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Ključni podatki o poslovanju družbe 

Equinox nepremičnine d.d. v 

poslovnem letu 2021 in plan 

poslovanja za leto 2022

FFO na delnico (2021): 1,58 EUR

FFO na delnico (plan 2022): 2,62 EUR

EBITDA marža (2021): 64,1%

EBITDA marža (plan 2022): 79,6%



Neto vrednost sredstev (NAV):

57,7 EUR na delnico.

Struktura naložb

- hotelske nepremičnine: 72,9%

- ostale nepremičnine: 12,6%

- ostale naložbe 14,5%
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Finančni dolg: 13,98 mio EUR

Neto dolg (primarna likvidnost): 7,3 mio EUR

Neto dolg (sekundarna likvidnost): 6,3 mio EUR

LTV – primarna likvidnost: 7,0%

LTV – sekundarna likvidnost: 6,1%



Lastniška struktura družba 

Equinox nepremičnine d.d. na 

dan 31.12.2021



Nerevidrana ocena izkaza poslovnega

izida družbe za leto 2021

Poslovanje v letu 2021 je bilo pod 

vplivom enkratnih dogodkov:

- Ustanovitev družbe

- Kotacija delnic na borzi



Nerevidirana ocena sredstev družbe 

na dan 31.12.2021

Družba vrednoti naložbene 

nepremičnine po modelu nabavne 

vrednosti in jih amortizira 

(maksimalne davčno priznane 

amortizacijske stopnje)



Nerevidirana ocena obveznosti do 

virov sredstev družbe na dan 

31.12.2021.

Pretekli neizplačani dobički znašajo 

19,3 mio EUR.

Družba vodi konzervativno politiko

dolžniškega financiranja.



Plan poslovanja družbe za poslovno 

leto 2022

Celotni prihodki: 6,6 mio EUR 

- najemnine: 6,2 mio EUR

- - drugi prihodki 0,4 mio EUR

EBITDA: 4,96 mio EUR 

EBITDA marža: 79,6% 

FFO: 4,76 mio EUR

FFO na delnico: 2,65 EUR



Primerljiv tržni indeks (benchmark)

Podjetje za spremljanje poslovanja in 

vrednotenje ključnih finančnih in 

poslovnih parametrov uporablja 

indeks Bloomberg Europe Dev Mkt

Real Estate Lrg & Mid Cap Index EUR 

(Bloomberg oznaka: EDMRE Index)



Najbolj centralno pozicioniran 
portfelj nepremičnin izmed 
vseh držav članic EU

Nepremičninski 
portfelj družbe 

vsebuje 4 hotele in 
4 poslovne zgradbe 

v Ljubljani



Hotelske 
nepremičnine



Hotelske 
nepremičnine



Poslovne nepremičnine

Poslovni prostori
Delo

Modna hiša Poslovni prostori
Kompas

Poslovni prostori
Nomago



EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d.
prva nepremičninska družba v Sloveniji

Equinox partners, d.o.o.
+386 31 347 142

info@eqnx.si

Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
Slovenia
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