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1. Predstavitev Krovnega sklada ALPEN 
 

Dne 21.11.2016 je bil izveden prenos upravljanja Krovnega sklada ALPEN iz prenosne družbe Alpen 

Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov d.d. na prevzemno družbo ALTA Skladi, družba za 

upravljanje,d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, ki je bila ustanovljena dne 19. 3. 2010. Datum pridobitve 

dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za prenos upravljanja je 20.10.2016. 

Krovni sklad ALPEN je oblikovan na podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki ureja področje 

upravljanja investicijskih skladov.  

 

Vsi podskladi krovnega sklada so usklajeni z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za 

vlaganja v prenosljive vrednostne papirje. 

 

Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih 

investicijskih skladov in podskladov ter ločena od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in 

skrbnika premoženja krovnega sklada. 

 

V Krovni sklad ALPEN so na dan 31. 12. 2016 vključeni naslednji trije podskladi:  

Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa,  

Alpen.Developed, delniški podsklad in  

Alpen.Emerging, delniški podsklad. 

 

Skrbnik premoženja krovnega sklada je banka: INTESA SANPAOLO BANK, Pristaniška ulica 14, 

Koper. 

 

Nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski 

nasip 6, Ljubljana (www.a-tvp.si). 

 

Krovni sklad in podskladi niso pravne osebe, zato niso zavezanci za plačilo davka od dohodka pravnih 

oseb. 

 

DOSTOPNOST REVIDIRANEGA LETNEGA IN POLLETNEGA POROČILA KROVNEGA SKLADA 

 

Zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada sta vlagateljem brezplačno na 

vpogled na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje. Vlagatelj lahko zahteva tudi izročitev 

brezplačnih izvodov dokumentov s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov, izvoda prospekta 

krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in izvoda revidiranega letnega ter polletnega poročila 

krovnega sklada. 

Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje, 

zadnje revidirano letno poročilo in polletno poročilo krovnega sklada se vlagateljem izročijo kot 

tiskovina, pod pogoji, ki jih določa 38. člen Uredbe 583/2010/EU, pa se lahko izročijo tudi na trajnem 

nosilcu podatkov, ki ni tiskovina, ali preko spletnih strani. Izročitev dokumentov na trajnem nosilcu 

podatkov, ki ni tiskovina, ali preko spletnih strani je ustrezno v okviru, v katerem poteka ali bo potekalo 

poslovanje med družbo za upravljanje in vlagateljem in če ima oseba, kateri se morajo posredovati 

dokumenti, možnost izbire med podatki kot tiskovina ali na drugem trajnem nosilcu podatkov in če se 

odloči za slednji nosilec podatkov.  

    

Vsi dokumenti o krovnem skladu in njegovih podskladih so javnosti na voljo tudi na spletni strani 

družbe za upravljanje ALTA: www.alta.si. 

http://www.alta.si/
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Telefonska številka, na kateri je mogoče dobiti dodatne informacije o poslovanju in investicijskih 

kuponih podskladov: 01 3200 400.  

 

 

2. Zbirni računovodski izkazi Krovnega sklada ALPEN 
 

Zbirna bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 

    v EUR 

  31.12.2016 31.12.2015 

I. Sredstva   

1.   Denarna sredstva 4.586.256 7.856.321 

2.   Depoziti pri bankah in posojila  0 0 

3.   Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na  
org.trgu vr.papirjev 52.602.679 61.584.759 

4.   Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5.   Investicijski kuponi in delnice ciljnih podskladov  1.440.352 1.527.800 

6.   Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 

7.   Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 1.406.714 1.406.714 

8.   Terjatve 471.148 1.202.540 

9.   Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 60.507.150 73.578.134 

Zunajbilančna sredstva 0 421.160 

II. Obveznosti do virov sredstev   

   

1. Poslovne obveznosti 449.807 9.724 

a)    Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 410.966 0 

b)    Obveznosti iz upravljanja 12.802 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 26.038 9.724 

2. Finančne obveznosti 0 0 

3. Pasivne časovne razmejitve 116.312 214.985 

4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov 59.941.031 73.353.425 

a)    Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 51.547.164 74.282.473 

b)    Vplačani presežek enot premoženja -3.050.763 547.980 

c)    Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 

č)    Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij -214.240 11.362.764 

d)    Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 11.658.870 -12.839.792 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 60.507.150 73.578.134 

Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 421.160 
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Zbirni izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

      v EUR 

    01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 

1.                  Prihodki od obresti 85.148 117.801 

2.                 Prihodki od dividend 2.315.698 2.958.334 

3.                Drugi finančni prihodki 319.003 705.265 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 4.239.661 2.490.288 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 8.826.824 2.364.268 

6. Drugi prihodki  0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 15.786.334 8.635.956 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 1.441.820 1.729.349 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico  49.242 60.527 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 13.994 37.165 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 37 0 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem  57.964 56.180 

13. Odhodki za obresti  0 94.187 

14. Drugi  finančni odhodki 234.666 163.103 

15. Iztržene izgube pri naložbah 208.935 1.185.286 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 1.935.907 17.773.919 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb  69.157 3.976 

18. Drugi odhodki  115.742 372.056 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 4.127.464 21.475.748 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 11.658.870 -12.839.792 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -1.988 14.257 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja -3.048.774 533.723 

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  8.608.108 -12.291.812 

    

 
 
 
3. Izjava izvršnih direktorjev ALTA Skladi d.d.  

 

Izvršna direktorja družbe ALTA Skladi d.d. potrjujeta računovodske izkaze za leto 2016 Krovnega 

sklada ALPEN in računovodske izkaze s pojasnili za podsklade: 

 

Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa,  

Alpen.Developed, delniški podsklad 

Alpen.Emerging, delniški podsklad 

 

Izvršna direktorja sta odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in 

pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja Krovnega sklada ALPEN in njegovih 

podskladov za poslovno leto 2016. 

 

Izvršna direktorja potrjujeta, da so: 

 računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem 

poslovanju krovnega sklada in podskladov in v skladu z veljavno zakonodajo ter 

Slovenskimi računovodskimi standardi;  

 dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve;  

 računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.  
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Izvršna direktorja sta tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, sprejem ustreznih ukrepov 

za zavarovanje premoženja, preprečevanje in odkrivanje prevar ter drugih nepravilnosti in 

nezakonitosti. 

 

Ljubljana, 15. 3. 2017 

ALTA Skladi d.d. 

 

 Tomaž Dvořak        Roman L. Ratkai 

Izvršni direktor        Izvršni direktor 
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4. Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj 

 
4.1. Predpisi za sestavljanje računovodskih izkazov  

 

Računovodski izkazi Krovnega sklada ALPEN in njegovih podskladov za leto 2016 so sestavljeni na 

podlagi: 

 Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 s 

spremembami in dopolnitvami;  v nadaljevanju ZISDU-3), 

 Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in  polletnem poročilu investicijskega sklada 

(Uradni list RS, št.100/15), 

 Sklepa o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 

11/16), 

 Slovenskih računovodskih standardov (2016) 

 Prospekta Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja.  

 

S 01. 01. 2016 je prenehal veljati Slovenski računovodski standard 38 (2006). Od 01. 01. 2016 se 

uporablja Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada. 

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve in posamezne rešitve ter vrednotenja finančnih 

instrumentov se ne razlikujejo od usmeritev, uporabljenih v zadnjem letnem poročilu. 

 

Poročila v celoti odražajo stanja, ki so razvidna iz računovodskih izkazov.  

  

4.2. Obseg revidiranja 

 

Predmet revidiranja so računovodski izkazi Krovnega sklada ALPEN in računovodski izkazi njegovih 

podskladov za poslovno leto 2016, predpisani z ZISDU-3, s Sklepom o računovodskih izkazih ter 

letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada, vsebini njihovih prilog s pojasnili, analitičnem 

kontnem načrtu, pravilih vrednotenja postavk v računovodskih izkazih in pravilih za izračunavanje čiste 

vrednosti sredstev investicijskega sklada, s Sklepom o revizijskem pregledu letnega poročila 

investicijskega sklada in s Prospektom Krovnega sklada ALPEN z vključenimi pravili upravljanja.  

 

Za potrebe revidiranja poročil in obvestil ter vrednosti enote premoženja so bili izbrani naslednji 

naključno izbrani datumi:  

 

 30. 6. 2016 in  

 30.9.2016.  

 

4.3. Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev in vrednotenj  

 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z določili Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in 

polletnem poročilu investicijskega sklada, vsebini njihovih prilog s pojasnili, analitičnem kontnem 

načrtu, pravilih vrednotenja postavk v računovodskih izkazih in pravilih za izračun čiste vrednosti 

sredstev investicijskega sklada.  

Predstavitvena valuta je EUR, izkazi pa so izdelani v EUR brez centov.  

 

4.4. Posebnosti vrednotenja premoženja podskladov krovnega sklada 

 

Za izkazovanje naložb v računovodskih izkazih Krovnega sklada ALPEN in v izkazih podskladov se 

upošteva SRS 3 (2016). 
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Obrestovani vrednostni papirji se izkazujejo z obrestmi vred v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri 

izdaji vrednostnih papirjev. 

 

Diskontirani kratkoročni vrednostni papirji se obravnavajo enako kot tisti, ki prinašajo obresti. 

Izkazujejo se po diskontirani nominalni vrednosti 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 z zaključnim tečajem trga, na katerem so kupljene, in v 

skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic. Tako dobljeni vrednosti se prištejejo tudi 

obresti, izračunane v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic.  

 

Brezkuponske obveznice se obravnavajo enako kot obrestovane obveznice. Izkazujejo se po 

diskontirani nominalni vrednosti, dnevno pa se obrestujejo v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri 

izdaji obveznic. 

 

Prednostne delnice z nespremenljivimi dividendami, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu 

vrednostnih papirjev, se izkazujejo enako kot obveznice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu 

vrednostnih papirjev. 

 

Udeležbene prednostne delnice se izkazujejo enako kot navadne delnice. 

 

Navadne delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po 

zadnjem dnevnem tečaju. 

 

Drugi vrednostni papirji se izkazujejo po zadnjem tečaju organiziranega trga vrednostnih papirjev 

oziroma po udenarljivi vrednosti. V drugih primerih se izkazujejo po nakupni vrednosti, razen v 

primerih skupnega ovrednotenja in v primerih, ko je naložba zaradi znakov oslabitev oslabljena. 

 

Če upravljavec vzajemnega sklada ugotovi, da je knjigovodska vrednost posameznega vrednostnega 

papirja, s katerim se ne trguje ali se z njim trguje neredno, premajhna ali prevelika, se lahko odloči za 

skupno ovrednotenje. Pri skupnem ovrednotenju se tak vrednostni papir izkaže po dokazani pošteni 

vrednosti. Če je dokazana poštena vrednost večja od knjigovodske, se razlika izkaže kot povečanje 

rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. Če je dokazana poštena vrednost manjša od 

knjigovodske, se za razliko oblikuje popravek vrednosti vrednostnega papirja. Družba ima izdelan 

model za vrednotenje v okviru skupnega ovrednotenja, ki ga je potrdil zunanji ocenjevalec vrednosti 

podjetij.  Zmanjšanje ali povečanje vrednosti naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega 

izida, se izkazuje kot neiztržena izguba ali neiztrženi dobiček pri naložbah. 

 

Pri ovrednotenju vrednostnega papirja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev se upošteva zadnji 

znani tečaj trga. Vrednostni papirji se vrednotijo po zadnjem znanem tečaju organiziranih trgov 

vrednostnih papirjev, na katerih so bili vrednostni papirji kupljeni.  Za obveznice, s katerimi se trguje na 

medbančnih trgih, se kadar tečaj ni redno objavljen uporablja model vrednotenja, ki izhaja iz podatkov, 

ki prihajajo s trga.  

Zadnji znani tečaj je zaključni tečaj organiziranega trga vrednostnih papirjev ali drug primerljiv tečaj, ki 

ga objavi organizator trga in je rezultat opravljenih poslov.  

 

Finančne naložbe se vrednotijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razen naložb v vrednostne 

papirje, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.  
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Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se razvrstijo v 

netržne vrednostne papirje v posesti do zapadlosti v plačilo ali v vrednostne papirje, razpoložljive za 

prodajo, njihovo prevrednotenje pa se evidentira v skladu s SRS 3 (2016).  

 

Sklad vrednoti finančne naložbe po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razen naložbe v 

vrednostne papirje, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ki se razvrstijo 

v netržne vrednostne papirje v skupino finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo ali v posesti do 

zapadlosti v plačilo. 

 

4.5. Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov 

 

Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju razvrstijo v: 

 - finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida; 

 - finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo; 

 - finančne naložbe v posojila ali 

 - za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 

Pri obračunavanju nakupa finančne naložbe se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja tako finančno 

sredstvo pripozna z upoštevanjem datuma trgovanja, kar velja tudi za obračunavanje prodaje finančne 

naložbe. Ta način se uporablja za vse nakupe in prodaje finančnih naložb. 

 

Finančna sredstva in finančne obveznosti, ki se izkazujejo v bilanci stanja, zajemajo: 

 

Postavka Denarna sredstva zajema dobroimetje na posebnem denarnem računu investicijskega 

sklada v domači in tuji valuti. Denarna sredstva v tujih valutah se dnevno vrednotijo po referenčnem 

tečaju ECB, ki velja ob 24.00 uri obračunskega dne, ki ga objavi Banka Slovenije. Denarna sredstva 

zajemajo tudi dodatna likvidna sredstva, ki služijo za namene zagotavljanja likvidnosti v primeru večjih 

izplačil iz investicijskega sklada ter v primeru, da tovrstno nalaganje ne pomeni naložbo sklada, kar 

določi upravljavec investicijskega sklada z zabeležko na depozitni pogodbi. Dodatna likvidna sredstva 

zajemajo predvsem depozite na odpoklic, ki se dnevno obrestujejo. 

Postavka Depoziti pri bankah zajemajo kratkoročno vezana sredstva pri bankah v državi in tujini z 

rokom dospelosti do 12 mesecev, za katere se dnevno obračunavajo pripadajoče obresti, skladno s 

pogodbenimi določili.  

Postavka Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev, zajemajo naložbe v vrednostne papirje in inštrumente 

denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, domačih oziroma tujih 

izdajateljev. Vrednotijo se po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, po zaključnem tečaju trga, na 

katerem so kupljeni. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga se dnevno prevrednotijo po 

referenčnem tečaju ECB, ki velja ob 24.00 uri obračunskega dne, ki ga objavi Banka Slovenije. 

Postavka Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev zajema naložbe v inštrumente 

denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, vendar so likvidne 

in je njihovo vrednost mogoče kadarkoli natančno določiti. 

Postavka Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov zajema naložbe v investicijske kupone 

oziroma delnice odprtih kolektivnih naložbenih podjemov (investicijskih skladov), s katerimi se ne 

trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev oziroma s katerimi se lahko trguje na organiziranem 

trgu vrednostnih papirjev. 

Postavka Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga vključuje 

kapitalske inštrumente, dolžniške inštrumente in inštrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje 

na organiziranem trgu oziroma, s katerimi se trguje na organiziranih trgih, ki niso iz seznama 

organiziranih trgov oziroma niso navedeni v Pravilih upravljanja. 
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Drugi prenosljivi vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se ne trguje na 

organiziranem trgu, se vrednotijo po nabavni vrednosti, drugi prenosljivi vrednostni papirji in 

inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranih trgih, ki pa niso iz seznama trgov 

skladno s Pravili upravljanja, se vrednotijo po pošteni vrednosti skozi poslovni izid po zaključnem 

tečaju trga, na katerem so kupljeni. 

Postavka Terjatve vključuje terjatve za prodane vrednostne papirje, terjatve do družbe za upravljanje, 

terjatve do skrbnika, terjatve za obresti in dividende in druge terjatve iz poslovanja. Terjatve se 

izkazujejo nepobotane z morebitnimi obveznostmi do istih pravnih ali fizičnih oseb in v izterljivi 

vrednosti z obračunanimi obrestmi do dneva sestave bilance. Terjatve v tuji valuti se dnevno 

prevrednotujejo po referenčnem tečaju ECB. 

Postavka Poslovne obveznosti vključuje obveznosti za nakup vrednostnih papirjev in drugih 

finančnih inštrumentov, obveznosti za kupljene investicijske kupone, obveznosti za vplačana in še 

nekonvertirana sredstva investitorjev, obveznosti do družbe za upravljanje, obveznosti do drugih oseb 

v zvezi s stroški upravljanja vzajemnega sklada, obveznosti do skrbnika, obveznosti do državnih in 

drugih institucij, obveznosti za prejete predujme in varščine ter druge obveznosti. Obveznosti se 

izkazujejo nepobotane z morebitnimi terjatvami do istih pravnih ali fizičnih oseb. V primeru, da so 

obveznosti izkazane v tuji valuti, se dnevno prevrednotijo po referenčnem tečaju ECB. 

Postavka Pasivne časovne razmejitve so kratkoročnega značaja in predstavljajo vnaprej vračunane 

stroške oziroma odhodke, ki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali 

poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki pa se še niso pojavili. Pasivne časovne razmejitve 

zajemajo: 

- vračunane stroške upravljavske provizije za pretekli mesec, 

- vračunane stroške skrbniške provizije za pretekli mesec, 

- stroške revidiranja letnih računovodskih izkazov in  

- stroške letnih in polletnih objav povzetkov revidiranih letnih in nerevidiranih polletnih poročil. 

Postavka  Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov zajema: 

- nominalno vrednost vplačanih enot premoženja, 

- vplačani presežek enot premoženja, 

- rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti, 

- preneseni čisti dobiček ali preneseno čisto izgubo iz prejšnjih obračunskih obdobij in 

- nerazdeljeni čisti dobiček ali čisto izgubo obračunskega obdobja. 

Izračun nakupne in prodajne vrednosti enote premoženja ter preračun vplačil in izplačil enot 

premoženja investicijskega sklada se opravlja na način, določen v pravilih upravljanja Krovnega 

sklada ALTA. Prodaja enot premoženja podskladov se evidentira za davčne namene po metodi FIFO. 

Pripoznana finančna naložba mora biti ob začetnem pripoznanju izmerjena po pošteni vrednosti. Če 

gre za finančno naložbo, ki ni razvrščena med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek 

poslovnega izida, je treba začetni pripoznani vrednosti prišteti stroške posla, ki izhajajo neposredno iz 

nakupa ali izdaje finančnega sredstva. Investicijski sklad vrednoti finančne naložbe po pošteni 

vrednosti preko poslovnega izida, razen naložbe v vrednostne papirje, s katerimi se ne trguje na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ki se razvrstijo v netržne vrednostne papirje v posesti do 

zapadlosti v plačilo ali v vrednostne papirje razpoložljive za prodajo. 

Po začetnem pripoznanju je treba izmeriti finančna sredstva, ki so finančna sredstva po pošteni 

vrednosti, brez odštetja stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji ali drugačni odtujitvi, razen: 

- finančne naložbe v posojila, ki se izmerijo po odplačni vrednosti; 

- finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, ki se izmerijo po odplačni vrednosti; 

- finančne naložbe v kapitalske inštrumente, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in 

katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, ter v izpeljane finančne inštrumente, ki 

so povezani s takimi finančnimi naložbami in jih je treba poravnati z njimi, se izmerijo po 

nabavni vrednosti. 
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Zbirna bilanca stanja in zbirni izkaz poslovnega izida Krovnega sklada ALTA izkazujeta v prvem 

stolpcu zbir postavk posameznih bilanc stanj oz. izkazov poslovnega izida vseh podskladov na dan 

31. 12. 2016. 

 

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj postavk v izkazu poslovnega izida 

 

Prihodki od obresti predstavljajo prihodke od obresti iz vrednostnih papirjev, obresti iz terjatev, 

prihodke od obresti iz posojil in depozitov ter druge obresti (obresti iz naslova denarnih sredstev na 

računu). 

Prihodki od dividend predstavljajo vse prihodke iz naslova dividend, ki izvirajo iz finančnih naložb 

vzajemnega sklada. Prihodki od dividend se pripoznajo ob nastanku terjatev za dividende. Dividende, 

za katere ni na razpolago vseh podatkov, se pripoznajo najkasneje na datum prejema dividende.  

Drugi finančni prihodki zajemajo prihodke iz naslova pozitivnih tečajnih razlik pripoznane v skladu z 

vrednotenjem finančnih instrumentov, terjatev in obveznosti ter deviznih sredstev.  

Drugi prihodki vsebujejo druge izredne prihodke. 

Pozitivne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo nakupno ceno oziroma vrednostjo na 

zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja se pri naložbah, izmerjenih po pošteni vrednosti prek 

poslovnega izida, izkazujejo kot iztrženi dobički pri naložbah. 

Neiztrženi dobički pri naložbah predstavljajo povečanje vrednosti naložbe, izmerjene po pošteni 

vrednosti prek poslovnega izida. Zajemajo pozitivne razlike med dnevno tržno ceno naložb in nakupno 

ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja. 

Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje zajemajo odhodke za upravljavsko provizijo, ki jo 

zaračunava družba za upravljanje posameznemu podskladu Krovnega sklada ALPEN in se 

obračunavajo v skladu s Prospektom Krovnega sklada ALPEN z vključenimi pravili upravljanja. 

Provizija za upravljanje je določena v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev podsklada na 

letni ravni in znaša  določen % čiste vrednosti sredstev sklada. Čista vrednost sredstev predstavlja 

razliko med skupnimi sredstvi sklada in obveznostmi sklada, izkazanimi v računovodskih izkazih na 

obračunski dan. Obračunski dan je vsak delovni dan v poslovnem letu. Seštevek čistih vrednosti 

sredstev vzajemnega sklada po obračunskih dnevih znotraj obračunskega obdobja deljen s številom 

obračunskih dni v tem obračunskem obdobju predstavlja povprečno čisto vrednost sredstev tega 

obračunskega obdobja oziroma poslovnega leta. Za Mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna 

Evropa Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa, znaša upravljavska provizija 2,00 

% od povprečne čiste vrednosti sredstev, za Alpen.Developed, delniški podsklad, znaša upravljavska 

provizija 2,00 %, za Alpen.Emerging, delniški podsklad, znaša upravljavska provizija 2,00 % od 

povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. 

Odhodki v zvezi z banko skrbnico predstavljajo obračunano provizijo za opravljanje skrbniških 

storitev. Za Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa, Alpen.Developed, delniški 

podsklad in Alpen.Emerging, delniški podsklad je skrbniška provizija od 1. 1. 2016 do vključno 28. 10. 

2016 znašala 0,070 %, od 29. 10. 2016 do vključno 20. 11. 2017 0,075 % in d 21. 11. 2016 do 31. 12. 

2016 0,050 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.  

Družba za upravljanje je poleg provizije za upravljanje in skrbniške provizije iz sredstev podsklada 

upravičena izvršiti plačila samo za tiste vrste stroškov v zvezi z upravljanjem podsklada, ki so 

opredeljeni v drugem odstavku 247. člena ZISDU-3 in so določeni v pravilih upravljanja podsklada 

krovnega sklada. Ti stroški so: 

- stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podskladov, kot so provizije in stroški 

borznih posrednikov, upravljavcev organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja, 

upravljavcev poravnalnih sistemov oziroma klirinškodepotnih družb, stroškov vstopanja na 

organizirane trge ter proporcionalnega dela stroškov provizij in drugih stroškov svetovalnih družb, 

povezanih s skupnim nastopom družbe za upravljanje z drugimi prodajalci pri prodaji sredstev 
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podskladov z namenom doseči izvedbo posla za račun podskladov ugodneje, kot bi jo bilo 

mogoče doseči brez skupnega nastopa;  

- stroški plačilnega prometa,  

- stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada in stroškov zunanjih strokovnjakov, 

povezanih s pripravo in revidiranjem letnega poročila;  

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-3 in drugih predpisih, ki zahtevajo 

obveščanje imetnikov investicijskih kuponov;  

- stroški uveljavljanja pravic iz finančnih instrumentov, ki so v lasti podskladov, za račun 

podskladov;  

- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 169. člena in drugega odstavka 170. člena ZISDU-

3; 

- davki in druge obvezne dajatve v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem 

premoženjem;  

- stroški obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih v skladu z ZISDU-3 družba za 

upravljanje najema za račun podskladov.  

Skrbnik je iz sredstev podsklada upravičen do povrnitve naslednjih stroškov: 

- stroški za vnos in izvršitev nalogov iz četrtega odstavka 180. člena ZISDU-3; 

- stroški hrambe oziroma vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov 

podskladov pri drugih bankah oziroma drugih pravnih osebah skladno s 172. členom ZISDU-3 ter 

s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga in stroški za provizije in drugi stroški povezani s 

pogodbo med klirinško depotno družbo in skrbniško banko;  

- stroški plačilnega prometa; 

- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 160. člena ZISDU-3 in drugega odstavka 170. člena 

ZISDU-3. 

Drugi finančni odhodki predstavljajo negativne tečajne razlike.  

Negativne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo nakupno ceno oziroma vrednostjo na 

zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja se pri naložbah, izmerjenih po pošteni vrednosti prek 

poslovnega izida, izkazujejo kot iztržene izgube pri naložbah. 

Kot neiztržene izgube pri naložbah se izkazujejo zmanjšanja vrednosti naložbe, izmerjene po 

pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Zajemajo negativne razlike med dnevno tržno ceno naložb in 

nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja. 

Drugi odhodki zajemajo predvsem stroške plačilnega prometa.  

Odhodki iz naslova slabitve naložb zajemajo odhodke iz naslova skupnega ovrednotenja naložb. 

Če upravljavec vzajemnega sklada ugotovi, da je knjigovodska vrednost posameznega vrednostnega 

papirja s katerim se ne trguje ali se z njim trguje neredno premajhna ali prevelika se lahko odloči za 

skupno ovrednotenje. Če je dokazana poštena vrednost manjša od knjigovodske se za razliko oblikuje 

popravek vrednosti vrednostnega papirja, ki se izkaže med odhodki iz naslova slabitve naložb.  

Čisti dobiček ali izguba kot rezultat razlike med celotnimi prihodki in odhodki sklada, ki so realizirani 

pri upravljanju in poslovanju sklada. 

Postavki Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja in Izenačevanje prihodka za 

izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja zajemata izenačevanje, potrebno pri nakupu in 

prodaji 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 

vzajemnega sklada. Če naložbenik udenari enoto premoženja, je v izplačilu poleg nominalne vrednosti 

vplačane enote premoženja zajet tudi sprotni dobiček ali izguba. 
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4.6.  Izkazovanje dobičkov 

 

Dokazani dobiček ali dokazana izguba pri finančnem sredstvu, izmerjenem po pošteni vrednosti prek 

poslovnega izida, se pripozna v poslovnem izidu prek finančnih prihodkov in odhodkov. Dokazani 

dobiček ali dokazana izguba pri finančnem sredstvu, razpoložljivem za prodajo, se pripozna 

neposredno v obveznostih do imetnikov investicijskih kuponov kot povečanje (dobiček) ali zmanjšanje 

(izguba) rezerv, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, če je poštena vrednost finančnega 

sredstva, razpoložljivega za prodajo, manjša od njegove pripoznane vrednosti, se pripozna negativne 

rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. Izgube kot posledice prevrednotenja zaradi 

trajne oslabitve, se pripoznajo kot izguba v poslovnem izidu. Dokazani dobiček ali izguba pri 

finančnem sredstvu, ki se izkazuje po odplačni vrednosti, se dobiček ali izguba pripozna v poslovnem 

izidu, ko so taka sredstva prevrednotena zaradi  oslabitve ali je zanje odpravljeno pripoznanje. 

 

Preračuni finančnih sredstev, izraženih v tujih valutah, ki so denarne postavke, se pripoznajo v 

poslovnem izidu. Preračuni ostalih finančnih sredstev in drugih bilančnih postavk, izraženih v tujih 

valutah, se izvajajo po referenčnem tečaju ECB na dan obračuna in pripoznajo v skladu z razvrstitvijo 

finančne naložbe. Obresti, izračunane po metodi efektivnih obresti, se pripoznajo v poslovnem izidu. 

Dividende za kapitalski inštrument se pripoznajo v poslovnem izidu, ko podjetje pridobi pravico do 

plačila oziroma najkasneje s prejemom plačila. 

 

4.7. Pojasnila o razdelitvi čistega dobička med obračunskim obdobjem 

 

V skladu s Pravili upravljanja in Prospektom Krovnega sklada ALPEN velja za vse podsklade, da  se 

dobiček zadrži in se izplača hkrati z izplačilom odkupne vrednosti investicijskega kupona 

posameznega podsklada Krovnega sklada ALPEN.  

 

 

4.8. Zakonska podlaga izračunavanja vrednosti enote premoženja 

 

Vrednosti enote premoženja posameznega podsklada Krovnega sklada ALPEN, katere je 

izračunavala družba ALTA Skladi d.d., družba za upravljanje, d.d. in poročala Agenciji za trg 

vrednostnih papirjev, so bile izračunane na podlagi: 

- Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 s 

spremembami in dopolnitvami,  v nadaljevanju ZISDU-3), 

- Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in  polletnem poročilu investicijskega sklada 

(Uradni list RS, št.100/15), 

- Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada 

(Uradni list RS, št. 11/16).  

 

4.9. Potrditev izkazov 

 

Izvršna direktorja družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Ljubljana, sta izkaze potrdila dne 

15. 3. 2017.  

 

4.10. Pregled uporabljenih inštrumentov za obvladovanje tveganj 

 

Na področju obvladovanja tveganj podskladov Krovnega sklada ALPEN družba za upravljanje ravna v 

skladu z Načrtom upravljanja tveganj Krovnega sklad ALPEN in njegovih podskladov. 

Načrt opredeljuje posamezna tveganja in postopke za njihovo obvladovanje. 
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Področja obvladovanja tveganj so: 

- tržno tveganje, 

- valutno tveganje, 

- likvidnostno tveganje, 

- obrestno tveganje, 

- kreditno tveganje, 

- tveganje nasprotne stranke, 

- tveganje poravnave, 

- tveganje skrbništva, 

- operativno tveganje. 

 

Družba je v letu 2016 izvajala vse potrebne postopke v zvezi z upravljanjem tveganj podskladov. V 

primeru povečanih tveganj so bili sprejeti ustrezni ukrepi, izvajanje katerih je družba tekoče spremljala. 

 

 

PRAVILA IZRAČUNA IN LASTNOSTI MODELA VAR 

 

Za spremljanje tržnega tveganja vrednosti naložb, enega izmed najbolj relevantnih tveganj za 

vlagatelje, se uporablja metoda VaR (Value at Risk). VaR je definiran kot največja izguba v portfelju (v 

% vrednosti portfelja oz. čiste vrednosti sredstev - ČVS), katero lahko pričakujemo v določenem % 

obdobij (glede na interval zaupanja, ki definira ta % obdobij). VaR sklada se izračunava na absolutni 

osnovi, in sicer VaR investicijskega sklada ne sme biti večja od 20 % čiste vrednosti sredstev 

investicijskega sklada. 

VaR se izračunava enkrat dnevno, temelji pa 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 najmanj 1 leto (250 obračunskih dni). 

 

VaR Alpen.SI Alpen.Developed Alpen.Emerging 

Povprečni  5,24% 10,76% 11,67% 

Najnižji  3,49% 9,19% 9,88% 

Najvišji  6,65% 11,76% 12,94% 

 

 
 

SINTETIČNI KAZALNIK TVEGANJ IN DONOSA ZA PODSKLADE ALPEN 

 

Družba izračunava tudi sintetični kazalnik tveganja in donosa (SRRI) in sicer v skladu z metodologijo, 

določeno v Priporočilih EFAMA (CESR) glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj 

(CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010. Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem 

in potencialnim donosom naložbe v sklad. Temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada 

(VEP) v zadnjih 5 letih. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv 

pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnosti. Ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa 

ostala nespremenjena, kategorizacija sklada se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija na 

lestvici ne pomeni naložbe brez tveganja. Prikaz sintetičnega kazalnika tveganj in donosa je na voljo v 

vsakokrat veljavnem dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada in v 

mesečnem poročilu podsklada.   
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Nižje tveganje                                   Višje tveganje
  
Potencialno nižji donos                           Potencialno višji donos 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       

   
Alpen.SI Alpen.Emerging 

   Alpen.Developed   
 
 
4.11. Naložbene tehnike in orodja upravljanja z naložbami podskladov Krovnega 

sklada ALPEN  

 

Družba za upravljanje za račun podskladov Krovnega sklada ALPEN za namene varovanja pred 

tveganji v letu 2016 ni uporabljala posebnih tehnik in orodij, ki se nanašajo na tržne vrednostne papirje 

in instrumente denarnega trga. 

 

4.12. Zadolževanje podskladov, zastavljeni in posojeni vrednostni papirji 

 

Vrednostni papirji nobenega podsklada Krovnega sklada ALPEN niso bili predmet zastav ali posoj, 

prav tako se noben podsklad v letu 2016 ni zadolževal in na dan 31. 12. 2016 ni bil zadolžen.  

 

4. 13. Učinki skupnega vrednotenja naložb 

 

V okviru skupnega ovrednotenja prevrednotenja naložb v letu 2016 ni bilo.  

 
4.14. Pomembni poslovni dogodki po datumu bilance stanja, ki vplivajo na 

razumevanje računovodskih izkazov   

 
Pomembnih poslovnih dogodkov po datumu bilance stanje, ki bi vplivali na razumevanje 

računovodskih izkazov, ni bilo.  

 

 

  

Nižje t 
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5. Podatki o čisti vrednosti sredstev (ČVS), vrednosti enot 
premoženja (VEP) in celotnih stroških poslovanja (CSP) na 
zadnji obračunski dan poslovnega leta za zadnja tri poslovna 
leta 

 

  
2016 2015 2014 

ČVS VEP CSP ČVS VEP CSP ČVS VEP CSP 

Alpen.SI, Mešani fleksibilni podsklad - 
Jugovzhodna Evropa 

53.431.340 0,9007 2,20% 66.629.324 0,7677 2,32% 85.434.893 0,9102 2,20% 

Alpen.Developed, delniški podsklad  5.150.057 7,9134 2,27% 5.289.510 7,0863 2,40% 5.338.359 6,6059 2,45% 

 
Alpen. Emerging, delniški podsklad  
 

1.368.553 5,0486 2,40% 1.434.591 4,3757 2,56% 1.906.954 5,2353 2,72% 

 

Celotni stroški poslovanja zajemajo vse stroške poslovanja podsklada, vključno s provizijo za 

upravljanje in provizijo za opravljanje skrbniških storitev, razen stroškov poslov s finančnimi 

instrumenti (transakcijskih stroškov) in njim primerljivih stroškov in jih vlagatelj neposredno ne 

poravnava. Izraženi so v odstotku od povprečne čiste vrednosti podsklada v enakem obdobju.  

 

 

6. Podatki o prejemkih družbe za upravljanje po 205. členu ZISDU-3 
 
 

1. Podatki o izplačanih prejemkih vsem zaposlenim v poslovnem letu 2016, izplačani s 

strani družbe za upravljanje 
v EUR 

Stalni prejemki 891.409 

Variabilni prejemki   114.966  

Skupaj 1.006.375 

Število upravičencev izplačanih prejemkov v poslovnem letu 2016 26 

 

Stalni prejemki vključujejo bruto plačo, regres, bonitete, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, 

jubilejne nagrade in druge prejemke. Variabilni del zajema stimulacijo in nagrajevanje zaposlenih.  

 
2. Podatek o izplačanih prejemkih v poslovnem letu 2016, izplačani s strani družbe za 

upravljanje višjemu vodstvu in neposrednim prevzemnikom tveganj 
v EUR 

Višje vodstvo 543.928 

Neposredni prevzemniki tveganj 0 

Skupaj 543.928 

 
3. Postopek izračuna izplačanih prejemnikov 

 

Plačna politika je urejena s Pravilnikom o plačah in povračilu stroškov, sprejetim dne 23. 12. 2016, 

Pravilnikom o operativnem nagrajevanju, sprejetim dne 5. 5. 2016 ter Pravilnikom o nagrajevanju in 

kršitvah za sektor upravljanja premoženje, sprejetim dne 8. 11. 2012. 

Družba sistem prejemkov še ni uskladila z določbami novega ZISDU-3, ki so stopile v veljavo 

17. 12. 2016. ZISDU-3 namreč  družbam za upravljanje v prehodnih določbah omogoča prehodno 

obdobje za uskladitev plačne politike.   
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4. Rezultat pregledov iz sedmega in devetega odstavka 73.a člena ZISDU-3 

 

Družba za upravljanje mora uskladiti svoje poslovanje z določbami 73.a, 73.b, in 73.c ZISDU-3 v roku 

enega leta po uveljavitvi ZISDU-3.  Družba bo razkrila podatke po 73.a členu ZISDU-3, ko bo uskladila 

svoje poslovanje.  

 
5. Bistvene spremembe v sprejeti plačni politiki 

 

Bistvenih sprememb v letu 2016 ni bilo. 
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II. POSEBNI DEL
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1. Poslovno poročilo in računovodski izkazi Alpen.SI, mešani 
fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa 

 
Naziv podsklada Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa 

DZU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Ljubljana 

Sedež Železna cesta 18, Ljubljana 

Izvršna direktorja DZU Tomaž Dvořak in Roman L. Ratkai 

Začetek poslovanja 12. 8. 2011 

Matična številka 3710912032 

Telefon 01 3 200 400 

Telefax 01 3 200 401 

Elektronski naslov skladi@alta.si  

Spletna stran www.alta.si  

Račun podsklada SI56 1010 0003 8923 670 

Upravljavska provizija 2,00 % od povprečne čiste vrednosti sredstev 

Skrbnik premoženja Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, Koper 

Vrsta investicijskega sklada Mešani fleksibilni podsklad 

 
Poročilo o poslovanju Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - 
Jugovzhodna Evropa 
 

V Sloveniji in v regiji jugovzhodne Evrope je bilo leto 2016 za vlagatelje uspešno, saj so de lnice v 

povprečju zrasle za slabih 13 odstotkov. Vrednosti delnic so po slabšem letu 2015, ko so se v Sloveniji 

zaustavili privatizacijski procesi, v preteklem letu ponovno pridobivale na vrednosti. Razlogov je več in 

so med seboj povezani. Slovenska podjetja, ki kotirajo na borzi so se po finančni krizi dokončno 

razdolžila do te mere, da lahko vso energijo usmerjajo v prodajo in razvoj produktov. V primerjavi s 

konkurenčnimi podjetji v regiji, kot tudi širom Evrope, so delnice slovenskih družb še vedno 

podcenjene in temu primerno izplačujejo dividende, ki so po donosu med najvišjimi v regiji. Posledično 

so vlagatelji ponovno na krilih optimizma v razvitih trgih začeli pridobivati zaupanje v delnice 

slovenskih družb in ob ničnih obrestnih merah, ki jih za svoje prihranke dobijo na bankah, je najboljša 

alternativa delniški trg z visokim dividendnim donosom. V letu 2016 je bila največja zgodba namera o 

prevzemu Skupine Gorenje s strani japonske multinacionalke Panasonic, ki se na koncu po skrbnem 

pregledu ni odločil za prevzem. Je pa ta namera slovenski kapitalski trg ponovno naredila zanimivega 

za vlagatelje. Slovenski borzni indeks SBITOP je v letu 2016 sicer zrasel zgolj za dobre 3 odstotke, 

kar je predvsem posledica več kot 15 odstotnega padca vrednosti delnic novomeškega farmacevta 

Krka, ki ima v indeksu največjo utež. 

V regiji so najvišji donos dosegle delnice hrvaških družb, ki so v povprečju, merjeno v evrih, pridobile 

dobrih 21 odstotkov. Delnice hrvaških družb so bile zadnjih nekaj let v mrtvem teku in leta 2016 so se 

končno prebudile. Na krilih rasti hrvaškega turizma in izvozno usmerjenih družb so bili poslovni 

rezultati nadpovprečni in temu primerno so se odzvali tudi vlagatelji. Najboljše rezultate so po 

pričakovanjih dosegle družbe, ki so neposredno ali posredno povezane s turizmom. 

Od pomembnejših trgov v regiji je potrebno omeniti še romunski kapitalski trg, ki počasi a vztrajno 

prevzema vodilno vlogo v regiji. Najpomembnejše družbe na romunskem trgu so v večini banke in 

družbe ki so povezane z energetiko. Podobno kot v Sloveniji, tudi romunske družbe izplačujejo 

nadpovprečno visoke dividende. Družbe v energetiki so sorazmerno nezadolžene, medtem ko je 

makroekonomska slika države izjemno privlačna. Brezposelnost je izjemno nizka, plače so v porastu 

in država, kot celota, je sorazmerno nezadolžena, kajti javni dolg znaša okrog 30 odstotkov BDP, kar 

je bistveno manj od povprečja EU. Kot rečeno, Bukarešta počasi a zanesljivo postaja, po vzoru 

Varšave, finančno središče jugovzhodne Evrope. 

mailto:skladi@alta.si
http://www.alta.si/


Krovni sklad ALPEN   Letno poročilo 2016 

21 
 

Podsklad Alpen.SI je v letu 2016 dosegel donos v višini 17,32 %, kar je za 4,70 odstotne točke več od 
primerjalnega indeksa Dj Stoxx Sub Balkan 30 Index, ki je dosegel donos v višini 12,62 %. 
 
 
Gibanje vrednosti enote premoženja (VEP) v letu 2016  Gibanje čiste vrednosti sredstev (ČVS) v letu 2016 

          
 
 
Struktura podsklada po državah na 31. 12. 2016               Struktura naložb po vrsti finančnega instrument na 31. 12. 
2016 
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Računovodski izkazi  
 
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 
  v  EUR 

 31.12.2016 31.12.2015 

I. Sredstva    

1. Denarna sredstva 4.170.941 7.439.076 

2. Depoziti pri bankah in posojila  0 0 

3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 46.827.041 55.789.512 

4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov  1.129.355 1.000.902 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 

7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga     1.406.714 1.406.714 

8. Terjatve 30.310 1.197.264 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9) 53.564.362 66.833.468 

Zunajbilančna sredstva 0 421.160 

     

II. Obveznosti do virov sredstev    

1. Poslovne obveznosti 38.826 9.724 

a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 

b) Obveznosti iz upravljanja 12.788 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 26.038 9.724 

2. Finančne obveznosti  0 0 

3. Pasivne časovne razmejitve 103.114 194.420 

4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov 53.422.422 66.629.324 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 47.700.278 69.799.531 

b) Vplačani presežek enot premoženja -2.969.988 593.053 

c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 

č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih 
obdobij -2.165.237 9.198.328 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 10.857.369 -12.961.588 

5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 5) 53.564.362 66.833.468 

Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 421.160 
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Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

  v  EUR 

 01.01.- 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015 

1. Prihodki od obresti                85.147 117.787 

2. Prihodki od dividend            2.189.829 2.817.467 

3. Drugi finančni prihodki              132.148 146.389 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 3.923.922 2.181.225 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 8.135.768 2.050.260 

6. Drugi prihodki  0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 14.466.814 7.313.128 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 1.312.179 1.584.932 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico  44.845 55.473 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 12.459 23.181 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev 37 0 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem  52.007 53.348 

13. Odhodki za obresti  0 94.187 

14. Drugi  finančni odhodki 127.555 130.613 

15. Iztržene izgube pri naložbah 120.950 1.146.432 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 1.771.343 16.823.980 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb  69.157 3.976 

18. Drugi odhodki  98.913 358.594 

19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18) 3.609.445 20.274.716 

20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19) 10.857.369 -12.961.588 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 15.693 -10.961 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja -2.985.681 604.014 

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  7.887.381 -12.368.535 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot 
premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,19 -0,14 

 
Izkaz denarnih tokov 

  

 

   v EUR 

 
 01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja vzajemnega sklada 244.398 645.499 

2. Izdatki za plačilo odkupnih vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada 23.564.155 6.300.303 

3. 
Dobiček, izplačan med obračunskim obdobjem, ali druga izplačila imetnikom 
enot premoženja 0 0 

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1 - 2 - 3) -23.319.757 -5.654.803 

5. Prejemki pri prodaji naložb 19.462.034 22.983.356 

6. Izdatki pri nakupu naložb 558.926 11.924.798 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 3.424.842 2.890.844 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 2.276.328 2.193.009 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja (5 - 6 + 7 - 8) 20.051.622 11.756.394 

10. 
Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja in upravljanju 
premoženja (4 +9) -3.268.135 6.101.590 

11. Končno stanje denarnih sredstev vzajemnega sklada (12 + 13) 4.170.941 7.439.076 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) -3.268.135 6.101.590 

13. Začetno stanje denarnih sredstev vzajemnega sklada 7.439.076 1.337.486 
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Denarna sredstva, izkazana v Izkazu denarnega toka, zajemajo: 

- denarna sredstva na TRR računu, 

- denarna sredstva na deviznem računu in  

- denarne ustreznike, t.j. depozitna sredstva na odpoklic pri bankah. 

 
 
Izkaz gibanja vrednosti enot premoženja podsklada za leto 2016 

      v EUR 

  

Nominalna 
vrednost 

vplačanih enot 
premoženja 

Vplačani 
presežek 

enot 
premoženja 

Rezerve, 
nastale iz 

vrednotenja po 
pošteni 

vrednosti 

Preneseni 
dobiček/ 
izguba 

(preteklih let) 

Nerazdeljeni 
čisti dobiček 

(izguba) 
obračunskega 

obdobja  

Skupaj 

Stanje 01.01.2016 69.799.531 593.053 0 9.198.328 -12.961.588 66.629.324 

Prenos dobička  -593.053  -12.368.535 12.961.588 0 

Vplačila investicijskih kuponov 238.744   -10.838 0 227.906 

Izplačila investicijskih kuponov -22.337.997   1.015.808  -21.322.189 

Vračunan tekoči dobiček (izguba) v 
ceni prodanega kupona  15.693    15.693 

Vračunan tekoči dobiček (izguba) v 
ceni izplačanega kupona  -2.985.681    -2.985.681 

Čisti dobiček ali izguba 
obračunskega obdobja     10.857.369 10.857.369 

Stanje 31.12.2016 47.700.278 -2.969.988 0 -2.165.237 10.857.369 53.422.422 

                                                                                                           
Izkaz gibanja števila enot premoženja za leto 2016 

 

Stanje 01.01.2016   86.788.450,0500 

Vplačani investicijski kuponi v letu 2016 296.868,1147 

Izplačani investicijski kuponi v letu 2016 27.774.115,5180 

Stanje 31.12.2016   59.311.202,6467 

 
 
Izkaz gibanja vrednosti enot premoženja podsklada za leto 2015 

      v EUR 

  

Nominalna 
vrednost 

vplačanih enot 
premoženja 

Vplačani 
presežek 

enot 
premoženja 

Rezerve, 
nastale iz 

vrednotenja po 
pošteni 

vrednosti 

Preneseni 
dobiček/ 
izguba 

(preteklih let) 

Nerazdeljeni 
čisti dobiček 

(izguba) 
obračunskega 

obdobja  

Skupaj 

Stanje 01.01.2015 75.487.483 -1.198.046 0 -14.192.964 25.338.420 85.434.893 

Prenos dobička 0 1.198.046  24.140.374 -25.338.420 0 

Vplačila investicijskih kuponov 573.729   75.549  649.278 

Izplačila investicijskih kuponov -6.261.681 0  -824.631  -7.086.312 

Vračunan tekoči dobiček (izguba) v 
ceni prodanega kupona  -10.961    -10.961 

Vračunan tekoči dobiček (izguba) v 
ceni izplačanega kupona  604.014    604.014 

Čisti dobiček ali izguba 
obračunskega obdobja 0    -12.961.588 -12.961.588 

Stanje 31.12.2015 69.799.531 593.053 0 9.198.328 -12.961.588 66.629.324 
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Izkaz gibanja števila enot premoženja za leto 2015 

 

Stanje 01.01.2015   93.860.559,5767 

Vplačani investicijski kuponi v letu 2015 713.334,9581 

Izplačani investicijski kuponi v letu 2015 7.785.444,4848 

Stanje 31.12.2015   86.788.450,0500 

 
 
 
Razkritja in pojasnila k računovodskim izkazom 
 
Razkritje posameznih vrst stroškov, opredeljenih v 247. in 248. členu ZISDU-3 člena Zakona o 

investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3): 

Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje so obračunani kot stroški upravljanja investicijskega sklada 

v višini 2,00 % čiste vrednosti sredstev družbe in znašajo 1.312.179  EUR. 

V skladu z ZISDU-3 je družba za upravljanje iz sredstev sklada upravičena izvršiti plačila za 

naslednje vrste stroškov: 

- stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada, kot so provizije in 

stroški borznih posrednikov, upravljavcev organiziranih trgovin večstranskih sistemov 

trgovanja, upravljavcev poravnalnih sistemov oziroma klirinško depotnih družb, ki znašajo 

52.007 EUR; 

- stroške plačilnega prometa, ki znašajo 98.913 EUR; 

- stroške revidiranja letnega poročila krovnega sklada in stroške  zunanjih strokovnjakov, 

povezanih s pripravo in revidiranjem letnega poročila, ki znašajo 12.459 EUR; 

- stroške obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 37 EUR; 

- davke in druge obvezne dajatve v zvezi s premoženjem podsklada oziroma s prometom s tem 

premoženjem, ki znašajo 0 EUR; 

- stroške skrbniških storitev skrbnika, ki znašajo 44.845 EUR. 

 

Ostala razkritja 

Podsklad ni davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), prav tako ni davčni 

zavezanec po Zakonu o davku od dobička pravnih oseb, ker ni pravna oseba. 

Izvenbilančnih postavk, ki bi lahko vplivale na višino sredstev vzajemnega sklada, sklad nima. 

Podsklad na dan 31. 12. 2016 nima zastavljenih nobenih vrednostnih papirjev iz svojega portfelja. 

 

Razkritja nakupov in prodaj naložb, ki niso uvrščene med finančna sredstva, izmerjena po 

pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter stroškov neposredno povezanih z nakupi in 

prodajami teh naložb 

Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa v letu 2016 ni imel nakupov in prodaj 

vrednostnih papirjev, ki niso uvrščena med finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek 

poslovnega izida. 

 

Razkritje naložb iz 162. člena ZISDU-3 

Podsklad na dan 31. 12. 2016 ni imel naložb v depozite, vrednostne papirje ali instrumente denarnega 

trga, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega 

podsklada. 

 

 

 

 

 



Krovni sklad ALPEN   Letno poročilo 2016 

26 
 

Večji nakupi in večje prodaje investicijskih kuponov 

 

Največje prodaje enot premoženj – deset največjih 

 

Datum VEP Število enot premoženja Vrednost enote premoženja 

5.8.2016 34.161,32 0,8374 

5.2.2016 32.216,60 0,7442 

7.11.2016 30.365,41 0,8836 

7.3.2016 28.605,36 0,7544 

5.9.2016 24.769,00 0,8596 

6.9.2016 23.891,36 0,8609 

5.1.2016 23.141,17 0,7692 

5.7.2016 19.939,62 0,8077 

5.10.2016 19.826,65 0,8837 

5.5.2016 15.101,81 0,7848 

 

 
Največji odkupi enot premoženja – deset največjih 
 
 

Datum VEP Število enot premoženja Vrednost enote premoženja 

19.10.2016 -10.731.971,11 0,8825 

7.9.2016 -4.497.225,00 0,8656 

19.10.2016 -3.761.064,65 0,8825 

19.10.2016 -3.761.064,65 0,8825 

14.11.2016 -761.338,00 0,8542 

9.9.2016 -550.024,00 0,8696 

9.9.2016 -535.631,00 0,8696 

19.10.2016 -494.975,61 0,8825 

9.9.2016 -290.178,00 0,8696 

26.8.2016 -149.019,00 0,8587 
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Izkaz premoženja 

 
Izkaz premoženja izkazuje sredstva sklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno politiko 

sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanje) in valuto, v kateri so izražene. Pri 

vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvirna valuta, vrednost v izvirni valuti, vrednost 

po izvirnih valutah v evrih in delež v sredstvih sklada. 

 

Podsklad: Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa 

Dan/mesec/leto: 31. 12. 2016 

 

  

DEPOZITNA INSTITUCIJA OZNAKA DEPOZITA 
DRŽAVA DEPOZITNE 

INSTITUCIJE 
VREDNOST ČVS V 

EUR 
VREDNOST V 

EUR DELEŽ V ČVS 
DELEŽ V SREDSTVIH 

SKLADA 
IZVIRNA 
VALUTA 

VREDNOST V IZVIRNI 
VALUTI 

          
                     

          

                     

                     

IZDAJATELJ 
OZNAKA 
NALOŽBE 

DRŽAVA 
IZDAJATELJA 

ŠTEVILO VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 

VREDNOST ČVS V 
EUR 

VREDNOST V 
EUR 

DELEŽ V 
IZDAJI VP 

DELEŽ V 
ČVS DELEŽ V SRED. 

IZVIRNA 
VALUTA 

VREDNOST V IZVIRNI 
VALUTI 

VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI 

EUR BAM CAD HRK MKD RON RSD SEK TRY USD 

3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP       46.827.040,98 46.827.040,98   87,65 87,42     27.698.966,40 3.742.245,63   8.529.854,38 2.575.110,07 2.450.591,39 1.766.546,52 0,00 63.726,59   

3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP       46.827.040,98 46.827.040,98   87,65 87,42     27.698.966,40 3.742.245,63   8.529.854,38 2.575.110,07 2.450.591,39 1.766.546,52 0,00 63.726,59   

3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu        27.698.966,40 27.698.966,40   51,85 51,71     27.698.966,40                   

3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP       27.698.966,40 27.698.966,40   51,85 51,71     27.698.966,40                   

3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji       27.698.966,40 27.698.966,40   51,85 51,71     27.698.966,40                   

3.1.1.1.1.1   - Delnice gospodarskih družb       27.698.966,40 27.698.966,40   51,85 51,71     27.698.966,40                   

    PETROL d.d., Ljubljana PETG SVN 8.070 2.622.750,00 2.622.750,00 0,39 4,91 4,90 EUR 2.622.750,00 2.622.750,00                   

    CINKARNA Celje, d.d. CICG SVN 32.378 5.245.236,00 5.245.236,00 3,97 9,82 9,79 EUR 5.245.236,00 5.245.236,00                   

    TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TLSG SVN 26.548 1.887.562,80 1.887.562,80 0,41 3,53 3,52 EUR 1.887.562,80 1.887.562,80                   

    SAVA RE d.d. POSR SVN 253.312 3.348.784,64 3.348.784,64 1,47 6,27 6,25 EUR 3.348.784,64 3.348.784,64                   

    UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D. UKIG SVN 183.433 3.576.943,50 3.576.943,50 7,84 6,70 6,68 EUR 3.576.943,50 3.576.943,50                   

    KD GROUP, FINANČNA DRUŽBA, D.D. SKDR SVN 444 43.956,00 43.956,00 0,24 0,08 0,08 EUR 43.956,00 43.956,00                   

    SKUPINA PRVA d.d. PPDT SVN 11.910 237.604,50 237.604,50 5,88 0,44 0,44 EUR 237.604,50 237.604,50                   

    GORENJE, d.d. GRVG SVN 793.208 4.755.281,96 4.755.281,96 3,25 8,90 8,88 EUR 4.755.281,96 4.755.281,96                   

    KRKA, d.d., Novo mesto KRKG SVN 46.399 2.454.507,10 2.454.507,10 0,13 4,59 4,58 EUR 2.454.507,10 2.454.507,10                   

    ISTRABENZ  d.d. ITBG SVN 191.900 4.797,50 4.797,50 3,70 0,01 0,01 EUR 4.797,50 4.797,50                   

    ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ZVTG SVN 141.532 3.283.542,40 3.283.542,40 0,62 6,15 6,13 EUR 3.283.542,40 3.283.542,40                   

    DATALAB Tehnologije d.d. DATR SVN 100.000 238.000,00 238.000,00 4,72 0,45 0,44 EUR 238.000,00 238.000,00                   

3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu       19.128.074,58 19.128.074,58   35,81 35,71       3.742.245,63   8.529.854,38 2.575.110,07 2.450.591,39 1.766.546,52 0,00 63.726,59   

3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP       19.128.074,58 19.128.074,58   35,81 35,71       3.742.245,63   8.529.854,38 2.575.110,07 2.450.591,39 1.766.546,52 0,00 63.726,59   

3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji       19.128.074,58 19.128.074,58   35,81 35,71       3.742.245,63   8.529.854,38 2.575.110,07 2.450.591,39 1.766.546,52 0,00 63.726,59   

3.1.2.1.1.1   - Delnice gospodarskih družb       17.361.535,74 17.361.535,74   32,50 32,41       2.935.441,16   8.529.854,38 2.575.110,07 1.490.857,02 1.766.546,52 0,00 63.726,59   

    ATLANTIC GRUPA D.D. ATGRRA CZ HRV 10.200 1.190.047,22 1.190.047,22 0,31 2,23 2,22 HRK 8.996.399,97       1.190.047,22             

    JAMNICA D.D. JMNCRA CZ HRV 45 833.366,40 833.366,40 0,20 1,56 1,56 HRK 6.299.999,97       833.366,40             

    BOSNA AUTO DD SARAJEVO BOATRK2 BT BIH 25.825 462.011,91 462.011,91 7,57 0,86 0,86 BAM 903.616,75   462.011,91                 

    BAKANLAR MEDYA AS BAKAN TI TUR 168.748 63.726,59 63.726,59 5,11 0,12 0,12 TRY 236.247,21                 63.726,59   

    FERSPED SKOPJE FERS MS MKD 1.211 826.782,41 826.782,41 6,69 1,55 1,54 MKD 50.862.000,30         826.782,41           

    NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD NIIS SG SRB 177.778 1.066.118,52 1.066.118,52 0,11 2,00 1,99 RSD 131.555.720,40             1.066.118,52       

    POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA PZBLRA BK BIH 3.167.780 565.261,41 565.261,41 3,37 1,06 1,06 BAM 1.105.555,22   565.261,41                 

    BH TELECOM D.D. BHTSR BT BIH 78.851 610.785,52 610.785,52 0,12 1,14 1,14 BAM 1.194.592,64   610.785,52                 

    BIHACKA PIVOVARA DD BIHAC BIPVR BT BIH 78.300 340.290,31 340.290,31 3,08 0,64 0,64 BAM 665.550,00   340.290,31                 

    AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGRAD AERO SG SRB 65.549 614.072,51 614.072,51 0,19 1,15 1,15 RSD 75.774.644,11             614.072,51       

    ZTC BANJA VRUICA AD TESLIC BVRURA BK BIH 2.117.483 519.672,90 519.672,90 6,30 0,97 0,97 BAM 1.016.391,85   519.672,90                 

    TE-TO AD SENTA TETO SG SRB 8.880 86.355,49 86.355,49 2,22 0,16 0,16 RSD 10.655.999,76             86.355,49       

    TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. TPNGRA CZ HRV 159.230 1.579.725,39 1.579.725,39 2,21 2,96 2,95 HRK 11.942.250,03       1.579.725,39             

    SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA SNG RO ROU 176.600 972.681,21 972.681,21 0,05 1,82 1,82 RON 4.415.000,01           972.681,21         
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    JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO JPESR BT BIH 47.391 290.525,30 290.525,30 0,16 0,54 0,54 BAM 568.218,10   290.525,30                 

    TRANSGAZ SA MEDIAS  TGN RO ROU 8.000 518.175,81 518.175,81 0,07 0,97 0,97 RON 2.352.000,00           518.175,81         

    TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA TLKMRA BK BIH 281.666 146.893,81 146.893,81 0,06 0,27 0,27 BAM 287.299,32   146.893,81                 

    GRANIT SKOPJE GRNT MS MKD 29.841 281.830,05 281.830,05 0,97 0,53 0,53 MKD 17.337.621,02         281.830,05           

    VALAMAR RIVIERA D.D. RIVPRA CZ HRV 250.608 1.155.627,19 1.155.627,19 0,00 2,16 2,16 HRK 8.736.194,87       1.155.627,19             

    ADRIS GRUPA D.D. ADRSPA CZ HRV 18.307 1.113.720,03 1.113.720,03 0,27 2,08 2,08 HRK 8.419.389,31       1.113.720,03             

    LEDO D.D. LEDORA CZ HRV 1.174 1.656.244,30 1.656.244,30 0,37 3,10 3,09 HRK 12.520.710,03       1.656.244,30             

    AD PLASTIK d.d. ADPLRA CZ HRV 54.842 1.001.123,85 1.001.123,85 1,31 1,87 1,87 HRK 7.568.195,97       1.001.123,85             

    KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE KMB MS MKD 31.325 1.466.497,61 1.466.497,61 1,37 2,75 2,74 MKD 90.215.999,97         1.466.497,61           

3.1.2.1.1.2   - Delnice zaprtih investicijskih skladov       1.766.538,84 1.766.538,84   3,31 3,30       806.804,47       959.734,37         

    ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR CRBFRK1 BT BIH 28.300 53.537,37 53.537,37 0,93 0,10 0,10 BAM 104.709,99   53.537,37                 

    IF BOSFIN D.D., SARAJEVO K2 BSNFRK2 BT BIH 370.082 605.503,75 605.503,75 12,18 1,13 1,13 BAM 1.184.262,40   605.503,75                 

    ZIF FORTUNA FOND DD BIHAC FRTFRK1 BT BIH 72.250 147.763,35 147.763,35 3,23 0,28 0,28 BAM 288.999,99   147.763,35                 

    FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND FP RO ROU 5.479.540 959.734,37 959.734,37 0,05 1,80 1,79 RON 4.356.234,31           959.734,37         

5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV       1.129.355,02 1.129.355,02   2,11 2,11       157.155,89   972.199,13             

5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo       972.199,13 972.199,13   1,82 1,82           972.199,13             

5.1.2   - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS       972.199,13 972.199,13   1,82 1,82           972.199,13             

    NETA NEW EUROPE NFDA-U-NEUR HRV 43.674 373.379,11 373.379,11 0,00 0,70 0,70 HRK 2.822.634,06       373.379,11             

    NETA MULTICASH NETA MultiCash HRV 26.489 376.608,76 376.608,76 0,00 0,70 0,70 HRK 2.847.049,24       376.608,76             

    KD VICTORIA KDVICTO CZ HRV 76.170 222.211,26 222.211,26 0,00 0,42 0,41 HRK 1.679.850,46       222.211,26             

5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo       157.155,89 157.155,89   0,29 0,29       157.155,89                 

5.2.2   - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS       157.155,89 157.155,89   0,29 0,29       157.155,89                 

    OIF LILIUM BALANCED LILIUM BALANCED BIH 36.148 157.155,89 157.155,89 0,00 0,29 0,29 BAM 307.370,20   157.155,89                 

7 DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA        1.406.714,33 1.406.714,33   2,63 2,63     1.406.714,33                   

7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev       1.406.714,33 1.406.714,33   2,63 2,63     1.406.714,33                   

    HOTELI BERNARDIN, d.d. Portorož HBPN SVN 949.281 1.044.209,10 1.044.209,10 5,92 1,95 1,95 EUR 1.044.209,10 1.044.209,10                   

    CERTA d.d. CTCG SVN 217.069 362.505,23 362.505,23 9,60 0,68 0,68 EUR 362.505,23 362.505,23                   

PREMOŽENJE SKUPAJ 
   

49.363.110,33 49.363.110,33 
 

92,40 92,16 
  

29.105.680,73 3.899.401,52 0,00 9.502.053,51 2.575.110,07 2.450.591,39 1.766.546,52 0,00 63.726,59 0,00 

                     

                     
1. DENARNA SREDSTVA       4.029.000,81 4.170.941,44   7,54 7,79     4.028.999,40 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25   1,15 

    1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada        4.029.000,81 4.170.941,44   7,54 7,79     4.028.999,40 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25   1,15 

8 TERJATVE       30.310,39 30.310,39   0,06 0,06     0,00 10.570,30   0,00 0,00 0,00 19.740,09       

    8.6 Terjatve za dividende       30.310,39 30.310,39   0,06 0,06     0,00 10.570,30   0,00 0,00 0,00 19.740,09       

                     SREDSTVA 
   

53.422.421,53 53.564.362,16 
 

100,00 100,00 
  

33.134.680,13 3.909.971,82 0,01 9.502.053,51 2.575.110,07 2.450.591,39 1.786.286,61 0,25 63.726,59 1,15 
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2. Poslovno poročilo in računovodski izkazi Alpen.Developed, 
delniški podsklad 
 

Naziv podsklada Alpen.Developed, delniški podsklad  

Družba za upravljanje ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Ljubljana 

Sedež Železna cesta 18, Ljubljana 

Izvršna direktorja DZU Tomaž Dvořak in Roman L. Ratkai 

Začetek poslovanja 1. 7. 2014 

Matična številka 3710912029 

Telefon 01 3 200 400 

Telefax 01 3 200 401 

Elektronski naslov skladi@alta.si 

Spletna stran www.alta.si 

Transakcijski račun podsklada SI56 1010 0003 8067 548 

Upravljavska provizija 2,00 % od povprečne čiste vrednosti sredstev 

Skrbnik premoženja Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška 14, Ljubljana 

Vrsta investicijskega sklaa Delniški globalni podsklad razvitih trgov 

 
 

Poročilo o poslovanju Alpen.Developed, delniški podsklad 
 
Ko se iz distance ozremo nazaj v leto 2016 lahko ugotovimo, da je bilo izjemno volatilno, 

nepredvidljivo, polno preobratov in politično pestro. Po vseh dogodkih, ki so se zvrstili so svetovne 

delnice razvitih trgov v povprečju leto 2016 zaključile z 8,5 odstotnim donosom. 

Leto se je začelo s šokom in izjemno intenzivno razprodajo svetovnih delnic, ki jo je povzročila 

razprodaja kitajskih delnic. V dobrem mesecu so svetovni trgi v povprečju izgubili 15 % vrednosti in se 

tako za las izognile etiketi medvedjega trenda (padec, ki je večji od 20 %). Kitajske delnice so v tem 

obdobju padle za 20 % in od začetka decembra 2015 slabih 25 %, kar je v danem trenutku pomenilo, 

da so delnice na kitajskem zašle v medvedji trend. Vzrok za tako intenzivno razprodajo je bil strah 

pred nadaljnjo devalvacijo kitajske valute in posledično pospešeno ohlajevanje kitajskega 

gospodarstva, kar bi imelo negativne posledice na svetovno gospodarstvo. Po objavi poslovnih 

rezultatov in makroekonomskih kazalnikov se je bojazen pred recesijo zelo hitro razblinila in delniški 

trgi so tako hitro kot so vrednost izgubili tudi pridobili nazaj.  

Drugi izjemno pomemben dogodek se je zgodil z referendumom v Veliki Britaniji, ko so volivci konec 

junija glasovali o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije (Brexit). V mesecih in tednih pred 

glasovanjem so vse javnomnenjske raziskave predvidevale, da bodo volivci glasovali za obstanek v 

skupnosti. Res da se je v tednih pred glasovanjem razkorak med ZA in PROTI zmanjševal, so 

investitorji po celem svetu pričakovali gladko zavrnitev referenduma in obstoj Velike Britanije v EU. 

Temu primerno je po razglasitvi rezultatov sledil šok, tako na političnem parketu, kot tudi in predvsem 

na kapitalskem trgu. Temu primerno je bilo tudi razpoloženje vlagateljev, ki so svetovne borzne 

indekse pognali 5 in več odstotkov navzdol. Razprodaja na delniških trgih je trajala nekaj dni in po 

realizaciji, da se svet še kar vrti naprej je večina svetovnih indeksov izgubljeno vrednost pridobila 

nazaj v tednu dni, tako da tehnično gledano temu dogodku ne moremo reči niti korekcija, čeprav se je 

zdelo, da bo rezultat glasovanja povod za korekcijo, če ne že za recesijo.  

Po stabilizaciji razmer in konsolidacije kapitalskih trgov se je počasi začela bitka za ameriški 

predsedniški položaj med kandidatoma demokratov Hillary Clinton in republikancev Donaldom 

Trumpom. Donald Trump je celotno kampanjo gradil na opustitvi politične korektnosti in poudarjanju 

neposrednosti, na čase bizarnosti začinjene s populizmom. Javnomnenjske ankete so ves čas 

predvidevale gladko zmago Hillary Clinton in po teh sodeč bi le čudež pomagal zmagi Donalda 

mailto:skladi@alta.si
http://www.alta.si/
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Trumpa. Razlika je bila tako velika, da je bilo samo vprašanje s kako veliko razliko bo zmagala Hillary 

Clinton. Izid volitev je bil najmanj tako šokanten kot glasovanje o Brexitu in pričakovati je bilo svetovno 

razprodajo na delniških trgih. Če je ta po šoku v Veliki Britaniji trajala slab teden, je po zmagi Trumpa 

vse skupaj trajalo zgolj nekaj ur in do konca leta so delnice na svetovnih razvitih trgih v povprečju 

pridobile dobrih 6 odstotkov. Pesimizem je ob zmagi Trumpa nemudoma zamenjal optimizem, glavni 

razlog pa je njegov načrt o znižanju davkov, povečanju investicij v javno infrastrukturo in deloma tudi v 

protekcionizmu, kar naj bi po Trumpovo v ZDA obudilo in povečalo delovna mesta v proizvodnji.  

Poleg političnih dogodkov je v preteklem letu imela pomemben vpliv cena nafte, ki je v januarju 

dosegla najnižjo vrednost v 15 letih. Do konca leta cena surove nafte pridobila 57 odstotkov vrednosti, 

potem ko so države proizvajalke, ki so združene v organizaciji OPEC, napovedale znižanje 

proizvodnje. Dejanski dogovor o znižanju so dosegli ob koncu leta. Zlato se je gibalo primerno 

političnemu dogajanju in je močno naraslo pred in takoj po glasovanju o Brexitu in po predsedniških 

volitvah v ZDA. Ob koncu leta pa je žlahtna kovina zaključila dobrih 8 odstotkov višje kot v začetku leta 

(merjeno v USD). Dolar je proti evru v letu 2016 pridobil 3,2 odstotka in se je ob koncu leta že močno 

približal pariteti. Najvišjo vrednost je dosegel v začetku decembra, ko je bil tečaj 1,039 dolarja za evro. 

V letu 2016 smo se iz vseh dogodkov, ki so bili »na papirju« izjemnega pomena (Brexit, volitve v ZDA, 

vojna na bližnjem vzhodu, begunska kriza v Evropi, ipd.) naučili, da je iz perspektive vlagatelja 

potrebno gledati iz širše perspektive in da panika ni prava pot. V letu 2016 so ne glede na izide volitev 

na koncu prevladali poslovni rezultati in makroekonomsko okolje. Podjetja so po večini objavljala 

boljše rezultate od pričakovanj, na drugi strani se je pa makroekonomska slika v ZDA kot tudi v Evropi 

izboljševala. Brezposelnost se je konstantno zniževala, plače so se začele povečevati in po dolgem 

času je na vidiku tudi zmerna inflacija, ki je izjemno pomembna za gospodarsko rast. V takšnem 

okolju, ki ga podpirajo izjemno nizke obrestne mere, so tudi na videz šokantni politični dogodki 

povsem razvodeneli in posledično so bili vlagatelji  pripravljeni sprejeti nekoliko več tveganja. 

Pomembna podpora tveganju pa so nedvomno vrednotenja delniških trgov, ki so ne glede na dogodke 

daleč od precenjenosti, ki smo jim bili priča leta 2000, ko je počil dot.com balonček. 

Podsklad Alpen.Developed je v letu 2016 dosegel donos v višini 11,67 %, kar je za 2,78 odstotne 

točke več od primerjalnega indeksa S&P Global 100, ki je dosegel donos v višini 8,89 %. 

 

Gibanje vrednosti enote premoženja (VEP) v letu 2016  Gibanje čiste vrednosti sredstev (ČVS) v letu 2016 

  
  

Struktura podsklada po državah na 31. 12. 2016   Struktura podsklada po dejavnosti na 31. 12. 2016 
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Računovodski izkazi  
 
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 
  v  EUR 

 
 

31.12.2016 
 

31.12.2015 

I. Sredstva   

1. Denarna sredstva 329.203 340.900 

2. Depoziti pri bankah in posojila  0 0 

3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 4.545.192 4.527.631 

4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov  257.856 432.282 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 

7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0 

8. Terjatve 439.138 3.694 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9) 5.571.389 5.304.507 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 

      

II. Obveznosti do virov sredstev     

1. Poslovne obveznosti 410.979 0 

a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 410.966 0 

b) Obveznosti iz upravljanja 12 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 0 

2. Finančne obveznosti  0  0 

3. Pasivne časovne razmejitve 10.353 14.996 

4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov 5.150.057 5.289.511 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 2.715.723 3.114.831 

b) Vplačani presežek enot premoženja -46.839 -35.334 

c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 

č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih 
obdobij 1.896.033 1.816.115 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 585.140 393.899 

5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 5) 5.571.389 5.304.507 

Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

  v  EUR 

 01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015 

1. Prihodki od obresti                1 12 

2. Prihodki od dividend            89.958 94.756 

3. Drugi finančni prihodki              127.002 390.890 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 250.165 309.063 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 500.143 305.553 

6. Drugi prihodki  0 0 

7. Skupaj PRIHODKI (od 1 do 6) 967.269 1.100.274 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 100.372 109.293 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico  3.403 3.825 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 1.213 9.078 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem  2.840 2.541 

13. Odhodki za obresti  0 0 

14. Drugi finančni odhodki 92.318 16.555 

15. Iztržene izgube pri naložbah 39.178 18.540 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 133.063 536.970 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb  0 0 

18. Drugi odhodki  9.742 9.573 

19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18) 382.129 706.375 

20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19) 585.140 393.899 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -19.318 24.792 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja -27.521 -60.126 

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  538.301 358.565 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot premoženja 
v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,90 0,48 

 
Izkaz denarnih tokov 
        v EUR 

  01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja vzajemnega sklada 427.917 371.324 

2. Izdatki za plačilo odkupnih vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada 1.146.717 812.708 

3. 
Dobiček, izplačan med obračunskim obdobjem, ali druga izplačila imetnikom enot 
premoženja 0 0 

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1 - 2 - 3) -718.801 -441.383 

5. Prejemki pri prodaji naložb 1.061.120 1.273.306 

6. Izdatki pri nakupu naložb 319.830 788.401 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 90.969 96.053 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 125.154 136.751 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja (5 - 6 + 7 - 8) 707.104 444.206 

10. 
Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja in upravljanju 
premoženja (4 +9) -11.697 2.823 

11. Končno stanje denarnih sredstev vzajemnega sklada (12 + 13) 329.203 340.900 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) -11.697 2.823 

13. Začetno stanje denarnih sredstev vzajemnega sklada 340.900 338.077 
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Denarna sredstva, izkazana v Izkazu denarnega toka, zajemajo: 

- denarna sredstva na TRR računu, 

- denarna sredstva na deviznem računu in  

- denarne ustreznike, t.j. depozitna sredstva na odpoklic pri bankah. 

 
Izkaz gibanja vrednosti enot premoženja podsklada za leto 2016 

      v  EUR 

  

Nominalna 
vrednost 

vplačanih enot 
premoženja 

Vplačani 
presežek enot 
premoženja 

Rezerve, 
nastale iz 

vrednotenja po 
pošteni 

vrednosti 

Preneseni 
dobiček 
/izguba 

(preteklih let) 

Nerazdeljeni 
čisti dobiček 

(izguba) 
obračunskega 

obdobja  

Skupaj 

Stanje 01.01.2016 3.114.831 -35.334 0 1.816.115 393.899 5.289.511 

Prenos dobička  35.334  358.565 -393.899 0 

Vplačila investicijskih kuponov 259.951   181.489  441.440 

Izplačila investicijskih kuponov -659.059   -460.136  -1.119.195 

Vračunan tekoči dobiček (izguba) 
v ceni prodanega kupona  -19.318    -19.318 

Vračunan tekoči dobiček (izguba) 
v ceni izplačanega kupona  -27.521    -27.521 

Čisti dobiček ali izguba 
obračunskega obdobja     585.140 585.140 

Stanje 31.12.2016 2.715.723 -46.839 0 1.896.033 585.140 5.150.057 

 
Izkaz gibanja števila enot premoženja za leto 2016 

 

Stanje 01.01.2016   746.442,8731 

Vplačani investicijski kuponi v letu 2016 62.295,0103 

Izplačani investicijski kuponi v letu 2016 157.938,0055 

Stanje 31.12.2016   650.799,8779 

 
Izkaz gibanja vrednosti enot premoženja podsklada za leto 2015 

      v  EUR 

  

Nominalna 
vrednost 

vplačanih enot 
premoženja 

Vplačani 
presežek enot 
premoženja 

Rezerve, 
nastale iz 

vrednotenja po 
pošteni 

vrednosti 

Preneseni 
dobiček 
/izguba 

(preteklih let) 

Nerazdeljeni 
čisti dobiček 

(izguba) 
obračunskega 

obdobja  

Skupaj 

Stanje 01.01.2015 3.372.192 35.662 0 1.180.491 750.015 5.338.360 

Prenos dobička 0 -35.662  785.677 -750.015 0 

Vplačila investicijskih kuponov 218.040   127.128  345.168 

Izplačila investicijskih kuponov -475.401   -277.181  -752.582 

Vračunan tekoči dobiček (izguba) 
v ceni prodanega kupona  24.792    24.792 

Vračunan tekoči dobiček (izguba) 
v ceni izplačanega kupona  -60.126    -60.126 

Čisti dobiček ali izguba 
obračunskega obdobja     393.899 393.899 

Stanje 31.12.2015 3.114.831 -35.334 0 1.816.115 393.899 5.289.511 

 
Izkaz gibanja števila enot premoženja za leto 2015 

 

Stanje 01.01.2015   808.116,9925 

Vplačani investicijski kuponi v letu 2015 52.251,5654 

Izplačani investicijski kuponi v letu 2015 113.925,6848 

Stanje 31.12.2015   746.442,8731 
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Razkritja in pojasnila k računovodskim izkazom 

 

Razkritje posameznih vrst stroškov, opredeljenih v 247. in 248. členu ZISDU-3 člena Zakona o 

investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3): 

Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje so obračunani kot stroški upravljanja investicijskega sklada 

v višini 2,00 % čiste vrednosti sredstev družbe in znašajo 100.372  EUR. 

V skladu z ZISDU-3 je družba za upravljanje iz sredstev sklada upravičena izvršiti plačila za 

naslednje vrste stroškov: 

- stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada, kot so provizije in 

stroški borznih posrednikov, upravljavcev organiziranih trgovin večstranskih sistemov 

trgovanja, upravljavcev poravnalnih sistemov oziroma klirinško depotnih družb, ki znašajo 

2.840 EUR; 

- stroške plačilnega prometa, ki znašajo 9.742 EUR; 

- stroške revidiranja letnega poročila krovnega sklada in stroške  zunanjih strokovnjakov; 

povezanih s pripravo in revidiranjem letnega poročila, ki znašajo 1.213 EUR; 

- stroške obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 0 EUR; 

- davke in druge obvezne dajatve v zvezi s premoženjem podsklada oziroma s prometom s tem 

premoženjem, ki znašajo 0 EUR; 

- stroške skrbniških storitev skrbnika, ki znašajo 3.403 EUR. 

 

Ostala razkritja 

Podsklad ni davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), prav tako ni davčni 

zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, ker ni pravna oseba. 

Izvenbilančnih postavk, ki bi lahko vplivale na višino sredstev vzajemnega sklada, sklad nima. 

Podsklad na dan 31. 12. 2016 nima zastavljenih nobenih vrednostnih papirjev iz svojega portfelja. 

 

Razkritja nakupov in prodaj naložb, ki niso uvrščene med finančna sredstva, izmerjena po 

pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter stroškov neposredno povezanih z nakupi in 

prodajami teh naložb 

Nakupov in prodaj naložb, ki niso razvrščena med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti 

prek poslovnega izida  v letu 2016 ni bilo.  

 

Razkritje naložb iz 162. člena ZISDU-3 

Podsklad na dan 31. 12. 2016 ni imel naložb v depozite, vrednostne papirje ali instrumente denarnega 

trga, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega 

podsklada. 
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Večji nakupi in večje prodaje investicijskih kuponov 

 

Največje prodaje enot premoženj – deset največjih 

 

 

  

 

Največji odkupi enot premoženja – deset največjih 

 

Datum VEP Število enot premoženja Vrednost enote premoženja 

16.3.2016 -63.133,31 6,7652 

15.12.2016 -42.289,37 7,9925 

15.12.2016 -17.399,15 7,9925 

9.6.2016 -5.666,27 6,91 

9.6.2016 -2.795,99 6,91 

17.2.2016 -2.457,02 6,4353 

4.8.2016 -2.212,97 7,1267 

11.1.2016 -1.862,69 6,6168 

8.3.2016 -1.260,00 6,6241 

9.3.2016 -1.228,00 6,6795 

 

Datum VEP Število enot premoženja Vrednost enote premoženja 

17.2.2016 9.158,72 6,4353 

4.2.2016 7.740,35 6,3957 

5.8.2016 6.884,20 7,1911 

15.11.2016 2.487,10 7,4823 

2.3.2016 2.189,75 6,7092 

16.9.2016 2.030,83 7,171 

6.9.2016 1.880,27 7,2926 

19.2.2016 1.823,47 6,3892 

22.3.2016 1.727,31 6,7844 

2.2.2016 1.523,70 6,428 
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Izkaz premoženja 

 

Izkaz premoženja izkazuje sredstva sklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno 

politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanje) in valuto, v kateri so 

izražene. Pri vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvirna valuta, vrednost v 

izvirni valuti, vrednost po izvirnih valutah v evrih in delež v sredstvih sklada.  

 
 
Podsklad:  Alpen.Developed¸ delniški podsklad 

31. 12. 2016 

 

Dan/mesec/leto:  
  
 

DEPOZITNA INSTITUCIJA OZNAKA DEPOZITA DRŽAVA DEPOZITNE INSTITUCIJE VREDNOST ČVS V EUR VREDNOST V EUR DELEŽ V ČVS DELEŽ V SREDSTVIH SKLADA IZVIRNA VALUTA VREDNOST V IZVIRNI VALUTI 
   

                     
   

              

              

IZDAJATELJ OZNAKA NALOŽBE DRŽAVA IZDAJATELJA ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV VREDNOST ČVS V EUR VREDNOST V EUR DELEŽ V IZDAJI VP DELEŽ V ČVS DELEŽ V SRED. IZVIRNA VALUTA VREDNOST V IZVIRNI VALUTI 

VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI 

EUR GBP USD 

3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP       4.545.191,79 4.545.191,79   88,26 81,58     1.232.900,25 278.971,72 3.033.319,82 

3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP       4.545.191,79 4.545.191,79   88,26 81,58     1.232.900,25 278.971,72 3.033.319,82 

3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu        428.270,55 428.270,55   8,32 7,69     428.270,55     

3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP       428.270,55 428.270,55   8,32 7,69     428.270,55     

3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji       428.270,55 428.270,55   8,32 7,69     428.270,55     

3.1.1.1.1.1   - Delnice gospodarskih družb       428.270,55 428.270,55   8,32 7,69     428.270,55     

    CINKARNA Celje, d.d. CICG SVN 1.077 174.474,00 174.474,00 0,13 3,39 3,13 EUR 174.474,00 174.474,00     

    GORENJE, d.d. GRVG SVN 21.210 127.153,95 127.153,95 0,09 2,47 2,28 EUR 127.153,95 127.153,95     

    KRKA, d.d., Novo mesto KRKG SVN 2.394 126.642,60 126.642,60 0,01 2,46 2,27 EUR 126.642,60 126.642,60     

3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu       4.116.921,24 4.116.921,24   79,94 73,89     804.629,70 278.971,72 3.033.319,82 

3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP       4.116.921,24 4.116.921,24   79,94 73,89     804.629,70 278.971,72 3.033.319,82 

3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji       4.116.921,24 4.116.921,24   79,94 73,89     804.629,70 278.971,72 3.033.319,82 

3.1.2.1.1.1   - Delnice gospodarskih družb       4.116.921,24 4.116.921,24   79,94 73,89     804.629,70 278.971,72 3.033.319,82 

    PEPSICO INC PEP US USA 1.250 124.075,04 124.075,04 0,00 2,41 2,23 USD 130.787,50     124.075,04 

    MICROSOFT CORP.  MSFT US USA 1.700 100.216,30 100.216,30 0,00 1,95 1,80 USD 105.638,00     100.216,30 

    DAIMLERCHRYSLER AG DAI GR DEU 1.450 102.544,00 102.544,00 0,00 1,99 1,84 EUR 102.544,00 102.544,00     

    UNITEDHEALTH GROUP CENTER UNH US  USA 400 60.730,48 60.730,48 0,00 1,18 1,09 USD 64.016,00     60.730,48 

    GROUPE DANONE BN FP FRA 1.000 60.200,00 60.200,00 0,00 1,17 1,08 EUR 60.200,00 60.200,00     

    GILEAD SCIENCES INC GILD US USA 1.570 106.657,53 106.657,53 0,00 2,07 1,91 USD 112.427,70     106.657,53 

    SUNCOR ENERGY INC SU US CAN 3.450 106.992,22 106.992,22 0,00 2,08 1,92 USD 112.780,50     106.992,22 

    SALESFORCE.COM INC CRM US USA 1.830 118.851,91 118.851,91 0,00 2,31 2,13 USD 125.281,80     118.851,91 

    MONSANTO CO MON US USA 1.170 116.778,01 116.778,01 0,00 2,27 2,10 USD 123.095,70     116.778,01 

    PFIZER INC PFE US USA 2.500 77.032,54 77.032,54 0,00 1,50 1,38 USD 81.200,00     77.032,54 

    CHEVRON CORP. CVX US USA 900 100.493,31 100.493,31 0,00 1,95 1,80 USD 105.930,00     100.493,31 

    ALPHABET INC GOOGL US USA 220 165.391,33 165.391,33 0,00 3,21 2,97 USD 174.339,00     165.391,33 

    HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON US USA 640 70.338,68 70.338,68 0,00 1,37 1,26 USD 74.144,00     70.338,68 

    ALLIANZ AG ALV GR DEU 770 120.890,00 120.890,00 0,00 2,35 2,17 EUR 120.890,00 120.890,00     

    TESCO PLC TSCO LN GBR 18.000 43.487,35 43.487,35 0,00 0,84 0,78 GBP 37.233,00   43.487,35   

    COCA-COLA CO KO US USA 1.500 58.998,20 58.998,20 0,00 1,15 1,06 USD 62.190,00     58.998,20 

    GENERAL  ELECRIC CO GE US USA 6.000 179.869,08 179.869,08 0,00 3,49 3,23 USD 189.600,00     179.869,08 

    WPP GROUP PLC WPP LN GBR 3.500 74.236,73 74.236,73 0,00 1,44 1,33 GBP 63.560,00   74.236,73   

    METLIFE INC MET US USA 1.200 61.349,02 61.349,02 0,00 1,19 1,10 USD 64.668,00     61.349,02 

    CELGENE CORP CELG US USA 1.100 120.790,25 120.790,25 0,00 2,35 2,17 USD 127.325,00     120.790,25 

    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE MC FP FRA 520 94.328,00 94.328,00 0,00 1,83 1,69 EUR 94.328,00 94.328,00     

    MASTERCARD INCORPORATED MA US USA 1.630 159.659,90 159.659,90 0,00 3,10 2,87 USD 168.297,50     159.659,90 

    AVIVA PLC AV/ LN GBR 11.500 65.332,06 65.332,06 0,00 1,27 1,17 GBP 55.936,00   65.332,06   

    ALLERGAN PLC AGN US USA 500 99.615,79 99.615,79 0,00 1,93 1,79 USD 105.005,00     99.615,79 

    RIO TINTO PLC RIO LN GBR 2.600 95.915,58 95.915,58 0,00 1,86 1,72 GBP 82.121,00   95.915,58   

    PROCTER  & GAMBLE CO PG US USA 1.000 79.764,73 79.764,73 0,00 1,55 1,43 USD 84.080,00     79.764,73 
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    GENERAL DYNAMICS CO. GD US USA 500 81.899,25 81.899,25 0,00 1,59 1,47 USD 86.330,00     81.899,25 

    ACCOR SA AC FP FRA 1.200 42.516,00 42.516,00 0,00 0,83 0,76 EUR 42.516,00 42.516,00     

    CITIGROUP INC. C US USA 1.950 109.940,71 109.940,71 0,00 2,13 1,97 USD 115.888,50     109.940,71 

    MERCK & CO INC MRK US USA 1.350 75.395,60 75.395,60 0,00 1,46 1,35 USD 79.474,50     75.395,60 

    UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX US USA 600 62.396,36 62.396,36 0,00 1,21 1,12 USD 65.772,00     62.396,36 

    JPMORGAN CHASE & CO JPM US USA 2.000 163.722,61 163.722,61 0,00 3,18 2,94 USD 172.580,00     163.722,61 

    VALEO SA FR FP FRA 1.320 72.085,20 72.085,20 0,00 1,40 1,29 EUR 72.085,20 72.085,20     

    APPLE COMPUTER INC AAPL US USA 1.500 164.813,59 164.813,59 0,00 3,20 2,96 USD 173.730,01     164.813,59 

    PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US USA 2.500 93.610,66 93.610,66 0,00 1,82 1,68 USD 98.675,00     93.610,66 

    COMCAST CORP CMCSA US USA 1.550 101.534,48 101.534,48 0,00 1,97 1,82 USD 107.027,50     101.534,48 

    SCHLUMBERGER LTD SLB US USA 1.320 105.126,65 105.126,65 0,00 2,04 1,89 USD 110.814,00     105.126,65 

    UNITED INTERNET AG-REG SHARE UTDI GR DEU 2.500 92.737,50 92.737,50 0,00 1,80 1,66 EUR 92.737,50 92.737,50     

    SIEMENS AG SIE GR DEU 1.000 116.800,00 116.800,00 0,00 2,27 2,10 EUR 116.800,00 116.800,00     

    CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN ML FP FRA 970 102.529,00 102.529,00 0,00 1,99 1,84 EUR 102.529,00 102.529,00     

    VISA INC V US USA 2.260 167.275,59 167.275,59 0,00 3,25 3,00 USD 176.325,20     167.275,59 

3.1.2.1.1.2   - Delnice zaprtih investicijskih skladov       0,00 0,00   0,00 0,00           

5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV       257.856,00 257.856,00   5,01 4,63     257.856,00   0,00 

5.1 Investicijski skladi, usklajeni z direktivo       257.856,00 257.856,00   5,01 4,63     257.856,00   0,00 

5.1.2   - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS       257.856,00 257.856,00   5,01 4,63     257.856,00   0,00 

    ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN IQQF GY IRL 6.400 257.856,00 257.856,00 0,00 5,01 4,63 EUR 257.856,00 257.856,00     

5.2.2   - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS        0,00 0,00   0,00 0,00         0,00 

7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev       0,00 0,00   0,00 0,00           

PREMOŽENJE SKUPAJ 
   

4.803.047,79 4.803.047,79 
 

93,26 86,21 
  

1.490.756,25 278.971,72 3.033.319,82 

              

              
1. DENARNA SREDSTVA       -92.128,76 329.203,36   -1,79 5,91     123.891,34 0,02 -216.020,12 

    1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada        -92.128,76 329.203,36   -1,79 5,91     123.891,34 0,02 -216.020,12 

8 TERJATVE       439.137,57 439.137,57   8,53 7,88     0,00 0,00 439.137,57 

    8.1 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe       436.362,01 436.362,01   8,47 7,83     0,00 0,00 436.362,01 

    8.6 Terjatve za dividende       2.775,56 2.775,56   0,05 0,05     0,00 0,00 2.775,56 

              SREDSTVA 
   

5.150.056,60 5.571.388,72 
 

100,00 100,00 
  

1.614.647,59 278.971,74 3.256.437,27 
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3. Poslovno poročilo in računovodski izkazi Alpen.Emerging, 
delniški podsklad 

 
Naziv podsklada Alpen.Emerging, delniški podsklad  

DZU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Ljubljana 

Sedež Železna cesta 18, Ljubljana 

Izvršna direktorja DZU Tomaž Dvořak in Roman L. Ratkai 

Začetek poslovanja 25. 9. 2006 

Matična številka 3710912030 

Telefon 01 3 200 400 

Telefax 01 3 200 401 

Elektronski naslov skladi@alta.si 

Spletna stran www.alta.si 

Račun podsklada SI56 1010 0003 9573 085 

Upravljavska provizija 2,00 % od povprečne čiste vrednosti sredstev  

Skrbnik premoženja Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška 14, Koper    

Vrsta investicijskega sklada Delniški globalni podsklad trgov v razvoju 

 

 
Poročilo o poslovanju Alpen.Emerging, delniški podsklad 
 
Leto 2016 so trgi v razvoju po donosu po nekaj letih ponovno presegli razvite trge, saj so delnice v 

povprečju (merjeno z indeksom MSCI Emerging Markets, preračunan v evre) pridobile 11,86 

odstotkov. Medtem so delnice razvitih trgov v povprečju porasle za 8,53 odstotkov. Med posameznimi 

trgi velja izpostaviti brazilski trg, ki je v evrih pridobil 64,35 odstotkov vrednosti in ruski delniški trg, ki je 

v evrih pridobil 48,02 odstotkov. Nadpovprečne donose so v preteklem letu dosegle tudi delnice na 

Tajskem in v Indoneziji, ki so v povprečju pridobile več kot 20 odstotkov. 

Vendar pa se je leto začelo z velikimi padci tečajev. V središču viharja so se znašli hitrorastoči trgi, 

četudi je bila korelacija med različnimi naložbenimi razredi zelo visoka in pozitivna. Izrazito se je 

povečala korelacija tudi med ceno nafte in delniškimi trgi. Cena sodčka nafte se je v sredi januarja 

spustila celo pod 28,5 dolarjev, padcem na surovinskih trgih pa so sledili tudi delniški trgi.  

V prvih dneh novega leta je Kitajska ponovno postala vir negotovosti in povod za večje umike 

investitorjev iz bolj tveganih naložbenih razredov. Uvedba tako imenovanih varovalk, ki v primerih 

občutnih padcev tečajev do konca dne avtomatično prekinejo trgovanje, se je izkazala za neposrečen 

administrativni ukrep.  

Vendar pa varovalke niso bile povod za padce tečajev, temveč so zgolj poslabšale razmere. Povod za 

padce je bila odločitev kitajske centralne banke, da določi nižjo dnevno vrednost, okoli katere lahko 

valuta v manjšem razponu niha glede na dolar. Razlog za to je seveda predvsem visoka vrednost 

ameriškega dolarja proti pomembnejšim svetovnim valutam in pa velik razkorak med »offshore - 

CNH« in »onshore - CNY« kitajsko valuto. Preko CNH je Kitajska poskušala postopno 

internacionalizirati valuto in odpreti račun kapitala, vendar je v danem trenutku razkorak med CNH in 

CNY služil predvsem kot lakmusov papir nezaupanja mednarodnih investitorjev glede kitajskega 

gospodarstva.  

V letu 2016 je kitajski juan proti evru izgubil 3,89 %, kar ne predstavlja posebno dramatične 

spremembe vrednosti. Večjo skrb investitorjem so povzročale kopneče devizne rezerve Kitajske. Na 

zadnji dan leta 2015 so znašale 3330,36 milijard dolarjev. V letu 2016 so se znižale za 319,84 milijard 

dolarjev oziroma za 9,6 odstotka.  

mailto:skladi@alta.si
http://www.alta.si/
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Glavni razlogi za dobro gibanje hitrorastočih trgov v letu 2016 so sledeči:  

1. Stabilizacija cen surovin in energentov, kar se na globalni ravni odraža na rasti mednarodne 

trgovine, od katere so odvisna številna manj razvita gospodarstva. Cena nafte je od najnižje 

vrednosti v februarju v evrih pridobila približno 122 odstotkov vrednosti, v celem letu 2016 49 

%. Cena termalnega premoga v avstralskem pristanišču Newcastle je v letu 2016 porasla za 

dobrih 90 %.  

2. Umiritev odlivov kapitala s Kitajske – po zelo turbulentnem začetku leta so se v sredini leta 

odlivi umirili - v marcu, aprilu in juniju je Kitajska beležila celo prilive kapitala. Posledično so 

bili tržni udeleženci manj osredotočeni na slabitev kitajske valute renminbi proti ameriškemu 

dolarju.   

3. Kitajske oblasti so tekom leta sprejele številne ukrepe za stabilizacijo nepremičninskega trga, 

kar je izboljšalo razmere v t.i. starem gospodarstvu Kitajske (ki se sicer sooča s presežnimi 

kapacitetami in visokim dolgom) 

4. Politični razlogi, predvsem zamenjava predsednice v Braziliji z novim, investitorjem bolj 

všečnim predsednikom. 

 

Ob koncu je potrebno omeniti tudi druge globalne dogodke, predvsem na politični ravni, ki so vplivali 

na trge v razvoju ne glede na državo izvora. Najprej je ob koncu prvega polletja britansko glasovanje o 

t.i. Brexitu kratkoročno močno zamajalo globalne trge. Po umiritvi razmer so se trgi v nekaj dneh 

opomogli in v začetku novembra so sledile volitve za predsednika ZDA, kjer je nepričakovano zmago 

slavil predstavnik republikanske stranke Donald Trump. Ob njegovi zmagi je bojazen o korekciji trajala 

zgolj nekaj ur in do konca leta so globalni trgi pridobili nad 5 odstotkov.  

Podsklad Alpen.Emerging je v letu 2016 dosegel donos v višini 15,38 %, kar je za 3,52 odstotne točke 

več od primerjalnega indeksa MSCI Emerging Markets, ki je dosegel donos v višini 11,86 %. 

 

Gibanje vrednosti enote premoženja (VEP) v letu 2016        Gibanje čiste vrednosti sredstev (ČVS) v letu 2016 

         
  

Struktura podsklada po državah na 31. 12. 2016   Struktura podsklada po dejavnosti na 31. 12. 2016 
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Računovodski izkazi  

 
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 
  v  EUR  

 31.12.2016 31.12.2015 

I. Sredstva     

1. Denarna sredstva 86.111 76.345 

2. Depoziti pri bankah in posojila  0 0 

3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na  
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 1.230.446 1.267.616 

4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov  53.141 94.616 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0 

7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti  
    denarnega trga 0 0 

8. Terjatve 1.701 1.582 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9) 1.371.399 1.440.159 

Zunajbilančna sredstva 0 0 

      

II. Obveznosti do virov sredstev     

1. Poslovne obveznosti 1 0 

a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0 

b) Obveznosti iz upravljanja 1 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 0 

2. Finančne obveznosti  0  0 

3. Pasivne časovne razmejitve 2.845 5.569 

4. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov 1.368.553 1.434.590 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 1.131.163 1.368.111 

b) Vplačani presežek enot premoženja -33.935 -9.739 

c) Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 

č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih 
obdobij 54.964 348.321 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 216.361 -272.103 

5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 5) 1.371.399 1.440.159 

Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 

 
  



Krovni sklad ALPEN   Letno poročilo 2016 

 41 

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

  v  EUR 

 01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015 

1.Prihodki od obresti                0 2 

2.Prihodki od dividend            35.911 46.111 

3.Drugi finančni prihodki              59.853 167.986 

4.Iztrženi dobički pri naložbah 65.574 0 

5.Neiztrženi dobički pri naložbah 190.913 8.455 

6.  Drugi prihodki  0 0 

7.Skupaj prihodki (od 1 do 6) 352.251 222.554 

8.Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 29.269 35.124 

9.Odhodki v zvezi z banko skrbnico  994 1.229 

10.Odhodki v zvezi z revidiranjem 322 4.906 

11.Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev 0 0 

12.Odhodki v zvezi s trgovanjem  3.117 291 

13 Odhodki za obresti  0 0 

14.Drugi  finančni odhodki 14.794 15.935 

15.Iztržene izgube pri naložbah 48.807 20.314 

16.Neiztržene izgube pri naložbah 31.501 412.969 

17.Odhodki iz naslova slabitve naložb  0 0 

18.Drugi odhodki  7.086 3.889 

19.SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18) 135.890 494.657 

20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19) 216.361 -272.103 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 1.637 426 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja -35.572 -10.165 

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  182.426 -281.842 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot 
premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,80 -0,86 

 
Izkaz denarnih tokov 
   v EUR 

 
 

  01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja vzajemnega sklada 51.669 29.969 

2. Izdatki za plačilo odkupnih vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada 333.459 230.113 

3. 
Dobiček, izplačan med obračunskim obdobjem, ali druga izplačila imetnikom 
enot premoženja 0 0 

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1 - 2 - 3) -281.790 -200.144 

5. Prejemki pri prodaji naložb 575.277 146.220 

6. Izdatki pri nakupu naložb 278.662 30.255 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 35.861 48.626 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 40.918 48.178 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja (5 - 6 + 7 - 8) 291.556 116.412 

10. 
Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja in upravljanju 
premoženja (4 +9) 9.766 -83.732 

11. Končno stanje denarnih sredstev investicijske družbe (12 + 13) 86.111 76.345 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) 9.766 -83.732 

13. Začetno stanje denarnih sredstev investicijske družbe 76.345 160.077 
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Denarna sredstva, izkazana v Izkazu denarnega toka, zajemajo: 

- denarna sredstva na TRR računu, 

- denarna sredstva na deviznem računu in  

- denarne ustreznike, t.j. depozitna sredstva na odpoklic pri bankah. 

 
Izkaz gibanja vrednosti enot premoženja podsklada za leto 2016 

      
         v EUR 

 
Nominalna 
vrednost 

vplačanih enot 
premoženja 

Vplačani 
presežek enot 
premoženja 

Rezerve, nastale 
iz vrednotenja 

po pošteni 
vrednosti 

Preneseni 
dobiček/ 
izguba 

(preteklih let) 

Nerazdeljeni 
čisti dobiček 

(izguba) 
obračunskega 

obdobja 

Skupaj 

Stanje 01.01.2016 1.368.111 -9.739 0 348.321 -272.103 1.434.590 

Prenos dobička/izgube  9.739  -281.842 272.103 0 

Vplačila investicijskih kuponov 47.132   2.291  49.423 

Izplačila investicijskih kuponov -284.080   -13.806  -297.886 

Vračunan tekoči dobiček (izguba)  
v ceni prodanega kupona  1.637    1.637 

Vračunan tekoči dobiček (izguba) 
 v ceni izplačanega kupona  -35.572    -35.572 

Čisti dobiček ali izguba 
obračunskega obdobja     216.361 216.361 

Stanje 31.12.2016 1.131.163 -33.935 0 54.964 216.361 1.368.553 

 
Izkaz gibanja števila enot premoženja za leto 2016 
 

Stanje 01.01.2016 
 

327.856,2221 

Vplačani investicijski kuponi v letu 2016 
 

11.294,8335 

Izplačani investicijski kuponi v letu 2016 
 

68.077,4052 

Stanje 31.12.2016 
 

271.073,6504 

 
 
Izkaz gibanja vrednosti enot premoženja podsklada za leto 2015 

      
         v EUR 

 
Nominalna 
vrednost 

vplačanih enot 
premoženja 

Vplačani 
presežek enot 
premoženja 

Rezerve, nastale 
iz vrednotenja 

po pošteni 
vrednosti 

Preneseni 
dobiček/ 
izguba 

(preteklih let) 

Nerazdeljeni 
čisti dobiček 

(izguba) 
obračunskega 

obdobja 

Skupaj 

Stanje 01.01.2015 1.519.970 -5.938 0 237.331 155.590 1.906.953 

Prenos dobička/izgube  5.938  149.652 -155.590 0 

Vplačila investicijskih kuponov 23.455   5.972  29.427 

Izplačila investicijskih kuponov -175.314   -44.634  -219.948 

Vračunan tekoči dobiček (izguba)  
v ceni prodanega kupona  426    426 

Vračunan tekoči dobiček (izguba) 
 v ceni izplačanega kupona  -10.165    -10.165 

Čisti dobiček ali izguba 
obračunskega obdobja     -272.103 -272.103 

Stanje 31.12.2015 1.368.111 -9.739 0 348.321 -272.103 1.434.590 

 
Izkaz gibanja števila enot premoženja za leto 2015 
 

Stanje 01.01.2015 
 364.247,9514 

Vplačani investicijski kuponi v letu 2015 
 5.620,8502 

Izplačani investicijski kuponi v letu 2015 
 42.012,5795 

Stanje 31.12.2015 
 327.856,2221 
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Razkritja in pojasnila k računovodskim izkazom 

 

Razkritje posameznih vrst stroškov, opredeljenih v 247. in 248. členu ZISDU-3 člena Zakona o 

investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3): 

Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje so obračunani kot stroški upravljanja investicijskega sklada 
v višini 2,00 % od čiste vrednosti sredstev družbe in znašajo 29.269 EUR. 
 V skladu z ZISDU-3 je družba za upravljanje iz sredstev sklada upravičena izvršiti plačila za 

naslednje vrste stroškov: 

- stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada, kot so provizije in 
stroški borznih posrednikov, upravljavcev organiziranih trgovin večstranskih sistemov 
trgovanja, upravljavcev poravnalnih sistemov oziroma klirinško depotnih družb, ki znašajo 
3.117 EUR; 

- stroške plačilnega prometa, ki znašajo 7.086 EUR; 

- stroške revidiranja letnega poročila krovnega sklada in stroške zunanjih strokovnjakov, 
povezanih s pripravo in revidiranjem letnega poročila, ki znašajo 322 EUR; 

- stroške obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 0 EUR; 

- davke in druge obvezne dajatve v zvezi s premoženjem podsklada oziroma s prometom s tem 

premoženjem, ki znašajo 0 EUR; 

- stroške skrbniških storitev skrbnika, ki znašajo 994 EUR. 

  

Ostala razkritja 

Podsklad ni davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), prav tako ni davčni 

zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, ker ni pravna oseba. 

Izvenbilančnih postavk, ki bi lahko vplivale na višino sredstev vzajemnega sklada, sklad nima. 

Podsklad na dan 31. 12. 2016 nima zastavljenih nobenih vrednostnih papirjev iz svojega portfelja. 

 

Razkritja nakupov in prodaj naložb, ki niso uvrščene med finančna sredstva, izmerjena po 

pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter stroškov neposredno povezanih z nakupi in 

prodajami teh naložb 

Alpen.Emerging, delniški podsklad na dan 31. 12. 2016 nima naložb, ki niso uvrščene med finančna 

sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in z njimi tudi v letu 2016 ni trgoval. 

 

Razkritje naložb iz 162. člena ZISDU-3 

Podsklad na dan 31. 12. 2016 ni imel naložb v depozite, vrednostne papirje ali instrumente denarnega 

trga, katerih izdajatelj je skrbnik tega podsklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega 

podsklada. 
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Večji nakupi in večje prodaje investicijskih kuponov 

 

Največje prodaje enot premoženj – deset največjih 

 

Datum VEP Število enot premoženja Vrednost enote premoženja 

22.3.2016 2.629,82 4,4561 

16.9.2016 1.002,74 4,8411 

24.3.2016 880,41 4,411 

16.3.2016 449,35 4,3593 

5.4.2016 356,40 4,3306 

5.2.2016 353,17 4,0317 

7.3.2016 328,24 4,3615 

5.1.2016 326,62 4,3271 

6.6.2016 304,01 4,3777 

5.5.2016 298,17 4,238 

 

 

 

Največji odkupi enot premoženja – deset največjih 

 

Datum VEP Število enot premoženja Vrednost enote premoženja 

15.12.2016 -37.292,97 5,0632 

15.12.2016 -5.410,45 5,0632 

13.12.2016 -3.636,65 5,0497 

8.3.2016 -2.900,00 4,2908 

8.3.2016 -2.500,00 4,2908 

20.10.2016 -2.042,95 5,0222 

21.3.2016 -1.763,74 4,4308 

3.10.2016 -1.214,92 4,96 

26.4.2016 -1.179,67 4,4643 

26.4.2016 -741,95 4,4643 
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Izkaz premoženja 

 
Izkaz premoženja izkazuje sredstva sklada in vsebuje pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne instrumente. V skladu z naložbeno 

politiko sklada so razvrščene glede na vrste naložb, prikazane v bilanci stanja (označene so po zaporednih številkah bilance stanje) in valuto, v kateri so 

izražene. Pri vsaki naložbi so opredeljeni oznaka naložbe, izdajatelj, oznaka trga, država izdajatelja, število vrednostnih papirjev, izvirna valuta, vrednost v 

izvirni valuti, vrednost po izvirnih valutah v evrih in delež v sredstvih sklada. 

 
 
Podsklad:  Alpen.Emerging, delniški podsklad 

31. 12. 2016 Dan/mesec/leto: 

 
DEPOZITNA INSTITUCIJA OZNAKA DEPOZITA 

DRŽAVA DEPOZITNE 
INSTITUCIJE 

VREDNOST ČVS V 
EUR 

VREDNOST V 
EUR DELEŽ V ČVS 

DELEŽ V SREDSTVIH 
SKLADA 

IZVIRNA 
VALUTA 

VREDNOST V IZVIRNI 
VALUTI 

      
                     

      

                 

                 

IZDAJATELJ 
OZNAKA 
NALOŽBE 

DRŽAVA 
IZDAJATELJA 

ŠTEVILO VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 

VREDNOST ČVS V 
EUR 

VREDNOST V 
EUR 

DELEŽ V IZDAJI 
VP 

DELEŽ V 
ČVS DELEŽ V SRED. 

IZVIRNA 
VALUTA 

VREDNOST V IZVIRNI 
VALUTI 

VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI 

EUR BRL HKD RON USD ZAR 

3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP       1.230.446,25 1.230.446,25   89,91 89,72     152.543,20 32.030,32 230.054,68 79.763,45 679.212,89 56.841,71 

3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na org. trgu VP       1.230.446,25 1.230.446,25   89,91 89,72     152.543,20 32.030,32 230.054,68 79.763,45 679.212,89 56.841,71 

3.1.1 Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu       152.543,20 152.543,20   11,15 11,12     152.543,20           

3.1.1.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP       152.543,20 152.543,20   11,15 11,12     152.543,20           

3.1.1.1.1 Lastniški vrednostni papirji       152.543,20 152.543,20   11,15 11,12     152.543,20           

3.1.1.1.1.1   - Delnice gospodarskih družb       152.543,20 152.543,20   11,15 11,12     152.543,20           

    PETROL d.d., Ljubljana PETG SVN 130 42.250,00 42.250,00 0,01 3,09 3,08 EUR 42.250,00 42.250,00           

    CINKARNA Celje, d.d. CICG SVN 500 81.000,00 81.000,00 0,06 5,92 5,91 EUR 81.000,00 81.000,00           

    TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TLSG SVN 412 29.293,20 29.293,20 0,01 2,14 2,14 EUR 29.293,20 29.293,20           

3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu       1.077.903,05 1.077.903,05   78,76 78,60       32.030,32 230.054,68 79.763,45 679.212,89 56.841,71 

3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi VP       1.077.903,05 1.077.903,05   78,76 78,60       32.030,32 230.054,68 79.763,45 679.212,89 56.841,71 

3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji       1.077.903,05 1.077.903,05   78,76 78,60       32.030,32 230.054,68 79.763,45 679.212,89 56.841,71 

3.1.2.1.1.1   - Delnice gospodarskih družb       1.077.903,05 1.077.903,05   78,76 78,60       32.030,32 230.054,68 79.763,45 679.212,89 56.841,71 

    LUKOIL PJSC SPON ADR LKOD LI RUS 800 42.576,61 42.576,61 0,00 3,11 3,10 USD 44.880,00         42.576,61   

    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US TWN 1.900 51.821,46 51.821,46 0,00 3,79 3,78 USD 54.625,00         51.821,46   

    HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD HHPD LI TWN 6.930 33.397,59 33.397,59 0,00 2,44 2,44 USD 35.204,40         33.397,59   

    BAIDU INC BIDU US CHN 130 20.276,35 20.276,35 0,00 1,48 1,48 USD 21.373,30         20.276,35   

    PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2318 HK CHN 7.000 33.222,84 33.222,84 0,00 2,43 2,42 HKD 271.600,04     33.222,84       

    ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA US CHN 530 44.150,74 44.150,74 0,00 3,23 3,22 USD 46.539,30         44.150,74   

    INDUSTRIAL&COMMERCIAL BANK OF CHINA 1398 HK CHN 60.000 34.128,02 34.128,02 0,00 2,49 2,49 HKD 278.999,98     34.128,02       

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA ITUB US BRA 4.950 48.274,36 48.274,36 0,00 3,53 3,52 USD 50.886,00         48.274,36   

    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 386 HK CHN 50.000 33.638,73 33.638,73 0,00 2,46 2,45 HKD 274.999,98     33.638,73       

    HYUNDAI MOTOR CO HYUD LI KOR 900 33.341,24 33.341,24 0,00 2,44 2,43 USD 35.145,00         33.341,24   

    GLOBAL TELECOM HOLDING GLTD LI EGY 16.100 28.409,07 28.409,07 0,00 2,08 2,07 USD 29.946,00         28.409,07   

    BANCA TRANSILVANIA SA TLV RO ROU 54.402 28.585,32 28.585,32 0,00 2,09 2,08 RON 129.748,77       28.585,32     

    CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK CHN 50.000 36.513,31 36.513,31 0,00 2,67 2,66 HKD 298.499,96     36.513,31       

    CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK CHN 14.000 34.592,85 34.592,85 0,00 2,53 2,52 HKD 282.800,01     34.592,85       

    AMERICA MOVIL SA DE CV AMX US MEX 3.200 38.159,57 38.159,57 0,00 2,79 2,78 USD 40.224,00         38.159,57   

    CHINA MOBILE LTD CHL US HKG 700 34.817,38 34.817,38 0,00 2,54 2,54 USD 36.701,00         34.817,38   

    KT CORP KT US KOR 2.420 32.347,78 32.347,78 0,00 2,36 2,36 USD 34.097,79         32.347,78   

    REMGRO LTD REM SJ ZAF 1.650 25.457,05 25.457,05 0,00 1,86 1,86 ZAR 368.032,57           25.457,05 

    BANK OF CHINA LTD 3988 HK CHN 78.000 32.821,62 32.821,62 0,00 2,40 2,39 HKD 268.320,03     32.821,62       

    NASPERS LTD NPSNY US ZAF 3.000 41.608,96 41.608,96 0,00 3,04 3,03 USD 43.860,00         41.608,96   

    TENCENT HOLDINGS LTD TCEHY US CHN 2.100 48.251,59 48.251,59 0,00 3,53 3,52 USD 50.862,00         48.251,59   

    AMBEV SA ABEV3 BS BRA 6.700 32.030,32 32.030,32 0,00 2,34 2,34 BRL 109.880,01   32.030,32         

    RELIANCE INDUSTRIES LTD RIGD LI IND 1.000 29.930,75 29.930,75 0,00 2,19 2,18 USD 31.550,00         29.930,75   

    ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD APN SJ ZAF 1.600 31.384,66 31.384,66 0,00 2,29 2,29 ZAR 453.728,03           31.384,66 



Krovni sklad ALPEN   Letno poročilo 2016 

 46 

    INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INFY US IND 2.150 30.248,08 30.248,08 0,00 2,21 2,21 USD 31.884,50         30.248,08   

    WIPRO LTD WIT US IND 2.400 22.039,65 22.039,65 0,00 1,61 1,61 USD 23.232,00         22.039,65   

    SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA SNG RO ROU 3.000 16.523,46 16.523,46 0,00 1,21 1,20 RON 74.999,98       16.523,46     

    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTS SMSN LI KOR 50 35.433,07 35.433,07 0,00 2,59 2,58 USD 37.350,00         35.433,07   

    TRANSGAZ SA MEDIAS  TGN RO ROU 480 31.090,55 31.090,55 0,00 2,27 2,27 RON 141.120,01       31.090,55     

    CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 688 HK HKG 10.000 25.137,31 25.137,31 0,00 1,84 1,83 HKD 205.500,02     25.137,31       

    OMV PETROM SA SNP RO ROU 61.983 3.564,12 3.564,12 0,00 0,26 0,26 RON 16.177,54       3.564,12     

    LARSEN & TOUBRO LTD LTOD LI IND 1.600 30.205,86 30.205,86 0,00 2,21 2,20 USD 31.840,00         30.205,86   

    SHINHAN FINANCAL GROUP CO LTD SHG US KOR 950 33.922,78 33.922,78 0,00 2,48 2,47 USD 35.758,00         33.922,78   

3.1.2.1.1.2   - Delnice zaprtih investicijskih skladov       0,00 0,00   0,00 0,00                 

5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV       53.141,07 53.141,07   3,88 3,87             53.141,07   

5.1.2   - Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS       0,00 0,00   0,00 0,00                 

5.2 Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo       53.141,07 53.141,07   3,88 3,87             53.141,07   

5.2.2   - Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem zunaj RS       53.141,07 53.141,07   3,88 3,87             53.141,07   

    ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX EEM US USA 1.600 53.141,07 53.141,07 0,00 3,88 3,87 USD 56.016,00         53.141,07   

7.1 Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga domačih izdajateljev        0,00 0,00   0,00 0,00                 

PREMOŽENJE SKUPAJ 
   

1.283.587,32 1.283.587,32 
 

93,79 93,60 
  

152.543,20 32.030,32 230.054,68 79.763,45 732.353,96 56.841,71 

                 

                 
1. DENARNA SREDSTVA       83.265,02 86.111,47   6,08 6,28     29.540,38 0,00 0,00 0,00 53.724,64 0,00 

    1.1 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada       83.265,02 86.111,47   6,08 6,28     29.540,38 0,00 0,00 0,00 53.724,64 0,00 

8 TERJATVE       1.700,50 1.700,50   0,12 0,12     0,00 365,22 0,00 0,00 1.335,28 0,00 

    8.6 Terjatve za dividende       1.700,50 1.700,50   0,12 0,12     0,00 365,22 0,00 0,00 1.335,28 0,00 

                 SREDSTVA 
   

1.368.552,84 1.371.399,29 
 

100,00 100,00 
  

182.083,58 32.395,54 230.054,68 79.763,45 787.413,88 56.841,71 
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4. Poslovno poročilo Alpen.CASH, podsklad denarnega trga – 
EUR (likvidacija dne 29. 12. 2016) 

 
Naziv podsklada Alpen.CASH, podsklad denarnega trga - EUR 

DZU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Ljubljana 

Sedež Železna cesta 18, Ljubljana 

Izvršna direktorja DZU Tomaž Dvořak in Roman L. Ratkai 

Matična številka 3710912031 

Telefon 01 3 200 400 

Telefax 01 3 200 401 

Elektronski naslov skladi@alta.si 

Spletna stran www.alta.si 

Upravljavska provizija 0,45 % od povprečne čiste vrednosti sredstev  

Skrbnik premoženja Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška 14, Koper    

Vrsta investicijskega sklada Podsklad denarnega trga - EUR 

 
 

Podsklad je bil ustanovljen v aprilu 2016 in je začel poslovati 21.04.2016. 

Upravljavec sklada Alpen.CASH, podsklad denarnega trga – EUR, ALTA Skladi, družba za 

upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana je dne 23. 12. 2016 v skladu z 297. členom ZISDU-3 in 

na podlagi 11.6. poglavja Prospekta Krovnega sklada ALPEN z vključenimi pravili upravljanja sprejela 

Sklep o likvidaciji podsklada Alpen.CASH – podsklad denarnega trga – EUR, in sicer je ocenila, da je 

to v interesu vlagateljev v podsklad, saj so stroški poslovanja podsklada nesorazmerno visoki v 

primerjavi s prihodki podsklada. Prav tako je družba ocenila, da lahko vlagatelji z uresničitvijo pravice 

do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase dosežejo višji donos kot z nadaljevanjem 

poslovanja podsklada. 

 

Likvidacija podsklada je bila zaključena 29. 12. 2016, ko je bila ugovoljena likvidacijska masa, ki je bila 

nato razdeljna imetnikom investicijskih kuponov podsklada Alpen.CASH, podsklad denarnega trga – 

EUR, in sicer je vsakemu imetniku pripadel sorazmerni del likvidacisjke mase, ki je bil enak deležu 

števila enot premožanja podsklada, na katerega so se glasili investicijski kuponi posameznega 

imetnika in številu vseh enot premoženja Alpen.CASH v obtoku.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:skladi@alta.si
http://www.alta.si/
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III. DODATEK K LETNEMU POROČILU 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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