava korporativnim korisnicima, malim i
srednjim poduzetnicima i javnom sektoru. Također je odgovoran za poslovanje veleprodaje usluga pokretnih i
nepokretnih komunikacija.
Mreža i funkcije podrške provode upravljanje između segmenata i funkcije podrške, a obuhvaćaju tehniku, nabavu,
računovodstvo, riznicu, pravne poslove i druge središnje funkcije. Mreža i funkcije podrške uključeni su u informacije o
segmentima kao dobrovoljno objavljivanje jer ne ispunjava kriterije poslovnog segmenta.
Uprava kao glavni donositelj poslovnih odluka prati poslovne rezultate poslovnih jedinica zasebno u svrhu donošenja
odluka o alociranju resursa i ocjena rezultata. Rezultat segmenta se procjenjuje temeljem kontribucijske marže II ili
Dobit iz osnovne djelatnosti (kao što je prikazano u tablici ispod).

Zemljopisne objave Grupe temelje se na zemljopisnom položaju njenih korisnika.
Menadžment Grupe ne prati imovinu i obveze po segmentima te iz toga razloga nisu objavljene te informacije.
Podružnice u 100%-tnom vlasništvu Iskon Internet, Combis i KDS su konsolidirane u odgovarajućim poslovnim
segmentima.
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Segmenti privatnih i poslovnih korisnika
Sljedeće tabele prikazuju informacije o prihodima i direktnim troškovima segmenata Grupe:

Za godinu završenu 31. prosinca 2011

Mreža i
funkcije
podrške
milijuni kuna

Privatni
milijuni kuna

Poslovni
milijuni kuna

Prihodi segmenta
Prihodi od usluga
Prihodi od prodaje robe
Ostali prihodi
Direktni troškovi – proizvodni
Prihodi i troškovi od potraživanja od kupaca

4.432
4.263
153
16
(324)
(17)
___________

3.635
3.466
60
109
(502)
(41)
___________

___________

8.067
7.729
213
125
(826)
(58)
___________

Kontribucijska marža I
Direktni troškovi – neproizvodni, ispravljeno

4.091
(569)
___________

3.092
(513)
___________

___________

7.183
(1.082)
___________

Rezultat segmenta, ispravljeno

3.522
___________

2.579
___________

___________

6.101
___________

(409)

(288)

204
(1.939)

204
(2.636)

___________

___________

(1.447)
___________

(1.447)
___________

Dobit iz osnovne djelatnosti, ispravljeno

3.113
___________

2.291
___________

(3.182)
___________

2.222
___________

Kapitalna ulaganja

386
___________

91
___________

461
___________

938
___________

Prihodi segmenta
Prihodi od usluga
Prihodi od prodaje robe
Ostali prihodi
Direktni troškovi – proizvodni
Prihodi i troškovi od potraživanja od kupaca

4.099
3.947
134
18
(318)
(8)
___________

3.357
3.180
49
128
(458)
(59)
___________

___________

7.456
7.127
183
146
(776)
(67)
___________

Kontribucijska marža I
Direktni troškovi – neproizvodni

3.773
(533)
___________

2.840
(424)
___________

___________

6.613
(957)
___________

Rezultat segmenta

3.240
___________

2.416
___________

___________

5.656
___________

(401)

(349)

259
(1.789)

259
(2.539)

___________

___________

(1.326)
___________

(1.326)
___________

Dobit iz osnovne djelatnosti

2.839
___________

2.067
___________

(2.856)
___________

2.050
___________

Kapitalna ulaganja

391
___________

141
___________

648
___________

1.180
___________

Ostali prihodi
Ostali operativni troškovi
Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne
imovine, ispravljeno

Ukupno
milijuni kuna

Za godinu završenu 31. prosinca 2012

Ostali prihodi
Ostali operativni troškovi
Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne
imovine
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Prihodi – prema zemljopisnim područjima
2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

6.829

7.411

627
__________

656
__________

7.456
__________

8.067
__________

Republika Hrvatska
Ostatak svijeta

Većina imovine Grupe nalazi se u Hrvatskoj (2012. godina: 99,99%; 2011. godina: 99,99%).
Nitko od vanjskih kupaca Grupe ne predstavlja značajan izvor prihoda.

4

Troškovi usluga
2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

Međusobno povezivanje u zemlji

442

445

Međusobno povezivanje u inozemstvu

334

382

266
__________

264
__________

1.042
__________

1.091
__________

2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

912

1.029

356
__________

369
__________

1.268

1.398

58
__________

49
__________

1.326
__________

1.447
__________

Ostale usluge

5

Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme
Amortizacija nematerijalne imovine

Gubitak od umanjenja vrijednosti

Detaljno objašnjenje troška amortizacije i gubitka od umanjenja vrijednosti dano je u bilješkama 10 i 11.
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Troškovi osoblja
2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

Bruto plaće

849

881

Porezi, doprinosi i ostali troškovi plaća

231

252

Troškovi otpremnina

144

162

Dugoročna primanja zaposlenih (bilješka 20)

Kretanje rezerviranja za otpremnine je slijedeće:
Rezerviranja na dan 1. siječnja – kratkoročni dio
Povećanja priznata u izvješću o sveobuhvatnoj dobiti
Iskorištenje
Ukupna rezerviranja na dan 31. prosinca
od toga – kratkoročni dio

(16)
__________

(12)
__________

1.208
__________

1.283
__________

2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

169
__________

133
__________

144

162

(167)
__________

(126)
__________

146
__________

169
__________

146

169

Troškovi otpremnina i rezerviranja sastoje se od iznosa bruto otpremnina i ostalih povezanih troškova za zaposlenike
kojima će biti raskinut ugovor o radu na nedobrovoljnoj osnovi nakon 31. prosinca 2012. godine iz poslovno
uvjetovanih razloga.
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Ostali troškovi
2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

Usluge održavanja

265

271

Najamnina (bilješka 27)

185

178

Troškovi licenci

165

163

Troškovi promidžbe

121

163

Prodajne naknade

120

128

Poštanski troškovi

69

95

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca

68

59

Pozivni centri i korisnička podrška

50

56

Ostali porezi i doprinosi

45

51

Ugovori o djelu

35

23

Dnevnice i ostali putni troškovi

21

22

Vrijednosno usklađenje zaliha

21

8

Obrazovanje i savjetovanje

18

18

Osiguranje

14

13

1

2

104
__________

46
__________

1.302
__________

1.296
__________

Gubitak od otuđenja dugotrajne imovine
Ostali troškovi
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Porez na dobit

a) Porez na dobit

Porez tekuće godine

2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

409

435

Odgođeni porezni (prihod)/trošak

(13)
__________

9
__________

Porez

396
__________

444
__________

2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

2.092
__________

2.255
__________

Porez na dobit od 20% (domaća stopa)

418

451

Primljene dividende i poticaji

(16)

(1)

Porez prethodnih godina

(11)

(14)

b) Usklada poreza na dobit i porezne stope

Dobit prije poreza

Troškovi reprezentacije i uporaba službenih vozila

2

2

(1)

-

Ostalo

4
__________

6
__________

Porez

396
__________

444
__________

Efektivna porezna stopa

18,93%
__________

19,69%
__________

Preneseni porezni gubitak
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Porez na dobit (nastavak)

Dijelovi i kretanja odgođene porezne imovine i obveza su sljedeći:

milijuni kuna

Terećenje/
(odobrenje)
u 2012. godini
milijuni kuna

milijuni kuna

Terećenje/
(odobrenje)
u 2011. godini
milijuni kuna

milijuni kuna

Porezno nepriznata vrijednosna usklađenja

23

1

22

3

19

Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

16

7

9

(3)

12

Ukalkulirane kamate na sudske sporove

7

1

6

0

6

Razgraničenje prihoda od priključnih pristojbi

-

-

-

(11)

11

15

4

11

2

9

Aktuarski dobici i gubici

4
__________

0
__________

4
__________

(3)
__________

7
__________

Ukupna odgođena porezna imovina

65
__________

13
__________

52
__________

(12)
__________

64
__________

31. prosinca
2012.

31. prosinca
2011.

31. prosinca
2010.

Odgođena porezna imovina priznata u izvješću o
sveobuhvatnoj dobiti

Ostalo
Odgođena porezna imovina priznata u izvješću o ostaloj
sveobuhvatnoj dobiti
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Porez na dobit (nastavak)

Odgođena porezna imovina se priznaje za sve odbitne privremene razlike do iznosa za koji je vjerojatno da će
oporeziva dobit biti raspoloživa prema kojoj se odbitne privremene razlike mogu iskoristiti. Odgođena porezna imovina
se ne diskontiraju.
Odgođena porezna imovina Grupe se javlja s naslova umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme jer 395
milijuna kuna umanjenja vrijednosti iz 2001. godine nije bilo porezno priznato u toj godini. Od tog iznosa, 359 milijuna
kuna postalo je porezno priznato u razdoblju od 2002. do 2012. godine, a preostalih 36 milijuna kuna će biti porezno
priznato u narednim razdobljima.
U Hrvatskoj ne postoji formalan postupak za potvrđivanje konačnog iznosa poreza prilikom podnošenja poreznih
prijava za porez na dobit i PDV. Međutim, porezna obveza podliježe kontroli odgovarajućih poreznih organa u bilo
kojem trenutku u naredne tri godine nakon završetka porezne godine u kojoj su porezne prijave podnesene.
Ograničenje od tri godine počinje s godinom koja slijedi nakon godine u kojoj je predana porezna prijava, npr. 2014.
godina za poreznu obvezu za 2012. godinu. Brojanje tri godine ponovo počinje bilo kojim činom poreznih organa
kojemu je namjera naplata poreza, kamate ili kazne do isteka apsolutne zastare od 6 godina.
Odgođena porezna imovina priznata je za prenesene porezne gubitke u tolikoj mjeri u kojoj se očekuje da će se
porezne olakšice vjerojatno iskoristiti kroz buduću oporezivu dobit u iznosu od 1 milijun kuna. Grupa nije priznala
odgođenu poreznu imovinu u iznosu od 28 milijuna kuna u odnosu na gubitke koji iznose 141 milijun kuna, a koji se
može prenositi na buduće oporezive dobiti.
Gubici ističu u:

milijuni kuna

2013

38

2014

45

2015

38

2016

27
____________
148
____________

9

Zarade po dionici

Osnovne zarade po dionici izračunavaju se dijeljenjem dobiti pripisive redovnim dioničarima Grupe s vaganim
prosječnim brojem redovnih dionica tijekom razdoblja.
Razrijeđene zarade po dionici jednake su osnovnim zaradama po dionici jer ne postoje potencijalne razrjedive
redovne dionice ili opcije.
Slijede podaci o dobiti i dionicama korištenim za izračun osnovnih i razrijeđenih zarada po dionici:
2012. godina

2011. godina
Ispravljeno

Dobit godine pripisiva redovnim dioničarima Društva u milijunima kuna

1.696
___________

1.811
___________

Vagani prosječni broj redovnih dionica za osnovnu zaradu po dionici

81.887.256
___________

81.888.535
___________

38

HRVATSKI TELEKOM d.d.

Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća (nastavak)

NACRT

Za godinu završenu 31. prosinca 2012. godine

10

STROGO POVJERLJIVO

Nematerijalna imovina
Dozvole

Softver

Goodwill

Investicije u

Ukupno

tijeku i ostala
imovina
milijuni kuna

milijuni kuna

milijuni kuna

milijuni kuna

milijuni kuna

281

2.509

162

340

3.292

Stanje 1. siječnja 2011. godine
Nabavna vrijednost
Ispravak vrijednosti

(143)
__________

(1.830)
__________

__________-

(97)
__________

(2.070)
__________

Neto knjigovodstvena vrijednost

138
__________

679
__________

162
__________

243
__________

1.222
__________

138

679

162

243

1.222

Povećanja

-

154

-

88

242

Prijenosi

2

55

-

(57)

-

Prijenosi sa materijalne imovine

-

2

-

-

2

Kretanje tijekom 2011. godine
Početna neto knjigovodstvena vrijednost

Amortizacija tekuće godine

(10)

(295)

-

(64)

(369)

Umanjenje vrijednosti

__________-

(2)
__________

__________-

(8)
__________

(10)
__________

Neto knjigovodstvena vrijednost

130
__________

593
__________

162
__________

202
__________

1.087
__________

2.660

162

Stanje 31.prosinca 2011. godine
Nabavna vrijednost

281

367

3.470

Ispravak vrijednosti

(151)
__________

(2.067)
__________

__________-

(165)
__________

(2.383)
__________

Neto knjigovodstvena vrijednost

130
__________

593
__________

162
__________

202
__________

1.087
__________

Početna neto knjigovodstvena vrijednost

130

593

162

202

1.087

Povećanja

150

186

-

81

417

-

39

-

(39)

(12)

(264)

-

(80)

Kretanje tijekom 2012. godine

Prijenosi
Amortizacija tekuće godine

(356)

Umanjenje vrijednosti

__________-

(6)
__________

__________-

__________-

(6)
__________

Neto knjigovodstvena vrijednost

268
__________

548
__________

162
__________

164
__________

1.142
__________

432

2.767

162

366

3.727

Stanje 31.prosinca 2012. godine
Nabavna vrijednost
Ispravak vrijednosti

(164)
__________

(2.219)
__________

__________-

(202)
__________

(2.585)
__________

Neto knjigovodstvena vrijednost

268
__________

548
__________

162
__________

164
__________

1.142
__________
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Nematerijalna imovina (nastavak)

U dugotrajnu nematerijalnu imovinu Grupe na dan 31. prosinca 2012. godine uključena je neto knjigovodstvena
vrijednost UMTS dozvola u iznosu od 81 milijun kuna (31. prosinca 2011. godine: 88 milijuna kuna). UMTS dozvola se
amortizira u razdoblju od 20 godina (počevši od lipnja 2005. godine) sukladno Ugovoru o koncesiji.
Investicije u tijeku uglavnom predstavljaju ulaganja u softver i korisničke licence.
Povećanje nematerijalne imovine
Značajnija povećanja nematerijalne imovine u izvještajnom razdoblju odnose se na aplikativni, sistemski te softver za
mrežnu tehnologiju i korisničke licence u iznosu od 179 milijuna kuna te LTE dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog
spektra u 800 MHz području (digitalna dividenda) u iznosu od 150 milijuna kuna. LTE dozvola se amortizira u
razdoblju od 12 godina (počevši od studenog 2012. godine) sukladno dobivenoj dozvoli.
Gubitak od umanjenja vrijednosti
Tijekom 2012. godine Grupa je umanjila vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine u iznosu od 6 milijuna kuna
(2011. godina: 10 milijuna kuna).
Testiranje umanjenja vrijednosti goodwilla
Goodwill se alocira na jedinice stvaranja novca Grupe, utvrđene prema poslovnim segmentima. Sažetak alokacije
goodwilla prema poslovnim segmentima nalazi se u nastavku.

Privatni
Poslovni

31. prosinca
2012.

31. prosinca
2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

55

55

107
___________

107
___________

162
___________

162
___________

Ključne pretpostavke korištene za kalkulacije vrijednosti u uporabi su kako slijede:

Stopa rasta
Diskontna stopa

Privatni

Poslovni

31. prosinca
31. prosinca
2012. ____________
2011.
____________

31. prosinca
31. prosinca
2012. ____________
2011.
____________

2,0%

2,0%

9,6% ____________
9,6%
____________

2,0%

2,0%

9,6% ____________
9,6%
____________

Nadoknadiv iznos jedinice koja generira novac temeljen je na kalkulaciji vrijednosti u uporabi. Ključne pretpostavke na
temelju kojih je određena vrijednost u uporabi jedinica koje stvaraju novac odraz su prošlog iskustva i očekivanog
tržišnog razvoja: kretanja prihoda, tržišnog udjela, troškova akvizicije i zadržavanja korisnika, kapitalnih izdataka,
stope rasta. Stopa rasta nije viša od dugoročne prosječne stope rasta za industriju u kojoj jedinice koje stvaraju novac
djeluju. Vagana prosječna stopa rasta je korištena za ekstrapolaciju novčanih tijekova nakon planiranog razdoblja i
primijenjene su diskontne stope nakon poreza na projekcije novčanih tijekova.
Vezano uz procjenu vrijednosti u uporabi jedinica koje stvaraju novac, menadžment vjeruje kako niti jedna razumno
moguća promjena bilo koje gore navedene pretpostavke ne bi uzrokovala značajno veću knjigovodstvenu vrijednost
jedinice od njenog nadoknadivog iznosa.
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Nekretnine, postrojenja i oprema
Zemljište i
građevinski
objekti
milijuni kuna

Telekom
postrojenja
i oprema
milijuni kuna

Alati, vozila,
IT i uredska
oprema
milijuni kuna

Investicije
u tijeku

Ukupno

milijuni kuna

milijuni kuna

2.098

11.330

1.176

411

15.015

Stanje 1. siječnja 2011. godine
Nabavna vrijednost
Ispravak vrijednosti

(924)
__________

(6.892)
__________

(847)
__________

(16)
__________

(8.679)
__________

Neto knjigovodstvena vrijednost

1.174
__________

4.438
__________

329
__________

395
__________

6.336
__________

1.174

4.438

329

395

6.336

Povećanja

39

436

58

163

696

Prijenosi

25

257

28

(310)

Kretanje tijekom 2011. godine
Početna neto knjigovodstvena vrijednost

Prijenosi na nematerijalnu imovinu

-

-

(2)

-

-

(2)

(6)

(1)

(1)

(1)

(9)

(105)

(796)

(128)

Umanjenje vrijednosti

(5)
__________

(12)
__________

__________-

(22)
__________

(39)
__________

Neto knjigovodstvena vrijednost

1.122
__________

4.320
__________

286
__________

225
__________

5.953
__________

2.152

11.428

1.122

248

14.950

Smanjenja
Amortizacija tekuće godine

-

(1.029)

Stanje 31.prosinca 2011. godine
Nabavna vrijednost
Ispravak vrijednosti

(1.030)
__________

(7.108)
__________

(836)
__________

(23)
__________

(8.997)
__________

Neto knjigovodstvena vrijednost

1.122
__________

4.320
__________

286
__________

225
__________

5.953
__________

1.122

4.320

286

225

5.953

29

291

39

404

763

7

98

14

(119)

Kretanje tijekom 2012. godine
Početna neto knjigovodstvena vrijednost
Povećanja
Prijenosi
Smanjenja

-

(16)

-

(2)

(1)

(19)

(104)

(709)

(99)

-

(912)

Umanjenje vrijednosti

__________-

(49)
__________

__________-

(3)
__________

(52)
__________

Neto knjigovodstvena vrijednost

1.038
__________

3.951
__________

238
__________

506
__________

5.733
__________

2.160

11.420

1.139

509

15.228

Amortizacija tekuće godine

Stanje 31.prosinca 2012.godine
Nabavna vrijednost
Ispravak vrijednosti

(1.122)
__________

(7.469)
__________

(901)
__________

(3)
__________

(9.495)
__________

Neto knjigovodstvena vrijednost

1.038
__________

3.951
__________

238
__________

506
__________

5.733
__________
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Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak)

U investicije u tijeku Grupe uključeni su i veći rezervni dijelovi u iznosu od 19 milijuna kuna (31. prosinca 2011.
godine: 27 milijuna kuna), neto od ispravka vrijednosti u iznosu od 1 milijun kuna (31. prosinca 2011. godine: 1 milijun
kuna).
Početkom 2001. godine Grupa je provela dodatne postupke kojima je dokazano pravo vlasništva nad zemljištem i
građevinskim objektima prenesenim iz vlasništva društva HPT s.p.o. sukladno Zakonu o razdvajanju na dan 10.
srpnja 1998. godine. Formalno registriranje prava vlasništva još je u tijeku.
Grupa nema značajnih nekretnina, postrojenja i opreme koju namjerava rashodovati ili prodati, niti ima značajnih
neiskorištenih nekretnina, postrojenja i opreme.
Gubitak od umanjenja vrijednosti
U 2012. godini Grupa je umanjila vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 52 milijuna kuna (2011.
godine: 39 milijuna kuna) zbog prelaska na moderniju tehnologiju. Nadoknadivi iznos ove opreme jednak je njenoj
procijenjenoj fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, a određen je na temelju najboljih raspoloživih informacija
na dan izvješća o financijskom položaju kako bi odrazio iznos koji bi Grupa mogla ostvariti prodajom ove imovine u
transakciji između poznatih i voljnih strana, nakon umanjenja za troškove otuđenja.
Otuđenje nekretnina, postrojenja i opreme
Otuđenje nekretnina, postrojenja i opreme prvenstveno se odnosi na otuđenje telekomunikacijske opreme, starih
alata, IT, uredske opreme i vozila u bruto iznosu od 420 milijuna kuna.
Vlasništvo nad distribucijsko-telekomunikacijskom infrastrukturom
Iako je imovina (uključujući telekomunikacijsku kanalizaciju kao dio telekomunikacijske mreže) stečena prijenosom od
pravnog prethodnika Društva, javne tvrtke HPT, putem „Zakona o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija“ i
uložena u temeljni kapital pri stvaranju Društva od strane Republike Hrvatske 1. siječnja 1999. godine, u skladu s
ostalim hrvatskim zakonima, dio mreže Društva smatran nekretninama, a koji je poznat pod nazivom distributivna
telekomunikacijska kanalizacija (DTK) nema svu potrebnu dokumentaciju (građevinske dozvole, uporabne dozvole i
sl.), a njezin veći dio nije upisan u zemljišnim knjigama što bi moglo biti značajno pri dokazivanju vlasništva trećim
stranama. Postoje događaji neovlaštenog ulaska u kanalizacijske sustave HT-a od strane konkurenata i određene
tražbine nad vlasništvom te imovine od strane lokalnih organa vlasti (grad Zagreb i grad Split predstavljaju veći dio
problema) koji mogu imati materijalan utjecaj na financijska izvješća u slučaju da HT ne bude u mogućnosti dokazati
svoja vlasnička prava na taj dio DTK-a.
Grupa je osnovala Radnu jedinicu za upravljanje ugovornim odnosima tehničke infrastrukture čija je odgovornost
osigurati da sva imovina bude propisno legalizirana, dokumentirana i da sva potrebna dokumentacija bude dostupna
svim zainteresiranim odjelima i organima vlasti. Ovaj proces je spor i složen jer ne ovisi samo o HT-u nego i o
državnim i lokalnim vlastima. Od 2006. godine aktivnosti HT-a bile su usmjerene na potpisivanje ugovora o pravu
služnosti s lokalnim vlastima i ugovora o korištenju cestovnog zemljišta s Hrvatskim cestama i Županijskim upravama
za ceste.
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Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak)

Vlasništvo nad distribucijsko-telekomunikacijskom infrastrukturom (nastavak)
Vezano za ponudu Vlade Republike Hrvatske (Vlada) za prodaju redovnih dionica u 2007. godini, Vlada Republike
Hrvatske (RH), Društvo i Deutsche Telekom AG su sklopili Memorandum o razumijevanju kako bi razriješili razna
pitanja vezana uz Inicijalnu javnu ponudu, uključujući DTK infrastrukturu. Među ostalim se time postavljaju načela na
kojima će se temeljiti određivanje naknade za pravo služnosti i zajedničko korištenje DTK-a.
Vlada Republike Hrvatske se obvezala, u okviru svojih ovlaštenja, da će učiniti razumne napore kako bi osigurala
odgovarajući pravni i regulatorni okvir u hrvatskom pravnom sustavu što je prije moguće.
U skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture
i povezane opreme (NN 154/08 na snazi od 6. siječnja 2009.godine) i Pravilnikom o potvrdi i naknadi za pravo puta
(NN 31/09 na snazi od 19. ožujka 2009. godine) Hrvatska Agencija za poštu i elektroničke komunikacije HT-u je
započela izdavanje potvrda o pravu puta za određene lokacije na području grada Zagreba. Društvo vjeruje da bi ove
potvrde mogle pomoći u rješavanju spora sa Zagrebačkim Holdingom Zagrebačkim Digitalnim Gradom (ZHZDG)
(bilješka 28 b).
Proces legalizacije bi se trebao ubrzati zbog Zakona o elektroničkim komunikacijama koji obvezuje lokalne gradske
općine i ostale vlasnike zemljišta koje se je koristilo za izgradnju telekomunikacijske infrastrukture koje daje pravo HTu „pravo puta“ ukoliko se ne mogu postići drugi dogovori.
Grupa je procijenila i iskazala postojanje rizika, uključujući i pribavljanje pravnog mišljenja o navedenoj situaciji, no
kako je ovaj problem vrlo složen, Grupa ne može sa sigurnošću utvrditi mogući ishod i hoće li ishod rezultirati
umanjenjem vrijednosti telekomunikacijske kanalizacije bilo zbog nemogućnosti utvrđivanja vlasništva, ili kao rezultat
naknada za pravo služnosti koje se mogu pojaviti, a mogu imati retroaktivni učinak. Zato u ovim financijskim
izvješćima nisu po navedenom napravljena nikakva usklađenja.
Neto knjigovodstvena vrijednost telekomunikacijske kanalizacije Grupe na dan 31. prosinca 2012. godine iznosi 855
milijuna kuna (31. prosinca 2011. godine: 885 milijuna kuna).
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Ulaganje u pridruženo društvo

Neto knjigovodstvena vrijednost ulaganja u pridruženo društvo uključuje:
31. prosinca

HP d.o.o. Mostar

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

2
__________

2
__________

2
__________

2
__________

HT d.d. u pridruženom društvu HP d.o.o. Mostar sa sjedištem u Republici Bosni i Hercegovini posjeduje vlasnički udio
od 30,29%. Osnovna djelatnost pridruženog društva je pružanje poštanskih usluga.
Promjene ulaganja u pridruženo društvo Grupe tijekom godina završenih 31. prosinca 2012. i 31. prosinca 2011. bile
su kako slijedi:

Neto knjigovodstvena vrijednost
Stanje 1. siječnja
Udjel u dobitku od ulaganja u pridruženo društvo

2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

2

2

0

0

Umanjenje vrijednosti ulaganja u pridruženo društvo

(0)
__________

(0)
__________

Stanje 31. prosinca

2
__________

2
__________

Skraćeni prikaz udjela Grupe u kumulativnim financijskim informacijama pridruženog društva je kako slijedi:
31. prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

Nerevidirano

Revidirano

Udio u izvješću o financijskom položaju pridruženog društva:

milijuni kuna

milijuni kuna

Kratkotrajna imovina
Dugotrajna imovina
Kratkoročne obveze
Dugoročne obveze

14
17
(3)
0
__________

15
17
(3)
0
__________

Neto imovina

28
__________

29
__________

Udio u prihodima i gubitku pridruženog društva:
Prihodi
Gubitak
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Ulaganje u zajednički pothvat

Neto knjigovodstvena vrijednost ulaganja u zajednički pothvat uključuje:
31. prosinca

HT d.d. Mostar

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

396
__________

393
__________

396
__________

393
__________

HT d.d. u ulaganju u zajednički pothvat HT d.d. Mostar sa sjedištem u Republici Bosni i Hercegovini posjeduje
vlasnički udio od 39,1%. Osnovna djelatnost tog društva je pružanje telekomunikacijskih usluga.
Sve odluke koje donese Uprava, te sve odluke koje donese Nadzorni odbor trebaju biti odobrene od strane obaju
većinskih dioničara. Iz tog razloga je ulaganje klasificirano kao zajednički pothvat. Ostatak društva u većini je
vlasništvo Federacije Bosne i Hercegovine (50,10%).
Udjel Grupe u nerevidiranoj poslovnoj dobiti društva HT d.d. Mostar za godinu završenu 31. prosinca 2012. godine je
priznat u izvješću o sveobuhvatnoj dobiti u iznosu od 27 milijuna kuna (2011. godina: 15 milijuna kuna je priznato na
temelju nerevidiranih rezultata, za godinu završenu 31. prosinca 2011. koja je kasnije i potvrđena u revidiranim
izvješćima).
U 2012. godini, HT je primio dividendu od HT-a d.d. Mostar u iznosu od 25 milijuna kuna (2011. godina: nula).

31. prosinca
2012.
Nerevidirano
milijuni kuna

31. prosinca
2011.
Revidirano
milijuni kuna

Kratkotrajna imovina

124

135

Dugotrajna imovina

563

554

Kratkoročne obveze

Udjel u imovini i obvezama zajednički kontroliranog društva:

(129)

(139)

Dugoročne obveze

(42)
__________

(60)
__________

Neto imovina

516
__________

490
__________

2012. godina
Nerevidirano

2011. godina
Revidirano

393

370

27
__________

15
__________

Udjel u prihodima i dobiti zajednički kontroliranog društva:
Prihodi
Dobit
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Financijska imovina raspoloživa za prodaju

Dugotrajna financijska imovina raspoloživa za prodaju uključuju sljedeće obveznice:
Izdavatelj

Dospijeće

Valuta

31.prosinca

31. prosinca

2012.
milijuni kuna

2011.
milijuni kuna

Tuzemna obveznica:
Vlada Republike Hrvatske

HRK

8. veljače 2017.

35

31

Vlada Republike Francuske

EUR

25. rujna 2014.

153

-

Vlada Republike Njemačke

EUR

12. rujna 2014.

151

-

Vlada Republike Njemačke

EUR

13. srpnja 2014.

75

-

Vlada Kraljevine Nizozemske

EUR

15. travnja 2015.

77

-

Ostale vrijednosnice

HRK

8
__________

8
__________

499
__________

39
__________

Inozemne obveznice:

Kamatna stopa na tuzemnu obveznicu iznosi 4,75%. Kamatne stope na inozemne obveznice iznose do 0,75%.
Kratkotrajna financijska imovina raspoloživa za prodaju uključuju:
31.prosinca

Udjeli u novčanim fondovima:

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

11

22

75

-

Inozemna obveznica:
EUR

12. siječnja 2013.

Vlada Republike Francuske

EUR

9. veljače 2012.

-

75

Vlada Republike Njemačke

EUR

15. veljače 2012.

-

76

Vlada Republike Francuske

EUR

22. ožujka 2012.

Vlada Republike Francuske

EUR

23. kolovoza 2012.

Vlada Republike Francuske
Inozemni trezorski zapisi:

-

75

__________-

75
__________

86
__________

323
__________

Kamatna stopa na inozemnu obveznicu iznosi 3,75%. Kamatne stope na inozemne trezorske zapise iznosile su do
1,00%.
Procijenjena fer vrijednost trezorskih zapisa i obveznica na dan 31. prosinca 2012. godine određena je njihovom
tržišnom vrijednošću ponuđenoj na aktivnom sekundarnom tržištu kapitala na dan izvješća o financijskom položaju te
pripadaju u prvu hijerarhijsku kategoriju. Nije bilo promjena unutar hijerarhijskih kategorija u 2012. godini.
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Dani krediti bankama

Izdavatelj

Valuta

Dospijeće

31.prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

Obrnuti REPO poslovi (bilješka 30 g):
Erste Steiermärkische Bank d.d.

HRK

23. siječnja 2013.

86

-

Erste Steiermärkische Bank d.d.

HRK

27. veljače 2013.

79

-

Privredna banka Zagreb d.d.

HRK

29. ožujka 2013.

74
__________

__________-

239
__________

__________

31.prosinca

31. prosinca

Kamatne stope na obrnute REPO poslove iznose do 1,00%.

16

Zalihe

Zalihe i rezervni dijelovi
Trgovačka roba
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2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

78

84

77
__________

91
__________

155
__________

175
__________

Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća (nastavak)
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Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja
31.prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

1.146

1.233

69
__________

74
__________

1.215
__________

1.307
__________

Potraživanja od kupaca
Ostala potraživanja

Analiza dospijeća potraživanja od kupaca je kako slijedi:
Ukupno

Nedospjelo
neispravljeno

Dospjelo – neispravljeno
< 30 dana

31-60 dana

61-90 dana 91-120 dana

>120 dana

milijuni kuna milijuni kuna milijuni kuna milijuni kuna milijuni kuna milijuni kuna milijuni kuna
31. prosinca 2012.

1.146

823

176

73

30

29

15

31. prosinca 2011.

1.233

896

192

71

48

19

7

Za nenaplaćena potraživanja od kupaca u zemlji vrijednosno usklađenje se provodi po isteku 120 dana od dana
dospijeća, a od kupaca u inozemstvu po isteku 150 dana od dana dospijeća. Za nenaplaćena potraživanja od ovisnih
društava, telekomunikacijskih operatora u zemlji i za potraživanja po međunarodnom obračunu, te ključnih korisnika u
posebnom postupku naplate vrijednosno usklađenje se provodi prema procjeni naplativosti.
Isknjiženje iz evidencije kratkotrajnih potraživanja provodi se u slučaju kada je dužnik likvidiran ili na drugi način
prestao poslovati; kada je po konačnoj sudskoj presudi izgubljen sudski spor ili u slučaju zastare potraživanja.
Na dan 31. prosinca 2012. godine, potraživanja u nominalnoj vrijednosti od 1.085 milijuna kuna (31. prosinca 2011.
godine: 1.047 milijuna kuna) su potpuno vrijednosno usklađena.
Kretanja vrijednosnog usklađenja potraživanja bila su kako slijedi:

Na dan 1. siječnja

2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

1.047

1.028

Zaduženje tijekom godine

151

143

Ukinuti neiskorišteni iznos

(83)

(91)

Isknjižena potraživanja

(30)
__________

(33)
__________

Na dan 31. prosinca

1.085
__________

1.047
__________
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Novac, novčani ekvivalenti i oročeni depoziti

a) Novac i novčani ekvivalenti
Novac i novčani ekvivalenti sastoje se od sljedećih iznosa:

Novac u banci i blagajni
Oročeni depoziti s dospijećem do 3 mjeseca
Obrnuti REPO poslovi s dospijećem do 3 mjeseca

31.prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

741

1.937

1.857

1.767

548
__________

__________-

3.146
__________

3.704
__________

31.prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

b) Oročeni depoziti s dospijećem duljim od 3 mjeseca

Inozemna banka

259

-

Tuzemne banke

2
__________

40
__________

261
__________

40
__________

31.prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

HRK

2.659

2.828

EUR

723

874

USD

25
__________

42
__________

3.407
__________

3.744
__________

c)
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Obveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obveze
31.prosinca

31. prosinca

1. siječnja

2012.

2011.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

milijuni kuna

Ispravljeno

Ispravljeno

1.428

1.244

1.373

Obveze vezane uz plaće

81

82

75

PDV i ostali porezi

38

62

40

30
__________

30
__________

44
__________

1.577
__________

1.418
__________

1.532
__________

Obveze prema dobavljačima

Ostale obveze

20

Dugoročne obveze prema zaposlenicima

Dugoročna primanja zaposlenih uključuju naknade za odlazak u mirovinu i jubilarne naknade (temeljem radnog
staža). Jednokratni iznos otpremnina ovisi o tome je li zaposlenik zadovoljio sve potrebne uvjete za odlazak u
mirovinu te se određuje u iznosu od šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih zaposlenicima u prethodnom
mjesecu. Jubilarne naknade se isplaćuju u fiksnom iznosu ovisnom o broju godina radnog staža u Grupi.
Dugoročna primanja zaposlenih utvrđuju se metodom projicirane kreditne jedinice. Dobici i gubici koji proizlaze iz
promjena u pretpostavkama aktuara se priznaju kroz ostalu sveobuhvatnu dobit/gubitak u razdoblju u kojem su
nastali.
Kretanja obveza prikazanih u izvješću o financijskom položaju su sljedeća:
2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

158

192

LTIP – Variable II (bilješke 6 i 33)

1

1

Trošak tekućeg rada (bilješka 6)

11

13

Na dan 1. siječnja

Trošak kamate

8

10

(1)

(23)

Isplaćena primanja

(13)

(12)

Umanjenja (bilješka 6)

(27)

(3)

Amortizacija gubitaka/(dobitaka) (bilješka 6)

Aktuarski gubici/(dobici)

3
__________

(20)
__________

Na dan 31. prosinca

140
__________

158
__________

Glavne aktuarske pretpostavke koje su korištene za određivanje obveze za naknade umirovljenja na dan 31. prosinca
bile su kako slijedi:
2012. godina
%

2011. godina
%

Diskontna stopa (godišnje)

6,5

6,5

Povećanje troškova plaća i naknada (godišnje)

2,0

2,0
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Prihodi budućih razdoblja
31.prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

Naknade za priključenje

2
__________

2
__________

Prihodi budućih razdoblja – dugoročni dio

2
__________

2
__________

Unaprijed plaćeni bonovi

66

72

Program nagrađivanja vjernosti korisnika

34

49

Naknade za priključenje

2

4

Ostalo

20
__________

26
__________

Prihodi budućih razdoblja – kratkoročni dio

122
__________

151
__________

124
__________

153
__________

2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

113

101

25

10

22

Rezerviranja za sudske sporove i ostala rezerviranja

Na dan 1. siječnja
Povećanja
Ukidanje
Trošak kamata

(24)

-

2

5

Iskorištenje

(29)
__________

(3)
__________

Na dan 31. prosinca

87
__________

113
__________

Na dan 31. prosinca 2012. godine Grupa ima rezerviranja za nekoliko sudskih sporova i tužbi za koje je menadžment
ocijenio da je vjerojatno da će biti riješeni protiv Grupe.
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Dionički kapital

Odobren, izdan i u potpunosti plaćen registrirani dionički kapital

81.888.535 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100 kuna po dionici

31.prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

8.189
__________

8.189
__________

Broj izdanih dionica ostao je nepromijenjen u razdoblju između 1. siječnja 1999. godine i 31. prosinca 2012. godine.
U 2012. godini, Grupa je kupila 1.931 vlastitu dionicu te ih drži kao ‘trezorske dionice’ (2011. godina: nula).

24

Zakonske rezerve

Zakonske rezerve predstavljaju rezerve propisane Zakonom o trgovačkim društvima u iznosu od 5% dobitka tekuće
poslovne godine, sve dok te rezerve ne dosegnu visinu od 5 % temeljnog kapitala. Zakonske rezerve koje ne prelaze
navedeni iznos mogu se koristiti samo za pokrivanje gubitaka iz tekuće ili prethodnih godina. Ako zakonske rezerve
društva iznose više od 5 % temeljnog kapitala, tada se mogu koristiti i za povećanje temeljnog kapitala Grupe.

25

Zadržana dobit

U 2012. godini Grupa je isplatila dividendu u iznosu od 1.813 milijuna kuna (2011. godina: 1.863 milijuna kuna) u
vrijednosti od 22,14 kuna po dionici (2011. godina: 22,75 kune).

26

Ostale ukalkulirane obveze
31.prosinca

Varijabilni dio naknada zaposlenicima
Neiskorišteni godišnji odmor
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31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

69

86

15
__________

30
__________

84
__________

116
__________

Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća (nastavak)
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Ugovorne obveze

a) Ugovorne obveze za poslovni najam
Grupa ima ugovorne obveze po ugovorima o poslovnom najmu zgrada, zemljišta, opreme i automobila.
Trošak poslovnog najma sastoji se od sljedećeg:

Trošak tekuće godine (bilješka 7)

2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

185
__________

178
__________

Iznos budućih minimalnih obveza po ugovorima o poslovnom najmu koji se ne mogu otkazati:
31.prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

Unutar jedne godine

174

227

Između 1 i 5 godina

573

524

428
__________

466
__________

1.175
__________

1.217
__________

31.prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

63

60

869
__________

864
__________

932
__________

924
__________

Iznad 5 godina

Ugovori se prvenstveno odnose na najam nekretnina i vozila.

b) Ugovorne obveze za kapitalna ulaganja
Grupa ima ugovorne obveze za kapitalna ulaganja kako slijedi:

Nematerijalna imovina
Nekretnine, postrojenja i oprema
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Potencijalne obveze

U vrijeme sastavljanja ovih konsolidiranih financijskih izvješća postoji nekoliko neriješenih pravnih slučajeva protiv
Grupe. Po mišljenju Uprave, rješavanje tih tužbi neće imati materijalno značajan negativan utjecaj na financijski
položaj Grupe osim za određene tužbene zahtjeve za koja su napravljena rezerviranja (vidi bilješku 22).
a)

Pravni aspekti zaštite tržišnog natjecanja / Regulatorni događaji

Grupa se snažno brani u odnosu na sve dolje navedene događaje vezane za pitanja zaštite tržišnog natjecanja i
regulative. U Hrvatskoj ne postoji praksa izricanja novčanih kazni u materijalno iznimno značajnim iznosima niti prema
Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja niti prema presudama Prekršajnog suda. Radi nepostojanja relevantne sudske
prakse te zbog činjenice da su procesi u tijeku, Grupa nije u mogućnosti procijeniti ishod, no ipak vjeruje kako bi
eventualni troškovi podmirenja bili znatno manji nego dolje navedene maksimalne kazne.
Tužba VIPnet-a pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja
VIPnet d.o.o. podnio je pritužbu Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja zbog okvirnih ugovora koje su HT i T-Mobile
Hrvatska d.o.o. sklopili sa svojim ključnim i velikim poslovnim korisnicima a koji navodno sadrže odredbe koje
sprečavaju tržišno natjecanje. Agencija je pokrenula administrativni postupak kako bi ocijenila jesu li Društvo i TMobile Hrvatska d.o.o. zloupotrijebili vladajući položaj sklapanjem navedenih okvirnih ugovora.
U siječnju 2012. godine nadležni Prekršajni sud donio je odluku o obustavi postupka protiv HT-a. Protiv ove odluke
donesene u korist HT-a Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je podnijela žalbu u ožujku 2012. godine. Kazna za
kršenje Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja može iznositi do 10% vrijednosti ukupnog godišnjeg prihoda Društva
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj je prekršaj počinjen.
Nadzor Hrvatske Agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) vezan za standardnu ponudu
širokopojasnog pristupa
Dana 17. srpnja 2009. godine HAKOM je donio odluku vezanu uz uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa
kojom se određuje da HT kao operator sa značajnom tržišnom moći mora objaviti standardnu ponudu za uslugu
veleprodajnog širokopojasnog pristupa sukladno obvezi transparentnosti.
HAKOM je započeo nadzor vezano uz razlikovanje „postojećih“ i „novih“ krajnjih korisnika unutar HT-ove Standardne
ponude za uslugu širokopojasnog pristupa tvrdeći da je takva podjela u suprotnosti s HAKOM-ovim odlukama gdje se
postotak popusta za sve korisnike određuje u visini od 40%.
HT je primio prekršajni nalog u kojem je HAKOM predložio da HT treba biti kažnjen u iznosu od 1% godišnjeg prihoda
ostvarenog pružanjem usluga unutar elektronskih komunikacijskih mreža u godini koja prethodi godini u kojoj je
prekršaj učinjen. Na temelju rezultata ostvarenih u 2008. godini, 1% godišnjeg prihoda iznosio bi 55 milijuna kuna.
Pored toga, dana 24. listopada 2012. godine HT je zaprimio novi optužni prijedlog kao posljedica stručnih nadzora
koje HAKOM je poduzeo u listopadu 2009. godine i siječnju 2010. godine, HAKOM je podnio optužni prijedlog
Prekršajnom sudu protiv HT-a i odgovorne osobe, tvrdeći da je HT u svojoj standardnoj bitstream ponudi postupio
suprotno zakonskim obvezama u pogledu izračuna cijena i objavljivanja ponude za VoIP i IPTV posebne virtualne
kanale, kao što je definirano u analizi tržišta veleprodajnog bitstream pristupa koju je proveo HAKOM u okviru svoje
odluke od 17. srpnja 2009. godine.
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Potencijalne obveze (nastavak)
Pravni aspekti zaštite tržišnog natjecanja / Regulatorni događaji (nastavak)

Nadzor Hrvatske Agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) vezan za standardnu ponudu
širokopojasnog pristupa (nastavak)
Time predlaže kaznu u iznosu od 1% od godišnjeg prihoda ostvarenog pružanjem usluga unutar elektronskih
komunikacijskih mreža. Na temelju rezultata ostvarenih u 2008. godini 1% godišnjeg prihoda iznosio bi 28,6 milijuna
kuna.
Pristup brojevima 064/069
Temeljem prijave Metronet telekomunikacija d.d. iz 2010. godine, HAKOM je pokrenuo nadzor i u travnju 2010.
godine donio odluku da HT nije smio uvjetovati pristup mreži promjenom numeracije za usluge s dodanom
vrijednošću i sklapanjem zasebnog aneksa, već osigurati pristup neovisno o tome. Nastavno na tu odluku, HT je u
lipnju 2012. godine zaprimio optužni prijedlog na temelju odluke HAKOM-a od 2010. godine kojim se predlaže kazna
za HT u iznosu od 1% godišnjih prihoda T-Com-a u 2008. godini. Na temelju rezultata za 2008. godinu, 1% od
prihoda T-Com-a iznosio bi 48 milijuna kuna. HT je podnio pisanu obranu i predložio prekid postupka dok Ustavni sud
RH odluči o prijedlogu HT-a za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o elektroničkim komunikacijama.
b)

Spor o vlasništvu nad distribucijsko telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK) s gradom Zagrebom

Vezano uz telekomunikacijsku infrastrukturu navedenu u okviru nekretnina, postrojenja i opreme (bilješka 11), dana
16. rujna 2008. godine društvo Zagreb digitalni grad d.o.o. koji je podružnica Zagrebačkog Holdinga d.o.o. (ZHZDG)
podnijelo je tužbu protiv Društva. ZHZDG navodi da je Grad Zagreb vlasnik DTK na području grada Zagreba i traži
plaćanje iznosa u visini od 390 milijuna kuna uvećanog za kamatu.
Tužba se temelji na odlukama usvojenim od strane Skupštine grada Zagreba tijekom 2006. i 2007. godine prema
kojima je DTK definirana kao komunalna infrastruktura u vlasništvu grada Zagreba. Društvo je zatražilo ocjenu
ustavnosti i zakonitosti ovih odluka i podnijelo tužbe.
Dana 10. prosinca 2012. godine. Društvo je zaprimilo djelomičnu međupresudu i djelomičnu presudu u ovom
predmetu kojom je utvrđeno da je HT obvezan platiti ZH-u naknadu za korištenje sustava DTK, te da će se do
pravomoćnosti ove djelomične međupresude zastati s raspravljanjem o visini tužbenog zahtjeva. Nadalje, odbijen je
tužbeni zahtjev kojim bi se utvrdilo da je Grad Zagreb vlasnik sustava DTK i druge komunalne infrastrukture za
polaganje telekomunikacijskih instalacija na području Grada Zagreba, za potrebe komunikacijsko-informatičkih
sustava i usluga. Odluka o troškovima ostavljena je za kasniju presudu. Protiv navedene presude Društvo je podnijelo
žalbu 21. prosinca 2012. godine.
Kako je u glavnom zahtjevu tužitelj odbijen s tužbenim zahtjevom te kako je djelomičnom međupresudom utvrđeno da
će se o visini odlučivati tek po pravomoćnosti odluke, menadžment je zaključio kako nisu potrebna nikakva
rezerviranja troškova u financijskim izvješćima vezana uz ovaj slučaj.
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Poslovni odnosi s povezanim društvima

Poslovni odnosi niže navedeni prvenstveno se odnose na društva u vlasništvu društva Deutsche Telekom AG
(DTAG). Grupa ulazi u poslovne odnose u normalnom tijeku posla po uobičajenim tržišnim uvjetima. Ovi poslovni
odnosi uključivali su slanje i primanje međunarodnog prometa prema i od navedenih društava tijekom 2012. i 2011.
godine. Nadalje, društvo DTAG pružilo je intelektualne usluge Grupi u vrijednosti od 13 milijuna kuna (2011. godine:
10 milijuna kuna).
Glavne transakcije s povezanim poduzećima tijekom 2012. i 2011. godine uključuju:

Povezano društvo:

Prihodi
2012. godina
2011. godina
milijuni kuna
milijuni kuna

Rashodi
2012. godina
2011. godina
milijuni kuna
milijuni kuna

Vlasnik
Deutsche Telekom AG, Njemačka

30

21

59

48

32

34

53

53

19

27

8

7

T-Mobile Austria, Austrija

5

10

3

5

T-Systems International, Njemačka

3

-

6

6

Ostali

22
__________

49
__________

8
__________

17
__________

Ukupno

111
__________

141
__________

137
__________

136
__________

Zajednički pothvat
HT Mostar, Bosna i Hercegovina
Ovisna društva vlasnika
Telekom Deutschland, Njemačka

Izvješće o financijskom položaju sadrži sljedeća stanja koja proizlaze iz poslovanja s povezanim društvima:

Povezano društvo:

Potraživanja
31. prosinca
31. prosinca
2012.
2011.
milijuni kuna
milijuni kuna

Obveze
31. prosinca
31. prosinca
2012.
2011.
milijuni kuna
milijuni kuna

Vlasnik
Deutsche Telekom AG, Njemačka

4

3

48

26

-

-

3

6

Telekom Deutschland, Njemačka

-

-

80

44

T-Mobile Austria, Austrija

-

-

18

16

T-Mobile Czech, Republika Češka

-

-

16

13

Zajednički pothvat
HT Mostar, Bosna i Hercegovina
Ovisna društva vlasnika

-

-

2

-

Ostali

T-Systems International, Njemačka

3
__________

2
__________

68
__________

60
__________

Ukupno

7
__________

5
__________

235
__________

165
__________
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Poslovni odnosi s povezanim društvima (nastavak)

Naknade članovima Nadzornog odbora
Prema odredbi Društva, predsjednik Nadzornog odbora prima naknadu u iznosu od 1,5 prosječne neto plaće
zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu. Naknada zamjeniku predsjednika iznosi 1,25 prosječne neto
plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu dok ostali članovi Nadzornog odbora dobivaju naknadu u
iznosu od jedne prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu. Naknada članu
Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za reviziju Nadzornog odbora iznosi 1,5 prosječne neto plaće
zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu. Naknada članu Nadzornog odbora koji je ujedno i član Odbora
za reviziju Nadzornog odbora iznosi 1,25 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
Naknada članu Nadzornog odbora koji je ujedno i član Odbora za naknade i imenovanja Nadzornog odbora iznosi
1,25 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu. Sukladno politici DTAG-a,
predstavnici DTAG-a ne dobivaju naknadu za članstvo u Nadzornom odboru.
U 2012. godini Grupa je isplatila ukupan iznos od 0,7 milijuna kuna (2011. godina: 0,7 milijuna kuna) članovima
Nadzornog odbora. Grupa nije davala kredite članovima Nadzornog odbora.
Naknade isplaćene ključnim članovima menadžmenta
Ukupan iznos naknada ključnim članovima menadžmenta Grupe za 2012. godinu iznosi 45 milijuna kuna (2011.
godina: 46 milijuna kuna). Ključni članovi menadžmenta su članovi Uprave Društva i ovisnih društava i operativni
direktori Društva koje zapošljava Grupa.
Naknade ključnim članovima menadžmenta uključuju:
31.prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

Kratkoročna primanja zaposlenih

42

44

Plaćanje temeljeno na dionicama

3
__________

2
__________

45
__________

46
__________
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Ciljevi i politike upravljanja financijskim rizikom

Grupa je izložena međunarodnim tržištima usluga. Kao posljedica toga, na Grupu mogu utjecati promjene u
tečajevima stranih valuta. Grupa također naplaćuje potraživanja od svojih korisnika uz odgodu i izložena je riziku
neplaćanja. Niže su opisani ovi značajni rizici zajedno s metodama koje se koriste za upravljanje tim rizicima. Grupa
ne koristi derivatne instrumente za upravljanje rizicima niti u špekulativne svrhe.
a) Kreditni rizik
Grupa nema značajnu koncentraciju kreditnih rizika kod jedne osobe ili grupe osoba sličnih svojstava. Grupa koristi
postupke koji osiguravaju na trajnoj osnovi, da se usluge pružaju kupcima odgovarajuće kreditne sposobnosti i da se
ne prekorači prihvatljiva granica kreditne izloženosti.
Grupa ne jamči za obveze trećih strana.
Grupa smatra da se njena maksimalna izloženost odražava u iznosu potraživanja (vidi bilješku 17) umanjenom za
ispravak vrijednosti koji je priznat na datum izvješća o financijskom položaju.
Nadalje, Grupa je izložena kreditnom riziku putem novčanih depozita u bankama. Na dan 31. prosinca 2012. godine,
Grupa je surađivala s četrnaest banaka (2011. godine: trinaest banaka). Grupa je gotovo isključivo u šest banaka
držala svoj novac i depozite. Za tih šest domaćih banaka u stranom vlasništvu, Grupa je primila garancije za depozite
dane od strane matičnih banaka koje imaju minimalni rejting BBB+ ili garancije u obliku niskorizičnih državnih
vrijednosnih papira. Upravljanje rizikom je usredotočeno na poslovanje sa najrespektabilnijim bankama u stranom i
domaćem vlasništvu u tuzemstvu i inozemstvu te na svakodnevnom kontaktu sa bankama.
Kreditna kvaliteta financijske imovine, koja nije ni dospjela niti umanjena može se procijeniti na temelju povijesnih
informacija o stopama naplativosti:
31. prosinca

Potraživanja za telekom usluge pružene domaćim kupcima
Potraživanja za telekom usluge pružene stranim kupcima
Ostala potraživanja od kupaca
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31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

726

775

34

30

63
__________

91
__________

823
__________

896
__________
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b) Rizik likvidnosti
Politika Grupe je održati dovoljno novca i novčanih ekvivalenata ili imati na raspolaganju financijska sredstva putem
odgovarajućeg iznosa kreditnih linija za ispunjenje njegovih obveza u doglednoj budućnosti.
Višak novca ulaže se uglavnom u financijsku imovinu raspoloživu za prodaju.
Obveze prema dobavljačima i

Ostale dugoročne obveze

ostale obveze
svi iznosi u milijunima kuna

manje od 3

3 do 12

mjeseca

mjeseci

Godina završena 31. prosinca 2012.

1.526

51

Godina završena 31. prosinca 2011.

1.331

87

Godina završena 31. prosinca 2010.

1.457

75

c)

Ukupno

1 do 3

3 do 5

>5

Ukupno

godine

godina

godina

1.577

32

6

12

50

1.418

25

5

19

49

1.532

19

6

19

44

Rizik kamatne stope

Izloženost Grupe riziku promjena na tržištu kamatnih stopa vezana je prvenstveno uz financijsku imovinu raspoloživu
za prodaju, novac i novčane ekvivalente te novčane depozite Grupe.
Sljedeća tabela prikazuje osjetljivost dobiti nakon poreza Grupe na moguću promjenu kamatnih stopa, s
nepromijenjenim ostalim varijablama (kroz utjecaj varijabilne kamatne stope na ulaganja):
Povećanje/

Utjecaj na

smanjenje

dobit nakon

baznih poena

poreza
milijuni kuna

Godina završena 31. prosinca 2012.
Hrvatska kuna
Euro

+100

13

-100

(13)

+100

9

-100

(9)

Hrvatska kuna

+100

6

-100

(6)

Euro

+100

10

-100

(10)

Godina završena 31. prosinca 2011.
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d) Rizik promjene tečaja
Funkcionalna valuta Grupe je hrvatska kuna (HRK). Određena imovina i obveze denominirani su u stranim valutama
koje se preračunavaju u kune po važećem srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na datum izvješća o financijskom
položaju. Razlike koje iz toga proizlaze se iskazuju kao prihod ili rashod u izvješću o sveobuhvatnoj dobiti, ali ne
utječu na kratkoročne novčane tijekove.
Značajan iznos depozita u bankama, financijske imovine raspoložive za prodaju i novčanih ekvivalenata denominiran
je u stranim valutama, prvenstveno u eurima. Svrha tih depozita je zaštita obveza u stranim valutama i obveza
indeksiranih prema stranim valutama od promjene tečaja stranih valuta. Sljedeća tabela prikazuje osjetljivost na
moguću promjenu tečaja eura, s nepromijenjenim ostalim varijablama, dobiti nakon poreza Grupe zbog promjene u
fer vrijednosti novčane imovine i obveza:
Povećanje/

Utjecaj na

smanjenje

dobit nakon

tečaja eura

poreza
milijuni kuna

Godina završena 31. prosinca 2012.
Godina završena 31. prosinca 2011.

+3%

27

-3%

(27)

+3%

29

-3%

(29)

e) Procjena fer vrijednosti
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju procjenjuje se na temelju njezine tržišne cijene na datum
izvješća o financijskom položaju. Glavni financijski instrumenti Grupe koji nisu vrednovani po fer vrijednostima su
potraživanja od kupaca, ostala potraživanja, dugotrajna potraživanja, obveze prema dobavljačima i ostale obveze.
Povijesni trošak potraživanja i obveza, uključujući rezerviranja, koji podliježu uobičajenim uvjetima poslovanja
približno je jednak njihovoj fer vrijednosti.
f)

Upravljanje kapitalom

Primarni cilj upravljanja kapitalom Grupe je osigurati potporu poslovanju i maksimalizirati vrijednost dioničarima.
Struktura kapitala Grupe odnosi se na dionički kapital koji se sastoji od upisanog kapitala, rezervi i zadržane dobiti i
na dan 31. prosinca 2012. godine iznosi 10.899 milijuna kuna (31. prosinca 2011. godine:11.019 milijuna kuna).
Grupa upravlja kapitalom i radi prilagodbe u svjetlu promjena ekonomskih uvjeta. Da bi zadržala ili prilagodila
strukturu kapitala, Grupa može prilagoditi isplate dividendi dioničarima, povrat kapitala dioničarima ili izdati novu
emisiju dionica. Nije bilo promjena u ciljevima, politikama i procesima tijekom godina završenih 31. prosinca 2012. i
31. prosinca 2011. godine (vidi bilješke 23 i 25).
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Ciljevi i politike upravljanja financijskim rizikom (nastavak)

g) Primljeni kolaterali
Primljeni kolaterali za obrnute REPO poslove uključuju:
31.prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

581

-

75

-

150
__________

__________-

806
__________

__________

Inozemne obveznice:
Vlada Republike Austrije
Vlada Republike Francuske
Inozemni trezorski zapisi:
Vlada Republike Njemačke

Gore navedeni iznosi iskazani su po fer tržišnoj vrijednosti. Trenutno, niti jedan kolateral nije prodan ili založen. Nema
posebnih uvjeta vezanih uz korištenje kolaterala.

31

Financijski instrumenti

Tabela prikazuje usporedbu po kategoriji knjigovodstvene vrijednosti i fer vrijednosti financijskih instrumenata Grupe:
Knjigovodstvena vrijednost

Fer vrijednost

31. prosinca

31. prosinca

31. prosinca

31. prosinca

2012.

2011.

2012.

2011.

milijuni kuna

milijuni kuna

milijuni kuna

milijuni kuna

3.146

3.704

3.146

3.704

Oročeni depoziti

261

40

261

40

Imovina raspoloživa za prodaju, dugotrajna

499

39

499

39

Financijska imovina:
Novac i novčani ekvivalenti

Imovina raspoloživa za prodaju, kratkotrajna
Dani krediti bankama

86

323

86

323

239

-

239

-

17

22

17

22

Financijske obveze:
Krediti s kamatama

Fer vrijednost imovine raspoložive za prodaju iskazana je po njenoj tržišnoj vrijednosti. Fer vrijednost kredita
izračunata je diskontiranjem očekivanih budućih novčanih tijekova po prevladavajućim kamatnim stopama.
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Ovlaštenje za pružanje usluga i naknade

Grupa je potpisnik sljedećih koncesijskih ugovora koji nisu u opsegu IFRIC-a 12:
a)

Ovlaštenje za pružanje usluga elektroničke komunikacije u nepokretnoj i pokretnoj mreži

Dana 1. srpnja 2008. godine stupio je na snagu Zakon o elektroničkim komunikacijama koji je uveo institut općeg
ovlaštenja za sve elektroničke komunikacijske usluge i mreže. U međuvremenu, stupile su na snagu dvije izmjene i
dopune Zakona o telekomunikacijama, i to 10. kolovoza 2011. godine i 3. prosinca 2012. godine. Prema članku 32.
Zakona o elektroničkim komunikacijama Društvo je ovlašteno pružati sljedeće usluge elektroničke komunikacije
temeljem opće ovlasti zadnji puta ažurirane 15. studenog 2010. godine:
-

javno dostupna telefonska usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,

-

javno dostupna telefonska usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,

-

davanje u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova,

-

usluga prijenosa slike, govora i zvuka putem elektroničkih komunikacijskih mreža (što isključuje usluge
radiodifuzije),

-

usluge s dodanom vrijednosti,

-

usluga davanja pristupa Internetu,

-

usluge prijenosa govora putem interneta,

-

davanje pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,

-

satelitske usluge,

-

davanje obavijesti o brojevima svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga u Republici Hrvatskoj,

-

izdavanje sveobuhvatnog javno dostupnog imenika svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga u
Republici Hrvatskoj,

-

ostale usluge.

Nakon pripajanja društva T-Mobile Hrvatska d.o.o. HT-u 1. siječnja 2010. godine, T-Mobile Hrvatska d.o.o. prestao je
postojati kao pravna osoba te je izbrisan s popisa operatora.
U skladu s odlukom HAKOM-a od 28. studenog 2005. godine, Društvo je određeno operatorom univerzalnih usluga
na razdoblje od pet godina do 29. studenog 2010. godine. Istekom petogodišnjeg razdoblja, HAKOM je 27. listopada
2010. godine donio novu odluku kojom je Društvo. određeno operatorom sljedećih univerzalnih usluga na području
Republike Hrvatske na razdoblje od 5 godina počevši od 29. studenog 2010. godine:
-

pristup javnoj telefonskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje
krajnjim korisnicima usluga slanje i primanje mjesnih, međumjesnih i međunarodnih telefonskih poziva,
komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju
djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije kojima se koristi većina pretplatnika, kao i
tehnološku ostvarivost,

-

pristup krajnjih korisnika usluga, uključujući i korisnika javnih telefonskih govornica, službi davanja obavijesti o
brojevima pretplatnika,

-

postavljanje javnih telefonskih govornica na javnim mjestima dostupnim u svako doba, u skladu s razumnim
potrebama krajnjih korisnika usluga u pogledu zemljopisne pokrivenosti, kakvoće usluge, broja javnih telefonskih
govornica i njihove dostupnosti osobama s invaliditetom,

-

posebne mjere za osobe s invaliditetom, uključujući pristup hitnim službama, službi davanja obavijesti o brojevima
pretplatnika, na jednak način kakvim pristupaju drugi krajnji korisnici usluga,

-
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Ovlaštenje za pružanje usluga i naknade (nastavak)
Ovlaštenje za pružanje usluga elektroničke komunikacije u nepokretnoj i pokretnoj mreži (nastavak)

Prema kasnijoj odluci HAKOM-a, Društvo više nije određeno operatorom univerzalnih usluga za uslugu pristupa
krajnjih korisnika barem jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga, no
nastaviti će pružati tu uslugu na tržištu.
b)

Ovlaštenje za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Nakon pripajanja društva T-Mobile Hrvatska d.o.o. Društvu 1. siječnja 2010. godine, sva prava i ovlaštenja za uporabu
adresa i brojeva za uporabu radiofrekvencijskog spektra (GSM, UMTS i ostali) dana društvu T-Mobile Hrvatska d.o.o.
do 31. prosinca 2009. godine prenesena su Društvu.
HAKOM je na zahtjev Društvu u 2010. godini izdao sljedeća ovlaštenja:
-

dana 20. siječnja 2010. godine, Društvo je zaprimilo nove, tehnološki neutralne, dozvole za uporabu
radiofrekvencijskog spektra u 900 MHz i 1800 MHz frekvencijskim područjima (ovlaštenje za GSM) i za uporabu
radiofrekvencijskog spektra u 2100 MHz frekvencijskom području (ovlaštenje za UMTS), Obje dozvole su izdane
na razdoblje do 18. listopada 2024. godine

-

dana 13. rujna 2010. godine dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za satelitske usluge (DTH usluge).

U 2011. godini Društvo je dva puta od HAKOM-a zatražilo dodjelu dodatnog radiofrekvencijskog spektra u 1800 MHz
području, temeljem čega je HAKOM nakon provedenih postupaka dodjele izdao sljedeće dozvole:
-

dana 20. travnja 2011. godine nova tehnološki neutralna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u 900
MHz i 1800 MHz frekvencijskim područjima, koja je zamijenila dozvolu zaprimljenu 20. siječnja 2010. godine

-

dana 16. studenoga 2011. godine nova tehnološki neutralna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u
900 MHz i 1800 MHz frekvencijskim područjima, koja je zamijenila dozvolu od 20. travnja 2011. godine

Nakon provedenog postupka javnog poziv za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne
mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske, Društvu je u studenom 2012. godine
izdana dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u 800 MHz području (digitalna dividenda).
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Ovlaštenje za pružanje usluga i naknade (nastavak)
Naknade za pružanje usluga elektroničke komunikacije

Prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama Društvo je dužno plaćati naknade za uporabu adresa i brojeva,
radiofrekvencijskog spektra te za obavljanje drugih poslova HAKOM-a u skladu s pravilnicima HAKOM-a i
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Njima je propisan izračun i iznos naknada. Ove naknade plaćaju se
za tekuću godinu, odnosno za razdoblje od godine dana unaprijed (u slučaju naknada za pravo uporabe
radiofrekvencijskog spektra).
Društvo je u 2012. godini platio sljedeće naknade:
-

naknade za uporabu adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra prema pravilniku Ministarstva pomorstva,
prometa i infrastrukture (u korist državnog proračuna, Narodne novine 154/08, 28/09, 97/10, 92/12) i

-

naknade za uporabu adresa i brojeva, radiofrekvencijskog spektra i za obavljanje drugih poslova HAKOM-a,
prema pravilniku HAKOM-a (u korist HAKOM-a, Narodne novine 133/11).
d)

Audiovizualne usluge i usluge elektroničkih medija

Prema izmjenama Zakona o audiovizualnim djelatnostima, koje su stupile na snagu u srpnju 2011. godine, Društvo je
obvezno plaćati naknadu u iznosu od 2% ukupnog godišnjeg bruto prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualne
djelatnosti na zahtjev u svrhu osiguravanja sredstava za provedbu Nacionalnog programa.
Pored navedenog, Društvo je za navedenu svrhu (kao operator javnih komunikacijskih mreža), obvezno plaćati i
naknadu u iznosu od 0,8% ukupnog godišnjeg bruto prihoda ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini obavljanjem
djelatnosti prijenosa i/ili retransmisije audiovizualnih programa i njihovih dijelova u javnim komunikacijskim mrežama,
a što obuhvaća internetsku i kabelsku distribuciju.
Prema Zakonu o elektroničkim medijima koji je stupio na snagu 29. prosinca 2009. godine, Društvo je obvezno plaćati
naknadu od 0,5% ukupnoga godišnjeg bruto prihoda ostvarenog u prethodnoj godini obavljanjem djelatnosti pružanja
audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev i djelatnosti pružanja usluga elektroničkih publikacija.
e)

Infrastruktura za elektroničku komunikaciju i povezana oprema

Prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama Društvo je kao infrastrukturni operator obvezno plaćati naknade za
pravo puta koje su određene Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Naknade za pravo puta određene su
Pravilnikom o potvrdi i naknadi za pravo puta (Narodne novine 31/09, 89/10) koji je izdao HAKOM. Ovaj Pravilnik
zamijenjen je novim Pravilnikom o potvrdi i naknadama za pravo puta (Narodne novine 152/11) koji je usvojen od
strane HAKOM-a u prosincu 2011. godine. Novi Pravilnik na snazi je od 4. siječnja 2012. godine. Naknada se računa
prema površini zemljišta koja se koristi za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.
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Plaćanje temeljeno i netemeljeno na dionicama

Na razini Grupe postoje razni srednjoročni ( MTIP 2010 i Tranzicijski MTIP 2011) i dugoročni planovi nagrađivanja
(LTIP – HT Variable II 2011 i HT Variable II 2012). Njihova svrha je osigurati konkurentne naknade članovima Uprave,
višem menadžmentu te ostalim sudionicima. Planovi promiču srednjoročno i dugoročno povećanje vrijednosti Grupe,
usklađujući tako interese menadžmenta i dioničara.
MTIP se temelji na novčanim isplatama vezanim uz ostvarenje dva cilja jednake težine, vezana uz vrijednost HT
dionice – jedan je apsolutan, a drugi relativan. Ukoliko se ostvare oba cilja, sudionicima MTIP-a isplaćuje se ukupna
vrijednost dodijeljene nagrade, ukoliko se ostvari jedan cilj isplaćuje se 50% iznosa, a ako se ne ostvari niti jedan cilj
nema isplate.
Ciljevi MTIP-a ne mogu se mijenjati za vrijeme trajanja MTIP-a. Prvi cilj temelji se na porastu cijene HT dionice za
određeni postotak, a drugi na usporedbi kretanja cijene HT dionice u odnosu na kompozitni indeks povrata.
Trajanje MTIP-a obuhvaća razdoblje od tri godine (npr. MTIP 2010 obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2010. godine do
31. prosinca 2012. godine). Po isteku trajanja plana, Nadzorni odbor utvrđuje je li postignut svaki od ciljeva, a Uprava,
prema nalazu Nadzornog odbora, određuje i objavljuje stupanj ostvarenja ciljeva.
Nagrade se temelje na 20% ili 30% ugovorene godišnje plaće sudionika na početku svakog MTIP-a, ovisno o razini
menadžmenta i odluci Nadzornog odbora. Godišnjom plaćom sudionika smatra se godišnji iznos ukupne fiksne plaće i
iznos varijabilne plaće u slučaju 100% ostvarenja ciljeva.
U veljači 2012. godine isplaćena je nagrada za sudionike MTIP-a 2009. Odlukom Nadzornog odbora utvrđeno je da je
na kraju MTIP-a 2009 (31. prosinca 2012. godine) ostvaren jedan od dva cilja. Sukladno ostvarenju ciljeva
sudionicima je isplaćeno 50% nagrade definirane na početku MTIP-a 2009.
LTIP – Variable II 2011 temelji se na novčanim isplatama s četiri cilja jednake težine koji se ne mogu mijenjati za
vrijeme trajanja plana. Dva cilja su financijski ključni pokazatelji poslovanja, zarada po dionici (EPS) i prilagođeni
poslovni povrat angažiranog kapitala (ROCE), treći i četvrti ciljevi su zadovoljstvo korisnika i zaposlenika.
Nagrade za LTIP – Variable II 2011 za međunarodne poslovne lidere (BLT) temelje se na određenom iznosu u
individualnom ugovoru, a za ostale sudionike su 30% ili 20% ugovorene godišnje plaće sudionika na početku plana, a
ovisno o razini menadžmenta i odluci Nadzornog odbora. Godišnjom plaćom sudionika smatra se godišnji iznos
ukupne fiksne plaće i iznos varijabilne plaće u slučaju 100% ispunjenja ciljeva.
U odnosu na raniju strukturu koju imaju MTIP-i, Variable II nudi mogućnost premašivanja iznosa predviđenih za
nagradu, uz ograničenje od 150% iznosa nagrade po cilju. Ciljevi su međusobno neovisni, stoga se svaki cilj
procjenjuje zasebno. Mogući prebačaji kao i podbačaji u odnosu na ciljeve uzimaju se u obzir gradacijski po
parametru svakog cilja (napuštanje načela “sve ili ništa”).
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Plaćanje temeljeno i netemeljeno na dionicama (nastavak)

Usporedno s uvođenjem LTIP-a – Variable II 2011, uveden je novi model nagrađivanja za međunarodne poslovne
lidere (BLT) koji se sastoji od Variable I (Share Matching Plan - SMP) i Variable II. SMP je model prema kojem
sudionik može dobiti dionice Društva nakon isteka četverogodišnjeg razdoblja. Sudionik je obvezan uložiti od 10% do
33,33% isplaćene godišnje varijabilne plaće u dionice Društva. Sudionik će primiti jednu dodatnu dionicu za svaku
kupljenu pod uvjetom da ih drži neprekidno najkraće četiri godine od datuma kupnje (razdoblje ostvarivanja prava).
Usluge zaposlenika će biti priznate kao trošak na pro rata osnovi tijekom razdoblja stjecanja prava. Grupa mjeri
vrijednost usluga sudionika plana indirektno, u odnosu na fer vrijednost odobrenih glavničkih instrumenata. Fer
vrijednost mjeri se na datum odobrenja koristeći važeće tržišne cijene.
Početkom 2012. pokrenuta je HT Variable II 2012.
Za izvještajno razdoblje dobici od otpuštanja vezanih rezerviranja za sve MTIP i LTIP planove za usluge zaposlenika
tijekom godine prikazani su kako slijedi:
2012. godina

2011. godina

milijuni kuna

milijuni kuna

1

3

3
__________

__________

Priznati troškovi za plaćanje temeljeno i netemeljeno na dionicama koje se
podmiruju u novcu
Dobit nastala iz ukidanja rezerviranja za plaćanja temeljeno i netemeljeno na
dionicama koje se podmiruju u novcu

34

Naknade revizorima

Revizori financijskih izvješća Grupe pružili su u 2012. godini usluge u vrijednosti od 5 milijuna kuna (2011. godina: 6
milijuna kuna). Usluge u 2012. godini odnose se na troškove revizija i pregleda financijskih izvješća, revizije
financijskih izvješća pripremanih za regulatorne potrebe, revizije izvješća o održivosti i nadogradnju sustava za
izračun troškova i profitabilnosti. Usluge u 2011. godini odnose se na troškove revizija i pregleda financijskih izvješća,
reviziju financijskih izvješća pripremljenih u regulatorne svrhu te reviziju projekta transformacije SAP-a.
35

Događaji nakon izvještajnog datuma

Nisu nastali nikakvi poslovni događaji ili transakcije zaključno s 31. prosincem 2012. godine koji bi imali značajan
utjecaj na financijska izvješća na dan ili za razdoblje tada završeno ili da su od takvog značaja za poslovanje Grupe
da bi zahtijevala objavu u bilješkama uz financijska izvješća.
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