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I. KROVNI SKLAD ALPEN 

 

Nagrada za najboljšo družbo za upravljanje v Jugovzhodni Evropi v letu 2015 (Best Fund Management 
Team South Eastern Europe 2015 Award). 
 

 
 
ALPEN Invest Diners Club je NOVA premium plačilna kartica.  
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POSLOVNO POROČILO 
 
Alpen Invest kot sponzor in podpornik v letu 2015 
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PREGLED DOGAJANJA NA KAPITALSKIH TRGIH V LETU 2015 

GLOBALNI TRG 

Globalni delniški trgi so v začetku leta 2015 nadaljevali trend rasti iz preteklih let. Po sorazmerno burnem 
političnem dogajanju v letu 2014, ko smo bili priča ukrajinsko ruski krizi in ponovnem političnem 
zaostrovanju v Grčiji, je bil prvi del leta 2015 sorazmerno miren. Ob tem seveda ne moremo mimo 
zaostrovanja situacije na Bližnjem vzhodu, ki pa je bilo do takrat lokalno omejeno. Centralne banke so po 
večini nadaljevale z izvajanjem politik kvantitativnega sproščanja, razen v ZDA, ki se je počasi pripravljala 
na prvi dvig obrestnih mer po letu 2007. Podjetja so po večini objavljala boljše rezultate od pričakovanj in 
tudi nacionalna gospodarstva so dosegala pozitivne rasti. Pritiski inflacije so bili bolj negativni kot pozitivni, 
kar je bila posledica padanja cen energentov in surovin. Ugodne razmere so izkoristili vlagatelji in delniški 
trgi so v pridobivali na vrednosti.  

Druga polovica leta pa se je izkazala kot izjemno zahtevna, tako da so delniški trgi najvišje nivoje v letu 
dosegli v prvi polovici leta. V drugem polletju je eskalirala vojna v Siriji. Aktivno se je v vojno začela vpletati 
Rusija. Razmere na območju Bližnjega vzhoda so se očitno poslabšale in ob sestrelitvi ruskega vojnega 
letala na meji s Turčijo so se odnosi med tema državama močno skrhali. Različni interesi svetovnih velesil v 
boju z islamsko državo ISIS so prispevali k množičnemu toku beguncev, ki je preplavil evropsko unijo. Po 
ocenah je v države EU, največ v Nemčijo, prebegnilo več kot milijon ljudi, medtem ko jih je bilo v Turčiji 
blizu 4 milijone.  

Ob koncu avgusta se je kitajsko politično vodstvo odločilo, da bo zaradi padajočega trenda izvoza 
devalvirala lokalno valuto juan. Poteza je presenetila vse udeležence na trgu in začela so se porajati 
vprašanja o vzdržnosti kitajske gospodarske rasti. Po nekaterih ocenah je Kitajska porabila kar 700 mrd 
USD za vzdrževanje vrednosti lokalne valute. Kitajski delniški indeks Shanghai Composite je od sredine 
junija do konca avgusta izgubil skoraj 45 % vrednosti. Pri tem je potrebno omeniti, da je v prvi polovici leta 
pridobil več kot 60 % vrednosti, kar je bila posledica spodbujanja kitajskih oblasti, naj mali delničarji 
vstopijo na kapitalski trg in na ta način razpršijo prihranke, ki so jih imeli do takrat večinoma v 
nepremičninah. Na kapitalski trg je vstopilo preko 90 milijonov malih vlagateljev, količina denarja, ki je na 
enkrat prišla na trg je bila prevelika in naredil se je klasični borzni balonček. Pok borznega balončka je bila 
logična posledica precenjenih delnic na Kitajskem, ki pa v začetku ni imel bistvenega vpliva na globalne 
kapitalske trge. Devalvacija juana je pa zamajala vse globalne kapitalske trge in večina, tako razvitih kot 
trgov v razvoju, je zašla v območje korekcije, kar pomeni da so v povprečju delniški trgi izgubili več kot 10 
%. Okrevanje je bilo sorazmerno hitro in na globalni ravni so delniški trgi izgubljeno vrednost v času 
korekcije izničili v dobrih dveh mesecih. 

Slika 1: Gibanje indeksov MSCI WORLD (globalni razviti trgi) in MSCI EM (globalni trgi v razvoju) v letu 2015 
(preračunani v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Ko je že kazalo, da bodo razviti trgi leto zaključili na rekordnih ravneh, se je v mesecu decembru začelo 
špekulirati o dvigu obrestnih mer v ZDA, kar se je ob koncu leta tudi zgodilo, saj je ameriški FED dvignil 
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ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke. Preračunano v evre so razviti delniški trgi dosegli pozitivno 
rast, medtem ko so trgi v razvoju leto zaključili z izgubo. Glavni razlog za slabšo donosnost trgov razvoju je 
poleg že omenjenih težav Kitajske (ta je leto sicer zaključila pozitivno) predvsem v cenah surovin. Največja 
gospodarstva v razvoju so izjemno odvisna od cen surovin, ker surovine predstavljajo največji del izvoza. 
Nižje cene surovin so tem državam povzročile velike probleme pri financiranju državnega proračuna, kar je 
povzročilo množično devalvacijo lokalnih valut. Več o surovinah in valutah v nadaljevanju. 

Zahtevani donosi najpomembnejših državnih obveznic so se po več letnem zniževanju v letu 2015 
stabilizirali, a ostali na zgodovinsko najnižjih nivojih. To predvsem velja za države evro skupine na čelu z 
Nemčijo in za Japonsko. Kratkoročne obveznice so v Nemčiji in na Japonskem dosegle negativno  obrestno 
mero, kar pomeni, da namesto da obresti država vlagateljem slednji obresti plačujejo državi. To je odraz 
izjemno nizke inflacije in politik centralnih bank, ki temeljijo na kvantitativnem sproščanju. Nekoliko višji, a 
še vedno nizki, so zahtevani donosi dolgoročnih državnih obveznic v ZDA in Veliki Britaniji. Predvsem v ZDA 
so zahtevani donosi višji kot na območju evro skupine, ker je tamkajšnja centralna banka napovedovala 
skorajšnji dvig ključne obrestne mere, kar se je na koncu zgodilo ob koncu leta.  

Slika 2: Gibanje zahtevanih donosnosti pomembnejših 10-letnih državnih obveznic v letu 2015 (v odstotkih) 

 
Vir: Bloomberg  

Gibanje pomembnejših regionalnih in nacionalnih indeksov 

Kot rečeno, so delnice na razvitih trgih, merjeno v evrih, v preteklem letu dosegle pozitivno rast. Največjo 
rast je zabeležil japonski indeks Nikkei 225. Od pomembnejših indeksov mu sledita ameriški  S&P 500 in 
evropski indeks najpomembnejših podjetij S&P Europe 350. Merjeno v lokalnih valutah je najvišji donos 
dosegel japonski Nikkei, ki je pridobil 7,35 %, S&P Europe 350 je pridobil 5,18 %, medtem ko je v lokalni 
valuti ameriški indeks S&P 500 dosegel negativni donos v višini 0,73 %. 

Ko donosnost posameznih indeksov merimo v enotni valuti je rezultat nekoliko drugačen, kar še enkrat več 
potrjuje, da je valutno tveganje izjemno pomembno pri alokaciji sredstev. Zaradi globalizacije se običajno, 
do določene mere, vpliv valute izniči preko menjalnih tečajev, nekaj tveganja pa še vedno ostane. Običajno 
pri valutah, ki pridobivajo na vrednosti, delniški tečaji v lokalnih valutah rastejo počasneje in obratno. 
Največji vpliv imajo valute pri poslovanju posameznih podjetij, predvsem tistih, ki so izvozno usmerjeni. V 
lanskem letu so tako imela ameriška in japonska izvozno usmerjena podjetja določene težave pri 
doseganju profitnih marž, ki so bile ponekod zaradi močnejšega jena in dolarja tudi do 15 % nižje od 
preteklega leta. Odraz poslovanja se prenese na ceno delnice in na ta način se večina pozitivnih vplivov 
rasti valutnih tečajev z anulirajo in na trgu se ustvari ravnovesje. 

Ne glede na valutne tečaje so bile delnice na razvitih trgih bolj donosne od delnic na trgih v razvoju. 
Različna donosi posameznih trgov, ne glede na podoben trend gibanja indeksov, še enkrat več potrjujejo, 
da je za vlagatelje izjemno pomembna razpršenost sredstev na različne trge. 
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Slika 3: Gibanje izbranih indeksov na razvitih trgih v letu 2015 (preračunani v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Še večjo vlogo kot na razvitih trgih valutni tečaji igrajo na trgih v razvoju in ustrezna razpršenost je na trgih 
v razvoju še toliko bolj pomembna, ker trgi med seboj niso tako prepleteni kot na razvitih trgih. Posamezni 
trgi v razvoju so na, ko že ime samo pove, na različni stopnji razvoja in mnogi med njimi so odvisni 
predvsem od cen surovin. Na eni strani imamo gospodarstva, ki surovine proizvajajo (Rusija in Brazilija), na 
drugi strani pa gospodarstva, ki za svoj razvoj surovine kupujejo. Pri proizvajalkah surovin so državni 
proračuni v veliki meri odvisni od cen surovin. Odločitev Kitajske, da bo reformirala gospodarstvo na način, 
da deloma opusti ogromne državne infrastrukturne projekte in jih poskuša nadomestiti z večjo domačo 
porabo, je privedlo do nižje gospodarske rasti in predvsem do manjše potrebe po surovinah. Staro 
ravnovesje na trgu surovin se je porušilo, medtem ko se novo šele ustvarja. Del tega procesa so tudi 
devalvacije lokalnih valut, kar ponekod lahko povzroči tudi politično krizo. Vsi omenjeni scenariji se na 
koncu odrazijo na kapitalskem trgu in zaradi omenjenih dejavnikov so največji padec doživele delnice v 
Braziliji in Turčiji. Kitajska je po nadpovprečni rasti v prvi polovici leta doživela pok borznega balona. 
Podobno je bilo v Rusiji, medtem ko so delnice v Indiji celo leto gibale okrog izhodišča. 

Slika 4: Gibanje pomembnejših indeksov na trgih v razvoju v letu 2015 (preračunani v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni.  

 

Trgi v regiji so povečini v preteklem letu doživljali usodo pomembnejših trgov v razvoju in od pomembnejših 
trgov je samo češki indeks dosegel pozitivno rast. Razen poljskega trga, ki je izgubil skoraj 10 %, so ostali 
trgi več ali manj stagnirali. Razlogov je več, najpomembnejši pa je vsekakor zastoj pri privatizaciji na trgih 
Jugovzhodne Evrope. Ena bistvena razlika med trgi v regiji in med drugimi trgi v razvoju se je nadaljevala 
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tudi v letu 2015. To je dividendna donosnost, ki je na nekaterih trgih več kot še enkrat višja. To velja 
predvsem za slovenski in romunski trg, kjer so se v zadnjih letih podjetja močno razdolžila. Sočasno so se 
največja borzna podjetja notranje prestrukturirala in povečala učinkovitost poslovanja. Nižji stroški 
poslovanja in hkrati povečevanje izvoza je privedlo do višjih dobičkov in večjega izplačila dividend. Ker so 
cene delnic v primerjavi s konkurenco podcenjene, je privedlo do anomalije, ko delnice na omenjenih trgih 
v povprečju dosegajo več kot še enkrat višjo dividendno donosnost. 

Slika 5: Gibanje izbranih indeksov na trgih Vzhodne in Jugovzhodne Evrope v letu 2015(preračunani v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Že četrto leto zapored je najdonosnejša panoga zdravstva. Za razliko od preteklih let je razlika do drugih 
panog očitno manjša. Dejansko so v preteklem letu štiri panoge dosegle nadpovprečno rast in sicer že 
omenjena panoga zdravstva, trajne dobrine, potrošne dobrine in informacijska tehnologija. Panoga 
telekomunikacijskih storitev in industrijskih proizvajalcev sta dosegli povprečne donose. Daleč najslabše sta 
se odrezali panogi surovin in energije, kar je zgolj odraz zniževanja cen surovin in energentov.  

Slika 6: Donosi posameznih panog in globalnega indeksa S&P Global 1200 v letu 2015 (preračunani v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Surovinski trgi 
 
Za surovine, vključno z nafto, je bilo leto 2015 eno najslabših v zadnjem desetletju. Merjeno v evrih je v letu 
2015 surova nafta izgubila slabo tretjino vrednosti, med 15 in 20 odstotki sta se pocenila baker in les, 
medtem ko so bile od pomembnejših surovin cene zlata in koruze ob koncu leta nespremenjene.  

Slika 7: Gibanje izbranih indeksov surovin v letu 2015 (preračunani v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Ko analiziramo dogajanja na surovinskem trgu ugotovimo, da je leto 2015 pomenilo konec t.i. super 
surovinskega cikla, ki je trajal vse od leta 1998 naprej in je doživel vrhunec v letu 2008, ko je bila cena za 
sodček surove nafte blizu 150 USD (37 USD ob koncu leta 2015). Ob koncu leta 2015 so bile cene 
surovin, ki so povzete v indeksu Bloomberg Commodity Index (Slika 8), na nivoju iz leta 1998. Lahko 
rečemo, da so cene surovin »odtekle celoten krog«. Razlogov in dejavnikov je več in pomembnejše bomo 
na kratko tudi opisali. Kitajska je z razvojem v zadnjih tridesetih letih in predvsem z agresivno gospodarsko 
politiko generirala gospodarsko rast nad 10 % letno. Da je bila takšna gospodarska rast toliko časa 
vzdržna so na Kitajskem večino resursov investirali v infrastrukturne projekte. Za te projekte so potrebovali 
ogromno surovin in države proizvajalke so se temu prilagodile s povečanjem kapacitet. Sočasno so tudi na 
račun kitajskega razvoja druge države v razvoju nadpovprečno razvijale infrastrukturo, medtem ko so 
razvite države investirale predvsem v učinkovitost izrabe resursov. Krog je bil sklenjen in kljub povečevanju 
kapacitet so cene surovin pridobivale na vrednosti.  

Slika 8: Gibanje indeksa surovin (Bloomberg Commodity Index) v obdobju 1991 - 2015 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Globalna kriza leta 2008 je razkrila marsikakšno pomanjkljivost posameznih gospodarstev in na Kitajskem 
so se oblasti odločile, da bodo počasi reformirali gospodarstvo na način, da bo bolj potrošno usmerjeno. 
Ta odločitev je znižala povpraševanje po surovinah in tudi države proizvajalke so bile primorane na eni 
strani zmanjšati porabo, na drugi strani pa odprtih projektov proizvajanja surovin zaradi stroškov 
financiranja (večina novih projektov je bila zagnanih na podlagi zadolževanja) niso zapirali. Tako se 
količina proizvedenih surovin ni prilagodila povpraševanju in na trgu se je pojavilo neravnovesje (kopičenje 
zalog surovin), ki je v letu 2015 privedlo do zloma cen. 

V indeksu surovin ima poleg zlata največjo utež surova nafta. Surova nafta je začetek medvedjega trenda 
začela ob začetku druge polovice leta 2014, ko je bila cena za sodček še nad 100 USD. Takrat je na 
pobudo Savdske Arabije OPEC oznanil, da kljub presežnim kapacitetam načrpane nafte ne bodo zmanjšali 
proizvodnje. Odločitev je vodila v medvedji trend, ki traja že leto in pol. Za vsako odločitvijo so tudi 
argumenti, zakaj. Glavni tokratni argument je v obrambi tržnih deležev, ki bi se trajno ohranili z znižanjem 
cen do mere, ko bi določeni proizvajalci prekinili poslovanje in trajno zapustili trg črpanja nafte. Predvsem 
so tukaj računali na severno ameriška podjetja, ki proizvajajo surovo nafto iz skrilavca (t.i. fracking). V 
zadnjih letih so ZDA namreč postale samozadostne pri proizvodnji nafte in so iz neto uvoznika v nekaj letih 
postale neto izvoznik. Po načrpani nafti so ZDA postale tretja največja proizvajalka nafte na svetu in z nekaj 
več kot 9 milijonov sodčkov na dan načrpane nafte tesno sledijo Savdski Arabiji in Rusiji. Nadalje se je 
pritisk na ceno nafte dodatno povečal z odpravo mednarodnih sankcij Iranu, ki bo tako dobil prost vstop 
na mednarodne trge, kar bo še povečalo količino načrpane nafte. V nasprotju s pričakovanji so se z 
razvojem tehnologije in ekonomijo obsega stroški črpanja v zadnjih letih drastično znižali (predvsem v 
razvitih državah) in marsikateri proizvajalec kljub nizki ceni nafte še vedno posluje pozitivno. To velja tudi 
za ameriška podjetja, ki nafto proizvajajo iz skrilavca, za katere se je predvidevalo, da je mejna cena nafte 
okrog 70 USD za sodček.  

Podobno kot pri izkoriščanju surovin, so tudi države in podjetja, ki črpajo nafto, v letih, ko je bila cena 
krepko nad dolgoročnim povprečjem (glej Sliko 9), nadpovprečno investirali v nova nahajališča in v skladu 
s pričakovanji povečevali kapacitete. Ker so bile nove proizvodne kapacitete financirane z dolgom, je dolg 
potrebno odplačevati in pri tem je vsaka cena, če je še tako nizka, boljša, kot če se nafta ne črpa. Svetovne 
zaloge nafte se tako iz leta v leto povečujejo, medtem ko povpraševanje ne sledi ponudbi.  

Slika 9: Gibanje inflacijsko prilagojene cene sodčka surove nafte v obdobju 1946 - 2015 v USD 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

V obdobju (2005 – 2008), ko je bila surova nafta na zgodovinsko najvišjih nivojih, je razvoj avtomobilov 
izključno sledil bolj učinkoviti porabi in danes v primerjavi z desetletjem nazaj novi avtomobili porabijo 
tretjino manj goriva. Temu trendu je sledil razvoj učinkovite rabe energije tudi na drugih segmentih 
(elektronika, gradbeništvo, industrija,…). Tako se kljub veliki rasti prodanih avtomobilov, povečani prodaji 
elektronike in novih stanovanjskih ter industrijskih objektov agregatna poraba naftnih derivatov ni bistveno 
povečala.  
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Nizka cena nafte je povzročila, da ima marsikatera država velike težave pri financiranju državnega 
proračuna. Največ težav imajo države, katerih rast BDP je v veliki meri odvisna od cene in količine 
načrpane nafte. To so predvsem države Bližnjega vzhoda, Rusija, Venezuela, Nigerija in deloma tudi 
Norveška. V času visokih cen so omenjene države za dvig standarda prebivalstva in povečanja socialnih 
pravic močno povečale državne izdatke. Večina njih se je preveč zanašala na ceno nafte in presežek 
prihodkov iz načrpane nafte niso investirale v razvoj gospodarstva. Na ta način bi lahko počasi zmanjšali 
odvisnost javnih financ od cene nafte in bi v časih, ko bi bila cena nizka, še vedno (z nekaj odrekanja) 
lahko uravnotežili javne finance. Danes, ko je cena nafte nizka, so se javne finance v teh državah sesule, 
socialne pravice so se zmanjšale in politična stabilnost v regiji je na izjemno nizki ravni.   

Povprečna cena nafte (inflacijsko prilagojena) v zadnjih sedemdesetih letih je 44 USD za sodček. Iz slike 9. 
lahko razberemo, da je bila večino časa cena pod povprečjem in samo v dveh obdobjih je cena nafte 
močno poskočila. Prvo obdobje je bilo med leti 1973 in 1986. Vzrok za takratno povišanje je bil embargo 
na nakup nafte držav združenja OPEC in kasneje, leta 1978, ko se je začela iranska revolucija. Visoka cena 
nafte v tem obdobju je spodbudila druge države k investiranju v nove kapacitete za črpanje nafte. Do leta 
1986 so tako počasi na trg vstopile Rusija, Venezuela in določene afriške države. Sočasno so ZDA ukinile 
nadzor nad proizvodnjo in vzpostavile tržno oblikovanje cen. Z razvojem tehnologije so podjetja zahodne 
Evrope in ZDA razvile tehnologijo za globokomorsko črpanje nafte, kar je še dodatno povečalo ponudbo, 
ki je kmalu za tem presegla povpraševanje in cena nafte se je »zlomila«. Vse do leta 1999 je cena vztrajala 
pod dolgoročnim povprečjem. Sledilo je obdobje hitre rasti cen. Razlog je bil hiter razvoj Kitajske, Indije in 
drugih držav v razvoju. Večina analitikov je pričakovala, da se bo z višjim standardom v teh državah 
povečala potreba po energentih. Deloma se je to zgodilo, vendar je bil razvoj tehnologije za učinkovito 
izrabo energije še hitrejši. Sočasno se je ravno zaradi visokih cen nafte razvila povsem nova tehnologija, ki 
omogoča črpanje nafte iz skrilavca. Na tem področju so vodilni položaj prevzele ZDA in kot že omenjeno, 
so v nekaj letih postale neto izvoznice nafte. S spoznanjem, da se povpraševanje po energentih ne povečuje 
v skladu s pričakovanjem in da se zaloge nafte povečujejo hitreje od povpraševanja, se je cena nafte v 
sredini leta dobesedno sesula.  

Cene surove nafte se bodo slej ko prej stabilizirale in bodo ponovno odražale ravnotežje med ponudbo in 
povpraševanjem. Dejstvo pa je, da največja podjetja v panogi sledijo trendom in z novo tehnologijo 
konstantno znižujejo stroške proizvodnje. V zadnjem letu je novih projektov za več kot polovico manj in ko 
bodo obstoječa nahajališča postala zrela (zrelo nahajališče je tisto, kjer je več kot polovica zaloge že 
izkoriščene) in se bodo zaradi izkoriščenosti začela zapirati, se bo na trgu vzpostavilo ravnotežje.  

 

 

 

 

 

 

  



KROVNI SKLAD ALPEN                                                                                                                                                          LETNO POROČILO 2015 
 

12 

Valutni trgi 

Glavna tema na valutnih trgih v preteklem letu je bila rast ameriškega dolarja, švicarskega franka in 
znižanje vrednosti valut držav v razvoju. Ameriški dolar je v primerjavi z evrom in drugimi svetovnimi 
valutami nadaljeval trend rasti, ki se je začel marca leta 2008, ko je bilo razmerje med evrom in dolarjem 
1,58. V primerjavi z gospodarstvom EU je ameriško gospodarstvo po globalni krizi leta 2008 okrevalo 
hitreje. Največja razlika je trgu delovne sile, saj je v ZDA uradna stopnje brezposelnosti ob koncu leta 2015 
znašala 5 % v državah EU pa 10,5. Tudi inflacija je bila v ZDA višja kot Evropi in boljše agregatno stanje 
ameriškega gospodarstva je privedlo do pričakovanega dviga ključne obrestne mere. V Evropi in drugih 
državah sveta se med tem še naprej soočajo z izjemno nizko inflacijo in počasnemu okrevanju trga delovne 
sile. Zaradi tega so omenjene regije in države prisiljene nadaljevati s politiko kvantitativnega sproščanja. 
Tudi na valutnem trgu velja zakon ponudbe in povpraševanja, tako da se na podlagi tega vzpostavlja 
ravnotežno stanje.  

V primeru ZDA močna porast dolarja že povzroča nekaj težav izvozno usmerjenim podjetjem in v kolikor se 
bo izkazalo, da zaradi tega izgubljajo konkurenčnost se bo nekoliko znižala rast BDP. To lahko privede do 
obrata trenda in posledično znižanje vrednosti dolarja, kar bo pomagalo izvoznikom.  

Povsem drugačno zgodbo je v letu 2015 pisal švicarski frank. V začetku leta (15. januar) se je povsem 
nepričakovano švicarska centralna banka odločila, da ne bo več branila domače valute, ker je bila cena 
previsoka. V enem dnevu je švicarski frank v primerjavi z evrom pridobil skoraj četrtino vrednosti in 
povzročil kar nekaj panike na trgu. Najbolj zaskrbljeni so bili tisti, ki so v preteklosti sklepali kreditna 
razmerja, ki so vezana na švicarski frank, saj se jim je glavnica povečala za četrtino. Po začetni paniki se je 
tečaj med evrom in frankom ustalil okrog 1,05 evra za frank in leto zaključil pri razmerju 1,09. Nenaden 
močan porast franka ni povzročil težav samo kreditojemalcem ampak tudi švicarskemu gospodarstvu, 
predvsem turizmu. Zaradi tega je švicarska centralna banka ponovno začela s kupovanjem lastne valute 
vendar tokrat brez javno znanega ciljnega razmerja med evrom.    

Slika 10: Gibanje izbranih valutnih tečajev razvitih držav v primerjavi z evrom v letu 2015 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Za valute držav v razvoju je bilo leto 2015 eno najslabših v zadnjem desetletju. Kot je že omenjeno, je 
večina teh gospodarstev odvisna od trga surovin. Ker je ta zašel v medvedji trend in so cene v letu 2015 v 
povprečju dosegle nivoje iz leta 1999, so se javne finance v teh državah dobesedno sesule. Nekaj držav je 
razglasilo nezmožnost odplačevanja dolgov in so zaprosile Mednarodni denarni sklad in Svetovno banko 
za pomoč in prestrukturiranje dolgov. Lokalne valute so izgubile tudi do tretjino vrednosti (Brazilija) in med 
temi državami se je začela t.i. valutna vojna. Države so druga za drugo devalvirale lokalno valuto, saj je bil 
to edini način, da so globalno konkurenčne.  

S koncem t.i. surovinskega super cikla (1998 – 2008) in vzpostavitve novega ravnotežja na trgu surovin se 
je končalo tudi obdobje nadpovprečne rasti gospodarstev v razvoju, ki je temeljila na povečanem 
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povpraševanju po surovinah in temu trendu sorazmernem povečanju zadolževanja. S sesutjem cen surovin 
in količinsko manjšemu povpraševanju se pojavila nezmožnost odplačevanja dolgov in posledično 
devalvacija valut. S tem se je kupna moč prebivalcev teh držav zmanjšala, ki se je pred nerealno 
povečevala na račun cen surovin in zadolževanja. V prispodobi bi lahko rekli, da so se gospodarstva držav 
v razvoju resetirala. V bodoče bodo morale reformirati gospodarstva v smeri, da bodo manj odvisna od 
cen surovin, kar jim bo omogočilo, da nekoč postanejo razvito gospodarstvo. 

Slika 11: Gibanje izbranih valutnih tečajev držav iz trgov v razvoju v primerjavi z evrom v letu 2015 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Makroekonomska slika 

Dolgoročen ravnotežen položaj na kapitalskih trgih je odraz makroekonomske slike posameznih držav 
oziroma regij. V letu 2015 se je makroekonomska slika v razvitih državah stabilizirala in je še vedno na 
počasni poti okrevanja po veliki recesiji v obdobju 2008 – 2009. Kot je bilo že omenjeno so zaradi nizkih 
cen surovin in nafte države v razvoju zašle v težave in marsikatero gospodarstvo je zašlo v ponovno 
recesijo.  

Od razvitih gospodarstev je v najboljši kondiciji gospodarstvo ZDA. Realna gospodarska rast je nižja kot bi 
si jo želeli, vendar še vedno dovolj robustna, da v povprečju podjetja še naprej nadaljujejo z neto 
zaposlovanjem. Stopnja brezposelnosti se je ob koncu leta znižala na 5 %, kar je najnižja stopnja po letu 
2008. Podobno kot Evropa se tudi ZDA ubadajo z nizko stopnjo inflacije, ki je posledica dveh dejavnikov: 
padajoče cene naftnih derivatov in industrijskih surovin ter stagnacija rasti plač. Padajoče cene naftnih 
derivatov in cene industrijskih surovin delujejo deflacijsko. Prvič, padajoče cene znižujejo stroške energije, 
kar podjetjem znižuje fiksne stroške in posledično povečuje dobičke, kljub stagnaciji rasti prodaje. To 
podjetjem onemogoča dviga rasti cen končnih produktov, kar bi v nasprotnem primeru njihovi produkti 
postali nekonkurenčni. Zaradi nizke inflacije in padajočih cen energentov s strani zaposlenih ni pritiska na 
povišanje plač in tako tudi rast potrošnje ne raste dovolj hitro, da bi povzročili nekoliko višjo inflacijo. Ker 
padajoče cene naftnih derivatov in energentov na potrošnika deluje podobno kot davčne olajšave, bi v tem 
primeru pričakovali povečano povpraševanje potrošnikov, vendar temu za enkrat še ni tako. Ameriški 
potrošnik po slabi izkušnji prevelikega zadolževanja pred letom 2008 tokrat namesto povečevanja kreditov 
povečujejo prihranke. S časom se bo takšno stanje spremenilo in potrošniki bodo, ko bodo ponovno dovolj 
samozavestni, ponovno začeli več trošiti, kar bo povišalo inflacijske pritiske. Višja stopnja inflacije bo povod 
za povišanje plač in na koncu tudi zvišanje maloprodajnih cen.  

Potrebno se je zavedati, da velika recesija v obdobju 2008 – 2009 ni bila običajna recesija, temveč je bila 
po obsežnosti zelo podobna veliki depresiji iz leta 1929. Takrat je globalno gospodarstvo popolnoma 
okrevalo šele med drugo svetovno vojno, torej slabih 15 let po začetku krize. V vmesnem času je bilo 
potrebno odpraviti anomalije, za kar je pa potreben čas. Danes je minilo že sedem let od globalne krize in, 
kot vidimo, globalno gospodarstvo še ni povsem v običajnih »tirnicah«. 
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Slika 12: Gibanje BDP v izbranih regijah v obdobju dec. 2005 - dec. 2015 (v odstotkih) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Bloomberg.  

 

Za razliko od ameriškega gospodarstva evropsko gospodarstvo na poti okrevanja zaostaja dobra tri leta. 
Glavni vzrok za zaostanek je v počasnem odzivu Evropske centralne banke (ECB) na krizo. Medtem ko je 
ameriški FED začel izvajati politiko kvantitativnega sproščanja, se je ECB še nekaj let obotavljala. Razlika v 
stanju gospodarstva je očitna predvsem na trgu dela (glej Sliko 13.). Z začetkom izvajanja politike 
kvantitativnega sproščanja je tudi evropsko gospodarstvo dobilo zagon, stopnja brezposelnosti se začela 
zniževati in gospodarska rast je začela počasi okrevati. Nizka inflacija je še vedno problem in stanje se bo 
normaliziralo na podoben način kot predvidevamo za ZDA. 

Kot rečeno, sta velika depresija (1929) in velika recesija (2008 – 2009) glede na razsežnost med seboj 
primerljivi. Razlika, da velika recesija ni zašla v gospodarsko depresijo, je v dejanjih centralnih bank. V 
tridesetih letih prejšnjega stoletja je ameriški FED zmotno iz trga umaknil količino denarja in s tem povzročil 
za gospodarstvo infarktno stanje. Posledice so bile katastrofalne. Tokrat je ameriški FED ravnal povsem 
drugače in na trg plasiral dobesedno neomejen količine denarja. Na ta način je bilo gospodarstvo nekaj let 
»priklopljeno na umetno dihanje« a je preživelo in počasi prehaja v stanje pred krizo. Večina skeptikov 
takšne politike je bila mnenja, da ukrepi ne pomagajo in da se stanje ne izboljšuje, pozabljajo pa (kar je 
bilo najpomembnejše), da se stanje ni poslabšalo, kar se je zgodilo v veliki depresiji.  
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Slika 13: Gibanje stopnje brezposelnosti v ZDA in EU v obdobju dec. 2006 - dec. 2015 

 
Vir: Bloomberg 

Slika 14: Gibanje stopnje inflacije v ZDA in evroobmočju v obdobju dec. 2005 - dec. 2015 

 
Vir: Bloomberg 

Če za razvite trge ugotavljamo, da se stanje gospodarstva izboljšuje, je stanje na trgih v razvoju nekoliko 
drugačno. Večina gospodarstev v razvoju beleži bistveno nižjo stopnjo gospodarske rasti. Nekatere med 
njimi (Rusija, Brazilija in Argentina) so zaradi zloma cen na surovinskem trgu zašle v recesijo in močno 
poslabšale stanje javnih financ. Za izhod iz krize bodo morale te države reformirati gospodarstvo in 
ustrezno prilagoditi javno potrošnjo. Le na ta način bodo gospodarstva postala bolj prilagodljiva in 
konkurenčnejša, kar bo povečalo kupno moč prebivalstva. 
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SLOVENIJA 

Povzetek splošnih trendov 

Za slovenski kapitalski trg se je leto 2015 začelo pozitivno. Privatizacijski procesi so se odvijali po začrtani 
poti in optimizem vlagateljev se je iz leta 2014 nadaljeval tudi v preteklem letu. Prodajnemu konzorciju 
(katerega del je bil tudi podsklad Alpen.SI) je uspelo prodati Pivovarno Laško d.d., za katero smo dobili 
najboljšo možno ceno. Prodajni postopek je potekal transparentno in brez večjega vmešavanja dnevne 
politike, kar je privedlo do več ponudnikov, ki so ponujali konkurenčno ceno. Na koncu je odločala dražba 
na kateri je najvišjo ceno ponudilo eno izmed največjih pivovarjev na svetu, nizozemski Heineken.  

Potem pa je sledil negativni obrat mišljenja in percepcije politike, ko se je odločalo o prodaji Telekom 
Slovenije d.d. Ponovno je v ospredje prišel nacionalni interes, ki se je v preteklosti izkazal kot povsem 
zgrešena ekonomska politika. Po burnih razpravah v medijih se je aktivno v prodajni proces vključila 
dnevna politika in zainteresirani potencialni kupci so se začeli umikati. Na koncu je ostal zgolj en finančni 
investitor, ki je imel zaradi nekonkurenčnosti boljše pogajalsko izhodišče. Do zaključka procesa ni prišlo, 
ker je še enkrat več dnevna politika prevzela odločanje. Cena delnic Telekoma Slovenije d.d. je temu 
primerno izgubila vrednost in temu trendu so sledile tudi druge delnice.  

Ob koncu poletja se je začasno zaustavil še en prodajni proces in sicer prodaja Cinkarne Celje d.d. V tem 
primeru je bil razlog v okoljski problematiki, za katero se je v prodajnem procesu izkazalo, da bi se lahko 
pojavile določene težave pri sanaciji odlagališč stare cinkarne. Obstoječi proizvodni objekti Cinkarne Celje 
d.d. namreč stojijo na starem odlagališču, ki ga je uporabljala stara cinkarna in tudi železarna Štore. To 
odlagališče se je namreč uporabljalo v času po drugi svetovni vojni vse do sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja. Po opravljenem skrbnem okoljskem pregledu se je vodstvo Cinkarne Celje odločilo, da najame 
eksperta, ki bo natančno preučil potencialni vpliv na okolje. Na podlagi znanih dejstev in predvsem na 
podlagi odprtih vprašanj, se je konzorcij prodajalcev odločil, da začasno prekine prodajne aktivnosti. 
Verjamemo, da se bo na koncu našla ustrezna rešitev za vse deležnike in da bo Cinkarna Celje še naprej 
eden pomembnejših gospodarskih družb v regiji, ki neposredno zaposluje več kot 1.000 ljudi. 

Omenjeni dogodki so imeli negativni vpliv na delniški trg in delniški indeks SBITOP je v letu 2015 izgubil 
11,2 % vrednosti 

Slika 15: Gibanje indeksa slovenskih delnic SBITOP v letu 2015  

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Ne glede na prekinitev privatizacijskih procesov je večina borznih podjetij v letu 2015 izboljšalo poslovanje. 
Podjetja so aktivno nadaljevala z zmanjševanjem zadolženosti, optimizirala poslovanje in pridobivala nove 
trge. Zaradi tega so bila sposobna nadaljevati z izplačevanjem dividend. Ko primerjamo slovenska podjetja 
s konkurenčnimi podjetji v regiji in celotni EU ugotovimo, da je dividendna donosnost slovenskih podjetij še 
enkrat višja. Na drugi strani so pa slovenska podjetja krepko podvrednotena.  
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Ker Slovenija v letu 2015 ni prestajala politične krize in z njo povezanih težav pri refinanciranju javnega 
dolga, se je temu primerno gibala tudi zahtevana donosnost državnih obveznic. V prvem četrtletju je 
zahtevana donosnost dosegla vrednost ki je bila nižja od enega odstotka, kar je zgodovinsko najnižja 
vrednost. Za takšen trend je poleg že omenjenega vzroka potrebno upoštevati, da so poteze ECB 
stabilizirale stanje v EU in ob ničelni inflaciji tako nizki zahtevani donosi niso presenečenje.  

Pomemben kazalnik stanja v državi in njene konkurenčnosti je tudi razlika med zahtevano donosnostjo 
slovenske državne obveznice in nemške državne obveznice (Slika 17). Ker je zadolževanje izjemno 
pomembne proces poslovanja podjetij, je za konkurenčnost slovenskih podjetij, ki so del globalnega trga, 
izjemno pomembno, po kakšni obrestni meri so se sposobna zadolževati. Nižja je obrestna mera, nižji so 
stroški financiranja in bolj konkurenčni so lahko proizvodi. Enako velja tudi za javne finance, katerih 
odplačevanje v slovenskem proračuni predstavlja nadpovprečen delež v proračunu. Omenjena razlika je 
bila v letu 2015 sorazmerno nizka, kar pa ne pomeni, da je makroekonomska slika Slovenije brezhibna. 

Slika 16: Gibanje zahtevane donosnosti 10-letne slovenske obveznice v letu 2015 

 
Vir: Bloomberg  

Slika 17: Gibanje razlike (angl.: Yield Spread) med zahtevano donosnostjo dolgoročne slovenske in nemške državne 
obveznice v letu 2015 (v odstotnih točkah) 

 
Vir: Bloomberg  
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Makroekonomska slika 

Slovenija je v letu 2015 drugo leto zapored dosegla gospodarsko rast, ki je višja od povprečja evro 
območja, kar je vsekakor razveseljiv podatek. Potrebno se je pa zavedati, da trenutna gospodarska rast 
temelji izključno na izvozu in da je trenutni BDP na prebivalca (merjeno v USD) še vedno 8,5 % nižje kot je 
bil leta 2008. V istem obdobju je BDP na prebivalca v evro območju danes nižje zgolj za 2,5 % (ZDA + 2,2 
%). To pomeni, da je bila recesija v Sloveniji bistveno bolj izrazita kot na širšem področju evro območja, kar 
je predvsem posledica neizvajanja potrebnih ekonomskih in strukturnih reform.  

Slika 18: Gibanje BDP v Sloveniji in v evro območju v obdobju dec. 2005 - dec. 2015 

 
Vir: Bloomberg 

V kolikor bo Slovenija v prihodnje ponovno želela ujeti stik s povprečjem evro območja, bo potrebno 
nadaljevati privatizacijo in izvesti številne reforme. Najpomembnejše reforme, ki čakajo Slovenijo so 
pokojninska, zdravstvena in reforma javnega sektorja. Trenutno ima Slovenija, kljub gospodarski rasti, še 
vedno približno tri odstotni proračunski primanjkljaj, kar pomeni da porabi dobro milijardo EUR več kot 
nam uspe pobrati davkov in drugih prihodkov. Ob dejstvu, da je skupni javni dolg že blizu 80 % BDP, 
Slovenija nima več veliko manevrskega prostora pri dodatnem zadolževanju. Davki v Sloveniji so eni izmed 
najvišjih v Evropi in dodatno povišanje davkov bi podjetjem, ki so edini generator gospodarske rasti, še 
dodatno otežilo konkurenčnost na izvoznih trgih. Nižja konkurenčnost in višji davki pomeni tudi manj 
zaposlovanja, kar bi še dodatno povečalo pritiske na proračun. Proračunski primanjkljaj pomeni dodatno 
zadolževanje in posledično višjo zahtevano donosnost državnih obveznic. To pomeni večji strošek obresti, ki 
pa že danes predstavljajo več kot 10 % proračuna (cca 1 mrd EUR). 

Zaradi omenjenih razlogov je vsako odlašanje izvedbe omenjenih reform neodgovorno do 
davkoplačevalcev in tudi do prihodnjih rodov, zato bo potrebno preseči populizem in zavihati rokave. V 
nasprotnem primeru se bo konkurenčnost slovenskega gospodarstva poslabšala in čez nekaj let nas bodo 
prehitele države višegrajske skupine (Slovaška, Češka Republika in Poljska) in baltske države, ki so vse po 
vrsti omenjene reforme že izvedle oziroma jih izvajajo.  

Kot rečeno, je stopnja brezposelnosti v Sloveniji višja kot je povprečje EU. Glavni razlog za takšno stanje so 
že zgoraj omenjeni razlogi oziroma neizvajanje potrebnih reform. Dodatni razlog pa je izjemno tog trg 
dela, ki delodajalcem ne daje velike izbire. Velika večina delodajalcev, predvsem malih in srednje velikih 
podjetij, je izjemno previdna pri dodatnih zaposlitvah, ker se še vedno zavedajo posledic, ki jih je pustila 
kriza iz obdobja 2008 – 2009. V Sloveniji se je zaradi omenjenih strukturnih težav kriza podaljšala vse do 
leta 2013. Zaradi preteklih izkušenj marsikateri lastnik podjetja danes ne zaposluje nove delovne sile, kljub 
temu da bi mu nova naročila to omogočala. Marsikdo se raje odloči za nižjo rast prihodkov in bolj 
predvidljivo prihodnost, ker mu togost trga dela onemogoča potrebno fleksibilnost. Zaradi omenjenega se 
raje odločajo za prekarno vrsto zaposlovanja, ki pa dolgoročno ni rešitev, saj je fluktuacija nadpovprečno 
visoka in vsak na novo zaposleni zahteva določene stroške uvajanja in učenja.  
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Slika 19: Gibanje stopnje brezposelnosti v Sloveniji in EU v obdobju dec. 2005 - dec. 2015 

 
Vir: Bloomberg 
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NAPOVEDI IN PRIČAKOVANJA ZA LETO 2016 

GLOBALNI TRGI 

Leto 2016 se je začelo turbulentno z več kot 20 odstotnim padcem kitajskega delniškega indeksa. Večina 
trgov je sledila temu trendu, vendar nekoliko manj izrazito. Tako je globalni indeks razvitih trgov v mesecu 
januarju (merjen v USD) izgubil nekaj več kot 7 %, globalni indeks trgov v razvoju pa dobrih 13 %. Od 
najvišjega nivoja, ki sta ga indeksa dosegla v drugem četrtletju lanskega leta, je indeks razvitih trgov do 
začetka februarja izgubil 15 %, indeks trgov v razvoju pa dobrih 32 %. To pomeni, da so dejansko trgi v 
razvoju zašli v medvedji trend (za medvedji trend se šteje izguba vrednosti, ki je večja od 20 %), medtem ko 
so razviti trgi še vedno v območju korekcije.  

Vedno kadar trgi zaidejo v medvedji trend ali ko se na trgih pojavi izrazitejša korekcija, se vlagatelji 
vprašajo, zakaj se je to zgodilo in kako so delnice vrednotene. Ko sta znani ti dve dejstvi, se lahko poda 
ocena dejanskega stanja.  

Odgovor na prvo vprašanje je v veliki meri povezano s stanjem kitajskega gospodarstva. Kot je bilo že 
omenjeno, se kitajsko gospodarstvo počasi ohlaja in ne dosega več dvoštevilčnih stopenj rasti, kar pa ne 
pomeni, da je kitajsko gospodarstvo zašlo v recesijo. To je le normalen proces gospodarstva v razvoju, ki se 
počasi, a vztrajno, približuje razvitim gospodarstvom. Devalvacija kitajske valute v začetku leta je 
spodbudila ugibanja o stanju tamkajšnjega gospodarstva in kot posledica teh ugibanj so delnice začele 
izgubljati vrednost. Da je kitajski delniški indeks od sredine leta 2015 do konca januarja letos izgubil skoraj 
50 % vrednosti, je bilo pričakovano, ker so bile delnice pred tem dejansko precenjene in so ustvarile t.i. 
borzni balon. Po popravku so vrednotenja kitajskih delnic primerljive z drugimi delnicami na trgih v razvoju, 
tako da je kitajski trg že doživel večino popravka. Ne glede na paniko, ki jo je povzročil kitajski trg, kitajsko 
gospodarstvo še vedno raste med 6 in 7 odstotki na leto, kar je za tako veliko gospodarstvo zadovoljiva 
rast. Kitajske delnice so se temu dejstvu prilagodile, kot so se tudi delnice v na razvitih trgih, kajti 15 % 
popravek vrednosti delnic na razvitih trgih je dejansko pomenil prilagoditev vrednotenj za nekoliko nižjo 
rast kitajskega gospodarstva. 

Na drugo vprašanje je nekoliko težje odgovoriti, saj je potrebno upoštevati več dejavnikov, kot so na primer 
zgodovinski podatki in pričakovanja. Primerjava rasti dobičkov delnic, ki so vključene v indeks S&P 500 in 
rasti vrednosti delnic omenjenega indeksa prikaže, da delnice trenutno niso precenjene ampak se gibljejo v 
skladu z dolgoročnim povprečjem. Povprečna letna rast omenjenega indeksa je od leta 1930 do danes 
okrog 7,5 %. Po recesiji leta 1991 do danes so delnice v povprečju pridobile 6,6 % na leto, medtem ko so 
prilagojeni dobički delnic v istem obdobju na leto povprečno rasli po 7,5 odstotni stopnji. Slika 21 in 
Tabela 1 nazorno prikazujeta gibanje obeh vrednosti.  

Slika 20: Primerjava kumulativne rasti indeksa S&P 500 in prilagojenega dobička na delnico (Adjusted EPS) za obdobje 
1992 - 2015 

 
Vir: Bloomberg 
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V obdobju 1992 – 2000 (Slika 21 in Tabela 1) nazorno pokažeta, da se je delniški trg počasi, a vztrajno, 
pregreval vse do poka tehnološkega balona (dot.com baloon). V tem obdobju so dobički podjetij rasli 
krepko nad povprečjem po povprečni letni stopnji 12,9 %. Delnice pa so v tem obdobju na krilih 
tehnoloških delnic v povprečju rasle po povprečni letni stopnji 17,8 %. Kot rezultat so delnice do leta 2000 
kumulativno zrasle za 100 % več kot pa dobički teh delnic in česa drugega kot dve leti in pol dolgega 
medvedjega trenda ni bilo pričakovati. Rasti v tem obdobju dejansko niso bile dolgoročno vzdržne in 
rezultat tega je bil, da so delniški trgi izgubili skoraj polovico vrednosti.  

V obdobju do leta 2008 se je rast dobičkov nekoliko znižala, vendar je bila še vedno višja od dolgoročnega 
povprečja. Po veliki recesiji 2008 – 2009 se je izkazalo, da je bila nadpovprečna rast dobičkov od leta 
1992 do 2008 predvsem posledica globalne kreditne ekspanzije. Le ta se je zaključila z bankrotom družbe 
Lehman Brothers in podjetja, predvsem na razvitih trgih, so v izjemno kratkem času zmanjšala zadolženost. 
Splošna recesija, ki je zmanjšala povpraševanje po dobrinah in povzročila sočasno razdolževanje je 
posledično povzročila tudi največji padec dobičkov po veliki depresiji iz tridesetih let prejšnjega stoletja. Na 
vrhuncu recesije so dobički nominalno padli na nivo iz leta 1992. Ko se je izkazalo, da ne bo »konec 
sveta«, so se dobički relativno hitro vrnili na nivoje izpred recesije, nato pa je bila rast bolj počasna in so 
dobički danes skladni z dolgoročnim povprečjem. Delniški trgi so sledili dogajanjem in se temu primerno 
odzivali.  

Tabela 1: Primerjava rasti dobičkov (S&P 500 Index Adjusted EPS) in rasti delniškega indeksa S&P 500 

Obdobje 
Povprečna letna rast v % 

Dobiček na delnico Delniški indeks 

1992 - 2015 7,5 6,6 

1992 - 2000 12,9 17,8 

1992 - 2008 10,5 9,0 

2008 - 2015 2,4 2,5 

Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Vrednotenje delnic je danes povsem v skladu z dolgoročnim povprečjem, na kar nakazuje tudi kazalnik P/E 
(cena delnice kot večkratnik dobička na delnico), ki je identičen 70 letnemu povprečju. Počasnejša rast 
dobičkov v obdobju 2008 – 2015 je predvsem posledica razdolževanja in izjemno nizke inflacije. Ker pa je 
rast delniških trgov sledila rasti dobičkov lahko rečemo, da so danes delnice vrednotene pošteno in so 
daleč od nivojev, ki so jih dosegale delnice leta 2000. Za dolgoročno naravnane vlagatelje je to dobra 
novica, saj ob morebitni počasnejši rasti gospodarstva ni pričakovati večje panike na trgih, za razliko od 
leta 2000 in 2008. To se je pokazalo v zadnjih dveh korekcijah (avgust 2015 in januar 2016), ko so 
delniški trgi v povprečju izjemno hitro izgubili okrog 10 % vrednosti, nakar se je negativni trend ustavil in pri 
investicijskih odločitvah so ponovno prevladali osnovni ekonomski dejavniki. 

Slika 21: Gibanje kazalnika P/E za indeks S&P 500 za obdobje 1992 - 2015 

 
Vir: Bloomberg 
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Splošna ocena stanja na delniških trgih bi bila sledeča: 

Po večini so delnice vrednotene pošteno in odražajo dejansko stanje v gospodarstvu, tako da ne moremo 
govoriti o napihovanju borznega balona in precenjenosti delnic. 

� Trg surovin in energentov je po letu 1999 blizu zaključku super cikla, saj so trenutne cene 
nominalno primerljive s tistimi iz leta 1999. Padanje cen surovin so glavni vzrok za nizko inflacijo. 
Iz tega vidika je velika verjetnost, da so cene že blizu dna oziroma so nekatere surovine že dosegle 
cenovno dno, kar pomeni, da lahko v bližnji prihodnosti lahko pričakujemo počasno cenovno 
okrevanje. 

� Razvita gospodarstva še vedno okrevajo po veliki recesiji. Po večini so nominalno bruto domači 
proizvodi na prebivalca že nad predrecesijskimi nivoji.  

� Države v razvoju imajo predvsem zaradi nizkih cen surovin in energentov povečane težave pri 
prihodkih javnih financ, kar se je pri bolj odvisnih državah poznalo v padcu gospodarske 
aktivnosti. Večina držav v razvoju čakajo gospodarske in strukturne reforme, kar bo dolgotrajen 
proces. To pa še ne pomeni, da bo enaka usoda čakala kapitalske trge v teh državah, saj so ti trgi 
že doživeli v povprečju 1/3 izgube vrednosti. To pomeni, da imajo vrednotenja delnic pri trenutnih 
nivojih že vračunano pričakovano znižanje gospodarske rasti.  

� Centralne banke nadaljujejo aktivno izvajanje kvantitativnega sproščanja, ki je v osnovi namenjen 
boju z nizko inflacijo in stimulaciji k večji potrošnji. 

� Nizka inflacija je prisotna in bo po vsej verjetnosti še kar nekaj časa, saj za enkrat trg surovin in 
energentov ne kaže znamenj skorajšnjega okrevanja. 

� Stopnja brezposelnosti se počasi znižuje, vendar se na drugi strani plače temu primerno ne 
zvišujejo. ZDA so v zadnjem obdobju deloma izjema, saj je zaradi nizke brezposelnosti opaziti 
pritiske po zviševanju plač. Vzrok za to gre iskati v nizki inflaciji in povečanemu varčevanju 
potrošnikov, kar pomeni, da na eni strani zaradi nizkih cen surovin ni pritiska na vhodne cene, na 
drugi strani pa zaradi varčevanja ni povečanega pritiska na cene s strani potrošnika. Zaradi tega 
podjetja ustvarjajo nizko rast prodaje, kar se na koncu pozna pri rasti plač.  

� Zahtevane donosnosti državnih obveznic so zaradi nizke inflacije in zgodovinsko nizkih obrestnih 
mer izjemno nizke, tako da je na tem segmentu izjemno malo možnosti za nadaljevanje rasti cen 
obveznic.  

� ZDA so prva država, ki so po začetku zadnje krize začele s procesom dvigovanja obrestnih mer. To 
pomeni, da ameriški FED dovolj zaupa v robustnost ameriškega gospodarstva, kar je nedvomno 
pozitivna novica. 

� Začetek leta na svetovnih borzah za vlagatelje ni bil spodbuden, kar pa ne pomeni, da bo tako 
celo leto.  

� Velika večina borznih ciklov se je zaključila z evforijo, kar bi trenutno lahko trdili samo za kitajski 
delniški trg, ki je evforijo doživel v prvi polovici leta 2015. 

SLOVENIJA 

V zadnjih letih politične odločitve v veliki meri vplivajo na gibanje slovenskega kapitalskega trga in glede na 
trenutno stanje bo tako tudi v letošnjem letu. Ker vlagatelji nimamo vpliva na politične odločitve, nam 
preostane, da iz kritične distance ocenimo stanje gospodarstva in na tej podlagi presodimo o dejanski 
vrednosti delnic slovenskih podjetij. 

Slovensko gospodarstvo se je v kriznih letih močno razdolžilo in notranje reorganiziralo. Borzna podjetja, ki 
so po večini izvozno usmerjena, so v tem obdobju povečala učinkovitost in pridobila nove izvozne trge. V 
zadnjem letu so določena podjetja ugotovila, da ima prevelika izpostavljenost in odvisnost do posamezne 
regije (Rusija in Ukrajina) dolgoročno lahko negativne učinke. Zaradi tega večina teh podjetij počasi 
diverzificira strukturo prihodkov tudi na druge regije, kar bo dolgoročno imelo pozitivne učinke na 
poslovanje. 
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V povprečju imajo slovenska borzna podjetja skoraj še enkrat višjo dividendno donosnost in so po relativnih 
vrednotenjih (primerjava s konkurenčnimi podjetji v regiji) krepko podcenjena. To pomeni, da je za 
dolgoročno naravnanega vlagatelja nakup slovenskih delnic smiseln, saj je slovenski trg znan po tem, da v 
zelo kratkem času nadoknadi podcenjene vrednosti. Za vlagatelje to pomeni, da v primeru čakanja na 
odboj delnic veliko večino rasti zamudijo in na trg po večini vstopajo takrat, ko so največji donosi že mimo. 
Zaradi velike soodvisnosti slovenskega kapitalskega trga in političnih odločitev je izjemno težko predvideti, 
kdaj se bo omenjeni moment začel. V zadnjih časih je običajno povod za optimizem začetek prodajnega 
oziroma privatizacijskega postopka. Ker trenutno ne poteka nič od naštetega, je verjetnost za pozitivno 
presenečenje političnih odločitev večja od negativnih. 

Tabela 2: Primerjava kazalnika P/E in dividendnega donosa za posamezne indekse na dan 31. jan. 2016 

Indeks P/E Dividendni donos 

SBITOP (Slovenija) 10,09 6,00 % 

MSCI EM (globalni trgi v razvoju) 11,36 3,10 % 

MSCI World (globalni razviti trgi) 18,08 2,73 % 

DAX (Nemčija) 21,37 3,06 % 

S&P 500 (ZDA) 17,48 2,27 % 

Vir: Bloomberg 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

 
 



KROVNI SKLAD ALPEN                                                                                                                                                          LETNO POROČILO 2015 

25 

ZBIRNA BILANCA STANJA 

    31.12.2015 31.12.2014 

      v EUR 

I. SREDSTVA   
1. Denarna sredstva 7.856.321 1.332.777 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 502.863 

3. 
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

61.584.759 84.091.127 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 1.527.800 3.956.014 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

7. 
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti 
denarnega trga 1.406.714 1.667.580 

8. Terjatve 1.202.540 1.363.243 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 73.578.134 92.913.604 

 Zunajbilančna sredstva 421.160 854.064 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
  

1. Poslovne obveznosti 9.724 29.495 

a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih 
instrumentov 

0 21.536 

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih 
izplačil imetnikom enot premoženja 

0 0 

d) Druge poslovne obveznosti 9.724 7.959 

2. Finančne obveznosti 0 0 

a) Posojila 0 0 

b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 

c) Druge finančne obveznosti 0 0 

3. Pasivne časovne razmejitve 214.985 203.903 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 73.353.425 92.680.206 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 74.282.473 80.379.645 

b) Vplačani presežek enot premoženja 547.980 (1.168.322) 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) 
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij 

11.362.764 (12.775.142) 

d) 
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega 
obdobja 

(12.839.792) 26.244.025 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 73.578.134 92.913.604 

 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 421.160 854.064 

 



KROVNI SKLAD ALPEN                                                                                                                                                          LETNO POROČILO 2015 

26 

ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2014 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 117.801 380.798 

2. Prihodki od dividend 2.958.334 3.226.430 

3. Drugi finančni prihodki 705.265 679.842 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 2.490.288 7.960.159 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 2.364.268 24.870.671 

6. Drugi prihodki 0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 8.635.956 37.117.900 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 1.729.349 1.742.525 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 60.527 60.552 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 37.165 34.918 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 6.828 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 56.180 147.483 

13. Odhodki za obresti 94.187 0 

14. Drugi finančni odhodki 163.103 285.472 

15. Iztržene izgube pri naložbah 1.185.286 872.631 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 17.773.919 3.657.150 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 3.976 3.830.618 

18. Drugi odhodki 372.056 235.698 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 21.475.748 10.873.875 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) (12.839.792) 26.244.025 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 14.257 471.960 

22. 
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja (533.723) 1.640.282 

23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem 0 0 

24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja 0 0 

25. Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba  
(20+21-22-23+/-24) 

(12.291.812) 25.075.703 
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IZJAVA IZVRŠNIH DIREKTORJEV 
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PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

RAČUNOVODSKE USMERITVE  
1. Obseg revidiranja 

Predmet revidiranja so računovodski izkazi Krovnega sklada ALPEN in podskladov za leto 2015, predpisani 
z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS; št. 31/2015 s spremembami in 
dopolnitvami, v nadaljevanju ZISDU-3), s Sklepom o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada 
(Uradni list RS; št. 43/12), s Sklepom o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni 
list RS; št. 54/12) ter s Prospektom Krovnega sklada ALPEN z vključenimi pravili upravljanja.  

2. Temeljne računovodske usmeritve 

Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami Slovenskih 
računovodskih standardov SRS 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih in na podlagi Sklepa o 
letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada. Glede vrednotenja postavk bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida je treba smiselno upoštevati tudi SRS od 1 do 19 in ustrezne mednarodne računovodske 
standarde. 

2.1 Posebnosti vrednotenja  

Za izkazovanje naložb v računovodskih izkazih se upošteva SRS 3, skupaj s posebnostmi SRS 38. 

Obrestovani vrednostni papirji se izkazujejo z obrestmi vred v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri 
izdaji vrednostnih papirjev. 

Obveznice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo v neodplačani 
nominalni vrednosti, pomnoženi s tečajem tega trga in v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji 
obveznic. Tako dobljeni vrednosti se prištejejo tudi obresti, izračunane v skladu in s pogoji, ki jih določi 
izdajatelj pri izdaji obveznic. 

Navadne delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po zadnjem 
dnevnem tečaju. 

Prednostne delnice se izkazujejo enako kot navadne delnice. 

Drugi vrednostni papirji se izkazujejo po zadnjem dnevnem tečaju organiziranega trga vrednostnih papirjev 
oziroma po udenarljivi vrednosti. V drugih primerih se izkazujejo po nakupni vrednosti, razen v primeru 
skupnega ovrednotenja. 

2.2 Posebnosti vrednotenja vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev ali so nelikvidni oziroma je njihovo izplačilo odloženo  

Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po 
nakupni vrednosti, razen v primerih skupnega ovrednotenja. 

Kadar upravljavec podsklada ugotovi, da je knjigovodska vrednost posameznega vrednostnega papirja, s 
katerim se ne trguje na trgu ali se z njim trguje neredno, premajhna ali prevelika, se lahko odloči za 
skupno ovrednotenje. 

Skupno ovrednotenje je ovrednotenje naložb podsklada na podlagi modela vrednotenja, ki ga soglasno 
sprejmeta upravitelj podsklada in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij.  

Pri skupnem ovrednotenju se vrednostni papir, ki ga je upravitelj podsklada ovrednotil na podlagi modela 
vrednotenja, izkaže po novi izračunani vrednosti. Če je izračunana vrednost nižja od knjigovodske, se 
razlika izkaže kot odhodek iz naslova slabitve naložbe. Prevrednotenje naložbe zaradi oslabitve se v 
poslovnem izidu pripozna takoj, ko je skupno ovrednotenje potrjeno. 

Prevrednotenje finančnih naložb zaradi izrednih oslabitev (stečaj, likvidacija oz. drug nepristranski dokaz) 
se v poslovnih knjigah podsklada zabeleži takoj, ko je mogoče tak dogodek potrditi na podlagi 
verodostojne knjigovodske listine. 

3. Pojasnila posameznih rešitev in načinov vrednotenj 

V skladu s SRS 2006 se finančne naložbe pri začetnem pripoznanju razvrstijo v: 
• finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,  
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• finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, 
• finančne naložbe v posojila ali 
• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 

a. Denarna sredstva 

Denarna sredstva zajemajo denarna sredstva na posebnem računu podsklada v domači in tuji valuti. 
Denarna sredstva v tuji valuti se dnevno prevrednotijo po tečaju Tečajnice Banke Slovenije-referenčni tečaji 
ECB. 

Med denarna sredstva spadajo tudi dodatna likvidna sredstva (depoziti na vpogled in depoziti z odpoklicem 
z možnostjo izplačila na dan odpoklica), ki so namenjena pokrivanju tekočih in izrednih izplačil in ne 
predstavljajo naložbe podsklada. Dnevno se obrestujejo v skladu s pogodbenimi določili. 

b. Depoziti pri bankah 

Depoziti pri bankah zajemajo kratkoročne depozite, kjer iz depozitnih pogodb izhaja pravica do odpoklica 
ali dviga depozita pred zapadlostjo. Dnevno se obrestujejo v skladu s pogodbenimi določili. 

c. Repo posel 

Repo posel je instrument denarnega trga in pomeni začasno prodajo ali nakup vrednostnih papirjev z 
obveznim povratnim odkupom ali odprodajo na dogovorjeni datum v prihodnosti.  

Ob sklenitvi repo posla lastništvo vrednostnih papirjev preide na kupca. Ta lahko z njimi razpolaga, vendar 
pa mora prodajalcu ob zaključku posla vrniti enake vrednostne papirje. Vsi prihodki iz naslova začasno 
kupljenih vrednostnih papirjev pripadajo osnovnemu lastniku in ne kupcu vrednostnih papirjev, razen če s 
pogodbo ni drugače dogovorjeno. 

Vrednostni papirji se ob sklenitvi posla knjižijo zunajbilančno in se dnevno vrednotijo glede na spremembo 
njihove poštene vrednosti. Denarna sredstva se evidentirajo kot dano zavarovano posojilo na strani sredstev 
v bilanci stanja. Obresti iz repo posla se dnevno razmejujejo. 

d. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu  

Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga zajemajo naložbe v vrednostne papirje in instrumente 
denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Naložbe v vrednostne 
papirje predstavljajo naložbe v delnice in obveznice. Razvrščajo se med finančna sredstva, izmerjena po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida. 
Vrednotijo se: 
• Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po zadnjem 

znanem zaključnem tečaju trgovalnega dne borze, na kateri je bil vrednostni papir pridobljen. Delnice 
nominirane v tuji valuti, se na dan preračuna v domačo valuto (EUR) preračunajo na osnovi tečaja 
Tečajnice Banke Slovenije-referenčni tečaji ECB. 

• Obveznice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo v neodplačni 
nominalni vrednosti, pomnoženi z zadnjim zaključnim tečajem trgovalnega dne tistega trga, kjer je bila 
obveznica kupljena in v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic. Tako dobljeni 
vrednosti se prištejejo tudi obresti, izračunane po pogojih, ki jih določi izdajatelj. 

e. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 

Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov zajemajo naložbe v investicijske kupone in delnice odprtih 
kolektivnih naložbenih podjemov (investicijskih skladov), s katerimi se trguje na domačem in tujem 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Razvrščajo se med finančna sredstva, izmerjena po pošteni 
vrednosti preko poslovnega izida.  

Vrednotijo se po zadnjem znanem zaključnem tečaju trgovalnega dne borze, na kateri so bili investicijski 
kuponi oziroma delnice ciljnih skladov pridobljeni. Za tuje investicijske kupone in delnice ciljnih skladov se 
preračun iz tuje valute v EUR opravi na osnovi tečaja Tečajnice Banke Slovenije-referenčni tečaji ECB na 
dan preračuna v domačo valuto. 

V primeru, ko investicijski kuponi ne kotirajo na organiziranem trgu, se vrednotijo po zadnji znani vrednosti 
enote premoženja na dan sestave bilance stanja. 
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f. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga 

Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga so finančne naložbe v delnice, ki niso 
sprejete ali s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Razvrščeni so v za prodajo 
razpoložljiva sredstva. Delnice se izkazujejo po pošteni vrednosti, ki izhaja neposredno iz nakupa 
finančnega sredstva.  

Izkazujejo se po nakupni vrednosti, razen v primeru skupnega ovrednotenja.  

Podsklad se na podlagi sprejetega modela vrednotenja lahko odloči za skupno ovrednotenje. Sprejeti 
model vrednotenja finančnih naložb zajema: 
• relativno vrednotenje s skupino primerljivih vrednostnih papirjev, 
• relativno vrednotenje glede na relevantni trg, 
• metodo diskontiranih pričakovanih dividendnih donosov, 
• diskont za netržnost in  
• javni razpis. 

g. Terjatve  

Terjatve iz poslovanja so kratkoročne terjatve in zajemajo terjatve za prodane vrednostne papirje in 
investicijske kupone, terjatve za dane predujme in varščine, terjatve iz financiranja ter druge terjatve iz 
poslovanja. V začetku se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 
terjatve plačane. Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane ali pa niso poravnane v 
roku, se izkažejo kot dvomljive in sporne ter se za njih oblikuje popravek vrednosti. Terjatve, izražene v tuji 
valuti, se dnevno prevrednotijo v EUR po tečaju Tečajnice Banke Slovenije-referenčni tečaji ECB. 

h. Poslovne obveznosti 

Poslovne obveznosti vključujejo obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov, 
obveznosti iz upravljanja, obveznosti iz naslova razdelitve dobička ter druge poslovne obveznosti. 
Obveznosti, izražene v tuji valuti, se dnevno prevrednotijo v EUR po tečaju Tečajnice Banke Slovenije-
referenčni tečaji ECB.  

i. Finančne obveznosti 

Finančne obveznosti vključujejo obveznosti za najeta kratkoročna posojila in druge finančne obveznosti. 

j. Pasivne časovne razmejitve 

Pasivne časovne razmejitve so kratkoročnega značaja in zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma 
odhodke, ki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s 
pričakovanimi stroški, ki se še niso pojavili. Pasivne časovne razmejitve zajemajo vračunane stroške 
upravljavske in skrbniške provizije ter vračunane druge poslovne stroške. Pasivne časovne razmejitve se ne 
prevrednotujejo. Ob sestavljanju računovodskih izkazov je potrebno preveriti realnost in upravičenost 
njihovega oblikovanja. 

k. Obveznosti do naložbenikov 
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja zajemajo nominalno vrednost vplačanih 
enot premoženja, vplačani presežek enot premoženja, preneseni čisti dobiček ali preneseno čisto izgubo iz 
prejšnjih obračunskih obdobij in nerazdeljeni čisti dobiček ali izgubo obračunskega obdobja. 

Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja se izkazuje kot zmnožek števila vplačanih enot premoženja 
z njihovo izhodiščno vrednostjo, vplačani presežek enot premoženja pa je presežek vplačila nad nominalno 
vrednostjo premoženja. 

Izračun nakupne in prodajne VEP ter vplačil in izplačil enot premoženja podsklada se izračunava na način, 
ki je določen v pravilih upravljanja krovnega sklada. 

l. Čista vrednost sredstev 

Družba za upravljanje izračunava čisto vrednost sredstev podsklada po stanju na obračunski dan, tako da 
se od vrednosti sredstev odštejejo obveznosti podsklada. Povprečna letna čista vrednost se izračunava na 
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zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske 
dneve v koledarskem letu.  

m. Prihodki 

Prihodki podsklada zajemajo prihodke od obresti, prihodke od dividend, druge finančne prihodke, iztržene 
dobičke pri naložbah, neiztržene dobičke pri naložbah in druge prihodke. 

Prihodki od obresti zajemajo obračunane obresti od depozitov na vpogled ter prihodke od obresti 
vrednostnih papirjev. 

Prihodki od dividend zajemajo vse prihodke iz naslova dividend, ki izvirajo iz finančnih naložb podsklada. 

Drugi finančni prihodki zajemajo prihodke iz naslova pozitivnih tečajnih razlik pripoznanih v skladu z 
vrednotenjem finančnih instrumentov, terjatev in obveznosti ter denarnih sredstev v tuji valuti. 

Iztrženi dobički pri naložbah zajemajo vse pozitivne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo 
nakupno ceno oziroma knjižno vrednostjo na dan 01. 01. obračunskega leta. 

Neiztrženi dobički pri naložbah zajemajo pozitivne razlike med nakupno in dnevno tržno ceno naložb. 
Povečujejo vrednost naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. 

n. Odhodki 

Odhodki podsklada zajemajo odhodke v zvezi z družbo za upravljanje, odhodke v zvezi z banko skrbnico, 
odhodke v zvezi z revidiranjem, odhodke v zvezi z obveščanjem naložbenikov, odhodke v zvezi s 
trgovanjem, odhodke za obresti, druge finančne odhodke, iztržene izgube pri naložbah, neiztržene izgube 
pri naložbah, odhodke iz naslova slabitve naložb in druge odhodke.   

Odhodki iz upravljanja predstavljajo odhodke za upravljavsko provizijo. Družba za upravljanje je na 
podlagi 246. člena ZISDU-3 in v skladu s Prospektom Krovnega sklada ALPEN z vključenimi pravili 
upravljanja upravičena do provizije za upravljanje. Provizija za upravljanje se izračunava vsak obračunski 
dan glede na čisto vrednost sredstev podsklada in se izplačuje družbi za upravljanje iz sredstev podsklada 
enkrat mesečno, do petnajstega v mesecu za pretekli mesec. 

Odhodki v zvezi z banko skrbnico predstavljajo odhodke za provizijo skrbniku za opravljanje skrbniških 
storitev. Skrbnik je na podlagi 168. člena ZISDU-3 in v skladu s Prospektom Krovnega sklada ALPEN z 
vključenimi pravili upravljanja upravičen do provizije za opravljanje skrbniških storitev. Višina provizije za 
opravljanje skrbniških storitev je lahko največ 0,075 % od povprečne letne čiste vrednosti podsklada, ki pa 
se lahko glede na obseg vsote čistih sredstev vseh podskladov zmanjša. Provizija se izračunava vsak 
obračunski dan glede na čisto vrednost sredstev podsklada in se izplačuje skrbniku iz sredstev podsklada 
enkrat mesečno, v petnajstih dneh od izstavitve računa za pretekli mesec. 

Odhodki v zvezi z revidiranjem se podskladu zaračunajo na podlagi pogodbe o revidiranju letnih poročil. 

Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov se nanašajo na odhodke v zvezi z obveščanjem javnosti, ki 
lahko bremenijo podsklad v skladu s Prospektom Krovnega sklada ALPEN in pravili upravljanja. 

Odhodki v zvezi s trgovanjem se nanašajo na odhodke iz naslova plačil organizatorju trga, borznemu 
posredniku, klirinško depotni družbi, skrbniku in druge odhodke, ki se nanašajo na nakup in prodajo 
vrednostnih papirjev. 

Odhodki za obresti zajemajo odhodke za vračunane obresti od obveznic in odhodke za obresti od najetih 
posojil.  

Drugi finančni odhodki zajemajo odhodke iz naslova negativnih tečajnih razlik pripoznane v skladu z 
vrednotenjem finančnih instrumentov, terjatev in obveznosti ter denarnih sredstev v tuji valuti. 

Iztržene izgube pri naložbah zajemajo vse negativne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo 
nakupno ceno oziroma knjižno vrednostjo na dan 01. 01. obračunskega leta. 

Neiztržene izgube pri naložbah zajemajo negativne razlike med nakupno in dnevno tržno ceno naložb. 
Neiztržene izgube zmanjšujejo vrednost naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. 

Odhodki iz naslova slabitve naložb so posledica prevrednotenja oziroma slabitve vrednostnih papirjev v 
skladu s SRS 38. 
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Drugi odhodki zajemajo predvsem stroške sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi, stroške 
plačilnega prometa, stroške za provizije in druge stroške. 

4. Izenačenje prihodka 

Izenačenje prihodka je izenačenje, potrebno pri nakupu ali udenarjanju enot premoženja v obravnavanem 
obračunskem obdobju. Naložbenik plača enoto premoženja po ceni, v kateri je poleg nominalne vrednosti 
vplačane enote premoženja zajet tudi sprotni dobiček podsklada. Ta del plačila je torej treba zaradi vpliva 
na dobiček za razdelitev obravnavati posebej. Če naložbenik udenari enoto premoženja, je v izplačilu 
poleg nominalne vrednosti vplačane enote premoženja zajet tudi sprotni dobiček. Ta del plačila je treba 
zaradi vpliva na dobiček za razdelitev obravnavati posebej. Vplačani in izplačani sprotni dobiček v ceni 
enote premoženja, ki se nanaša na tekoči poslovni izid, se evidentira posebej, vsa ostala razlika med 
nominalno vrednostjo vplačane enote premoženja in tekočim dobičkom se evidentira na preneseni poslovni 
izid. 

5. Razdelitev čistega dobička med obračunskim obdobjem 

Dobiček posameznega podsklada se v skladu s Prospektom Krovnega sklada ALPEN z vključenimi pravili 
upravljanja zadrži in se izplača hkrati z izplačilom odkupne vrednosti investicijskega kupona posameznega 
podsklada. 

Čisti dobiček, ki ga podsklad ustvari, se dnevno obračuna in pripiše vrednosti enote premoženja. Imetniki 
investicijskih kuponov bodo sorazmerni del čistega dobička, ki jim pripada glede na število enot podsklada, 
ki jih imajo v lasti, realizirali ob prodaji investicijskega kupona v obliki kapitalskega dobička zaradi 
povečane vrednosti enote premoženja podsklada. 

6. Izračunavanja in javna objava vrednosti enote premoženja 

Vrednosti enot premoženja podsklada, ki jih izračunava Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih 
skladov, d. d., in poroča Agenciji za trg vrednostnih papirjev, so izračunane na podlagi: 
• ZISDU - 3, 
• Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list 

RS, št. 33/12) in 
• Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe 

za upravljanje tretje države (Uradni list RS, št. 33/12, 7/14). 

Vrednosti enote premoženja so izračunane na podlagi računovodskih izkazov podsklada. Pred javno 
objavo vrednosti enote premoženja pravilnost obračuna potrdi skrbniška banka Banka Koper d. d. 

Dnevne vrednosti enote premoženja podsklada so objavljene v dnevnih časopisih Delo, Dnevnik in Finance. 
Dnevne vrednosti so objavljene tudi na spletni strani družbe za upravljanje. 

7. Posamezne vrste stroškov 

Družba za upravljanje je v skladu s pravili upravljana Krovnega sklada ALPEN iz sredstev podsklada 
upravičena izvršiti plačila za naslednje vrste stroškov: 

• stroške provizije za opravljanje skrbniških storitev, 
• stroške provizije za upravljanje, 
• stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podskladov, kot so provizije in stroški 

borznih posrednikov, upravljavcev organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja, 
upravljavcev poravnalnih sistemov oziroma klirinško depotnih družb, stroške vstopanja na 
organizirane trge ter proporcionalni del stroškov provizij in drugih stroškov svetovalnih družb, 
povezanih s skupnim nastopom družbe za upravljanje z drugimi prodajalci pri prodaji sredstev 
podsklada z namenom doseči izvedbo posla za račun podskladov ugodneje, kot bi jo bilo mogoče 
doseči brez skupnega nastopa, 

• stroške plačilnega prometa, razen če je do njihove povrnitve upravičen skrbnik, 
• stroške revidiranja letnega poročila krovnega sklada in stroške zunanjih strokovnjakov, povezanih s 

pripravo in revidiranjem letnega poročila, 
• stroške obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-3 in drugih predpisih, ki zahtevajo 

obveščanje imetnikov investicijskih kuponov, 
• stroške uveljavljanja pravic iz finančnih instrumentov, ki so v lasti podsklada, za račun podsklada; 
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• stroške davkov in drugih obveznih dajatev v zvezi s premoženjem podsklada oziroma s prometom s 
tem premoženjem, 

• stroške morebitne tožbe za povrnitev morebitno povzročene škode s strani skrbnika, 
• stroške morebitnih sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi, katerih predmet so pravice, 

obveznosti oziroma premoženje podsklada, s katerimi skrbnik oziroma družba za upravljanje 
uveljavljata zahtevke in ugovore za račun oziroma v imenu in za račun podsklada, 

• stroške obresti in druge stroške zadolževanja za posojila, ki jih v skladu z ZISDU-3 družba za 
upravljanje najema za račun podsklada, 

• druge stroške, ki bremenijo premoženje podsklada v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev: 
o stroške za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji in druge 

stroške, ki jih je na podlagi sklenjenih pogodb potrebno plačati Klirinško depotni družbi ali 
drugim Depotnim družbam,  

o stroške hrambe vrednostnih papirjev podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih 
organizacijah. 

8. Razporeditev skupnih stroškov med posamezne podsklade 

Vse stroške, za katere krovni sklad prejme račun ali pogodbo in ni posebej specificirano, na kateri podsklad 
se nanašajo, se razdelijo glede na delež čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada v krovnem skladu 
na zadnji dan v preteklem obračunskem obdobju. 

PREGLED UPORABLJENIH UKREPOV ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ 

Na področju obvladovanja tveganj podskladov Krovnega sklada ALPEN družba za upravljanje ravna v 
skladu z Načrtom upravljanja tveganj Krovnega sklada ALPEN. Načrt opredeljuje v nadaljevanju navedena 
tveganja in postopke oziroma metode za njihovo obvladovanje.  

1. Tržno tveganje 

Tržno tveganje je tveganje nastanka izgube podskladu zaradi spremembe tržnih vrednosti naložb v 
premoženju podsklada. Ukrep za obvladovanje tržnih tveganj je tekoče, dnevno spremljanje tečajev 
vrednostnih papirjev. Spremembe tečajev so bile v okviru normalnih tržnih nihanj in niso ogrožale 
poslovanja in ustreznosti strukture naložb podsklada.  

Upravljavec je k upravljanju tržnih tveganj občasno pristopil tudi s povečanim deležem denarnih sredstev in 
dodatnih likvidnih sredstev v strukturi podsklada ter z veliko razpršitvijo naložb.  

Za obvladovanje tržnega tveganja, ki najpomembneje vpliva na donosnost podsklada, se uporablja 
metoda absolutne VaR (Value at Risk). VaR je definiran kot najvišja izguba v portfelju (kot odstotek od ČVS 
podsklada), ki jo lahko pričakujemo v določenem odstotku obdobja (glede na interval zaupanja ki definira 
ta odstotek obdobja). Absolutni VaR se za podsklade izračunava vsakodnevno na podlagi historične in 
parametrične metode za obdobje 1 meseca (20 trgovalnih dni) pri enostranskem intervalu zaupanja v višini 
99 odstotkov. 

2. Valutno tveganje 

Valutno tveganje je tveganje, ki je posledica tega, da so sredstva podsklada lahko naložena tudi v naložbe, 
katerih vrednosti oziroma prihodki, ki iz njih izvirajo, so določeni v drugi valuti, kot je valuta, v kateri se 
izračunava vrednost enote premoženja podsklada. Naložbena politika podsklada predvideva uporabo 
izvedenih finančnih instrumentov, povezanih s tržnimi vrednostnimi papirji, in sicer za namene varovanja 
pred valutnimi tveganji (kritna posojila in terminske valutne pogodbe). Posebni ukrepi niso bili potrebni. 

3. Likvidnostno tveganje 

Tveganje nasprotne stranke pomeni, da ne pride do poravnav pri prenosu denarnih sredstev ali prenosu 
imetništva vrednostnih papirjev v predvidenih oziroma določenih rokih, kar lahko poveča likvidnostno 
tveganje tako za podsklad kot za vlagatelja. Vse naložbe podsklada so bile dovolj likvidne in unovčljive 
brez vpliva na tečaj vrednostnega papirja. Vsi ciljni trgi so kljub finančni krizi tekoče poslovali in zagotavljali 
možnost likvidacije naložb. Posebni ukrepi niso bili potrebni.  
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4. Obrestno tveganje 

Obrestno tveganje je tveganje, da dosežena donosnost naložb v dolžniške vrednostne papirje ali depozite 
zaradi spremembe ravni obrestnih mer ne doseže pričakovane donosnosti teh naložb. Ukrep za 
obvladovanje obrestnega tveganja je ustrezno strukturiranje naložb po kriteriju ročnosti oziroma trajanja 
naložb v podskladu s pričakovanji glede bodočega gibanja obrestnih mer. Posebni ukrepi niso bili potrebni. 

5. Tveganje inflacije 

Tveganje inflacije je tveganje, da bo realna donosnost naložbe nižja od pričakovane, kar pomeni, da bo 
kupna moč prihrankov v podskladu ob izplačilu (unovčitvi) nižja od pričakovane. Posebni ukrepi niso bili 
potrebni. 

6. Tveganje sprememb predpisov 

Tveganje sprememb predpisov je tveganje, da v Republiki Sloveniji ali v državah, na kapitalske trge katerih 
podsklad nalaga premoženje, pride do zanj neugodne spremembe predpisov, vključno s spremembo 
davčnih predpisov in vsemi vrstami omejitev kapitalskih tokov s tujino, ki lahko negativno vplivajo tako na 
likvidnost kot na vrednost naložb na kapitalskih trgih. Posebni ukrepi niso bili potrebni. 

7. Tveganje koncentracije naložb 

Tveganje koncentracije naložb v določeni vrsti naložb ali na določenem trgu pomeni, da se zvišuje 
potencialno tveganje večjega nihanja donosov in da lahko posamezne naložbe zelo močno vplivajo na 
donosnost podsklada. Osnova za merjenje koncentracije naložb je struktura naložb. Posebni ukrepi niso bili 
potrebni. 

8. Kreditno tveganje 

Kreditno tveganje je tveganje, da dolžnik svojih obveznosti do podsklada ne poravna pravočasno in/ali v 
celoti. Osnova za merjenje obsega kreditnega tveganja je bonitetna ocena izdajatelja. Posebni ukrepi niso 
bili potrebni. 

9. Tveganje poravnave 

Tveganje poravnave pomeni, da ne pride do poravnav pri prenosu denarnih sredstev ali prenosu imetništva 
vrednostnih papirjev v predvidenih oziroma določenih rokih, kar lahko poveča likvidnostno tveganje tako za 
podsklad kot za vlagatelja. Posebni ukrepi niso bili potrebni. 

10. Tveganje skrbništva 

Tveganje skrbništva pomeni tveganje, da skrbnik oziroma podskrbnik premoženja podsklada ne more ali 
ne izvaja storitev skrbništva z ustrezno kakovostjo, skrbnostjo, varnostjo, hitrostjo ali potrebnim obsegom. 
Posebni ukrepi niso bili potrebni. 

11. Tveganje koncentracije izdajatelja 

Tveganje koncentracije izdajatelja se nanaša na povečano izpostavljenost do posamičnih izdajateljev ali 
izdajateljev vključenih v skupino. Podobno kot tveganje koncentracije naložb, ima povečana koncentracija 
izdajatelja lahko vpliv na donosnost podsklada. Posebni ukrepi niso bili potrebni. 

12. Tveganje nasprotne stranke 

Tveganje nasprotne stranke pomeni, da ne pride do poravnav pri prenosu denarnih sredstev ali prenosu 
imetništva vrednostnih papirjev v predvidenih oziroma določenih rokih, kar lahko poveča likvidnostno 
tveganje tako za podsklad kot za vlagatelja. Posebni ukrepi niso bili potrebni. 

13. Operativno tveganje 

Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube podskladu zaradi neustreznih notranjih procesov in 
nepravilnega ravnanja ljudi oziroma delovanja sistemov v družbi za upravljanje ali zaradi zunanjih 
dogodkov in dejanj. Operativno tveganje vključuje tudi pravno in dokumentarno tveganje ter tveganja, ki 
izhajajo iz postopkov trgovanja, poravnave in vrednotenja sredstev in obveznosti, ki jih izvaja družba za 
upravljanje za račun podsklada. Posebni ukrepi niso bili potrebni. 
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14. Tveganje nevarnosti znižanja sredstev in donosov v primeru množičnega unovčevanja 
       investicijskih kuponov podsklada 

Tveganje nevarnosti znižanja sredstev in donosov v primeru množičnega unovčevanja investicijskih kuponov 
podsklada pomeni, da lahko v primeru množičnega unovčevanja investicijskih kuponov podsklad unovčuje 
svoje naložbe le po izrazito slabših pogojih kot običajno, kar lahko negativno vpliva na donosnost 
podsklada, v določenih primerih pa lahko vodi tudi v začasno zaustavitev izplačevanja odkupne vrednosti 
investicijskih kuponov. Posebni ukrepi niso bili potrebni. 

15. Tveganje izvedenih finančnih instrumentov 

Tveganje izvedenih finančnih istrumentov je tveganje nastanka izgube podsklada zaradi spremembe tržne 
vrednosti osnovnega instrumenta, iz katerega je izveden finančni instrument izpeljan ali zaradi neustrezne 
izbire finančnega vzvoda pri sklenitvi posla. Posebni ukrepi niso bili potrebni. 

PRAVILA IZRAČUNA IN LASTNOSTI MODELA VAR 

Absolutna VaR investicijskega sklada ne sme biti večja od 20 % čiste vrednosti sredstev investicijskega 
sklada. 
Izračun absolutne VaR temelji na naslednjih predpostavkah: 

• enostranski interval zaupanja je 99 %; 
• prihodnje obdobje, za katerega se računa VaR, je enako 1 mesec (20 obračunskih dni); 
• preteklo obdobje opazovanja dejavnikov tveganja je 1 leto; 
• VaR se izračunava dnevno. 

VaR Alpen.SI Alpen.Developed Alpen.Emerging 

Povprečni  7,31% 8,08% 9,63% 

Najnižji  6,80% 6,54% 7,32% 

Najvišji  7,83% 10,10% 12,01% 

POJASNILA O UPORABLJENIH NALOŽBENIH TEHNIKAH IN ORODJIH UPRAVLJANJA Z 
NALOŽBAMI INVESTICIJSKEGA SKLADA 

Družba za upravljanje za namene varovanja pred tveganji, zniževanja stroškov in/ali pridobivanja dodatnih 
prihodkov podsklada ni uporabila posebnih tehnik in orodij upravljanja naložb, ki se nanašajo na tržne 
vrednostne papirje in/ali instrumente denarnega trga. 

ČISTA VREDNOST SREDSTEV IN VREDNOST ENOTE PREMOŽENJA  

Čista vrednost sredstev in vrednost enote premoženja se izračunata na podlagi Sklepa o izračunu čiste 
vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS; št. 33/12). 

Zap. 
št. 

Podsklad 
31. 12. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 

ČVS VEP ČVS VEP ČVS VEP 

1. Alpen.SI 66.629.324 0,7677 85.434.893 0,9102 71.895.930 0,6429 
2. Alpen.Developed 5.289.511 7,0863 5.338.359 6,6059 3.269.099 5,5378 
3. Alpen.Emerging 1.434.590 4,3757 1.906.954 5,2353 1.129.153 4,6807 

CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA 
Celotne stroške podsklada-CSP se izračuna na podlagi Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega 
sklada (Uradni list RS; št. 31/15). 

Zap.št. Podsklad 
Leto 2015 Leto 2014 Leto 2013 
CSP v % CSP v % CSP v % 

1. Alpen.SI 2,32 2,20 2,15 
2. Alpen.Developed 2,40 2,45 2,51 
3. Alpen.Emerging 2,56 2,72 2,61 
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II. POSEBNI DEL - PODSKLADI 

RAZKRITJA SKUPNA VSEM PODSKLADOM KROVNEGA SKLADA ALPEN 

1. Sprejete odločitve iz prvega odstavka 47. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje 

Družba za upravljanje v letu 2015 v imenu podskladov krovnega sklada ni zaznala nastanka tveganja za 
oškodovanje interesov podskladov krovnega sklada, zato ni bilo potrebno sprejeti nobenih odločitev iz 
prvega odstavka 47. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/12 s 
spremembami in dopolnitvami). 

2. Oblikovanje popravkov vrednosti naložb in učinki skupnih ovrednotenj 

Podskladi krovnega sklada v letu 2015 niso oblikovali popravkov vrednosti naložb, razen podsklada 
Alpen.SI, ki je pri vrednotenju premoženja uporabil metodo skupnega ovrednotenja in oblikoval popravke 
vrednosti naložb. Pojasnilo v zvezi s tem je v Prilogah s pojasnili k računovodskim izkazom podsklada 
Alpen.SI, točka 1. 

3. Pregled vseh nakupov in prodaj naložb, ki niso razvrščene med finančna sredstva izmerjena po pošteni 
vrednosti preko poslovnega izida 

V letu 2015 na podskladih krovnega sklada ni bilo nakupov in prodaj naložb, ki niso razvrščene med 
finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razen podskladu Alpen.SI. 
Prilogah s pojasnili k računovodskim izkazom podsklada Alpen.SI, točka 3. 

4. Zadolževanje posameznega podsklada krovnega sklada 

Podskladi krovnega sklada na dan 31. 12. 2015 niso bili zadolženi. 

5. Zastava vrednostnih papirjev 

Podskladi krovnega sklada na dan 31. 12. 2015 niso imeli zastavljenih vrednostnih papirjev. 

6. Naključno izbrani dnevi 

Za potrebe revidiranja poročil in obvestil so bili izbrani naslednji naključno izbrani datumi:  
15. 04. 2015 
21. 08. 2015 
31. 12. 2015 

7. Pomembni dogodki po 31. 12. 2015  

Na podskladih krovnega sklada po 31. 12. 2015 ni bilo dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje 
računovodskih izkazov. 

Družba za upravljane je v marcu 2016 podpisala pogodbo z drugo družbo za upravljanje o prenosu 
upravljanja krovnega sklada in njegovih podskladov. 
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1. Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2015

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa ima lahko v vsakem trenutku do 100 % 
sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih ali dolžniških vrednostnih papirjih ali instrumentih 
denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denarju in 
denarnih ustreznikih. Najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe izdajateljev z domicilom v 
regiji Jugovzhodna Evropa (Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Grčija, Hrvaška, Bivša 
Jugoslovanska Republika Makedonija, Romunija, Srbija, Črna gora, Slovenija in Turčija) Najmanj 50 % 
sredstev podsklada predstavljajo naložbe na kapitalskih trgih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Znotraj 
omenjenih naložb lahko sklad do 10 % sredstev naloži v ciljne sklade.  

Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast uravnoteženo s prihodki iz obresti. 
Premoženje podsklada bo upravljano aktivno. Vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja 
podsklada je indeks DJ Stoxx Sub Balkan 30 Index, izražen v eurih. Ocena tveganj in potencialne 
donosnosti podsklada, ki je izračunana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne 
papirje in trge, je 5 od 7.  

 

Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa  
    
Osnovni podatki  

Začetek poslovanja: 12. avgust 2011 

Vrsta investicijskega sklada: Mešani fleksibilni podsklad  

Geografska usmerjenost:  Jugovzhodna Evropa 

Sekotrska usmerjenost:  Brez omejitev 

Primerjalni indeks/benchmark: Dj Stoxx Sub Balkan 30 Index 

  Stroški in provizije  

Vstopni stroški:  do 3,00 % 

Izstopni stroški:  3,00 % 

Stroški prehoda (stroški ob hkratnem vplačilu in izplačilu): do 3,00 % 

Upravljavska provizija:  2,00 % od povprečne letne ČVS 

Skrbniška provizija: do 0,075 % od povprečne letne ČVS 
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Sestava naložb na dan 31. december 2015 

Geografska sestava naložb Sestava naložb po vrsti finančnega instrumenta 

  
 
Donosnost vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa na dan 31. december 2015 

 Podsklad Primerjalni indeks 

1-letna donosnost (v %) -15,66% -4,55% 

3-letna donosnost (v %) 10,99% 9,13% 

5-letna donosnost (v %) n.p. -25,62% 

Gibanje VEP podsklada in primerjalnega indeksa v letu 2015 (v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Pregled poslovanja 

Začetek leta 2015 je pomenil nadaljevanje pozitivnega trenda, ki se je izoblikoval v letu 2014. Prodaje in 
privatizacijski postopki v Sloveniji so se aktivno izvajali. Temu trendu je sledil tudi širši indeks delnic, ki 
predstavlja delnice največjih podjetij v regiji. V prvi četrtini leta je konzorciju prodajalcev, katerega del je 
predstavljal tudi podsklad Alpen.SI, uspelo uspešno prodati Pivovarno Laško d.d.. V drugi polovici leta se je 
na pobudo slovenske vlade predčasno in neuspešno zaključila privatizacija podjetja Telekom Slovenije d.d.. 
Kasneje se je zaradi v procesu prodaje odkritih potencialnih okoljskih tveganj zaustavila tudi prodaja 
Cinkarne Celje d.d.. Na trge v regiji se je vrnil pesimizem in so leto zaključili negativno.  

Alpen.SI je nekoliko večji negativni rezultat izkazal predvsem zaradi začasne zaustavitve prodaje delnic 
Cinkarne Celje d.d., torej naložbe, ki je predstavljala največjo posamično naložbo podsklada. Upravljavske 
aktivnosti sklada so sledile trendom na trgih, tako da je sklad leto končal z večjim deležem obveznic in  
denarnih sredstev. Skladno z naložbenimi smernicami, ki smo jih sprejeli v družbi za upravljanje, smo začeli 
z večjo razpršenostjo naložb v druge države v regiji. Tako smo največ povečali delež sredstev na 
romunskem trgu, za katerega verjamemo, da bo v bližnji prihodnosti predstavljal najpomembnejši trg v 
regiji jugovzhodne Evrope.  
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BILANCA STANJA 

    31.12.2015 31.12.2014 

      v EUR 

I. SREDSTVA   
1. Denarna sredstva 7.439.076 834.623 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 502.863 

3. 
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

55.789.512 77.672.377 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 1.000.902 3.608.234 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

7. 
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti 
denarnega trga 

1.406.714 1.667.580 

8. Terjatve 1.197.264 1.355.582 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 66.833.468 85.641.259 

 
Zunajbilančna sredstva 421.160 854.064 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
  

1. Poslovne obveznosti 9.724 28.838 

a) 
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih 
instrumentov 

0 21.536 

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil 
imetnikom enot premoženja 0 0 

d) Druge poslovne obveznosti 9.724 7.302 

2. Finančne obveznosti 0 0 

a) Posojila 0 0 

b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 

c) Druge finančne obveznosti 0 0 

3. Pasivne časovne razmejitve 194.420 177.528 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 66.629.324 85.434.893 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 69.799.531 75.487.483 

b) Vplačani presežek enot premoženja 593.053 (1.198.046) 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) 
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij 

9.198.328 (14.192.964) 

d) 
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega 
obdobja 

(12.961.588) 25.338.420 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 66.833.468 85.641.259 

 
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 421.160 854.064 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2014 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 117.787 380.369 

2. Prihodki od dividend 2.817.467 3.104.382 

3. Drugi finančni prihodki 146.389 141.814 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 2.181.225 7.883.988 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 2.050.260 24.187.111 

6. Drugi prihodki 0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 7.313.128 35.697.664 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 1.584.932 1.625.109 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 55.473 56.473 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 23.181 23.179 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 6.335 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 53.348 144.179 

13. Odhodki za obresti 94.187 0 

14. Drugi finančni odhodki 130.613 257.628 

15. Iztržene izgube pri naložbah 1.146.432 853.268 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 16.823.980 3.349.597 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 3.976 3.830.618 

18. Drugi odhodki 358.594 212.858 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 20.274.716 10.359.244 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) (12.961.588) 25.338.420 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja (10.961) 409.222 

22. 
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 

(604.014) 1.607.268 

23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem 0 0 

24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja 0 0 

25. Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba (20+21-22-23+/-24) (12.368.535) 24.140.374 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 

(0,14) 0,26 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2014 

   
v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 645.499 1.297.470 

2. 
Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja 
podsklada 

6.300.303 13.798.771 

3. Dobiček, izplačan med obračunskim obdobjem, ali druga 
izplačila imetnikom enot premoženja 

0 0 

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (5.654.803) (12.501.301) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 22.983.356 38.335.650 
6. Izdatki pri nakupu naložb 11.924.798 28.012.264 
7. Prejemki od udenarjenih terjatev 2.890.844 3.157.851 
8. Izdatki za plačilo obveznosti 2.193.009 2.284.482 

9. 
Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja  
(5-6+7-8) 11.756.394 11.196.755 

10. 
Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja in 
upravljanju premoženja (4+9) 6.101.590 (1.304.546) 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 7.439.076 1.337.486 
12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) 6.101.590 (1.304.546) 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 1.337.486 2.642.032 

 
IZKAZ GIBANJA VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA 

 
  

Vračunani sprotni 
dobiček (izguba) v 
ceni prodanega 

kupona

Vračunani sprotni 
dobiček (izguba) v 
ceni izplačanega 

kupona

v EUR

Začetno stanje 
01.01.2015

75.487.483 409.222 (1.607.268) (14.192.964) 25.338.420 85.434.893

Prenos dobička/izgube 0 (409.222) 1.607.268 24.140.374 (25.338.420) 0

Vplačani investicijski kuponi 573.729 (10.961) 0 75.549 0 638.317

Izplačani investicijski kuponi (6.261.681) 0 604.014 (824.631) 0 (6.482.298)

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (12.961.588) (12.961.588)

Končno stanje 
31.12.2015

69.799.531 (10.961) 604.014 9.198.328 (12.961.588) 66.629.324

Začetno stanje 
01.01.2014

89.944.775 (22.392) 678.776 (10.798.843) (7.906.386) 71.895.930

Prenos dobička/izgube 0 22.392 (678.776) (7.250.002) 7.906.386 0

Vplačani investicijski kuponi 1.099.596 409.222 0 (220.649) 1.288.169

Izplačani investicijski kuponi (15.556.888) 0 (1.607.268) 3.120.917 (14.043.239)

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 25.338.420 25.338.420

Druge spremembe 0 0 0 955.613 955.613

Končno stanje 
31.12.2014

75.487.483 409.222 (1.607.268) (14.192.964) 25.338.420 85.434.893

P re ne s e ni č is ti  
dobiče k al i 

pre nes e na č is ta 
izguba iz  

pre jš n j ih  obrač .  
obdobij

Ne razde lje n i 
č is ti  dobiče k al i  
izguba obrač.  

obdobja

S kupaj

Nominalna 
v re dnos t 

vplačanih e not 
pre moženja

Vplačani pre s e že k e not 
pre m ože nja
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IZKAZ PREMOŽENJA  

Izdajatelj Oznaka naložbe 
Država 

izdajatelja 
Število VP 

Izvirna 
valuta 

Vrednost v izvirni 
valuti 

Vrednost v EUR 
Delež v 
izdaji 

VP 

Delež v 
celotnih 
sredstvih 

Delež v 
sredstvih 

(ČVS) 

2. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU  
    VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

55.789.511,54   83,49 83,73 

2.1. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežev v RS 29.798.082,59   44,59 44,72 

  - Delnice 29.798.082,59   44,59 44,72 

    PETROL d.d., Ljubljana PETG SVN 14.085 EUR 3.602.943,00 3.602.943,00 0,68 5,39 5,41 

    CINKARNA Celje, d.d. CICG SVN 89.497 EUR 6.801.772,00 6.801.772,00 10,99 10,18 10,21 

    TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TLSG SVN 26.548 EUR 1.938.269,48 1.938.269,48 0,41 2,90 2,91 

    SAVA RE d.d. POSR SVN 253.312 EUR 3.280.390,40 3.280.390,40 1,47 4,91 4,92 

    UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D. UKIG SVN 184.019 EUR 2.051.811,85 2.051.811,85 7,87 3,07 3,08 

    KD GROUP, FINANČNA DRUŽBA,  
    D.D. 

SKDR SVN 444 EUR 35.564,40 35.564,40 0,24 0,05 0,06 

    SKUPINA PRVA d.d. PPDT SVN 11.910 EUR 213.784,50 213.784,50 5,88 0,32 0,32 

    SAVA, d.d. SAVA SVN 101.702 EUR 69.157,36 69.157,36 5,07 0,10 0,10 

    GORENJE, d.d. GRVG SVN 981.188 EUR 4.513.464,80 4.513.464,80 4,02 6,76 6,77 

    KRKA, d.d., Novo mesto KRKG SVN 55.809 EUR 3.638.746,80 3.638.746,80 0,16 5,44 5,46 

    ISTRABENZ  d.d. ITBG SVN 191.900 EUR 7.676,00 7.676,00 3,70 0,01 0,01 

    ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ZVTG SVN 144.532 EUR 3.396.502,00 3.396.502,00 0,64 5,09 5,10 

    DATALAB Tehnologije d.d. DATR SVN 100.000 EUR 248.000,00 248.000,00 4,72 0,37 0,37 

2.2. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežev izven RS 25.991.428,95   38,90 39,01 

  - Delnice 19.427.242,68   29,08 29,17 

    ATLANTIC GRUPA D.D. ATGRRA CZ HRV 14.200 HRK 11.827.180,02 1.548.465,57 0,43 2,32 2,32 

    JAMNICA D.D. JMNCRA CZ HRV 45 HRK 5.170.275,01 676.914,77 0,20 1,01 1,02 

    BOSNA AUTO DD SARAJEVO BOATRK2 BT BIH 25.825 BAM 927.117,50 474.027,65 7,57 0,71 0,71 

    ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ERNTRA CZ HRV 1.242 HRK 1.297.889,98 169.925,37 0,09 0,25 0,26 

    BAKANLAR MEDYA AS BAKAN TI TUR 168.748 TRY 413.432,59 130.153,50 5,11 0,20 0,20 

    FERSPED SKOPJE FERS MS MKD 1.064 MKD 40.251.119,81 653.904,96 5,88 0,98 0,98 

    NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE 
    NOVI SAD 

NIIS SG SRB 177.778 RSD 106.666.800,12 879.871,32 0,11 1,32 1,32 

    MAKPETROL AD SKOPJE MPT MS MKD 1.044 MKD 19.313.999,70 313.768,17 0,93 0,47 0,47 

    POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA PZBLRA BK BIH 3.167.780 BAM 1.583.890,00 809.830,10 3,37 1,21 1,22 

    HALKBANK AD CCNB SG SRB 7.765 RSD 42.707.499,64 352.284,91 4,27 0,53 0,53 

    ZTC BANJA VRUICA AD TESLIC BVRURA BK BIH 2.117.483 BAM 1.321.309,38 675.574,76 6,30 1,01 1,01 

    ALKALOID AD SKOPJE ALK MS MKD 2.529 MKD 13.762.817,76 223.585,70 0,18 0,33 0,34 

    BH TELECOM D.D. BHTSR BT BIH 78.851 BAM 1.442.973,29 737.780,53 0,12 1,10 1,11 

    BIHACKA PIVOVARA DD BIHAC BIPVR BT BIH 78.300 BAM 634.230,00 324.276,65 3,08 0,49 0,49 

    AERODROM NIKOLA TESLA AD  AERO SG SRB 72.231 RSD 83.282.342,94 686.978,00 0,21 1,03 1,03 

    TE-TO AD SENTA TETO SG SRB 8.880 RSD 19.535.999,92 161.148,23 2,22 0,24 0,24 

    DDM HOLDING AG DDM SS CHE 402.500 SEK 10.062.500,02 1.094.999,73 5,67 1,64 1,64 

    TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. TPNGRA CZ HRV 169.230 HRK 12.692.249,97 1.661.724,27 2,35 2,49 2,49 

    SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE  
    NATURALE ROMGAZ SA 

SNG RO ROU 154.100 RON 4.191.520,02 926.507,52 0,04 1,39 1,39 

    TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA TLKMRA BK BIH 281.666 BAM 453.482,26 231.861,80 0,06 0,35 0,35 

    GRANIT SKOPJE GRNT MS MKD 29.841 MKD 14.622.089,86 237.545,12 0,97 0,36 0,36 

    VALAMAR RIVIERA D.D. RIVPRA CZ HRV 291.408 HRK 7.014.190,56 918.328,17 0,00 1,37 1,38 

    JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.  
    SARAJEVO 

JPESR BT BIH 47.391 BAM 853.037,99 436.151,40 0,16 0,65 0,65 

    TRANSGAZ SA MEDIAS  TGN RO ROU 8.000 RON 2.216.000,01 489.832,01 0,07 0,73 0,74 

    ADRIS GRUPA D.D. ADRSPA CZ HRV 23.307 HRK 8.507.055,00 1.113.780,44 0,34 1,67 1,67 

    LEDO D.D. LEDORA CZ HRV 1.174 HRK 10.605.915,99 1.388.572,40 0,37 2,08 2,08 

    AD PLASTIK d.d. ADPLRA CZ HRV 72.842 HRK 7.172.023,34 938.992,32 1,73 1,40 1,41 

    KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE KMB MS MKD 31.325 MKD 72.047.499,72 1.170.457,31 1,37 1,75 1,76 
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Izdajatelj Oznaka naložbe 
Država 

izdajatelja 
Število VP 

Izvirna 
valuta 

Vrednost v izvirni 
valuti 

Vrednost v EUR 
Delež v 
izdaji 

VP 

Delež v 
celotnih 
sredstvih 

Delež v 
sredstvih 

(ČVS) 

 - Državne obveznice 4.319.009,78   6,46 6,48 

    REPUBLIC OF ROMANIA ROMANI 2 ROU 2.000 EUR 2.080.091,75 2.080.091,75 0,00 3,11 3,12 

    REPUBLIC OF ROMANIA ROMANI 3 ROU 2.000 EUR 2.238.918,03 2.238.918,03 0,00 3,35 3,36 

 - Delnice zaprtih investicijskih skladov 2.245.176,49   3,36 3,37 

    ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR CRBFRK1 BT BIH 28.300 BAM 168.384,99 86.093,88 0,93 0,13 0,13 

    ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA EFNFRK1 BT BIH 704.500 BAM 514.285,01 262.949,75 19,51 0,39 0,40 

    IF BOSFIN D.D., SARAJEVO K2 BSNFRK2 BT BIH 370.082 BAM 1.265.680,43 647.132,13 12,18 0,97 0,97 

    ZIF FORTUNA FOND DD BIHAC FRTFRK1 BT BIH 72.250 BAM 341.742,51 174.730,17 3,23 0,26 0,26 

    FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND FP RO ROU 6.000.000 RON 4.860.000,01 1.074.270,56 0,06 1,61 1,61 

3. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 1.000.902,20   1,49 1,50 

3.2.   - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 845.165,76   1,26 1,27 

    NETA NEW EUROPE NFDA-U-NEUR HRV 43.674 HRK 2.914.348,94 381.559,17 0,00 0,57 0,57 

    NETA MULTICASH NETA MultiCash HRV 20.420 HRK 2.204.369,19 288.605,55 0,00 0,43 0,44 

    KD VICTORIA KDVICTO CZ HRV 76.170 HRK 1.336.657,94 175.001,04 0,00 0,26 0,26 

3.3.   - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 155.736,44   0,23 0,23 

    OIF LILIUM BALANCED 
LILIUM 
BALANCED 

BIH 36.148 BAM 304.594,00 155.736,44 0,00 0,23 0,23 

4. DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA  1.406.714,33   2,10 2,11 

4.1. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga s sedežem v RS 1.406.714,33   2,10 2,11 

    HOTELI BERNARDIN, d.d. Portorož HBPN SVN 949.281 EUR 1.044.209,10 1.044.209,10 5,92 1,56 1,57 

    CERTA d.d. CTCG SVN 217.069 EUR 362.505,23 362.505,23 9,60 0,54 0,54 

    KLI LOGATEC, d.d. KLIG SVN 139.152 EUR 0,00 0,00 10,76 0,00 0,00 

PREMOŽENJE SKUPAJ 58.197.128,07   87,08 87,34 

5. DENARNA SREDSTVA 7.439.076,06   11,13 11,16 

5.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 7.439.076,06   11,13 11,16 

6. TERJATVE 1.197.264,11   1,79 1,80 

6.1. Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe 1.164.101,59   1,74 1,75 

6.2. Terjatve za dividende 33.162,52   0,05 0,05 

SREDSTVA 66.833.468,24   100,00 100,30 

   Obveznosti (204.144,36)     (0,30) 

ČISTA VREDNOST SREDSTEV 66.629.323,88     100,00 

 

IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2015 Leto 2014 

      

Začetno stanje 93.860.559,5767 111.836.956,7791 

Vplačani investicijski kuponi 713.334,9581 1.367.158,6317 

Izplačani investicijski kuponi 7.785.444,4848 19.343.555,8341 

Končno stanje 86.788.450,0500 93.860.559,5767 
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PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Oblikovanje popravkov vrednosti naložb in učinki skupnih ovrednotenj 

Na podlagi sprejetega modela vrednotenja se je oblikoval popravek vrednosti naložb pri delnicah: 

Datum Zmanjšanje VEP Izdajatelj vrednostnega papirja Oznaka VP Popravek vrednosti naložbe 

08.04.2015 0,01% Aero d.d. Celje AECG 3.481 
Skupaj 3.481 

Delnice družbe Aero d. d. Celje so bile dne 30.04.2015 v centralnem registru vrednostnih papirjev v celoti 
izbrisane zaradi uvedbe. 

2. Terjatve 

 Leto 2015 Leto 2014 

Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe 1.164.102 1.336.255 
Terjatve za dividende 33.162 19.327 
Skupaj 1.197.264 1.355.582 

Terjatve višini 1.197.264 EUR se nanašajo na terjatev za prodane naložbe v višini 6.217 EUR in na zapadlo 
terjatev v višini 1.157.885 EUR iz naslova repo pogodbe do nasprotne stranke iz repo pogodbe, ki je 
Tumer Tarim A. S. Repo pogodba je bila ob sklenitvi zavarovana z vrednostnimi papirji z oznako ARTOG 
TI, ERICO TI, TGSAS TI in s poroštvom posrednika (borznoposredniška družba NETA Yatirim Menkul 
Değerler A.Ş.) za primer neizpolnitve obveznosti s strani nasprotne stranke, oziroma nezmožnosti unovčite 
začasno kupljenih vrednostnih papirjev. Ob zapadlosti repo pogodbe, kljub večkratnim pozivom s strani 
družbe za upravljanje, nasprotna stranka ni izpolnila obveznosti iz repo pogodbe. Družba za upravljanje je 
poskušala unovčiti začasno kupljene vrednostne papirje, vendar je turški regulator za podsklad izdal 
začasno prepoved trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Prav tako je bil v Turčiji sprejet 
sklep o začasni zaustavitvi trgovanja z delnicami v zavarovanju, zaradi prevzemne ponudbe. Družba za 
upravljanje je zaradi navedenega pri pristojnem sodišču v Turčiji vložila tožbo proti pogodbeni stranki, s 
katero je sklenila repo pogodbo ter vložila pritožbo proti regulatorju trga v zvezi z  začasno prepovedjo 
trgovanja podsklada na organiziranem trgu. Za zastopanje pred sodiščem je družba za upravljanje 
pooblastila odvetnico iz Turčije, s katero ima sklenjeno pogodbo. 

Terjatve za dividende v višini 33.162 EUR se nanašajo na oblikovano terjatev za dividendo v višini 12.598 
EUR za delnico izdajatelja Telekom Srpske Ad Banja Luka in na oblikovano terjatev za dividendo v višini 
20.564 EUR za delnico izdajatelja Aerodrom Nikola Tesla Ad Beograd. 

3. Pregled vseh nakupov in prodaj naložb, ki niso razvrščena med finančna sredstva izmerjena po pošteni 
vrednosti preko poslovnega izida 

Zap.št. Izdajatelj Oznaka VP Vrednost Strošek prodaje VP 
t  Prodaja: 

1. Elektro Celje, d. d. ECEG 169.704 0 
2. TAKOVO Osiguranje AD TKOM SG 18.702 89 

 Skupaj 188.406 89 

4. Imetniki enot premoženja podsklada 

Po stanju na dan 31. 12. 2015 ima 25.692 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 86.778.450,0500 enot 
premoženja podsklada. 

4.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 
Zap. št. Št. enot premoženja Vrednost neto nakupa  Vrednost neto prodaje  
1. 2.200.000,0000  1.864.689 
2. 2.000.000,0000  1.486.816 
3. 449.970,0000  333.246 
4. 317.529,0000  236.608 
5. 289.065,0954  221.568 
6. 215.000,0000  197.048 
7. 160.000,0000  141.946 
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Zap. št. Št. enot premoženja Vrednost neto nakupa  Vrednost neto prodaje  
8. 152.138,0000  140.269 
9. 158.050,0000  133.961 
10. 104.854,7761 100.000  

Gibanje vplačanih in izplačanih enot premoženja je prikazano v izkazu gibanja števila enot premoženja 
podsklada.  

5. Poslovne obveznosti 

 Leto 2015 Leto 2014 

Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov 0 21.536 
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička 0 0 
Druge poslovne obveznosti 9.724 7.302 
Skupaj 9.724 28.838 

Druge poslovne obveznosti v višini 9.724 EUR zajemajo obveznosti iz odkupa investicijskih kuponov. 

6. Odhodki iz naslova slabitve naložb 

Odhodki iz naslova slabitve naložb v višini 3.976 EUR se nanašajo na odhodke, ki so nastali na podlagi 
skupnega ovrednotenja naložb. 

7. Posamezne vrste stroškov 
 Leto 2015 Leto 2014 
Stroški provizije za upravljanje 1.584.932 1.625.109 
Stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev 55.473 56.473 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 233.377 273.762 
Stroški plačilnega prometa 6.918 3.612 
Stroški revidiranja letnega poročila  23.181 23.179 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov  0 6.335 
Stroški morebitnih sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi 110.407 29.987 
Stroški obresti in drugi stroški zadolževanja za posojila 0 0 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 61.241 49.676 
Skupaj 2.075.529 2.068.133 

8. Naložbe iz 162. člena ZISDU-3 (Poročilo o poslih s skrbnikom oziroma povezanimi osebami) 

Izdajatelj 
Oznaka 
naložbe 

Število VP Vrednost v EUR 
Delež v sredstvih 

sklada (ČVS) 
Delež v izdaji 

VP 
SAVA, d.d. SAVA 101.702 69.157 0,10 5,07 
DDM HOLDING AG DDM SS 402.500 1.095.000 1,64 5,67 
CINKARNA Celje, d.d. CICG 89.497 6.801.772 10,21 10,99 

Skupaj 7.965.929 11,95   

Na dan 31. 12. 2015 je imel podsklad 11,95 % sredstev podsklada vloženih v vrednostne papirje, katerih 
izdajatelj je oseba, povezana z družbo za upravljanje. 

9. Zunajbilančna sredstva/obveznosti 

Zunajbilančna sredstva v višini 421.160 EUR se nanašajo na zavarovanje terjatev iz repo pogodbe. 
Podsklad je imel na dan 31. 12. 2015 v zavarovanju 2.200.000 lotov delnic izdajatelja AR Tarim Organik 
Gida AS in 284.150 lotov delnic izdajatelja Ericom Telekomunikasyon Enerji Teknolojileri As. 
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2. Alpen.Developed, delniški podsklad

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2015 

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Alpen.Developed, delniški podsklad ima v vsakem trenutku najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah in 
enotah delniških ciljnih skladov. Najmanj 80 % sredstev podsklada bodo predstavljale naložbe v delnice in 
enote delniških ciljnih skladov izdajateljev z domicilom v globalnih razvitih trgih: Severna Amerika 
(Združene države Amerike, Kanada, Bahami); Razvita Evropa (Avstrija, Belgija, Ciper, Ceška, Danska, 
Estonija, Finska, Francija, Nemcija, Grcija, Islandija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, 
Nizozemska, Norveška, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija in 
Severna Irska, Kanalski otoki); Azija Pacifik, razviti trgi (Avstralija, Hong Kong, Japonska, Južna Koreja, 
Nova Zelandija, Singapur, Tajvan). Sredstva podsklada bodo investirana v izdajatelje z domicilom v vsaj 
dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Naložbe v posamezno 
podregijo ne bodo dosegale 80 % sredstev podsklada. 

Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast. Premoženje podsklada bo 
upravljano aktivno. Vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja podsklada je indeks S&P 
Global 100 Index, preračunan v eure. Ocena tveganj in potencialne donosnosti podsklada, ki je 
izračunana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, je 5 od 7.  

 

Alpen.Developed, delniški podsklad 
    
Osnovni podatki  

Začetek poslovanja: 1. julij 2004 

Vrsta investicijskega sklada: Delniški globalni podsklad razvitih trgov 

Geografska usmerjenost:  Vsi razviti trgi 

Sekotrska usmerjenost:  Vse panoge 

Primerjalni indeks/benchmark: S&P Global 100 Index v EUR 

    Stroški in provizije  

Vstopni stroški:  do 3,00 % 

Izstopni stroški:  0 % 

Stroški prehoda (stroški ob hkratnem vplačilu in izplačilu): do 1,00 % 

Upravljavska provizija:  2,00 % od povprečne letne ČVS 

Skrbniška provizija: do 0,075 % od povprečne letne ČVS 
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Sestava naložb na dan 31. december 2015 

Geografska sestava naložb Panožna sestava naložb 

  
 
Donosnost vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa na dan 31. december 2015 

 Podsklad Primerjalni indeks 

1-letna donosnost (v %) 7,27% 6,58% 

3-letna donosnost (v %) 48,48% 40,89% 

5-letna donosnost (v %) 56,55% 46,77% 

Gibanje VEP podsklada in primerjalnega indeksa v letu 2015 (v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Pregled poslovanja 

Globalni delniški trgi so v prvem četrtletju nadaljevali pozitiven trend iz preteklih let, kar je bilo že obširno 
pojasnjeno v uvodnem delu letnega poročila. Proti sredini leta, predvsem pa v drugi polovici leta se je 
volatilnost na trgih povečala kar je privedlo do korekcije ob koncu avgusta. Korekcija je bila predvsem 
posledica razmer na trgih v razvoju, predvsem Kitajske. Ko so vlagatelji spoznali, da je bil padec vrednosti 
delnic pretiran, se je med vlagatelje vrnil optimizem in konec leta so delniški trgi razvitih gospodarstev 
zaključili pozitivno 

Vrednost točke podsklada se je gibala sorazmerno z gibanjem vodilnih delniških indeksov. Donosnost 
podsklada je ponovno presegal donosnost primerjalnega indeksa, kar je predvsem odraz pravilno izbrane 
investicijske politike. V obdobju od konca finančne krize (2009) smo izbirali naložbe, ki imajo zdravo 
bilanco stanja in so s svojimi produkti pozicionirani na način, ki jim omogoča rast prodaje. To pomeni, da 
podjetja niso preveč zadolžena in da sočasno dovolj sredstev namenjajo za raziskave in razvoj. Podobno 
kot pri sestavi naložb sklada zasledujemo panožno in regionalno razpršenost tudi pri izbiri naložb za 
prodajo, kjer zasledujemo načelo razpršenosti prodaje. Verjamemo, da je to edini pravi način za 
zadovoljive dolgoročne donose podsklada, kar potrjujejo tudi pretekli donosi. 
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BILANCA STANJA 

    31.12.2015 31.12.2014 

      v EUR 

I. SREDSTVA   
1. Denarna sredstva 340.900 338.077 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 

3. 
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

4.527.631 4.770.759 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 432.282 244.224 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

7. 
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti 
denarnega trga 

0 0 

8. Terjatve 3.694 3.914 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 5.304.507 5.356.974 

 
Zunajbilančna sredstva     

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
  

1. Poslovne obveznosti 0 418 

a) 
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih 
instrumentov 

0 0 

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil 
imetnikom enot premoženja 0 0 

d) Druge poslovne obveznosti 0 418 

2. Finančne obveznosti 0 0 

a) Posojila 0 0 

b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 

c) Druge finančne obveznosti 0 0 

3. Pasivne časovne razmejitve 14.996 18.196 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 5.289.511 5.338.360 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 3.114.831 3.372.192 

b) Vplačani presežek enot premoženja (35.334) 35.662 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) 
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij 

1.816.115 1.180.491 

d) 
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega 
obdobja 393.899 750.015 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 5.304.507 5.356.974 

 
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2014 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 12 415 

2. Prihodki od dividend 94.756 75.961 

3. Drugi finančni prihodki 390.890 359.197 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 309.063 65.556 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 305.553 522.727 

6. Drugi prihodki 0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 1.100.274 1.023.856 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 109.293 85.344 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 3.825 2.965 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 9.078 7.938 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 346 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 2.541 2.003 

13. Odhodki za obresti 0 0 

14. Drugi finančni odhodki 16.555 12.457 

15. Iztržene izgube pri naložbah 18.540 14.579 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 536.970 136.778 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 

18. Drugi odhodki 9.573 11.431 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 706.375 273.841 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 393.899 750.015 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 24.792 56.644 

22. 
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 

60.126 20.982 

23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem 0 0 

24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja 0 0 

25. Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba (20+21-22-23+/-24) 358.565 785.677 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 

0,48 0,97 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2014 

    v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 371.324 463.055 

2. 
Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja 
podsklada 

812.708 250.130 

3. 
Dobiček, izplačan med obračunskim obdobjem, ali druga 
izplačila imetnikom enot premoženja 

0 0 

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (441.383) 212.925 

5. Prejemki pri prodaji naložb 1.273.306 786.959 
6. Izdatki pri nakupu naložb 788.401 946.861 
7. Prejemki od udenarjenih terjatev 96.053 75.016 
8. Izdatki za plačilo obveznosti 136.751 105.220 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja   
(5-6+7-8) 

444.206 (190.106) 

10. 
Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja in 
upravljanju premoženja (4+9) 

2.823 22.819 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 340.900 338.077 
12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) 2.823 22.819 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 338.077 315.258 

 
 
IZKAZ GIBANJA VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA 

 

Vračunani sprotni 
dobiček (izguba) v 
ceni prodanega 

kupona

Vračunani sprotni 
dobiček (izguba) v 
ceni izplačanega 

kupona

v EUR

Začetno stanje 01.01.2015 3.372.192 56.644 (20.982) 1.180.491 750.015 5.338.360

Prenos dobička/izgube 0 (56.644) 20.982 785.677 (750.015) 0

Vplačani investicijski kuponi 218.040 24.792 0 127.128 0 369.960

Izplačani investicijski kuponi (475.401) 0 (60.126) (277.181) 0 (812.708)

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 393.899 393.899

Končno stan je 31.12.2015 3.114.831 24.792 (60.126) 1.816.115 393.899 5.289.511

Začetno stanje 01.01.2014 2.463.389 13.342 (34.826) 354.060 473.134 3.269.099

Prenos dobička/izgube 0 (13.342) 34.826 451.650 (473.134) 0

Vplačani investicijski kuponi 305.951 56.644 0 100.072 462.667

Izplačani investicijski kuponi (156.951) 0 (20.982) (51.335) (229.268)

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 750.015 750.015

Druge spremembe - pripojitev 759.803 0 0 326.044 1.085.847

Končno stan je 31.12.2014 3.372.192 56.644 (20.982) 1.180.491 750.015 5.338.360

Nom inalna 
vrednos t 

vplačanih e not 
pre m oženja

Vplačani  pre s e že k e not P re ne s e ni č is ti  
dobiče k ali 
pre ne s e na 

č is ta izguba iz  
pre jš n jih 

obrač.  obdobij

Ne razde ljen i  
č is t i dobiče k 

ali izguba 
obrač.  

obdobja

S kupaj



KROVNI SKLAD ALPEN                                                                                                                                                           LETNO POROČILO 2015 

Alpen.Developed, delniški podsklad 

53 

IZKAZ PREMOŽENJA 

Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja 

Število VP Izvirna 
valuta 

Vrednost v 
izvirni valuti 

Vrednost v EUR Delež v 
izdaji VP 

Delež v 
celotnih 
sredstvih 

Delež v 
sredstvih 

(ČVS) 

2. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

4.527.630,83   85,36 85,60 

2.1. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežev v RS 423.778,00   7,99 8,01 

  - Delnice 423.778,00   7,99 8,01 

    CINKARNA Celje, d.d. CICG SVN 1.674 EUR 127.224,00 127.224,00 0,21 2,40 2,40 

    GORENJE, d.d. GRVG SVN 25.490 EUR 117.254,00 117.254,00 0,10 2,21 2,22 

    KRKA, d.d., Novo mesto KRKG SVN 2.750 EUR 179.300,00 179.300,00 0,01 3,38 3,39 

2.2. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežev izven RS 4.103.852,83   77,37 77,59 

  - Delnice 4.103.852,83   77,37 77,59 

    PEPSICO INC PEP US USA 1.250 USD 124.900,00 114.723,98 0,00 2,16 2,17 

    MICROSOFT CORP.  MSFT US USA 1.700 USD 94.316,00 86.631,76 0,00 1,63 1,64 

    DAIMLERCHRYSLER AG DAI GR DEU 1.450 EUR 112.491,00 112.491,00 0,00 2,12 2,13 

    GILEAD SCIENCES INC GILD US USA 920 USD 93.094,80 85.510,06 0,00 1,61 1,62 

    SUNCOR ENERGY INC SU US CAN 3.450 USD 89.010,00 81.758,06 0,00 1,54 1,54 

    SALESFORCE.COM INC CRM US USA 2.190 USD 171.696,00 157.707,36 0,00 2,97 2,98 

    MONSANTO CO MON US USA 1.170 USD 115.268,40 105.877,10 0,00 2,00 2,00 

    MICRON TECHNOLOGY INC MU US USA 4.000 USD 56.640,00 52.025,35 0,00 0,98 0,98 

    INTERNATIONAL PAPER CO IP US USA 2.000 USD 75.400,00 69.256,91 0,00 1,30 1,31 

    ALPHABET INC GOOGL US USA 302 USD 234.959,02 215.816,13 0,00 4,07 4,08 

    HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON US USA 640 USD 66.284,80 60.884,36 0,00 1,15 1,15 

    MASTERCARD INC MA US USA 1.630 USD 158.696,81 145.767,25 0,00 2,75 2,76 

    TESCO PLC TSCO LN GBR 18.000 GBP 26.910,00 36.664,62 0,00 0,69 0,69 

    SAP SE SAP GR DEU 950 EUR 69.711,00 69.711,00 0,00 1,31 1,32 

    COCA-COLA CO KO US USA 1.500 USD 64.440,00 59.189,86 0,00 1,12 1,12 

    GENERAL  ELECRIC CO GE US USA 6.000 USD 186.900,00 171.672,64 0,00 3,24 3,24 

    WPP GROUP PLC WPP LN GBR 3.500 GBP 54.705,00 74.535,05 0,00 1,41 1,41 

    ARCELORMITTAL MT NA LUX 6.100 EUR 23.771,70 23.771,70 0,00 0,45 0,45 

    EMC CORP EMC US USA 4.300 USD 110.424,00 101.427,39 0,00 1,91 1,92 

    PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU US USA 670 USD 54.544,70 50.100,76 0,00 0,94 0,95 

    AVIVA PLC AV/ LN GBR 11.500 GBP 59.340,00 80.850,19 0,00 1,52 1,53 

    RIO TINTO PLC RIO LN GBR 2.600 GBP 51.467,00 70.123,31 0,00 1,32 1,33 

    PROCTER  & GAMBLE CO PG US USA 2.000 USD 158.820,00 145.880,41 0,00 2,75 2,76 

    DANAHER CORP DHR US USA 1.400 USD 130.032,00 119.437,86 0,00 2,25 2,26 

    GENERAL DYNAMICS CO. GD US USA 500 USD 68.680,00 63.084,41 0,00 1,19 1,19 

    ACCOR SA AC FP FRA 1.200 EUR 48.006,00 48.006,00 0,00 0,91 0,91 

    CITIGROUP INC. C US USA 1.950 USD 100.912,50 92.690,82 0,00 1,75 1,75 

    BOEING CO BA US USA 880 USD 127.239,20 116.872,60 0,00 2,20 2,21 

    UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX US USA 1.200 USD 115.284,00 105.891,43 0,00 2,00 2,00 

    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. OXY US USA 550 USD 37.185,50 34.155,87 0,00 0,64 0,65 

    JPMORGAN CHASE & CO JPM US USA 2.000 USD 132.060,00 121.300,63 0,00 2,29 2,29 

    VALEO SA FR FP FRA 440 EUR 62.722,00 62.722,00 0,00 1,18 1,19 

    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTS SMSN LI KOR 230 USD 122.245,00 112.285,29 0,00 2,12 2,12 

    APPLE COMPUTER INC AAPL US USA 1.300 USD 136.838,00 125.689,35 0,00 2,37 2,38 

    ALCOA INC AA US USA 6.250 USD 61.687,49 56.661,61 0,00 1,07 1,07 

    CISCO SYSTEMS INC CSCO US USA 2.600 USD 70.603,00 64.850,74 0,00 1,22 1,23 

    COMCAST CORP CMCSA US USA 1.550 USD 87.466,50 80.340,31 0,00 1,51 1,52 

    BARCLAYS PLC BARC LN GBR 35.000 GBP 76.615,00 104.387,22 0,00 1,97 1,97 

    PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US USA 2.500 USD 90.499,99 83.126,66 0,00 1,57 1,57 

    SCHLUMBERGER LTD SLB US USA 940 USD 65.565,00 60.223,20 0,00 1,14 1,14 
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Izdajatelj 
Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja 

Število VP 
Izvirna 
valuta 

Vrednost v 
izvirni valuti 

Vrednost v EUR 
Delež v 
izdaji VP 

Delež v 
celotnih 
sredstvih 

Delež v 
sredstvih 

(ČVS) 

    SIEMENS AG SIE GR DEU 1.520 EUR 136.617,60 136.617,60 0,00 2,58 2,58 

    CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS  
    MICHELIN 

ML FP FRA 970 EUR 85.263,00 85.263,00 0,00 1,61 1,61 

    GENERAL MOTORS CO GM US USA 3.100 USD 105.431,00 96.841,19 0,00 1,83 1,83 

    DEUTSCHE BANK AG DBK GR DEU 2 EUR 45,05 45,05 0,00 0,00 0,00 

    VISA INC V US USA 2.260 USD 175.263,00 160.983,74 0,00 3,03 3,04 

3. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 432.281,95   8,15 8,17 

3.1.   - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 432.281,95   8,15 8,17 

    ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN IQQF GY IRL 6.400 EUR 240.128,00 240.128,00 0,00 4,53 4,54 

    ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF EWP US USA 7.400 USD 209.198,01 192.153,95 0,00 3,62 3,63 

PREMOŽENJE SKUPAJ 4.959.912,78   93,50 93,77 

4. DENARNA SREDSTVA 340.900,10   6,42 6,44 

4.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 230.900,10   4,35 4,36 

4.2. Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada 110.000,00   2,07 2,08 

5. TERJATVE 3.694,07   0,07 0,07 

 5.2. Terjatve za dividende 3.694,07   0,07 0,07 

SREDSTVA 5.304.506,95   100,00 100,28 

   Obveznosti (14.996,54)     (0,28) 

ČISTA VREDNOST SREDSTEV 5.289.510,41     100,00 

 
 
 
IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2015 Leto 2014 

      

Začetno stanje 808.116,9925 590.322,9233 

Vplačani investicijski kuponi 52.251,5654 73.318,4331 

Izplačani investicijski kuponi 113.925,6848 37.611,6514 

Pripojitev 0,0000 182.087,2875 

Končno stanje 746.442,8731 808.116,9925 
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PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Imetniki enot premoženja podsklada  

Po stanju na dan 31. 12. 2015 ima 610 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 746.442,8731 enot 
premoženja podsklada. 

1.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

Zap. št. Št. enot premoženja Vrednost neto nakupa  Vrednost neto prodaje  

1. 63.318,5535  442.932 
2. 28.910,9254 200.000  
3. 14.910,9254  110.998 
4. 14.000,0000  101.203 
5. 4.195,3045  32.715 
6. 2.796,4733  19.609 
7. 1.755,9328 12.733  
8. 1.322,3036 9.852  
9. 1.181,8658  7.655 
10. 877,5465 6.897  

Gibanje vplačanih in izplačanih enot premoženja je prikazano v izkazu gibanja števila enot premoženja 
podsklada.  

2. Poslovne obveznosti 
 Leto 2015 Leto 2014 
Druge poslovne obveznosti 0 418 
Skupaj 0 418 

3. Posamezne vrste stroškov 
 Leto 2015 Leto 2014 
Stroški provizije za upravljanje 109.293 85.344 
Stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev 3.825 2.965 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 2.541 2.085 
Stroški plačilnega prometa 3.662 4.025 
Stroški revidiranja letnega poročila  9.078 7.938 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov  0 346 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 5.909 7.324 
Skupaj 134.308 110.027 

4. Naložbe iz 162. člena ZISDU-3 (Poročilo o poslih s skrbnikom oziroma povezanimi osebami) 

Depozitna institucija Vrednost v EUR 
Delež v sredstvih sklada 

(ČVS) 
Banka Koper d.d. 110.000 2,08 
Skupaj 110.000 2,08 

 

Izdajatelj 
Oznaka 
naložbe Število VP Vrednost v EUR 

Delež v sredstvih 
sklada (ČVS) 

Delež v izdaji 
VP 

CINKARNA Celje, d.d. CICG 1.674 127.224 2,40 0,21 
Skupaj 127.224 2,40   

Na dan 31. 12. 2015 je imel podsklad sredstva vložena v denarni depozit pri Banki Koper d. d. in v 
vrednostne papirje katerih izdajatelj je oseba, povezana z družbo za upravljanje kar predstavlja skupaj 
4,48 % sredstev podsklada.  
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3. Alpen Emerging, delniški podsklad 

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2015

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Alpen.Emerging, delniški podsklad ima v vsakem trenutku najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah in 
enotah delniških ciljnih skladov. Najmanj 80 % sredstev podsklada bodo predstavljale naložbe v delnice in 
enote delniških ciljnih skladov izdajateljev z domicilom v globalnih trgih v razvoju: Latinska Amerika, trgi v 
razvoju (Srednja in Južna Amerika); Evropa, trgi v razvoju (Albanija, Armenija, Azarbejdžan, Belorusija, 
Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Gruzija, Madžarska, Kazahstan, Kosovo, Republika Kirgizija, 
Latvija, Litva, Bivša Jugoslovanska Republika Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Romunija, Rusija, 
Srbija, Tadžikistan, Turcija, Turkmenistan, Ukrajina in Uzbekistan); Azija Pacifik, trgi v razvoju (Vse države iz 
regije Azija Pacifik, razen Avstralije, Japonske, Nove Zelandije in Singapurja); Bližnji vzhod in Severna 
Afrika, trgi v razvoju (Alžirija, Bahrajn, Džibuti, Egipt, Islamska Republika Iran, Irak, Jordanija, Kuvajt, 
Libanon, Libija, Mavretanija, Maroko, Oman, Katar, Savdska Arabija, Sudan, Sirska Arabska Republika, 
Tunizija, Turcija, Združeni Arabski Emirati, Republika Jemen); Afrika, trgi v razvoju (Afriške države). Sredstva 
podsklada bodo investirana v izdajatelje z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, brez 
osredotočanja na eno državo ali podregijo. Naložbe v posamezno podregijo ne bodo dosegale 80 % 
sredstev podsklada. Znotraj omenjenih naložb lahko sklad do 10 % sredstev naloži v ciljne sklade.  

Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast. Premoženje podsklada bo 
upravljano aktivno. Vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja podsklada je indeks MSCI 
Emerging Markets Index, preraunan v eure. Ocena tveganj in potencialne donosnosti podsklada, ki je 
izračunana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, je 6 od 7.  

 

Alpen.Emerging, delniški podsklad 
    
Osnovni podatki  

Začetek poslovanja: 25. september 2006 

Vrsta investicijskega sklada: Delniški globalni podsklad trgov v razvoju 

Geografska usmerjenost:  Države v razvoju 

Sekotrska usmerjenost:  Vse panoge 

Primerjalni indeks/benchmark: MSCI Emerging Markets Index v EUR 

    Stroški in provizije  

Vstopni stroški:  do 3,00 % 

Izstopni stroški:  0 % 

Stroški prehoda (stroški ob hkratnem vplačilu in izplačilu): do 1,00 % 

Upravljavska provizija:  2,00 % od povprečne letne ČVS 

Skrbniška provizija: do 0,075 % od povrečne letne ČVS 
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Sestava naložb na dan 31. december 2015 

Geografska sestava naložb Panožna sestava naložb 

  
 
Donosnost vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa na dan 31. december 2015 

 Podsklad Primerjalni indeks 

1-letna donosnost (v %) -16,42% -7,39% 

3-letna donosnost (v %) -9,71% -8,79% 

5-letna donosnost (v %) -17,21% -15,35% 

Gibanje VEP podsklada in primerjalnega indeksa v letu 2015 (v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Pregled poslovanja 

Trgi v razvoju so leto 2015 začeli pozitivno in optimistično, nakar je sledila večja korekcija, ki je v drugi 
polovici leta prešla v medvedji trend. Gibanju indeksa je sledilo tudi gibanje VEP podsklada, ki je leto po 
donosu zaključil nekoliko slabše od primerjalnega indeksa.  

Podobno kot pri podskladu Alpen.Developed, tudi pri podskladu Alpen.Emerging naložbe izbiramo po 
principu analize zgoraj navzdol. To pomeni, da je bilanca stanja najbolj pomemben elemet pri izboru 
naložb, saj so na dolgi rok »zdrave« bilance edino zagotovilo za razvoj in rast podjetja. Ker so bile razmere 
na trgih v razvoju v določenem trenutku dokaj kaotične, je bilo izjemno zahtevno izbrati prave naložbe, saj 
so vse delnice izgubljale vrednost ne glede na poslovne rezultate. Veliko večjo vlogo so poleg sentimenta 
vlagateljev (ki je bil negativen) predstavljale cene surovin, ki so za te trge izjemnega pomena. Ne glede na 
sentiment na omenjenih trgih smo sledili zastavljeni investicijski politiki, saj smo prepričani, da je na dolgi 
rok to edina in prava pot. 
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BILANCA STANJA 

    31.12.2015 31.12.2014 

      v EUR 

I. SREDSTVA   
1. Denarna sredstva 76.345 160.077 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 

3. 
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

1.267.616 1.647.991 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 94.616 103.556 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

7. 
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti 
denarnega trga 

0 0 

8. Terjatve 1.582 3.747 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 1.440.159 1.915.371 

 
Zunajbilančna sredstva     

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
  

1. Poslovne obveznosti 0 239 

a) 
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih 
instrumentov 

0 0 

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

č) 
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil 
imetnikom enot premoženja 

0 0 

d) Druge poslovne obveznosti 0 239 

2. Finančne obveznosti 0 0 

a) Posojila 0 0 

b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 

c) Druge finančne obveznosti 0 0 

3. Pasivne časovne razmejitve 5.569 8.179 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 1.434.590 1.906.953 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 1.368.111 1.519.970 

b) Vplačani presežek enot premoženja (9.739) (5.938) 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij 

348.321 237.331 

d) 
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega 
obdobja 

(272.103) 155.590 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 1.440.159 1.915.371 

 
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2014 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 2 14 

2. Prihodki od dividend 46.111 46.087 

3. Drugi finančni prihodki 167.986 178.831 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 0 10.615 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 8.455 160.833 

6. Drugi prihodki 0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 222.554 396.380 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 35.124 32.072 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 1.229 1.114 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 4.906 3.801 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 147 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 291 1.301 

13. Odhodki za obresti 0 0 

14. Drugi finančni odhodki 15.935 15.387 

15. Iztržene izgube pri naložbah 20.314 4.784 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 412.969 170.775 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 

18. Drugi odhodki 3.889 11.409 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 494.657 240.790 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) (272.103) 155.590 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 426 6.094 

22. 
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 

10.165 12.032 

23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem 0 0 

24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja 0 0 

25. Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba (20+21-22-23+/-24) (281.842) 149.652 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 

(0,86) 0,41 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2014 

    v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 29.969 80.347 

2. 
Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja 
podsklada 

230.113 176.623 

3. 
Dobiček, izplačan med obračunskim obdobjem, ali druga 
izplačila imetnikom enot premoženja 

0 0 

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (200.144) (96.276) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 146.220 686.070 
6. Izdatki pri nakupu naložb 30.255 574.192 
7. Prejemki od udenarjenih terjatev 48.626 47.139 
8. Izdatki za plačilo obveznosti 48.178 47.250 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja  
(5-6+7-8) 

116.412 111.767 

10. 
Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja in upravljanju 
premoženja (4+9) 

(83.732) 15.491 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 76.345 160.077 
12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) (83.732) 15.491 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 160.077 144.586 

 
 
IZKAZ GIBANJA VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA 

 
 
  

Vračunani sprotni 
dobiček (izguba) v 
ceni prodanega 

kupona

Vračunani sprotni 
dobiček (izguba) v 
ceni izplačanega 

kupona

v EUR

Začetno stanje 01.01.2015 1.519.970 6.094 (12.032) 237.331 155.590 1.906.953

Prenos dobička/izgube 0 (6.094) 12.032 149.652 (155.590) 0

Vplačani investicijski kuponi 23.455 426 0 5.972 29.853

Izplačani investicijski kuponi (175.314) 0 (10.165) (44.634) (230.113)

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (272.103) (272.103)

Končno stanje 31.12.2015 1.368.111 426 (10.165) 348.321 (272.103) 1.434.590

Začetno stanje 01.01.2014 1.006.664 (11.483) 9.764 162.399 (38.191) 1.129.153

Prenos dobička/izgube 0 11.483 (9.764) (39.910) 38.191 0

Vplačani investicijski kuponi 66.184 6.094 0 8.055 0 80.333

Izplačani investicijski kuponi (144.431) 0 (12.032) (17.575) 0 (174.038)

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 155.590 155.590

Druge spremembe 591.553 0 0 124.362 0 715.915

Končno stanje 31.12.2014 1.519.970 6.094 (12.032) 237.331 155.590 1.906.953

Nominalna 
vre dnos t 

vplačanih e not 
pre može nja

Vplačani pre se že k e not pre m ože nja P re ne se ni  č is ti  
dobiče k ali 
pre ne se na 

č is ta izguba iz  
pre jšn j ih  

obrač.  obdobij

Ne razde lje n i 
č is t i dobiče k 

ali  izguba 
obrač .  

obdobja

S kupaj
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IZKAZ PREMOŽENJA  

Izdajatelj 
Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja 

Število VP 
Izvirna 
valuta 

Vrednost v 
izvirni valuti 

Vrednost v EUR 
Delež v 
izdaji VP 

Delež v 
celotnih 
sredstvih 

Delež v 
sredstvih 

(ČVS) 

2. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

1.267.616,46   88,02 88,36 

2.1. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežev v RS 101.334,12   7,04 7,06 

  - Delnice 101.334,12   7,04 7,06 

    PETROL d.d., Ljubljana PETG SVN 130 EUR 33.254,00 33.254,00 0,01 2,31 2,32 

    CINKARNA Celje, d.d. CICG SVN 500 EUR 38.000,00 38.000,00 0,06 2,64 2,64 

    TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TLSG SVN 412 EUR 30.080,12 30.080,12 0,01 2,09 2,10 

2.2. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežev izven RS 1.166.282,34   80,98 81,30 

  - Delnice 1.166.282,34   80,98 81,30 

    LUKOIL PJSC SPON ADR LKOD LI RUS 1.610 USD 51.842,00 47.618,26 0,00 3,30 3,32 

    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US TWN 4.020 USD 91.455,00 84.003,86 0,00 5,83 5,85 

    HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD HHPD LI TWN 11.360 USD 58.049,60 53.320,11 0,00 3,70 3,72 

    GRUPO TELEVISA SA TV US MEX 2.400 USD 65.304,00 59.983,47 0,00 4,17 4,18 

    VALE SA VALE/P US BRA 4.030 USD 10.276,50 9.439,24 0,00 0,66 0,66 

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA ITUB US BRA 7.243 USD 47.151,93 43.310,31 0,00 3,01 3,02 

    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 2600 HK CHN 64.000 HKD 164.479,96 19.493,69 0,00 1,35 1,36 

    CIA PARANAENSE DE ENERGIA ELP US BRA 1.600 USD 9.392,00 8.626,80 0,00 0,60 0,60 

    GLOBAL TELECOM HOLDING GLTD LI EGY 16.100 USD 20.930,00 19.224,76 0,00 1,33 1,34 

    BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3328 HK CHN 118.700 HKD 648.102,01 76.811,18 0,00 5,33 5,35 

    POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PZU PW POL 6.400 PLN 217.727,99 51.063,11 0,00 3,55 3,56 

    AMERICA MOVIL SA DE CV AMX US MEX 3.200 USD 44.992,00 41.326,35 0,00 2,87 2,88 

    KT CORP KT US KOR 2.420 USD 28.822,20 26.473,96 0,00 1,84 1,85 

    BANK OF CHINA LTD 3988 HK CHN 168.500 HKD 583.009,98 69.096,66 0,00 4,80 4,82 

    SASOL LTD SOL SJ ZAF 850 ZAR 356.490,06 21.028,14 0,00 1,46 1,47 

    HALKBANK AD CCNB SG SRB 300 RSD 1.649.999,70 13.610,49 0,16 0,95 0,95 

    WIPRO LTD WIT US IND 8.935 USD 103.109,90 94.709,19 0,00 6,58 6,60 

    GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO  
    LTD 2238 HK CHN 80.720 HKD 557.775,23 66.105,91 0,00 4,59 4,61 

    BM&FBOVESPA SA BVMF3 BS BRA 8.000 BRL 87.120,01 20.205,49 0,00 1,40 1,41 

    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTS SMSN LI KOR 160 USD 85.040,00 78.111,51 0,00 5,42 5,44 

    VALE SA VALE US BRA 3.200 USD 10.528,00 9.670,25 0,00 0,67 0,67 

    SAMSUNG C&T CORP 028260 KS KOR 507 KRW 70.979.995,09 55.419,35 0,00 3,85 3,86 

    LENOVO GROUP LTD 992 HK CHN 43.000 HKD 338.410,03 40.107,38 0,00 2,78 2,80 

    LARSEN & TOUBRO LTD LTOD LI IND 4.800 USD 93.119,99 85.533,20 0,00 5,94 5,96 

    CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK CHN 121.000 HKD 607.420,04 71.989,67 0,00 5,00 5,02 

3. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 94.615,60   6,57 6,60 

3.3.  Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 94.615,60   6,57 6,60 

    ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX EEM US USA 3.200 USD 103.008,00 94.615,60 0,00 6,57 6,60 

PREMOŽENJE SKUPAJ 1.362.232,06   94,59 94,96 

4. DENARNA SREDSTVA 76.345,02   5,30 5,32 

4.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 76.345,02   5,30 5,32 

5. TERJATVE 1.582,00   0,11 0,11 

 5.2. Terjatve za dividende 1.582,00   0,11 0,11 

SREDSTVA 1.440.159,08   100,00 100,39 

   Obveznosti (5.568,27)     (0,39) 

ČISTA VREDNOST SREDSTEV 1.434.590,81     100,00 
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IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2015 Leto 2014 

      

Začetno stanje 364.247,9514 241.237,7959 

Vplačani investicijski kuponi 5.620,8502 15.860,6599 
Izplačani investicijski kuponi 42.012,5795 34.611,6606 
Pripojitev 0,0000 141.761,1562 

Končno stanje 327.856,2221 364.247,9514 

PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Imetniki enot premoženja podsklada  

Po stanju na dan 31. 12. 2015 ima 320 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 327.856,2221 enot 
premoženja podsklada. 

1.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

Zap. št. Št. enot premoženja Vrednost neto nakupa  Vrednost neto prodaje  

1. 7.367,0915  41.337 
2. 3.717,6794  21.199 
3. 2.071,2207  11.561 
4. 1.597,4951  9.030 
5. 1.604,0328  7.448 
6. 979,3617  5.500 
7. 960,4824  5.325 

Gibanje vplačanih in izplačanih enot premoženja je prikazano v izkazu gibanja števila enot premoženja 
podsklada.  

2. Poslovne obveznosti 
 Leto 2015 Leto 2014 
Druge poslovne obveznosti 0 239 
Skupaj 0 239 

3. Posamezne vrste stroškov 
 Leto 2015 Leto 2014 
Stroški provizije za upravljanje 35.124 32.072 
Stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev 1.229 1.114 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 291 1.585 
Stroški plačilnega prometa 1.389 3.412 
Stroški revidiranja letnega poročila 4.906 3.801 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 0 147 
Stroški davkov in drugih obveznih dajatev v zvezi s premoženjem podsklada 
oziroma s prometom s tem premoženjem 

62 0 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 2.438 7.713 
Skupaj 45.439 49.844 

4. Naložbe iz 162. člena ZISDU-3 (Poročilo o poslih s skrbnikom oziroma povezanimi osebami) 

Izdajatelj 
Oznaka 
naložbe 

Število VP Vrednost v EUR 
Delež v sredstvih 

sklada (ČVS) 
Delež v izdaji 

VP 
CINKARNA Celje, d.d. CICG 500 38.000 2,64 0,06 

Skupaj 38.000 2,64   
Na dan 31. 12. 2015 je imel podsklad sredstva vložena v vrednostne papirje katerih izdajatelj je oseba, 
povezana z družbo za upravljanje kar predstavlja skupaj 2,64 % sredstev podsklada. 
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POROČILO O DEJANSKIH UGOTOVITVAH O PREGLEDU LETNEGA POROČILA KROVNEGA SKLADA ALPEN 
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UPRAVLJANJE KROVNEGA SKLADA 
 
ALPEN Invest d. d. 
Trdinova ulica 4  
1000 Ljubljana 
Telefon  (01) 434 1003 
Telefaks (01) 431 1109 
 
 
NEODVISNA REVIZIJSKA HIŠA 
 
BDO Revizija d. o. o. 
Cesta v Mestni log 1 
1000 Ljubljana 
Telefon  (01) 53 00 920 
Telefaks (01) 53 00 921 
 
 
SKRBNIŠKA BANKA 
 
Banka Koper d. d. 
Pristaniška ulica 14 
6000 Koper 
Telefon  (05) 66 61 000 
Telefaks (05) 66 62 001 

 
 
 

www.alpeninvest.si 
080 2633 

 
 


