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1.

POSLOVNO POROČILO

1.1.

Predstavitev družbe

Firma:

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.

Skrajšana firma:

ALTA Invest d.d.

Angleški prevod firme:

ALTA Invest, investment services, Inc.

Angleški prevod skrajšane firme:

ALTA Invest Inc.

Poslovni naslov in sedež:

Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

Matična številka:

3710432000

Davčna številka:

SI89931181

Datum vpisa v sodni register:

19. 3. 2010

Osnovni kapital:

2.031.803,00 EUR

Družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. (v nadaljevanju: ALTA Invest ali družba) nima
odvisnih in pridruženih podjetij.
Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.
Družba je bila ustanovljena po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, in sicer
oddelitve prenosnih borznoposredniških družb MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša
d.d. Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, z matično številko 5698235000,
POTEZA, borzno posredniška družba, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, z matično številko
5317959000 in Publikum investicijske storitve d.d., Miklošičeva cesta 38, Ljubljana, z matično
številko 5539480000 (v nadaljevanju vse tri družbe skupaj tudi: prenosne družbe) in prenosom
dela premoženja, vključno s pravicami in obveznostmi v zvezi s tem premoženjem, skladno z
delitvenimi načrti prenosnih družb, na novoustanovljeno družbo. Novoustanovljena družba
ALTA Invest je v posledici omenjenih statusnih preoblikovanj prenosnih družb kot univerzalni
pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim premoženjem ter
pravicami in obveznostmi prenosnih družb, skladno z delitvenimi načrti prenosnih družb, ter
vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi z investicijskimi storitvami in posli ter pomožnimi
investicijskimi storitvami v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št.
67/2007 s spremembami, v nadaljevanju: ZTFI), katerih subjekt so bile prenosne družbe,
skladno z delitvenimi načrti prenosnih družb. Omenjena statusna preoblikovanja prenosnih
družb in nova družba ALTA Invest so bila vpisana v sodni register dne 19. 3. 2010.
Družba je dne 3. 3. 2010 prejela dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju: ATVP) za opravljanje investicijskih storitev in poslov, pomožnih investicijskih
storitev in poslov ter opravljanje skrbniških in drugih storitev ali poslov skladno z ZTFI in je
tako ob vpisu družbe v sodi register dne 19. 3. 2010 že pričela z opravljanjem omenjenih
storitev in poslov.
Družba se je sprva imenovala MP, Poteza, Publikum, investicijske storitve, d.d., s skrajšano
firmo MP, Poteza, Publikum d.d., od dne 7. 5. 2010, ko je bila v sodni register vpisana
sprememba firme družbe, pa se firma družbe glasi ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.,
skrajšana firma pa ALTA Invest d.d.
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ALTA Invest je v letu 2016 v okviru svojih storitev opravljala in ponujala storitve borznega
posredovanja in izvrševanja naročil, gospodarjenja s finančnimi instrumenti, aktivnega
spremljanja naložb, korporativnih financ, analitske storitve in druge pomožne investicijske
storitve in posle.

1.2.

Organi upravljanja

ALTA Invest ima enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom.
Upravni odbor družbe je najmanj štiričlanski.
Sestava upravnega odbora družbe je bila na dan 31. 12. 2016 naslednja:

-

Simon Mastnak, predsednik;
Aleksander Mavko, namestnik predsednika;
Matjaž Albreht, član;
Igor Taljat, član.

Izvršna direktorja družbe na dan 31. 12. 2016 sta bila:

-

Matjaž Albreht in
Igor Taljat.

Konec leta 2016 so upravni odbor družbe sestavljali predsednik upravnega odbora Simon
Mastnak, namestnik predsednika upravnega odbora Aleksander Mavko ter člana upravnega
odbora Matjaž Albreht in Igor Taljat. Izvršna direktorja družbe sta Matjaž Albreht in Igor Taljat.
Dne 21. 6. 2016 je prišlo do spremembe sestave upravnega odbora družbe. Do prej navedenega
datuma je deloval upravni odbor družbe v sestavi predsednik upravnega odbora Aleš Škerlak,
namestnik predsednika upravnega odbora Simon Mastnak ter člana upravnega odbora Matjaž
Albreht in Igor Taljat.
Z dnem 21. 6. 2016 je bil Aleksander Mavko imenovan za člana upravnega odbora družbe ter z
dnem 26. 7. 2016 imenovan za namestnika predsednika upravnega odbora ter z istim dnem
Simon Mastnak imenovan za predsednika upravnega odbora družbe.
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1.3.

Organizacijska struktura

Slika 1: Organizacija struktura

Funkcije oz. storitve financ, kontrolinga, marketinga, IT in notranje revizije za družbo opravlja
družba ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana. Storitve
računovodstva za družbo opravlja družba ALTA konto, računovodstvo in notranja revizija,
d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana, pravne storitve in kadrovske storitve pa so najete pri drugih
zunanjih izvajalcih.
Na zadnji dan v letu je bilo v družbi 45 zaposlenih, od tega 33 z dovoljenjem ATVP za borznega
posrednika.

1.4.

Struktura zaposlenih

Tabela 1: Struktura zaposlenih glede na njihovo izobrazbo
Število zaposlenih na 31. 12. 2016

Število zaposlenih na 31. 12. 2015

ALTA Invest

ALTA Invest

srednja

14

14

višja/visoka

11

11

univerzitetna

16

17

magisterij ali več

4

4

45

46

Izobrazba

Skupaj

Konec leta 2016 je imela družba 45 zaposlenih, od tega 5 za polovični delovni čas. Povprečno
število zaposlenih v letu 2016 je bilo 41,98.
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Tabela 2: Struktura zaposlenih glede na njihovo starost
Starost

Število zaposlenih na 31. 12. 2016

Število zaposlenih na 31. 12. 2015

ALTA Invest

ALTA Invest

3

3

do 30 let
31 do 40 let

26

31

41 do 50 let

13

10

nad 50 let

3

2

45

46

Skupaj

1.5.

Obseg dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji

ALTA Invest ima v skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40210-10/200934-(86) z dne 3. 3. 2010, dovoljenje za:
1. opravljanje naslednjih investicijskih storitev in poslov iz 8. člena ZTFI:
•

sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti,

•

izvrševanje naročil za račun strank,

•

poslovanje za svoj račun,

•

gospodarjenje s finančnimi instrumenti,

•

investicijsko svetovanje,

•

izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa,

•

izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa,

2. opravljanje naslednjih pomožnih investicijskih storitev in poslov iz 9. člena ZTFI:
•

hramba in vodenje finančnih instrumentov za račun strank, ki vključuje tudi:
o

skrbništvo in sorodne storitve, kakršne so upravljanje denarnih in drugih vrst
zavarovanja,

o

storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank,

•

dajanje posojil vlagateljem oziroma vlagateljicam (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), da
bi ti lahko opravili enega ali več poslov s finančnimi instrumenti, če je investicijsko
podjetje, ki daje posojilo, udeleženo pri teh poslih;

•

svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev ter
svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij;

•

menjalniške storitve, če jih investicijsko podjetje opravlja v zvezi z investicijskimi
storitvami;

•

investicijske raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi s
posli s finančnimi instrumenti;

•

storitve v zvezi z izvedbo prve oziroma nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z
obveznostjo odkupa;

•

storitve in posli enake vrste kakor investicijske ali pomožne investicijske storitve, ki se
nanašajo na osnovne instrumente izvedenih finančnih instrumentov iz 5., 6., 7., 10. ali
11. točke drugega odstavka 7. člena ZTFI, če so povezane z investicijskimi ali
pomožnimi investicijskimi storitvami;

3. skrbniške in druge storitve ali posle, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim
družba pri njihovem opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot storitve in posli iz
točk 1. in 2. tega razdelka.
Storitve iz točk 1 do 3 so po standardni klasifikaciji razvrščene v naslednje dejavnosti:
K 66.120
K 66.190

Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
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K 64.190
K 64.200
K 64.300
K 64.910
K 64.920
K 64.990

Drugo denarno posredništvo
Dejavnost holdingov
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
Dejavnost finančnega zakupa
Drugo kreditiranje
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov
K 66.210 Vrednotenje tveganja in škode
K 66.300 Upravljanje finančnih skladov

1.6.

Lastniška struktura

Osnovni kapital družbe je na dan 31. 12. 2016 znašal 2.031.803,00 EUR in je razdeljen na
2.031.803 delnic, ki so izdane v nematerializirani obliki z oznako ALIR v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d.
Lastniška struktura družbe na dan 31. 12. 2016 je prikazana v spodnji Tabeli 3.
Tabela 3: Lastniška struktura na dan 31. 12. 2016
Delničar

Število delnic

% v celotnem osnovnem kapitalu družbe

2.031.736

99,9967%

67

0,0033%

2.031.803

100,00%

ALTA SKUPINA d.d.
ALTA INVEST d.d.
SKUPAJ

1.7.

Izdani vrednostni papirji družbe

ALTA Invest je imela na dan 31. 12. 2016 v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev, ki ga vodi KDD d.d., izdanih 2.031.803 navadnih imenskih prosto prenosljivih
kosovnih delnic, z oznako ALIR.
Tabela 4: Izdani vrednostni papirji družbe
Vrsta VP in oznaka v KDD

Knjigovodska vrednost delnice v
EUR, 31. 12. 2016

Kosovna delnica, ALIR
Knjigovodske vrednosti delnic
računovodskega poročanja.

Knjigovodska vrednost delnice v
EUR, 31. 12. 2015

1,3900
so

usklajene z izračunom
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1.8.

Kazalci poslovanja

Tabela 5: Kazalci poslovanja za leto 2016
Zap. št.

Kazalec

1

2

V obračunskem
obdobju

Zadnji dan
obračunskega
obdobja

Zadnji dan
prejšnjega
poslovnega leta

3

4

5

1

Število strank, za katere je BPD v teku obračunskega obdobja sklepala posle izvrševanja
naročil za račun strank (vključno tudi s posredovanjem naročil)

2

Število strank, za katere je BPD v teku obračunskega obdobja opravljala storitve
gospodarjenja s finančnimi instrumenti (vključno tudi s posredovanjem naročil)

1.275

3

Število strank, za katere je BPD v teku obračunskega obdobja samo sprejemala in
posredovala naročila

1.494

4

Število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno pogodbo o izvrševanju naročil (vključno tudi
s posredovanjem naročil)

5

Število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno pogodbo o gospodarjenju s finančnimi
instrumenti (vključno tudi s posredovanjem naročil)

6
7
8

14.354

37.877

29.362

1.312

1.238

Število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno pogodbo samo za sprejemanje in
posredovanje naročil

0

0

Število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno enotno pogodbo o izvrševanju naročil, o
gospodarjenju s finančnimi instrumenti in o sprejemanju in posredovanju naročil

0

0

0

0

10

11

10=11+12

Število podružnic BPD po 31. členu ZGD-1
Število odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki jih je BPD pooblastila, da v njenem
imenu opravljajo dejanja iz prvega odstavka 238. člena ZTFI
Število zaposlenih

45

46

43

44

2

2

765.848 €

2.116.725 €

P

P

9

11

Število zaposlenih za nedoločen čas vključno s člani uprave oziroma upravnega odbora

12

Število zaposlenih za določen čas vključno s člani uprave oziroma upravnega odbora

13

Višina zahtevanega kapitala v skladu s pravili o kapitalski ustreznosti, v EUR

14

Podlaga [P=posamična/K=konsolidirana]
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Tabela 6: Seznam odvisnih borznoposredniških zastopnikov družbe na dan 31. 12.2016
Zap.
št.

Ime oziroma firma odvisnega
borznoposredniškega zastopnika

Naslov oziroma sedež

Število
podružnic OBPZ
po 31. členu
ZGD-1

1

ALTA Svetovanje d.o.o.

Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

0

2

ARGONOS, d.o.o.*

Puharjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

2

3

ATKA - PRIMA d.o.o.

Kidričeva ulica 24B, 3000 Celje

0

4

Banka Intesa Sanpaolo d.d.*

Pristaniška ulica 14, 6000 Koper

49

5

BPH, d.o.o.

Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

0

6

FINANČNI CENTER d.o.o.

Magdalenski trg 11, 2000 Maribor

0

7

MKB – LINIJA d.o.o. Brežice

Kregarjeva ulica 56, 8250 Brežice

0

8

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.*

Slomškov trg 10, 2500 Maribor

9

PFCI, d.o.o.

Pristaniška ulica 12, 6000 Koper

0

10

SFIN STORITVE d.o.o.

Belšakova ulica 2, 2250 Ptuj

0

*Poslovalnica, kjer se opravljajo storitve odvisnega borznoposredniškega zastopnika izven sedeža OBPZ-ja.

1.9.

Poročilo izvršnih direktorjev

Poslovanje družbe ALTA Invest je bilo tudi v letu 2016 uspešno. Poslovni izd je bil pozitiven ob
izločitvi dejavnikov, na katere družba ni imela možnost vplivanja in ki so občutno negativno
vplivali na rezultat (stečaj borznoposredniške družbe Moja delnica d. d. in posledično vplačilo v
varstveno shemo), pa je družba dosegla poslovni izid, ki je bil nad zastavljenimi plani.
Po poslovno dokaj neugodnem letu 2015 se je neodločenost investitorjev nadaljevala tudi v letu
2016. Tuji in domači institucionalni investitorji in upravljavci nikakor niso mogli zavzeti
enotnega stališča glede nadaljnjih pričakovanj gibanj kapitalskih trgov. To pa je vodilo v
pasivno opazovanje in kopičenje kapitala v denarni obliki, saj tudi dolžniški segment, s svojimi
negativnimi donosi, ni nudil sprejemljive alternative. Rezultat je bil za finančno panogo
zaskrbljujoč, saj zaradi neaktivnosti investitorjev trgi niso beležili svoje povprečne dnevne
likvidnosti, banke so zaradi vse večjih vrednosti depozitov bile prisiljene strošek negativne
obrestne mere prenesti na komitente, kar je občutno začelo dražiti tudi denar sam. Potrošnja se
zaradi negotovih razmer tudi ni povečevala, saj so bila pričakovanja o nadaljnjih dogodkih
preveč deljena.
Šele v poletnih mesecih je finančne trge prebudil angleški Brexit. Odločitev o izstopu
Združenega Kraljestva je na trgih pospešila špekulativne naložbe predvsem v finančni panogi,
tudi valute v odnosu na angleški Funt so beležile korenite popravke. Ko je efekt Brexit počasi
izzvenel se je pozornost finančnih strokovnjakov usmerila k predsedniškim volitvam v ZDA,
saj je predsedniški kandidat Donald Trump začel pridobivati vedno večjo podporo, na koncu
pa celo volitve dobil. Tudi to, lahko rečemo presenečenje, je pripomoglo k zelo aktivnemu
delovanju kapitalskih trgov, obenem pa le pripeljalo do soglasja finančnih analitikov o
pozitivnem efektu izida volitev in oblikovanju enotnega pozitivnega pričakovanja za naprej.
Žal pa se je ta konsenz oblikoval šele v zadnjem kvartalu leta in je bilo prihodke iz naslova
trgovalnih aktivnosti že nemogoče nadoknaditi.
V poslovanje samo je korenito posegla tudi sprememba Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih, ki je določala ukinitev t.i. registrskih računov pri Klirinško depotni družbi
do konca leta 2016. Zaradi velikega števila teh računov (še v začetku leta 2016 jih je bilo
približno 220.000) in pričakovanega obiska imetnikov, ki so morali po novem svoja stanja
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vrednostnih papirjev na registrskih računih prenašati na novo odprte trgovalne račune pri
borznih družbah in bankah, smo bili prisiljeni korenito prilagoditi delovanje določenih
oddelkov znotraj družbe in tako v najboljši možni meri optimizirati sam proces prenosov, kot
tudi omogočiti nemoteno izvajanje utečenih storitev. Vse prej kot v pomoč nam je tokrat bil
tudi zakonodajalec, ki je s svojo nepremišljeno in vsekakor neustrezno odločitvijo o omejevanju
stroškov za imetnike prenesenih sredstev, saj je celoten postopek še dodatno oviral in ga v
določeni meri celo onemogočil (v škodo malih delničarjev).
V družbi smo se skušali na nestanovitne gospodarske razmere odzvati kar se da učinkovito.
Proces optimizacije stroškov je postal stalnica poslovanja, prav tako smo nadaljevali z
nadgradnjo odnosa in nivoja storitev do obstoječih strank, z nadgradnjo in prenovo dnevnega,
tedenskega in mesečnega obveščanja, kot tudi segmentiranega obveščanja strank glede
pomembnejših dogodkov slovenskih izdajateljev.
Pri trgovanju s finančnimi instrumenti družba nadaljuje politiko sistematične delitve segmenta
trgovanja na segment trgovanja, namenjen institucionalnim strankam in na segment trgovanja
namenjen retail strankam. V okviru segmenta institucionalnih strank, katerim nudi družba tudi
analitsko podprto trgovanje, je bila tudi v letu 2016, januarja, organizirana že tradicionalna
strateška investicijska konferenca. Družba pa je prav tako sodelovala tudi pri organizaciji
drugih različnih srečanj domačih izdajateljev in tujih investitorjev, ki so se odvijala skozi
celotno leto. Elektronska trgovalna platforma e-Trading je iz meseca v mesec bolj uporabljen
način komunikacijskega kanala v segmentu trgovanja retail strank, saj le-ta predstavlja
pregledno in poenostavljeno trgovanje, približano potrebam in željam uporabnikov.
Uporabnost platforme se je v letu 2016 še povečala z možnostjo trgovanja v realnem času tudi
na vseh tujih pomembnih kapitalskih trgih. Sistematično delo zaposlenih v družbi v odnosu do
strank se je odrazilo tudi v uspešnosti poslovanja družbe ne glede na izredno neugodne
razmere na trgu, čemur nedvomno pritrjuje ponovno doseženo prvo mesto družbe po
celotnem prometu na Ljubljanski borzi in sicer s kar 27,94 odstotnim tržnim deležem.
Za kvalitetno in celostno podporo strankam skrbijo oddelek investicijskega svetovanja, ki skrbi
za predstavljanje strankam primernih produktov družbe ALTA Invest, predvsem upravljavskih
produktov (klasično upravljanje z različnimi strategijami in upravljanje med skladi) in
vzajemnih skladov, oddelek podpore trgovanju TradePort in oddelek skrbništva strank.
Družba je tudi v letu 2016 nadaljevala z aktivnostmi na področju podjetniških financ, predvsem
na segmentu izdaj novih kratkoročnih in dolgoročnih finančnih instrumentov, v sodelovanju s
krovno družbo, s katero je sodelovala tudi pri drugih kompleksnejših korporativnih projektih.
Prav tako je družba tudi v letu 2016 bila aktivna v konsolidaciji domačega kapitalskega trga ter
uspešno prevzela opravljanje investicijskih storitev ter stranke družbe Addiko Bank d.d.,
Ljubljana. V mesecu oktobru leta 2016 je tako družba prevzela od Addiko Bank d.d. 2.343 strank
ter dobrih 165 milijonov EUR finančnih sredstev slednjih.
Vse navedene in tudi druge aktivnosti kažejo na izboljšano učinkovitost delovanja
borznoposredniške družbe ALTA Invest, saj je bil kljub izredno nepredvidljivim dogodkom na
kapitalskih trgih tako v tujini kot doma, zastavljeni letni plan z vidika poslovnega izida celo
presežen. Družba je tako leto 2016 zaključila z 49.363 EUR čistega dobička in 5,2 milijona EUR
prihodkov. Sredstva strank pri ALTA Invest pa so konec leta 2016 znašala 3,4 milijarde EUR.
Glede na razmere in dogodke, ki tudi družbo postavljajo pred nove izzive pričakujemo, da bo
tudi leto 2017, podobno kot leto prej, poslovno še vedno zelo zahtevno. Tako bomo tudi v letu
2017 nadaljevali z že začetimi projekti, katerih namen je dvigniti nivo storitev do naših strank.
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Z nadaljnjim razvojem želimo utrjevati položaj sodobne, tehnološko napredne in stabilne
finančne družbe, ki svojim strankam nudi odlične finančne storitve preko čim bolj enostavnih
ter učinkovitih uporabniških izkušenj.

1.10. Poročilo o poslovanju ALTA Invest d.d.
1.10.1.

Poslovno in ekonomsko okolje v letu 2016

SLOVENIJA
Leto 2016 je bilo makroekonomsko ponovno ugodno za Slovenijo. V prvih treh četrtletjih je
namreč statistični urad ugotovil 2,3, 2,8 in 2,7 odstotno gospodarsko rast glede na ista obdobja v
letu 2015. Pri tem je bila sicer investicijska dejavnost podjetij slabša kot v 2015, a je bila na drugi
strani boljša končna poraba, npr. poraba gospodinjstev. Slednja so očitno postala bolj
optimistična oziroma so končno lažje zadihala. Tu pomaga vse nižja brezposelnost, ki naj bi
glede na napovedi UMAR-ja v 2016 upadla iz 9,0 na 8,2 odstotkov (anketna brezposelnost)
oziroma iz 12,3 na 11,2 odstotkov (registrirana brezposelnost). Nadaljevala pa je tudi lepa rast
izvoza tako da je imela država še eno leto lep pozitiven saldo blagovno-storitvene izmenjave.
Tabela 7:
Rast LnL v %

1Q15

2Q15

3Q15

4Q15

1Q16

2Q16

3Q16

Domača potrošnja

2,4

0,5

1,7

2,9

1,4

2,7

1,8

Končna potrošnja

0,2

0,3

1,7

1,3

2,1

3,0

2,5

Gospodinjstva

0,6

-0,4

1,1

0,6

1,6

3,4

2,6

NPISG

3,1

6,1

2,7

1,5

3,5

2,1

10,2

Država

-1,2

1,8

3,2

3,4

3,3

2,0

1,6

Bruto investicije

10,9

1,5

2,0

10,0

-0,1

1,7

-0,4

v osnovna sredstva

1,5

0,6

-0,2

5,4

-7,7

-3,4

-3,6

sprememba zalog

1,8

0,2

0,4

0,7

1,3

1,0

0,6

Saldo menjave s tujino

0,6

1,6

0,4

0,1

1,1

0,4

1,1

Izvoz proizvodov

6,2

6,5

5,0

4,3

6,0

7,7

5,4

Blago

6,8

6,2

4,5

3,7

5,6

9,2

5,2

Storitve

4,0

7,3

6,5

6,9

7,7

1,9

5,8

6,1

4,8

5,1

4,7

5,2

8,2

4,5

Minus: uvoz proizvodov
Blago
Storitve
Bruto domači proizvod

7,5

5,3

4,5

5,5

5,6

9,6

4,9

-2,3

1,9

7,7

0,4

3,1

0,8

2,5

2,8

2,0

2,0

2,8

2,3

2,8

2,7

Gospodarske napovedi so tudi ostale optimistične. UMAR je tako v jesenski napovedi 2016
ocenjeval, da bi morala biti v 2017 rast bruto domačega proizvoda 2,9 odstotna (realna rast), v
2018 pa 2,6 odstotna. Pri tem naj bi zasebna potrošnja zrasla za 2,2 oziroma 2,0 odstotka,
registrirana brezposelnost pa naj bi še naprej upadala na 6,8 odstotkov v 2018. Inflacija naj bi
končno porasla in sicer iz 0,1 odstotka v 2016 na 1,4 odstotka v 2017. Velja omeniti da imajo
podobne napovedi tudi nekatere druge institucije. Npr. evropska komisija napoveduje 2,6
odstotno gospodarsko rast za 2017 in 2,2 odstotno gospodarsko rast za 2018. Bonitetne agencije,
natančneje Fitch in S&P pa sta tekom leta tudi dvignila svojo oceno na A- oziroma A, pri čemer
sta podali stabilne izglede za prihodnost. Zahtevana donosnost za slovensko 10 letno (evrsko)
obveznico je večino leta 2016 nadaljevala svoj upad, saj je leto 2016 začela pri 1,7 odstotkih,
minimum pa je bil dosežen oktobra pri 0,54 odstotka. Nato pa je zahtevan donos pričel rasti,
pri tem pa je bil v ozadju splošna rast zahtevanih donosov obveznic v celotnem svetu.

- 12 / 87 -

ALTA Invest d.d.

Na prvi pogled tej razmeroma optimistični gospodarski rasti niso sledili rezultati oziroma
dobički večjih slovenskih borznih podjetij. Toda to je predvsem zaradi logično slabših
pričakovanj glede zavarovalne sektorja, ki ga vse bolj bremeni okolje nizkih obrestnih mer, ter
Krke, ki je tekom leta z vidika dobičkov precej razočarala, zaseda pa največjo utež v SBI Top
indeksu. Brez teh vplivov bi namreč dobiček indeksa SBI Top tudi zrasel. Istočasno pa se ne
sme spregledati, da so tudi letos bila slovenska borzna podjetja večinoma zelo radodarna z
dividendami. Posledično je bila dividendna donosnost SBI TOPa ponovno nadpovprečna.
Slika 2: Gibanje osrednjega indeksa Ljubljanske borze SBI TOP v 2016 v primerjavi z MSCI World in
MSCI EM, vse v evrih.
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Na domačem trgu so med spremljanimi podjetji z vidika donosov zmagovalke leta 2016
Intereuropa, Cinkarna Celje, Petrol in Gorenje. Pri prvih treh je razlog v izboljšanih rezultatih,
kar so očitno vlagatelji dobro prepoznali. Podobno velja za Gorenje, ki so v 2016 dostavili
planirane rezultate, je pa obenem res, da je bila delnica tekom 2016 med bolj zanimivimi zaradi
špekulacij o prevzemu s strani Panasonica. To je precej vplivalo tudi na gibanje cene delnice
tekom leta. Med poraženci glede donosov v 2016 pa so Krka, Mercator in Telekoma Slovenije.
Pri Krki so v ozadju šibkejši rezultati, pri čemer je morala Krka po objavi devetmesečnih
rezultatov precej znižati svojo napoved glede dobička. Indeks SBI TOP je sicer v letu 2016
zrasel le za 2,2 odstotka, po upadu za 11,2 odstotka v 2015.
Tabela 8: Donos izbranih slovenskih delnic v 2016
Podjetje
Cinkarna Celje
Gorenje
Intereuropa
Krka
Luka Koper
Mercator
Petrol
Pozavarovalnica
Sava
Telekom Slovenije
Zavarovalnica
Triglav

Oznaka

Zadnji tečaj Donos v 2016

CICG
GRVG
IEKG
KRKG
LKPG
MELR
PETG

162,0
6,0
1,2
52,9
25,0
68,0
325,0

113,2%
30,3%
122,6%
-18,9%
8,7%
-17,1%
27,1%

POSR

13,2

TLSG

71,1

2,1%
-2,6%

ZVTG

23,2

-1,3%

Vir: Bloomberg
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MEDNARODNO OKOLJE
Svetovna gospodarska rast se je gibala okoli 2,9%, kar je rahlo nižje kot v 2015. Eden od razlogov
lahko zagotovo najdemo v nižji investicijski dejavnosti zaradi nizkih cen energentov in surovin.
Te dve panogi namreč predstavljata običajno več kot tretjino skupne svetovne investicijske
dejavnosti. Je pa tudi res, da to navdaja malce večji optimizem za 2017, saj so v drugi polovici
leta začele cene energentov in surovin povečini rasti. Monetarne politike so sicer ostale
ohlapne, nizka pa je bila tudi inflacija v razvitih državah.
Delniški trgi so bili v 2016 precej nehvaležni. Leto se je pričelo s precejšnjo korekcijo zaradi
skrbi glede močnega dolarja, padajočih cen nafte in vprašanj glede Kitajske gospodarske rasti.
Indeks S&P500 je tako od začetka leta do sredine februarja upadel za 10 odstotkov. Toda nato
so se že tekom februarja strahovi umirili in trg se je hitro pobral. Sledilo je nato obdobje, ko so
se sicer številne bojazni vlagateljev in analitikov sicer uresničile, a slednje ni vplivalo na
pozitiven sentiment trgov. Ne Brexit, ne izvolitev Trump nista povzročile trajnejše korekcije
temveč celo spodbudile rast delniških indeksov. To velja predvsem za konec leta, ko je trg zajel
splošni optimizem zaradi morebitnih fiskalnih ukrepov in davčnih spodbud, ki naj bi jih
uvedel Trump tekom svojega mandata. Res pa je, da je december statistično gledano običajno
tudi najmočnejši delniški mesec. Nemški DAX je tako v 2016 zrasel za 6,9 odstotka, ameriški
S&P500 za 9,5 odstotka, osrednji indeks trgov v razvoju MSCI EM pa za 8,6 odstotka. Konec
leta 2016 so sicer strategi tujih investicijskih hiš večinoma napovedovali rast delnic tudi tekom
leta 2017, res pa je, da so se tem njihovim ciljnem trgi močno približali že decembra 2016.
Slika 3: Gibanje indeksa MSCI World, MSCI EM, DAX in S&P500 v letu 2016, vse v evrih
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Tabela 9: Donos izbranih delniških indeksov v 2016
Indeks

Tečaj

Valuta Donos v 2016

718
717

EUR

3,1%

RSD

11,4%

CROBEX

1.995

HRK

18,1%

S&P 500

2.239

USD

9,5%

S&P Europe 350

1.469

EUR

-0,4%

1.751

USD

5,3%

862

USD

8,6%

19.763

USD

13,4%

SBI TOP
BELEX15

MSCI World
MSCI EM
DJ Industral Average
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DAX

11.481

EUR

6,9%

CAC 40

4.862

EUR

4,9%

FTSE 100

7.143

GBP

14,4%

Vir: Bloomberg

Kar se tiče obveznic, so zahtevani donosi tekom prve polovice leta še naprej upadali in zgodbe
so se vrtele okoli dejstva, da je vse več obveznic nosilo celo negativen donos. Proti koncu leta
2016 pa je prišlo do preobrata in zahtevani donosi so pričeli rasti. Začelo se je tudi vse bolj
spraševat ali je končno konec več desetletij dolgega bikovega trenda pri obveznicah. Odgovor
bo znan v 2017. Cena nafte so se po pesimističnem začetku leta počasi približevala naši
napovedi, da bo leto končala pri 50 do 60 dolarjev na sodček. Razmerje med evrom in
dolarjem se je na drugi strani še naprej večino leta gibalo znotraj zdaj že dolgotrajnega
trgovalnega razpona med 1,05 in 1,15, le kratkoročno je bil USD v decembra rahlo močnejši.
Slika 4: Gibanje cene zlata v letu 2016 v ameriških dolarjih
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Slika 5: Gibanje cene nafte Brent v letu 2016 v ameriških dolarjih

60
55
50
45
40
35
30
jan.16

mar.16

maj.16

jul.16

sep.16

Vir: Bloomberg

- 15 / 87 -

nov.16

ALTA Invest d.d.

Slika 6: Gibanje tečaja dolar/evro v letu 2016
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1.10.2.

Pregled poslovanja

Družba ALTA Invest je kljub nepredvidljivim dogodkom, ki so pomembneje vplivali na
kapitalske trge (Brexit, izvolitev D. Trumpa, begunska problematika,…), predvsem pa dogodka
na slovenskem kapitalskem trgu, kjer smo se prvič v zgodovini soočili s stečajem
borznoposredniške družbe in posledično aktivacije jamstvene sheme, ki je za družbo
pomembneje vplivala na njene odhodke, kot posledico vplačila v jamstveno shemo, je družba
kljub navedenemu poslovno leto 2016 zaključila pozitivno.
V januarju mesecu 2016 je bila s strani družbe organizirana že tradicionalna strateška
investicijska konferenca, namenjena predvsem domačim institucionalnim strankam, katere
udeležba je ponovno presegla 100 udeležencev. Družba je tekom leta sodelovala tudi pri
organizaciji drugih različnih srečanj domačih izdajateljev in tujih investitorjev.
Sodelovanje s krovno družbo ALTA Skupina se je nadaljevalo tudi v letu 2016 predvsem na
projektih podjetniških financ (vodenje postopkov dokapitalizacije, izdajo kratkoročnih in
dolgoročnih dolžniških finančnih instrumentov, vodenje prevzemov,…).
Družba se je uspešno vključila tudi v vseslovenski projekt ukinjanja registrskih računov pri
čemer je že na začetku leta preko posebne spletne strani in družabnih omrežij z
izobraževalnimi vsebinami obveščala širšo javnost o predvidenih postopkih v zvezi z
ukinjanjem registrskih računov. Ne glede na kar nekaj ovir, povezanih predvsem z
interpretacijo krovnega zakona, ki ureja vodenje računov nematerializiranih finančnih
instrumentov, je družba projekt uspešno izpeljala. Družba je tudi v letu 2016 potrdila svoj
primat na slovenskem kapitalskem trgu in s tržnim deležem 27,94 % na Ljubljanski borzi
ponovno zasedla prepričljivo prvo mesto.
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Slika 7: Graf gibanja tržnega deleža ALTA Invest na Ljubljanski borzi v letu 2016:

Vir: LJSE

1.10.3.

Poslovne usmeritve in pričakovani razvoj družbe

Kljub primatu v prometu na Ljubljanski borzi, ki ga je družba dosegla tudi v letu 2016 s 27,94
odstotnim tržnim deležem, pa na uspešno poslovanje družbe vplivajo vedno višje regulatorne
zahteve, ki povečujejo fiksne stroške poslovanja vseh borznoposredniških družb ter na drugi
strani postavljajo omejitev na strani prihodkov, vezanih pri sklepanju pogodb o opravljanju
osnovnih investicijskih poslov in storitev ter vodenju stanj slovenskih finančnih instrumentov
fizičnih oseb. Tako je v oktobru 2015 pričel veljati novi Zakon o nematerializiranih vrednostnih
papirjev, ki je občutno posegel v poslovanje borznoposredniških družb, v letu 2016 pa se je
dopolnil krovni Zakon o trgu finančnih instrumentov, ki so mu seveda sledili še podzakonski
akti, v letu 2017 pa bomo na zakonodajnem področju posvetili največ časa pripravi na
implementacijo MiFID II, katerega zahteve so še bolj rigorozne od predhodne direktive.
Že začeto zniževanje depozitnih obrestnih mer v letu 2015 se je nadaljevalo tudi v letu 2016
čemur so se družbe v skupini ALTA skušale čim bolj prilagoditi in ponuditi alternativne oblike
varčevanja svojim kakor tudi zunanjim strankam, tudi v luči ukinjanja registrskih računov in
iskanja alternativnih naložb imetnikov finančnih instrumentov na registrskem računu. V sled
navedenemu bomo tudi v prihodnjem obdobju uvajali nove projekte z namenom izboljševanja
nivoja storitev do strank, širili paleto produktov za vse naložbene profile strank ter preko
utrjevanja položaja sodobne, tehnološko napredne in stabilne finančne družbe, svojim
strankam nudili odlične finančne storitve preko čim bolj enostavnih ter učinkovitih
uporabniških izkušenj.
V prvi polovici leta, kljub rekordnim vrednostnim najpomembnejših indeksov, še vedno
pričakujemo rast tujih delniških trgov, prav tako na slovenskem kapitalskem trgu predvsem na
podlagi dobrih poslovnih rezultatov podjetij, ki kotirajo na borzi in posledično pričakovanj po
izplačilu višjih dividend, katerih donosnost še vedno presega donosnost iz depozitnih obrestnih
mer.
Z začrtanimi cilji bo družba skušala še utrditi svoj položaj na slovenskem kapitalskem trgu kot
največja borznoposredniška družba, svoj položaj pa bo utrjevala tudi pri tujih partnerjih, s
katerimi že sedaj uspešno posluje, in novimi partnerji.
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TRGOVANJE ZA INSTITUCIONALNE STRANKE
Oddelek trgovanja za institucionalne stranke je v letu 2016 z realizacijo nekoliko zaostal za
planom iz razloga, navedenega v uvodnem pojasnilu. Iskanje naložbene strategije, ki je v prvem
polletju leta 2016 v veliki meri ohromila dejavnost institucionalnih vlagateljev, je imela svoje
posledice tudi na tem segmentu poslovanja družbe.
Vseeno pa smo na oddelku izvedli več aktivnosti za doseganje letnega cilja, pridobivanja novih
strank in utrjevanja sodelovanja z obstoječimi strankami.
Tradicionalno smo v začetku leta organizirali strateško konferenco skupine ALTA, kjer smo
povzeli pomembne dogodke prejšnjega leta in slovenskim institucionalnim investitorjem
predstavili vidik in pričakovanja družbe za leto 2016.
V okviru uspešne poslovne prakse, smo ponovno obiskali vse naše večje institucionalne
investitorje in se z njimi pogovorili o morebitnem izboljšanju sodelovanja, naših pričakovanjih
o zanimivih dogodkih v prihajajočem letu ter njihovem planu aktivnosti na slovenskem trgu
kapitala.
Z namenom utrditve sodelovanja s hrvaškimi investitorji smo se v oktobru kot sponzor in
gostitelj udeležili 26. konference Zagrebačke burze d.d., ki je osrednji dogodek celotne finančne
industrije na Hrvaškem in v regiji.
Ob vse aktivnejšem sodelovanju pri trgovanju z dolžniškimi finančnimi instrumenti smo se
udeležili Euromoney konference, kjer smo organizirali tudi sestanke s institucionalnimi
strankami v regiji ter se odzvali tudi povabilu skupine Erste Bank in se udeležili njihove
decembrske konference.
TRGOVANJE - KLASIČNO TRGOVANJE
Aktivnost strank na oddelku klasičnega trgovanja je bila v letu 2016 višja kot v predhodnem
letu, na kar je vplivala predvsem povečana aktivnost v zadnjih dveh mesecih leta, ki je bila
povezana z ukinitvijo registrskih računov. Promet na Ljubljanski borzi je bil sicer v 2016 za 15 %
nižji kot leto prej, kar je odraz zaključka nekaterih prevzemnih procesov in pomanjkanja novih
prevzemnih špekulacij. V letu 2016 smo ohranili položaj vodilnega člana Ljubljanske borze,
merjeno po prometu z vrednostnimi papirji, saj smo dosegli zavidljiv 28-odstotni tržni delež.
Slovenski blue-chipi se še vedno v večini ponašajo z visokim dividendnim donosom, zaradi
česar postajajo v času nizkih obrestnih mer vedno bolj aktualni za investitorje. Dogajanje na
tujih borzah je krojilo nekaj pomembnejših dogodkov, in sicer v začetku leta januarska
korekcije zaradi nizkih cen nafte in vprašanj glede vzdržnosti kitajske gospodarske rasti. Na
dogajanje na trgih sta pomembneje vplivala tudi referendum o izstopu Velike Britanije iz
Evropske Unije in ameriške predsedniške volitve. Dogodka kljub izidu nista povzročila
trajnejše korekcije temveč celo spodbudila rast indeksov. Aktivnost t.i. retail strank, ki trgujejo s
tujimi vrednostnimi papirji, je bila v letu 2016 tako višja kot v predhodnem letu, kar se je
odrazilo v desetino višjih provizijah iz tega naslova.
V letu 2016 smo nadaljevali s pridobivanjem novih uporabnikov spletne aplikacije e-Trading,
pri čemer smo pridobili več kot 1.000 novih uporabnikov. To je deloma odraz večjega števila
novih sklenjenih pogodb zaradi prenosov delnic z registrskih računov in posledičnega
povečanja števila strank, deloma pa prehoda strank s klasičnega na e-Trading poslovanje zaradi
enostavnega dostopa do pregleda svojega portfelja in transakcij ter ugodnejših pogojev pri
oddaji naročil. Tudi v lanskem letu smo tako novim kot tudi obstoječim uporabnikom nudili
podporo pri uporabi aplikacije, in sicer smo strankam na voljo med 8. in 22. uro. Še vedno
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ostajamo edina borzno posredniška hiša, ki svojim strankam na sedežu družbe zagotavlja
borznega posrednika, dosegljivega preko telefona ali elektronske pošte, do zaključka trgovanja
na ameriških borzah, to je do 22. ure.
Ključna novost aplikacije e-Trading, ki smo jo izvedli v 2016, je takojšnja povratna informacija
o izvršitvi naročila za tuje borze. Do izvedbe nadgradnje je bila povratna informacija na voljo
šele naslednji dan, po novem pa je informacija stranki na voljo takoj ob izvršitvi. Uporabniki
imajo ob prodaji finančnih instrumentov denarna sredstva na e-Tradingu takoj na voljo za
vnovičen nakup, v primeru nakupa delnic pa možnost prodaje le-teh še tekom istega
trgovalnega dne. V e-Tradingu smo povečali tudi obveščenost strank z vnosom t.i. nujnih
obvestil, ki se uporabnikom prikažejo takoj ob vstopu v e-Trading. Nujna obvestila so
namenjena obveščanju o pomembnejših dogodkih kot npr. zaprtosti borz v času praznikov,
objavah rezultatov slovenskih družb, objavah pomembnih dogodkov v tujini itd.
V letu 2016 smo nadaljevali s pošiljanjem trgovalne podpore ALTA Navigator, ki jo pripravljajo
naši analitiki in TradePort ekipa. Namenjena je obveščanju strank o dnevnih dogodkih na
kapitalskih trgih (Jutranji Navigator), investicijski strategiji, pomembnih dogodkih ter
naložbenih priložnostih (Mesečni Navigator), naložbenih priporočilih (Dividendna košarica,
Portfelj stabilnih podjetij) in objavah rezultatov slovenskih družb (prejmejo imetniki delnic).
ALTA Navigator pošiljamo naročnikom po elektronski pošti, vse objave pa so na voljo v spletni
aplikaciji e-Trading, kjer objavljamo tudi članke, ki jih napišejo strokovnjaki ALTE. S pripravo
trgovalne podpore se povečuje obveščenost uporabnikov spletne aplikacije o dogajanju na
kapitalskih trgih, kar se odraža tudi v naraščajočem številu različnih prijav v e-Tradingu na
dnevni, tedenski in mesečni ravni.
TRGOVANJE – TRADEPORT
V letu 2016 je storitev TradePort konsolidirala novo obliko storitve na katero smo prešli v letu
2015. Uporabniki storitve so bili tako ves čas deležni dnevnih analiz finančnih trgov v obliki
TradePort Pulz e-pošte ter večih spletnih izobraževanj o samostojnem trgovanju na finančnih
trgih.
Tudi pri naboru trgovalnih poti smo v letu 2016 izvedli aktivnosti, ki so pripeljale do novega
partnerja. Poleg obstoječih trgovalnih poti v obliki trgovalnih računov pri ALTA Invest d.d. ali
pri partnerju Saxo Bank A/S, sedaj nudimo tudi trgovalne račune pri partnerju Interactive
Brokers (UK) Limited.
Na poslovnem področju je storitev beležila rast glede na leto 2016 in tudi v letu 2017
pričakujemo nadaljevanje tega trenda. Na ta način bomo tudi v prihodnje ohranili vodilni
položaj v Sloveniji na področju trgovalne podpore namenjene aktivnim samostojnim
vlagateljem.
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
Leto 2016 je bilo na finančnih trgih zaznamovano predvsem z nepredvidenimi političnimi
dogodki, ki so močno razburkali finančne trge. Že sam začetek leta je minil v znamenje izredno
visokih padcev večine delniških trgov kot posledica nepričakovane devalvacije kitajske valute
in močnega upada cen surove nafte. Tekom prvega četrtletja je zato na finančnih trgih vladala
izjemna negotovost, ki so jo povzročala predvsem ugibanja glede gospodarskega stanja Kitajske
in pa strah pred recesijo v ZDA. Pereč problem je bila predvsem situacija v energetskem
sektorju, ki je bil zaradi izjemnega upada cen močno na udaru. Situacija se je izboljšala konec
prvega četrtletja skladno z odbojem cen in surovin ter trgov v razvoju, kar je prineslo
pričakovanja o skorajšnjem globalnem gospodarskem okrevanju. Burna reakcija na delniških
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trgih je bila posledica izjemno visokega pesimizma in temu primernega defenzivnega
pozicioniranja vlagateljev po celem svetu. Odboj je sprožil masovno repozicioniranje. Tekom
zaključka polletja, ki je sicer minevalo zmerno optimistično, je kot strela z jasnega udaril
nepričakovano izglasovan BREXIT, ki je v trenutku pomešal vse karte in nakazal na najhujše, a
so se finančnih trgi že v nekaj dneh ponovno streznili in se močno odbili navzgor. Tekom
poletja je bilo dogajanje na finančnih trgih relativno nezanimivo. Se je pa trg v zadnjih tednih
pred ameriškimi volitvami zaradi slabe izkušnje pri glasovanju o BREXITu začel pripravljati na
nepričakovano. Čeprav so vse ankete in napovedi zagotavljale zmago Hillary Clinton na
bližajočih se ameriških volitvah, je bilo moč med vlagatelji opaziti precej previdnosti. In
ponovno se je zgodilo nepričakovano. Donald Trump je gladko
gladko porazil demokratsko
kandidatko in zavladal v ZDA. Začetna panika, ki je trge zajela tekom noči ob preštevanju
glasov, se je polegla še isti dan. Trumpov triumf je sprožil vero v spremembe, v okrevanje,
njegov prihod je bil pozitivno sprejet predvsem z upoštevanjem njegovega vpliva na
gospodarstvo, preko napovedi, ki jih je podajal v predvolilni bitki. Vse ostale negativne učinke
je večina povsem zanemarila. Močan porast trgov v zadnjih dveh mesecih je pripomogel, da so
si trgi na letni ravni po začetnem šoku povsem opomogli. Narava dogajanje preko množice
hitrih obratov je povzročila, da so najboljše rezultate dosegali pasivno upravljani produkti, v
našem primeru bolj klasične strategije upravljanja, ki so sicer aktivno upravljane, a pretežno
vseskozi investirane
vestirane na delniške trge. Je pa bilo tovrstno okolje manj ugodno za alternativne
strategije upravljanja kot je ALTA ABS.
UPRAVLJANJE OSEBNEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA
V letu 2016 smo se na oddelku upravljanja osebnega premoženja velik del leta ukvarjali z
registrskimi računi in s prenosi vrednostnih papirjev z registrskih računov pri Klirinško
depotni družbi na trgovalne račune ali na račune upravljanja premoženja strank. Veliko ljudi je
na vrednostne papirje na registrskem računu pozabilo in niso niti vedeli
vedeli katere in koliko naložb
imajo, tako da smo jim celovito pomagali pri identifikaciji premoženja in prenosu. Nadalje smo
jim svetovali, kako in kaj z obstoječimi naložbami, ali se jih splača obdržati ali prodati in vložiti
v kakšno potencialno bolj donosno
donosno naložbo. Veliko svetovanja je bilo opravljenega tako za
obstoječe stranke in njihove družinske člane kot tudi za potencialne nove stranke. Na oddelku
osebnega upravljanja premoženja smo opazili povečano povpraševanje po nakupu delnic
slovenskih družb predvsem
redvsem zaradi potencialno zelo visokih dividendnih donosnosti, ki so zelo
privlačne z vidika rekordno nizkih obrestnih mer na banki. Nadaljevanje takšnega trenda
pričakujemo tudi v letu 2017. Proti koncu leta 2016 smo na oddelku opravili veliko dejavnosti
za dober sprejem novih strank, ki so bile prenesene z Addiko banke.
ANALIZE
Analitski oddelek še naprej služi kot strokovna podpora internim uporabnikom, družbam v
skupini in strankam. Zagotavlja redne izdelave investicijskih raziskave večjih slovenskih
slovenski
izdajateljev, pripravlja in spremlja tuje naložbene
Podpora
priložnosti ter s tem izvaja podporo upravljanju,
upravljanju
pripravlja in razvija več različnih seznamov
naložbenih idej za stranke, pripravlja redna
Podpora
mesečna in četrtletna gradiva za investicijsko
institucioPodpora
strategijo, pripravlja
pravlja številne predstavitve, sodeluje
nalnim
trgovanju
vlagateljem
na t.i. road showih, sodeluje pri razvoju Alta ABS
strategije, in še bi lahko naštevali. V letu 2016 je
posledično analitski oddelek ALTE Invest mesečno
Podpora
korporativnim
izdeloval investicijsko strategijo, bodisi četrtletne
financam
daljše verzije
erzije bodisi mesečne krajše posodobitve,
obenem pa izdelal in posredoval 32 delniških predlogov naložbenih priložnosti (različnih
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strategij in oblik). Izdelal in posredoval je tudi 45 investicijskih raziskav (slovenskih)
izdajateljev, razposlal preko 67 e-poštnih sporočil tujim institucionalnim vlagateljem ter izvedel
številne road showe in konferenčne klice za tuje vlagatelje. Ohranila se je tudi močna medijska
prisotnost analitskega oddelka, saj je bilo v 2016 s strani članov oddelka podanih 258 izjav ter
prispevkov, kar predstavlja 0,71 izjav ali prispevkov na dan.
Obenem je analitski oddelek v 2016 nadaljeval močno vpletenost v različne projekte, ki je bila
že v 2013 intenzivna. Slednja tako še naprej zaseda okoli 50 odstotkov kapacitet oddelka.
Izdelovali so se prezentacijski dokumenti, bodisi Informacijski Memorandumi bodisi t.i. Pitch
Booki bodisi t.i. Teaserji. Sodelovalo se je tudi pri pripravi ponudb, vrednotenjih, izdelavi
prospektov itd. Obenem se je sodelovalo pri projektu izdaje komercialnega zapisa Mercatorja
ter izdaj obveznic Telekoma Slovenije.
Glede izdelave investicijske strategije ALTE in napovedi glede gibanja posameznih naložbenih
razredov in indeksov smo lahko v 2016 še vedno zadovoljni z uspešnostjo naših napovedi, tako
kot v zadnjih letih. Kljub turbulentnemu začetku leta smo bili pravilno optimistično
razpoloženi na začetku leta, s postavitvijo cilja za S&P500 pri 2.120 indeksnih točkah. Obenem
pa smo kljub dosegu tega cilja ohranili priporočilo vlagateljem, da ostanejo optimisti glede
gibanja delniških indeksov ob koncu leta. Naš cilj za DAX 11.500 je dolgo zgledal preveč
optimističen, a je bil konec leta le dosežen. Pravilno smo tudi napovedovali nadaljevanje
gibanja valutnega križa EUR / USD znotraj trgovalnega razpona 1,05 do 1,15 in končni cilj glede
cen nafte (50 do 60 dolarjev na sodček). Res pa je, da smo pričakovali več pesimizma v primeru
t.i. Brexita. Obenem smo bili manj uspešni glede napovedi za SBI TOP, saj smo napovedovali
735 indeksnih točk ob koncu leta. Je pa tudi res, da je to predvsem posledica negativnega
gibanje ene delnice, ki predstavlja največjo utež indeksa. Na drugi se je optimizem glede
dividendnih donosov uresničil tudi v 2016, podobno pa napovedujemo za 2017.
Slika 8: Gibanje indeksa S&P500 in naših napovedi za končno letno vrednost indeksa S&P500 v zadnjih
7 letih
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Slika 9: Gibanje indeksa DAX in naših napovedi za končno letno vrednost indeksa DAX v zadnjih 4 letih
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ANALIZE - IZDAJA DOLGA IN PRODAJE ZA INSTITUCIONALNE STRANKE
Glede na rekordno leto 2015 na področju izdaje dolžniških finančnih instrumentov na
slovenskem kapitalskem trgu, je bilo leto 2016 nekoliko bolj umirjeno. Tekom prejšnjih let so
se slovenska podjetja vse bolj začela obračat proti trgu kapitala kot dodatnemu viru
financiranja. Zaradi zgodovinsko nizkih obrestnih mer se je tako odprla priložnost za
kapitalske trge in s tem za družbo ALTA Invest, da podjetjem pomaga zagotoviti alternativne
dolžniške vire financiranja. V slovenskem prostoru je ta način financiranja v letu 2014 precej
zaživel preko izdaje kratkoročnih dolžniških instrumentov – komercialnih zapisov, medtem ko
so leto 2015 in 2016 zaznamovale predvsem izdaje dolgoročnih podjetniških obveznic, kot
posledica nizkih obrestnih mer. Med najbolj pomembnimi izdajami, kjer je ALTA Invest
sodelovala kot organizator ali ko-organizator izdaje izpostavljamo 5-letno izdajo podjetniške
obveznice Telekom Slovenije, d.d. v skupni nominalni vrednosti 100 mio EUR. ALTA Invest je
v lanskem letu organizirala tudi izdaje komercialnih zapisov družb kot so Mercator, d.d., Incom
d.o.o, ter Valiant d.o.o.
SKRBNIŠTVO
Delo v oddelku skrbništva je v letu 2016 okupiralo ti. ukinjanje registrskih računov. V
sodelovanju z drugimi oddelki smo v začetku leta lansirali izobraževalno digitalno kampanjo
“Registrski računi” in preko celega leta z raznovrstnimi in številnimi marketinškimi akcijami
vzpodbujali delničarje k pravočasnemu prenosu svojega premoženja na trgovalne račune.
Tempo se je proti koncu leta povečeval.
Pomladi 2016 smo izpeljali uspešno marketinško akcijo za storitev Upravljanje med skladi
(Kameleon – Izkoristite spremembe v svoj prid), ki je prispevala levji delež svežih prilivov v
UMS.
Oddelek skrbništva se je udeležil intenzivnega izobraževalnega programa Linea Direkta,
prilagojenega potrebam svetovalcev ALTA, ki je potekalo preko celotnega leta 2016 in je bilo
usmerjeno v izboljšanje prodajnih in predstavitvenih veščin sodelujočih.
Skrbniki so v letu 2016 opravili izjemno delo na področju retenzije strank na individualnem
upravljanju premoženja. Delo oddelka zaradi ustrezne obravnave obstoječih in novih strank
(svetovanje, posredovanje informacij, strokovna podpora), sodelovanja in izmenjave informacij
med oddelki ter dodatnega izobraževanja zaposlenih ostaja tudi v 2016 intenzivno, učinkovito
in pomembno prispeva k dodani vrednosti, ki jo ALTA nudi svojim strankam.
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SVETOVANJE IN PRODAJA
Leto 2016 je zaznamovalo ukinjanje registrskih računov, zato je bila tudi večina aktivnosti
oddelka svetovanja in prodaje podrejena temu. V začetku leta smo pričeli s kampanjo, ki je
odgovarjala na vsa vprašanja imetnikov registrskih računov. V ta namen smo pripravili vodič,
ki je bil dostopen preko spletne strani www.registrski-racun.si. Imetnikom registrskih računov
smo svetovali glede možnostih, ki so jih imeli. Število strank je proti koncu leta naraščalo, zato
smo se delo organizirali tako, da smo za imetnike pripravili različne ponudbe ter organizirali
več začasnih poslovalnic. Povečan obisk strank smo beležili tudi v času, ko se potekali različni
prevzemi ali vpisi novih delnic ter ko smo pridobivali zakonsko zahtevane in ostale manjkajoče
podatke naših strank.
Skupaj z oddelkom skrbništva smo se udeležili izobraževanja, ki je bilo prilagojeno delu
svetovalcem ALTE in je potekalo skozi celo leto.
ZUNANJA PRODAJNA MREŽA – OBPZ
V letu 2016 je ALTA Invest zaključila sodelovanje z enim odvisnim borznoposredniškim
zastopnikom, medtem ko sklepanja sodelovanj z novimi odvisnimi borznoposredniškimi
zastopniki ni bilo. Poleg rednega predstavljanja produktov in novosti v ponudbi ALTE Invest
smo izvedli redno kontrolo vseh OBPZ-jev ter pripravili in izpeljali več izobraževanj na temo
zakonskih sprememb in vsebinskih novosti.
ZALEDNA PISARNA
Zaledna pisarna podpira delovne procese organizacije in zagotavlja ustrezno evidentiranje
poslovnih dogodkov. Delo oddelka temelji na uporabi dobrih poslovnih praks, skrbnosti ter
ažurnosti ustreznega evidentiranja poslovnih dogodkov. Posebno skrbnost namenjamo
notranjim kontrolam vhodnih in izhodnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo na oddelku.
Pomembno in časovno zahtevno je tudi področje kontrol v zvezi s preprečevanjem pranja
denarja in financiranjem terorizma, ki smo jih v skladu s spremembami zakonodaje in
predpisov nadgradili z aktivnostmi na področju preprečevanja davčnih utaj (Sporazum o
izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA ter
Sporazum o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih za namene obdavčenja).
Zaradi še vedno prisotne plačilne nediscipline strank, je proces aktivne izterjave neplačnikov
sestavni del dnevnega poslovanja, kar prispeva k znižanju zneska zapadlih terjatev in števila
dolžnikov.
Leto 2016, je zaznamoval povečan obseg poslovanja iz naslova zapiranja registrskih računov pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi, ki je zahteval organizacijske in IT prilagoditve, ki so
nam omogočile uspešno izpeljati zastavljene cilje. Hkrati smo se tudi intenzivno pripravljali na
uvedbo T2S – uvedba panevropske platforme za poravnavo vrednostnih papirjev in denarnih
tokov iz naslova poslov z vrednostnimi papirji, posledično je bil prehod v februarju 2017
uspešen.
Vse večji obseg evidenc, kontrol in poročanj zahteva stalno nadgrajevanje znanja zaposlenih,
prilagajanje procesov in razvoj programske opreme, kar omogoča učinkovitejše in zanesljivejše
izvajanje zastavljenih nalog. Za kvalitetno in učinkovito opravljanje delovnih nalog je izjemno
pomemben tudi učinkovit pretok vseh relevantnih informacij, zato vztrajno vzpodbujamo tako
formalno kot tudi neformalno komunikacijo med oddelki.
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IT IN RAZVOJ
V letu 2016 je oddelek IT in razvoja nadaljeval implementacijo sprejete poslovne strategije
družbe z razvojem rešitev, ki poudarjajo naraščajoči delež brezpapirnega poslovanja in
digitalizaciji komuniciranja s strankami. Zaključeni so bili nekateri projekti, začeti v letu 2015 in
zastavljeni novi, v vidu realizacije zastavljene strategije razvoja IS.
Orodje CRM, ki predstavlja ključno orodje prodajne in marketinške podpore poslovanja
družbe, je bilo smiselno dopolnjeno še z naprednimi funkcionalnostmi, ki so v pomoč pri
spremljanju potreb in želja strank družbe in prilagajanju storitev družbe ter sprejemanju
prodajnih, marketinških in poslovnih odločitev, ki se v realnem času odzivajo na razmere v
panogi in posledično odgovarjajo na ključna vprašanja, ki si jih zastavljajo tako zaposleni kot
stranke družbe (integracija s SalesManago sistemom – lead nurturing). Integracija orodja CRM
s sporočilnim sistemom Exchange, s pomočjo Outlook klienta, je orodje še bolj približalo
uporabnikom in potenciralo njegovo zahtevanost in uporabnost. Spletne marketinške akcije so
se skozi CRM orodje skozi celotno leto izkazale za ključen del prodajnih aktivnosti družbe.
Osrednje podporno poslovno orodje Shark, je bilo deležno stalnih posodabljanj, tako v vidu
zadovoljevanja poslovnih ciljev kot tudi zadostitvi zahtev nadzornih organov.
V spletni trgovalni platformi e-Trading je bil implementiran neposreden dostop do tujih trgov,
ki uporabnikom platforme omogoča takojšnje izvrševanje naročil in zagotavlja bistveno boljšo
uporabniško izkušnjo.
Razvita je bila spletna aplikacija ePoslovalnica, ki pogodbenim partnerjem, v prihodnosti pa
tudi potencialnim strankam neposredno, zagotavlja bolj transparentno in hitrejše orodje za
pristop k storitvam družbe. Orodje je podprlo tudi prenose vrednostnih papirjev strank z
registrskih na trgovalne račune. S pomočjo video identifikacije pa bo to orodje v prihodnosti
strankam omogočilo neposredno sklepanje pogodbenega razmerja kar od doma.
ALTA Invest je z razvojnim partnerjem pričela z načrtovanjem in razvojem sodobne mobilne
aplikacije, ki bo v celoti podprla vse funkcionalnosti, ki jih sedaj ponuja spletna paltforma eTrading. S selitvijo večine spletnega prometa na mobilne naprave, bo mobilna aplikacija
strankam ponudila lažje in intuitivnejše borzno trgovanje, preglede trgov in spremljanje lastnih
naložb.
UPRAVLJANJE TVEGANJ IN NOTRANJE KONTROLE, PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN
FINANCIRANJA TERORIZMA, SKLADNOST POSLOVANJA S PREDPISI (Compliance) TER NOTRANJA
REVIZIJA
Oddelek upravljanja tveganj in notranje kontrole (v nadaljevanju tudi: oddelek UTV) deluje v
družbi kot samostojna organizacijska enota, pri čemer mu glede na posamezna področja
poslovanja družbe pomagajo zaposleni v teh področjih oz. oddelkih. Oddelek UTV tako s
primarno zadolžitvijo kontinuiranega izvajanja aktivnosti s področja identifikacije tveganj skrbi
za implementacijo, spremljavo izvajanja in nadgrajevanje zastavljenih strategij, politik in
metodologij prevzemanja tveganj in upravljanja tveganj na ravni celotne družbe. Slednje
zaobjema zagotavljanje obvladovanja prevzetih tveganj ter notranje in zunanje poročanje o
upravljanju tveganj, izpolnjevanje regulatornih zahtev (kot so: zagotavljanje ustrezne
likvidnosti, minimalnega notranjega kapitala, izpolnjevanje kapitalskih zahtev za tržno,
kreditno ter operativno tveganje in nadzor izpostavljenosti do posameznih naložb oz.
nasprotnih strank v ter do skupine povezanih oseb), izvajanje notranjih kontrol oz. spremljava
izvajanja le-teh ter njihova analiza in posledično vezano generiranje eventualnih prilagoditev
slednjih, pripravo dokumentacije v obliki pravilnikov, navodil in kriterijev ter sodelovanje v
procesu implementacije in vpeljave slednjih v vsakodnevno poslovanje družbe ter zagotavljanje
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visokih standardov in dobrih poslovnih praks na področju organizacijskih zahtev, notranjih
kontrol ter implementacije ostalih zakonskih zahtev na področju upravljanja tveganj.
Oddelek UTV je tudi vključen v aktivnosti na področju identifikacije, prevzemanja in
upravljanja tveganj na ravni Skupine ALTA, kjer je ocenjeno, da je to s stališča potencialnih
tveganj za družbo, smiselno in potrebno.
Družba z vzpostavljenim primernim sistemom notranjih kontrol zagotavlja nadzor nad
izvajanjem nalog različnih področij oz. oddelkov v družbi. Slednji vključuje naloge
posameznikov na vseh bistvenih nivojih poslovnih procesov, kot tudi avtomatizirane kontrole,
vgrajene v IT sisteme, ki služijo izpeljavi poslovnih procesov ter v realnem času omejujejo in
preprečujejo nastanek tveganj. Dodatno uporablja družba za identifikacijo prevzetih tveganj
lastne razvite neodvisne kontrole, zagotovljene potem IT sistema, ki temeljijo na
avtomatiziranem reporting sistemu izvedenih kontrol pooblaščenim osebam v družbi.
Družba je zavezana k izvajanju ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in
financiranja terorizma. Na podlagi nove EU Direktive o preprečevanju uporabe finančnega
sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (Direktiva 2015/849/EU), ki predstavlja
okrepitev obstoječih pravil Evropske unije in zagotovitev najvišjih standardov za preprečevanje
pranja denarja in financiranja terorizma je bil konec leta 2016 sprejet nov Zakon o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016; ZPPDFT-1),
kar za Družbo predstavlja nov izziv v nadgradnji obstoječega sistema in implementacijo novih
zakonskih določil.
Osnovno izhodišče za politiko na tem področju predstavljajo Zakon o preprečevanju pranja
denarja in financiranju terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016; ZPPDFT-1) in na njegovi podlagi
sprejeti podzakonski akti ter Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma, izdane s strani ATVP. Na področju odkrivanja in preprečevanja pranja denarja je
Družba tudi v letu 2016 posebno pozornost namenila nadaljnjemu razvoju sistema in
dopolnjevanju nadzornih in preventivnih ukrepov za minimiziranje možnosti zlorabe družbe
za pranje denarja in financiranje terorizma.
Družba ima izdelano metodologijo tveganja in oceno tveganja posamezne skupine ali vrste
stranke, poslovnega razmerja, produkta ali transakcije glede na možne zlorabe za pranje
denarja in financiranje terorizma. Družba Uradu sproti poroča o vseh transakcijah in ali
osebah, pri katerih je zaznan sum pranja denarja ali financiranje terorizma. Za lažje
prepoznavanje morebitnih sumljivih transakcij ima Družba vzpostavljen informacijsko podprt
sistem
Družba na podlagi letno sprejetega programa izobraževanja skrbi tudi za redno strokovno
usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih in pogodbenih partnerjev, ki opravljajo naloge s
področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma. Temeljni cilj
izobraževanja je v dodajanju vrednosti najpomembnejšemu delu organizacije, to je zaposlenim,
saj so slednji, ob ustreznem usposabljanju, izobraževanju in zavedanju o problematiki pranja
denarja in financiranju terorizma, še vedno prva linija obrambe.
Z namenom vzpostavitve in vzdrževanja trajne in učinkovite funkcije spremljanja skladnosti
poslovanja s predpisi je v družbi znotraj Službe za pravo in skladnost poslovanja s predpisi
organizirana funkcija za spremljanje skladnosti poslovanja. Služba za spremljanje skladnosti
poslovanja deluje neodvisno in v okviru svojega delovnega področja v družbi izvaja tako
svetovalno, izobraževalno, kot tudi nadzorno funkcijo.
Družba ima vzpostavljeno funkcijo notranje revizije, ki jo je s pogodbo prenesla na zunanjega
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izvajalca, družbo ALTA Skupina d.d. Namen njenega delovanja je bil tudi v letu 2016 z
neodvisnim in nepristranskim revidiranjem in svetovanjem ustvariti dodano vrednost in
izboljšati poslovanje družbe.
V letu 2016 so se pregledi izvajali na podlagi sprejetega Letnega načrta notranje revizije s
poudarkom na tveganih področjih, ocenjenih s strani notranjega revizorja in poslovodstva
družbe. Opravljenih je bilo devet rednih notranjerevizijskih pregledov. Eden od načrtovanih
pregledov se je po dogovoru z vodstvom družbe prenesel v leto 2017. V okviru izvajanja drugih
notranjerevizijskih aktivnosti je notranja revizija izvajala spremljanje uresničevanja priporočil,
izvajala neformalne svetovalne aktivnosti, pripravila letni načrt na podlagi revizijske ocene
tveganosti, obdobno poročala izvršnima direktorjema in upravnemu odboru družbe o delu
notranje revizije ter izvajala naloge za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti delovanja
notranje revizije (prenova temeljnih aktov notranje revizije, implementacija priporočil zunanje
presoje notranjerevizijske dejavnosti, izobraževanje).
Vodja notranje revizije je bila za leto 2016 prvič odgovorna za oblikovanje celovitega mnenja o
upravljanju organizacije, upravljanju tveganj in delovanju notranjih kontrol v najširšem
možnem obsegu. Gre za strokovno presojo vodje notranje revizije za obdobje od 1.1.2016 do
31.12.2016, ki temelji na izidih opravljenih notranjerevizijskih pregledov v obdobju od 1.1.2016
do 10.2.2017, dela funkcije skladnosti zagotavljanja poslovanja s predpisi, predvsem izvrševanje
Programa spremljanja tveganja skladnosti za obdobje 2015 - 2016 in dela funkcije upravljanja
tveganj. Za oblikovanje celovitega mnenja o upravljanju organizacije, upravljanju tveganj in
delovanju notranjih kontrol je notranja revizija realizirala svoj letni načrt dela in upoštevala vse
podane ocene in ugotovitve, hkrati pa se je prepričala, da ima družba vzpostavljeno učinkovito
funkcijo spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi, ki zagotavlja spremljanje in redno
ocenjevanje primernosti ter učinkovitosti rednih postopkov ter ukrepov, sprejetih za
odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti, na področju skladnosti poslovanja družbe ter svetuje
in nudi pomoč zadevnim osebam, pristojnim za opravljanje posameznih investicijskih in
drugih storitev, za uskladitev družbe z obveznostmi, ki jih določajo predpisi ter se prepričala,
da ima družba vzpostavljen učinkovit proces upravljanja s tveganji, ki vključuje postopke
ugotavljanja, merjenja oz. ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj ter notranje
poročanje o tveganjih. Prepričati se je bilo potrebno, da so pomembna tveganja, ki jih družba
prevzema v okviru svojega poslovanja, zgodaj ugotovljena, celovito obravnavana, spremljana
ter pravočasno predstavljena ustreznim vodstvenim ravnem.

1.11. Dogodki po zaključenem poslovnem letu
Po koncu zaključenega poslovnega leta 2016, niso nastopili dogodki ali okoliščine, ki bi imele za
posledico bistveno spremembo poslovnega okolja ali samega poslovanja družbe ter s tem vpliv
na začrtane smernice in pričakovanja glede nadaljnjega poslovanja družbe.

1.12. Razkritja
V skladu z določili 196.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju »ZTFI«) in
delom 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 6. 2013 o
bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (v nadaljevanju »Uredba«)
podaja ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
tudi »ALTA Invest« ali »družba«) na podlagi njenega položaja, kot zavezanke k razkritju
bistvenih informacij na posamični podlagi v nadaljevanju navedena razkritja.
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V letu 2016 uveljavljen ZTFI je razveljavil veljavnost podzakonskega akta Sklep o razkritjih s
strani borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09, 80/11 in 33/12), kakor tudi
drugih podzakonskih aktov, ki pa se, v kolikor niso v nasprotju z uveljavljenim ZTFI ali drugo
zakonodajo, še naprej uporabljajo. Ob tem družba pojasnjuje, da v nadaljevanju predstavljena
posamezna razkritja oz. izračuni posameznih postavk, lahko temeljijo na uporabi
razveljavljenih, vendar s strani družbe uporabljanih zakonskih aktov.
Zakonodaja dopušča možnost, da zavezanec ne razkrije informacij, ki imajo značilnost zaupnih
informacij ali poslovne skrivnosti.
Družba informacij, ki jih razkriva v letnem poročilu v skladu z zahtevami zakonodaje in
Mednarodnih standardov računovodskega poročanja ter ki so sestavni del letnega poročila in
hkrati tudi zahteva Uredbe, ne podvaja, ampak je v tem delu dokumenta razviden sklic na
razkritje v letnem poročilu.
Verodostojnost razkritij z vidika popolnosti in pravilnosti je preverila notranja revizija družbe.

1.12.1

Cilji in politike upravljanja tveganj

a. Strategije in procesi upravljanja tveganj
Družba na podlagi sprejetih strategij, politik in metodologij prevzemanja tveganj in upravljanja
tveganj v družbi, zagotavlja celovito upravljanje tveganj, katerega namen je optimizacija
poslovnih odločitev ter identifikacija in ustrezno obvladovanje tveganj, ki lahko ogrozijo
doseganje zastavljenih ciljev.
Družba identificira tveganja z izdelavo profila tveganosti borzno posredniške družbe. Profil
tveganosti predstavlja podlago za določitev politik za prevzemanje posameznih tveganj, s
katerimi družba spremlja in uravnava skupno izpostavljenost tveganjem ter izpostavljenost
posameznim tveganjem. Družba zagotavlja redno ocenjevanje lastne sposobnosti prevzemanja
tveganj, skladno z v nadaljevanju opisano metodologijo, pri čemer se ocene sposobnosti
prevzemanja tveganj ustrezno dokumentirajo.
Kot del tekočega izvajanja poslovnih procesov je proces upravljanja tveganj vključen v
zastavljeno poslovno strategijo, planiranje in dnevno poslovanje družbe. Učinkovit
implementiran celovit sistem upravljanja tveganj v družbi, omogoča družbi zagotavljanje
povečanja verjetnosti doseganja postavljenih ciljev, boljše upravljanje z viri in sredstvi, hitrejše
odzivanje na notranje in zunanje spremembe, kot tudi povečanje razumevanja ključnih tveganj
in možnih posledic za družbo.

b. Struktura in organizacija ustrezne funkcije za upravljanje tveganj, vključno z
informacijami o njeni hierarhiji in statusu, ali druge ustrezne ureditve
V družbi deluje oddelek upravljanje s tveganji in notranje kontrole (v nadaljevanju tudi
»oddelek UTV« ali »UTV«), kot samostojna organizacijska enota, pri čemer ji glede na
posamezna področja poslovanja družbe pomagajo zaposleni v posameznih področjih oz.
oddelkih.
Z ustrezno implementirano organizacijsko strukturo in ustrezno sistemizacijo delovnih mest,
ki natančno opredeljujeta pristojnosti in odgovornosti posameznikov, pristopa družba k
aktivnemu in skrbnemu upravljanju tveganj. Dodatno družba sistemsko preprečuje nastanek
nasprotij interesov z zagotavljanjem ločitve komercialne funkcije oz. enote, ki sklepa posle in
prevzema tveganja, od zaledne funkcije, ki spremlja in vodi posle ter funkcije spremljanja in
upravljanja tveganj.
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V okviru zastavljene strategije sta za prevzemanje in celovito upravljanje tveganj odgovorna
izvršna direktorja družbe, ki sprejemata politike prevzemanja in upravljanja posameznih
tveganj ter potrjujeta limite izpostavljenosti posameznim tveganjem. Za ocenjevanje,
obvladovanje in spremljanje tveganj, ki nastajajo pri delovanju posameznega oddelka oz.
sektorja družbe, ob pomoči oddelka UTV, odgovarjajo vodje posameznih oddelkov oz.
direktorji sektorjev, ki na podlagi postavljenih ciljev, omejitev in postavljenih notranjih kontrol
spremljajo tveganja in o njih poročajo UTV in izvršnima direktorjema družbe.
Celovit sistem upravljanja tveganj v družbi zajema:
•

Izdelavo profila tveganosti z identifikacijo vseh pomembnih tveganj v matriki tveganj;

•

Postavitev politik za ugotavljanje,
obvladovanje posameznih tveganj;

•

Ocenjevanje ustreznega notranjega kapitala z določitvijo sposobnosti za prevzemanje
tveganj;

•

Organizacijski ustroj z jasno opredelitvijo zadolžitev in odgovornosti za prevzemanje in
upravljanje tveganj;

ocenjevanje

oz.

•

Načrt neprekinjenega poslovanja;

•

Sistem notranjih kontrol;

•

Notranje revidiranje v skladu s sprejetim načrtom dela.

merjenje,

prevzemanje

in

c. Obseg in narava poročanja o tveganjih in sistemih merjenja
Družba ima vzpostavljen interen sistem obveščanja o prevzemanju in obvladovanju tveganj,
podprt s strani IT avtomatičnega sistema obveščanja, ki generira dnevna oz. obdobna ali ob
nastopu oz. izpolnitvi okoliščin nastalih tveganj, avtomatična opozorila. Oddelek UTV, skladno
internim pravilom, mesečno poroča upravnemu odboru družbe o izvajanju notranjih kontrol v
družbi ter o pregledu upravljanja s tveganji družbe v obliki predloženih pisnih, mesečnih
poročil. Slednja upoštevajo zahteve po objektivnem, celovitem in preglednem poročanju o
posameznem tveganju ter so do največje možne mere standardizirana.

d. Politike varovanja pred tveganjem in njegovo zmanjševanje ter strategije in procesi za
spremljanje stalne učinkovitosti varovanj pred tveganji in zmanjševanj tveganj
Družba na temelju izdelanega profila tveganosti določa in kategorizira politike za prevzemanje
posameznih tveganj, s katerimi spremlja in uravnava izpostavljenost posameznim tveganjem in
skupno izpostavljenost tveganjem. Pri tem temelji metodologija izdelave profila tveganosti, na
določitvi ključnih procesov in aktivnosti poslovanja družbe, za katera se oceni vrsto tveganj, ki
nastajajo v aktivnostih, verjetnost tveganj pred in po upoštevanju s strani družbe povzetih
ukrepih obvladovanja tveganj, posledice oz. vpliv morebitnih škodnih dogodkov ter
sodelujočih oz. odgovornih v aktivnostih.
Na podlagi profila tveganosti družba izvaja redne ocene tveganja družbe. Družba, skladno z
nastankom okoliščin, po potrebi izvaja tudi izredne ocene tveganja. Redno zagotavljanje
izvajanja postopkov ugotavljanja in merjenja oz. ocenjevanja tveganj omogoča družbi
zmanjševanje, razpršitev, prenos ali izognitve obstoječim tveganjem, zaznavo sprememb v
obstoječih tveganjih in pripomore k preprečitvi nastanka novih tveganj. Postopki spremljanja
tveganj vključujejo pravila glede odgovornosti, pogostosti in načina spremljanja tveganj, ki jih
družba prevzema v okviru svojega poslovanja. Spremljanje tveganj oz. izračun sposobnosti
prevzemanja tveganj temelji na sklepih Agencije za trg vrednostnih papirjev o upravljanju s
tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške
družbe. Družba proces upravljanja s tveganji revidira najmanj enkrat letno oz. ob
pomembnejših organizacijskih spremembah ali spremembah poslovnega procesa.
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e. Izjava upravljalnega organa o ustreznosti ureditev upravljanja tveganj družbe
Upravni odbor družbe potrjuje, da je ureditev upravljanja tveganj v družbi ALTA Invest, d. d.,
Ljubljana ustrezna ter da vzpostavljeni sistemi za upravljanje tveganj ustrezajo profilu in
strategiji družbe.
Simon Mastnak
Predsednik upravnega odbora

Aleksander Mavko
Član upravnega odbora

Matjaž Albreht
Član upravnega odbora, izvršni direktor

Igor Taljat
Član upravnega odbora, izvršni direktor

f. Strnjena izjava upravljalnega organa o tveganju
Družba je k strankam usmerjena, varna in stabilna borznoposredniška družba, prepoznavna po
prilagodljivosti in raznovrstnosti s ciljem dolgoročne poslovne odličnosti. Kakovostno
upravljanje družbe zagotavlja s strokovnimi in etičnimi standardi, procesom upravljanja
tveganja, optimiziranimi in tehnološko naprednimi procesi in krepitvijo notranjih kontrolnih
dejavnosti.
Nagnjenost družbe k prevzemanju tveganj je nizka do zmerna, kar pomeni, da družba sprejema
običajen, za njen poslovni model sprejemljiv nivo tveganj. Osnovni cilji, ki jim družba sledi v
okviru sistema upravljanja s tveganji so:
•

zagotavljanje skladnosti z regulatornimi okvirji (zakonodaja, ICAAP, računovodski
standardi);

•

minimiziranje potencialnih izgub;

•

izboljšanje profitabilnosti;

•

upravljanje odnosov z vsemi deležniki;

•

vzpostavitev primernega organizacijskega in upravljavskega ustroja družbe.

Upravni odbor družbe potrjuje, da bo družba tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju sledila
profilu konservativne borznoposredniške družbe. Njena nagnjenost do prevzemanja tveganj pa
ostaja nizka do zmerna.
Družba v okviru razvojne strategije daje velik poudarek cilju doseganja ustrezne in tveganju
prilagojene donosnosti, vendar ostajata njena varnost in likvidnost primarnega pomena.
Simon Mastnak
Predsednik upravnega odbora

Aleksander Mavko
Član upravnega odbora
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Matjaž Albreht
Član upravnega odbora, izvršni direktor

Igor Taljat
Član upravnega odbora, izvršni direktor

1.12.2

Informacije glede ureditve upravljanja

Podrobnejše informacije v zvezi z ureditvijo upravljanja družbe, njenimi upravljalnimi organi
in organizacijsko strukture družbe, so podane v točki 1.1., 1.2. in 1.3. letnega poročila družbe.

a. Število direktorskih mest, ki jih zasedajo člani upravljalnega organa
Direktorske funkcije članov upravnega odbora (v nadaljevanju: UO) družbe v drugih pravnih
osebah:
…

Naziv pravne osebe

Funkcija

.

Simon Mastnak, predsednik UO

Masset d.o.o.

Direktor

Aleksander Mavko, član UO

Publikum PDU d.o.o.

Direktor

Igor Taljat, član UO

Publikum Holding d.o.o.

Direktor (od 30.09.2016)

Publikum Trezor d.o.o.

Direktor

Član upravnega odbora Matjaž Albreht ne zaseda direktorske funkcije v drugih pravnih osebah.

b. Politika zaposlovanja za izbor članov upravljalnega organa, njihovo dejansko znanje,
veščine in izkušnje
Družba opredeljuje kriterije za članstvo v upravnem odboru družbe v internem aktu družbe
Pravilnik o delu upravnega odbora.
Kandidati za člane upravnega odbora družbe, morajo izpolnjevati pogoje, določene z
zakonodajo.
Člani upravnega odbora družbe morajo imeti potrebno znanje in izkušnje za samostojno
sprejemanje odločitev, ki so v najboljšem interesu družbe. Se morajo medsebojno dopolnjevati
z znanji, izkušnjami ter sposobnostmi z drugimi člani upravnega odbora družbe, kakor tudi
posedovati poslovno etičnost ter osebno integriteto.

c. Politika raznolikosti izbora članov upravljalnega organa, splošni in konkretni cilji politike
ter doseganje slednje
Družba nima posebej izdelane politike glede raznolikosti pri izboru člana upravljalnega organa.
Namerava pa družba to področje vsebinsko v celoti urediti s sprejemom Politike izbora
primernih kandidatov upravljalnega organa, ki bo sprejeta predvidoma v prvi polovici leta
2017.

d. Odbor za tveganja
Družba nima posebej oblikovanega odbora za tveganja.

- 30 / 87 -

ALTA Invest d.d.

e. Opis toka informacij glede tveganj do upravljalnega organa
Oddelek UTV, skladno internim pravilom, v primeru izrednih dogodkov nemudoma poroča
upravi družbe. Dodatno poroča oddelek UTV na mesečni ravni upravi družbe o izvajanju
notranjih kontrol v družbi ter o pregledu upravljanja tveganj družbe v obliki predloženih
pisnih poročil. Predmetna poročila obravnava družba na rednih kolegijih družbe ter tako
zagotavlja seznanjenost vse relevantnih zaposlenih družbe z ugotovitvami ter na podlagi
slednjih s sprejetimi sklepi in usmeritvami družbe.

1.12.3

Področje uporabe

Družba ni vključena v nadzor na konsolidirani podlagi znotraj EU in zahteve glede razkritij
izpolnjuje na posamični podlagi, torej na ravni družbe ALTA Invest.

1.12.4

Kapital

Kapital družbe sestavlja temeljni kapital z odbitnimi postavkami. Temeljni kapital je sestavljen
iz osnovnega kapitala, kapitalskih rezerv, zakonskih rezerv, prenesenega poslovnega izida ter
pozitivnih presežkov iz prevrednotenja, zmanjšan za odbitne postavke, ki so morebitni
negativni poslovni izid med letom, negativni presežki iz prevrednotenja vrednostnih papirjev,
neopredmetena dolgoročna sredstva ter vrednost naložb v zavarovalnice.
Družba na dan 31. 12. 2016 nima dodatnega kapitala I, dodatnega kapitala II in morebitnih
njunih odbitnih postavk.
Tabela 10: Kapital in sestavine kapitala na dan 31. 12. 2016
Vrednost
[v 000 EUR]

Postavka

SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti)

1.990,4132

TEMELJNI KAPITAL

1.990,4132

Vmesna vsota I

2.205,5795

Vplačani osnovni kapital

2.031,8030

Kapitalske rezerve

173,7765

Vmesna vsota II

570,8343

Rezerve in zadržani dobiček ali izguba

570,8343

(-) Ostale odbitne postavke temeljnega kapitala

-786,0006

(-) Neopredmetena dolgoročna sredstva

-786,0006

Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane s kapitalom, so razkrite v 15. točki pojasnil k
računovodskim izkazom letnega poročila družbe.

1.12.5

Kapitalske zahteve

Ocenjeni ustrezni notranji kapital družbe je vedno usklajen s sposobnostjo prevzemanja
tveganj družbe. Osnovo za izračun ustreznega notranjega kapitala predstavlja izračun
kapitalske zahteve iz sklepa o izračunu kapitala, ki se ga preverja in prilagaja s pomočjo
uporabe simulacij predvidenih prihodnjih poslovnih izidov preko različnih scenarijev razvoja
in izvajanja poslovnih procesov ter vpliva poslovnega okolja na poslovanje.
Ocenjevanje ustreznosti notranjega kapitala in njegove razporeditve družba izvaja vsaj
četrtletno ter ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti tveganjem.
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Tabela 11: Kapitalske zahteve za kreditno tveganje, tržna tveganja ter operativno tveganje na dan 31. 12.
2016
Vrednost
[v 000 EUR]

Postavka

KAPITALSKE ZAHTEVE

765,8483

Vsota kap.zahtev za kredit.tveg., tveg.nasprotne stranke in tveg.zaradi časovne
neuskla.plač. in izročitve

117,7536

Vsota kapitalskih zahtev za tržna tveganja (brez kreditnega tveganja, vključujoč
kap. zaht. za preseganje največjih dopustnih izpostavljenosti iz trgovanja)

61,1736

Kapitalska zahteva za operativno tveganje

586,9211

Družba v nadaljevanju razkriva pristope k upravljanju posameznega tveganja ter metodologije
izračuna in izračunane vrednosti posameznih kapitalskih zahtev na referenčen datum 31. 12.
2016.
Operativno tveganje
Operativno tveganje obvladuje družba preko natančno specificiranega delovnega procesa in
internih ter eksternih kontrol, katerih namen je minimiziranje verjetnosti izgub iz naslova
operativnega tveganja.
Interni ukrepi ter pravila družbe tako zajemajo ustrezno opredelitev delovnih procesov,
ustrezno kadrovsko politiko in sistem nagrajevanja v družbi, ločitev pomembnejših funkcij
znotraj družbe in nadzor nad pretokom informacij v družbi, vzpostavljene notranje kontrole
ter ostali ustrezni akti in pravilniki, ki urejajo poslovanje družbe.
Eksterne ukrepe in pravila v družbi predstavlja vzpostavljen sistem avtorizacij (zaposleni imajo
dostop do točno določenih, za njihovo delovno mesto potrebnih virov podatkov, IT sistemov
in ostalih informacij), pooblastil (zaposleni lahko sprejemajo odgovornost in odločitve o točno
določenih, njihovemu položaju primernih stvareh in zadevah), prostorska ločitev in tehnološka
zaščita ter notranja in zunanja revizija (odkrivanje pomanjkljivosti v organizacijski strukturi oz.
poslovnih procesih).
V primeru nastanka škodnega dogodka, navkljub postavljenemu sistemu preventivnih ukrepov
in pravil iz naslova operativnega tveganja, se uporabi sistem vnaprej specificiranih korektivnih
ukrepov, ki tak škodni dogodek omejijo in v najkrajšem možnem času tudi odpravijo in
izničijo.
Družba uporablja za izračunavanje kapitalske zahteve za operativna tveganja enostaven pristop,
skladno s Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške
družbe. Višina kapitalske zahteve za operativno tveganje borznoposredniške družbe je v letu
2016 znašala 586.921 EUR.
Tržno tveganje
Tveganje izgub v primeru negativnih gibanj na finančnih trgih in spremembi nestanovitnosti,
predstavlja za družbo tržno tveganje. Družba med tržna tveganja uvršča predvsem pozicijsko
tveganje (splošno in posebno tveganje spremembe cene finančnih instrumentov v zvezi z
dolžniškimi in lastniškimi finančnimi instrumenti), tveganje poravnave in kreditno tveganje
nasprotne stranke, valutno tveganje ter tveganje spremembe cen blaga.
Družba meri tržno tveganje preko redne analize izpostavljenosti do različnih faktorjev tržnega
tveganja kot so obrestne mere, valutni tečaji, cene vrednostnih papirjev, itd. Zraven tega
spremlja tudi tržna pričakovanja in spremembe v tržnih pogojih. Tržno tveganje družba
obvladuje s tem, da zasleduje cilj čim večje razpršitve naložb (geografska, panožna, valutna
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alokacija naložb), izbora ustreznih naložb, primernega časa nakupa in prodaj vrednostnih
papirjev s pomočjo izdelanih analiz in tekočega spremljanja dogajanj na kapitalskih trgih doma
in v tujini.
Družba uporablja za izračunavanje kapitalske zahteve za tržna tveganja enostaven pristop,
skladno s Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške
družbe.
Tabela 12: Kapitalske zahteve za tržna tveganja, po vrstah tveganj na dan 31. 12. 2016
Vrednost

Postavka

[v 000 EUR]

Vsota kapitalskih zahtev za tržna tveganja

178,9272

Vsota kap.zahtev za kredit.tveg., tveg.nasprotne stranke in tveg.zaradi
časovne neuskla.plač. in izročitve

117,7536

Standardizirani pristop (SA)

117,7536

SA kategorije izpostavljenosti brez pozicij listinjenja

117,7536

Tveganje poravnave

0,0000

Vsota kap.zahtev za poz.tveg., valut.tveg. in tveg.sprememb cen blaga
Pozicijsko tveganje, valutno tveganje in tveganje sprememb cen blaga
izračunano po standardiziranih pristopih
Dolžniški finančni instrumenti
od tega Splošno in posebno pozicijsko tveganje v MKR SA TDI
od tega Posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo

61,1736
61,1736
50,0277
50,0277
0,0000

Lastniški finančni instrumenti

10,3181

Tuje valute

0,8278

Blago

0,0000

Druge in prehodne kapitalske zahteve

0,0000

Ostale deželno specifične kapitalske zahteve – Kapitalske zahteve za
preseganje največjih dopustnih izpostavljenosti iz trgovanja

0,0000

Likvidnostno tveganje
Najpomembnejši del likvidnostne rezerve, kot osnove za zagotavljanje likvidnosti družbe v
primeru nastopa likvidnostnih primanjkljajev, predstavljajo kratkoročno vezana denarna
sredstva pri večih institucijah v državi. Tveganja povezana z zagotavljanjem takšne oblike
likvidnostne rezerve ocenjuje družba kot zelo nizka ter jih ločeno ne kvantificira.
Metodologija upravljanja družbe z likvidnostnim tveganjem, temelji na merjenju
likvidnostnega tveganja preko dnevne spremljave višine likvidnih sredstev in terjatev nasproti
kratkoročnim obveznostim družbe. Likvidnostno tveganje se obvladuje preko nenehne skrbi za
ustrezni nivo in kakovost likvidnih sredstev ter terjatev v družbi ob hkratnem minimiziranju
kratkoročnih bilančnih in izvenbilančnih obveznosti, s čimer se zagotavlja normalno
poslovanje in ustrezna višina likvidnostnega količnika družbe.
Razkritja, povezana s pogojnimi obveznostmi družbe, so razkrita v 19. točki pojasnil k
računovodskim izkazom letnega poročila družbe.
V družbi predstavlja postavljen sistem limitov, sistemski del obvladovanja oz. zmanjševanja
likvidnostnega tveganja in preprečitve likvidnostnih primanjkljajev. Slednji je integriran v
aplikacijah, potem katerih družba zagotavlja poslovanje in izvajanje poslovnih procesov
notranjim kot zunanjim osebam.
Sistem v svojem procesu delovanja v primeru preseganja postavljenih limitov, generira
opozorila in preprečuje kršitve oz. prekoračitve slednjih.
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Družba ima za potrebe zagotavljanja ustrezne višine likvidnostnih sredstev, potrebnih za
poslovanje, v vsakem trenutku na voljo zadostna denarna sredstva v obliki okvirnega kredita
pri institucijah.
Krizni načrt družbe, ki predvideva več poti nadomestitve izpada likvidnih sredstev (črpanje
okvirnega kredita, prodaja dolgoročnih vrednostnih papirjev, sklenitev reodkupnih pogodb,
izdajo komercialnega zapisa, druge rezerve) je predmet rednih pregledov družbe v okviru
priprave rednih poročil o tveganjih. S testiranjem izjemnih, a verjetnih situacij, družba v okviru
prej omenjenih pregledov simulira scenarije izjemnih situacij, ki vključujejo izpad obstoječih
virov ob hkratnem spreminjanju obsega poslovanja družbe in s tem povezanimi vezanimi
likvidnimi sredstvi družbe ter na podlagi teh ugotavlja vplive na zagotavljanje ustrezne
likvidnosti. Na podlagi izsledkov testiranja družba prilagaja vzpostavljene limite, integrirane v
sistem limitov.
Borznoposredniška družba izračunava količnik likvidnosti v skladu s Sklepom o načinu
izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora
zagotavljati borznoposredniška družba. Povprečna vrednost količnika je v letu 2016 znašala
24,75.
Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane z likvidnostnim tveganjem, so razkrite v 21.
točki pojasnil k računovodskim izkazom letnega poročila družbe, segment Likvidnostno
tveganje.
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje za družbo predstavlja tveganje nastanka izgube, kot posledice dolžnikove
nezmožnosti, da zaradi kateregakoli razloga ne izpolni svoje finančne ali pogodbene
obveznosti v celoti.
Družba meri in obvladuje kreditno tveganje z redno spremljavo poslovanja izdajateljev
vrednostnih papirjev oz. nasprotnih strank, v katerih imajo portfelji izpostavljenost v obliki
depozitov, dolžniških instrumentov, terjatev iz naslova izvedenih finančnih instrumentov ali
drugih terjatev. Znotraj poslovanja se še posebej pozorno preverjajo bonitetne ocene finančnih
instrumentov in izdajateljev, smer sprememb bonitetnih ocen, velikost lastniškega kapitala
družb, zadolženost, rezultati njihovega poslovanja ipd.
Poravnalno tveganje, ki predstavlja za družbo poglavitno kreditno tveganje nasprotne stranke,
obvladuje družba tako, da zasleduje visoke standarde kakovosti poslovnih partnerjev, njihovih
storitev in njihove plačilne discipline, ki jih spremlja med trajanjem poslovnega razmerja.
Dodatno družba z vzpostavljenim sistemom limitov in odobravanja slednjih ter sistemskim
obvladovanjem zmanjševanja likvidnostnega tveganja in preprečitve likvidnostnih
primanjkljajev, preprečuje nastanek kreditnih tveganj iz naslova sklepanja poslov za stranke ter
s tem povezanim tveganjem neplačil.
Borznoposredniška družba izračunava kapitalske zahteve za kreditno tveganje in kreditno
tveganje nasprotne stranke v skladu s Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe. Skupna kreditna
kapitalska zahteva borznoposredniške družbe na dan 31. 12. 2016 znaša 117.7536 EUR.

- 34 / 87 -

ALTA Invest d.d.

Tabela 13: Kapitalske zahteve za kreditno tveganje, po vrstah tveganja na dan 31. 12. 2016
Vrednost
[v 000 EUR]

Postavka

Vsota kap.zahtev za kredit.tveg., tveg.nasprotne stranke in tveg.zaradi časovne
neuskla.plač. in izročitve

117,7536

Standardizirani pristop (SA)

117,7536

SA kategorije izpostavljenosti brez pozicij listinjenja

117,7536

Enote centralne ravni države ali centralne banke

0,0000

Institucije

10,0124

Podjetja

45,3480

Zapadle postavke

40,2579

Ostale izpostavljenosti

22,1353

Družba na dan 31. 12. 2016 nima drugih morebitnih kreditnih tveganj iz naslova vrednosti
pogodb, prihodkov iz pobota, pobotanih tekočih kreditnih izpostavljenosti, zavarovanj s
premoženjem ali neto kreditnih izpostavljenosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov.
Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane z kreditnim tveganjem, so razkrite v 21. točki
pojasnil k računovodskim izkazom letnega poročila družbe, segment Kreditno tveganje.
Strateška tveganja in tveganje ugleda
Za družbo predstavljajo strateška tveganja predvsem tveganja povezana z nastankom izgube
zaradi nepravilnih poslovnih odločitev, neustreznega izvajanja sprejetih odločitev ali
premajhne odzivnosti na spremembe poslovnega okolja. Med strateška tveganja družba uvršča
tudi tveganje izgube ugleda družbe ter izgubo zaupanja strank.
Obvladovanje tovrstnega tveganja zagotavlja družba z ustreznim sistemom nadzora, ki
omogoča preprečevanje napak, ki bi vplivale na nezadovoljstvo poslovnih partnerjev in strank.
Dodatno družba z namenom zmanjševanja strateškega tveganja skrbi za redno preverjanje
ustreznosti opredeljenih strategij družbe, preudarno sprejemanje poslovnih odločitev, hitro
odzivnost na spremembe poslovnega okolja ter za kontinuirano usposabljanje in izobraževanje
zaposlenih, motiviranost in splošno zadovoljstvo zaposlenih.
Družba ocenjuje stopnjo izpostavljenosti strateškemu tveganju kot zelo nizko ter je ločeno ne
kvantificira.

1.12.6

Izpostavljenost kreditnemu tveganju nasprotne stranke

Kreditno tveganje nasprotne stranke (CCR – Counterparty Credit Risk) je tveganje, da
nasprotna stranka iz naslova poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, poslov začasne
prodaje oz. odkupa, posoje oz. izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov kreditiranja za
povečanje trgovalnega portfelja in poslov z dolgim rokom poravnave postane neplačnik pred
končno poravnavo denarnih tokov posla.
Družba ima vzpostavljen sistem limitov, s katerim omejuje izpostavljenosti kreditnemu
tveganju nasprotne stranke iz naslova kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja (ti.
nakupov brez avansa) ter dnevno spremlja njihovo spoštovanje.
Glede na dejstvo, da opravlja družba klasične investicijske storitve in posle in da ne opravlja
poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, družba, v skladu s 432. (1.) členom Uredbe ne
razkriva podrobneje kreditnega tveganja nasprotne stranke.
V zvezi s poslom družbe, nanašajočim se na začasni odkup vrednostnih papirjev, podaja družba
dodatna razkritja v točki 1.12.13 predmetnih razkritij.

- 35 / 87 -

ALTA Invest d.d.

1.12.7

Kapitalski blažilniki

Izračun družbi lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika temelji na predpisanih določilih
Uredbe, torej na izračunu seštevka tehtanega povprečja veljavnih stopenj proticikličnih
blažilnikov za države, v katerih ima družba kreditne izpostavljenosti, pomnoženih s kreditno
izpostavljenostjo družbe v posamezni državi.
Družba pojasnjuje, da nima kreditne izpostavljenosti izven domače države.
Veljavna vrednost oz. stopnja proticikličnega blažilnika za izpostavljenosti v Sloveniji, ki se
uporablja od 1. 1. 2016 ter ki je predpisana s strani Banke Slovenije, znaša 0 %.
Znesek družbi lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika je tako v letu 2016 znašal 0 EUR.

1.12.8

Popravki zaradi kreditnega tveganja

Terjatve družbe se ne glede na vrsto slednjih, v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz
ustreznih listin ter ob predpostavki, da bodo le te poravnane. Družba v svojem poslovanju
prizna oz. oblikuje rezervacije, ko so zanje izpolnjeni pogoji skladno z računovodskim
standardom ter v breme ustreznih stroškov oz. odhodkov. Rezervacije se oblikujejo na podlagi
sklepa poslovodstva, ki opredeljuje namen rezervacij, zneske, vrste stroškov oz. odhodkov, ki
jih oblikovanje rezervacij bremeni in ročnost rezervacij oz. predviden rok poravnave
obveznosti.
Družba ne uporablja storitev odkupa terjatev, kot ene izmed svojih poslovnih storitev, kljub
veljavnim regulatornim določilom, ki tovrstne storitve opredeljujejo kot vzajemno priznane
finančne storitve.
Družba, za namen obravnave kreditnega tveganja, evidentirane terjatve ter oblikovane
rezervacije ustrezno upošteva pri določitvi originalnih izpostavljenosti, predstavljenih v Tabeli
15: Izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja na dan 31. 12. 2016.
Znesek kreditne izpostavljenosti družba ne porazdeljuje po geografskih področjih, kajti večino
njenih strank predstavljajo fizične osebe, pri katerih bi bilo geografsko ločevanje nesmiselno.
Zneske izpostavljenosti družba, skladno z uporabo standardiziranega pristopa, porazdeljuje
glede na vrsto komitentov, tj. med državo, institucije, podjetja, zapadle postavke in druge
izpostavljenosti. Le-ti so podrobneje opredeljeni v Tabeli 13: Kapitalske zahteve za kreditno
tveganje, po vrstah tveganja na dan 31. 12. 2016.
V spodnji tabeli so kategorije izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja in sicer originalne
vrednosti izpostavljenosti, dodatno glede na gospodarsko panogo ali vrsto komitentov,
razčlenjene po preostali zapadlosti (do enega leta in nad enim letom).
Tabela 14: Originalne izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja na dan 31. 12. 2016 [v 000 EUR],
razčlenjene po preostali zapadlosti
Postavka

Originalna
izpostavljenost

Nekratkoročno

Kratkoročno

Enote cent.ravni države ali cent.banke

946,3537

1,2208

945,1329

Institucije

530,2359

63,6953

466,5406

Podjetja

566,8499

0,0000

566,8499

Zapadle postavke

335,4826

0,0000

335,4826

Ostale izpostavljenosti

276,6913

151,0788

125,6126

2.655,6135

215,9949

2.439,6186

Skupaj

Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane z oblikovanimi rezervacijami, so razkrite v 16.
točki pojasnil k računovodskim izkazom letnega poročila družbe.
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1.12.9

Neobremenjena sredstva

Družba v letu 2016 ni imela prejetih zavarovanj s premoženjem ali izdanih lastnih dolžniških
vrednostnih papirjev, ki se lahko obremenijo.

1.12.10 Uporaba ECAI
Za izračun kapitalskih zahtev družba ne uporablja zunanjih bonitetnih ocen (imenovanih
ECAI). Kot podlago za proces določanja uteži tveganja posameznim izpostavljenostim na
podlagi razpoložljivih bonitetnih ocen dolžnika in njegovih finančnih instrumentov, družba v
celoti uporablja Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem
pristopu za borznoposredniške družbe, ki natančno definira uteži za posamezno vrsto
izpostavljenosti.
Tabela 15: Izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganj na dan 31. 12. 2016 [v 000 EUR]
Originalna
izpostavljenost

Postavka

Tveganju
prilagojena
izpostavljenost

Kapitalska zahteva

Enote cent.ravni države ali cent.banke

946,3537

Institucije

530,2359

125,1558

10,0124

Podjetja

566,8499

566,8499

45,3480

Zapadle postavke

335,4826

503,2239

40,2579

Ostale izpostavljenosti
Skupaj

0,0000

0,0000

276,6913

276,6913

22,1353

2.655,6135

1.471,9209

117,7536

Vrednost odbitnih postavk od kapitala predstavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva po
stanju na dan 31. 12. 2016 v višini 786,0006 tisoč EUR.

1.12.11 Izpostavljenost tržnemu tveganju
Družba za izračun kapitalskih zahtev za tržno tveganje uporablja standardiziran pristop.
Dodatne informacije v povezavi s kapitalskimi zahtevami za tržno tveganje so razkrite v točki
1.12.5 predmetnih razkritij.
Družba nima pozicij v listinjenju.

1.12.12 Operativno tveganje
Družba za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje uporablja enostaven pristop.
Dodatne informacije v povezavi s kapitalsko zahtevo za operativno tveganje, so razkrite v točki
1.12.5 predmetnih razkritij.

1.12.13 Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki niso vključeni v trgovalno knjigo
Družba ima na dan 31. 12. 2016 naložbo v lastniške vrednostne papirje, ki niso vključene v
trgovalno knjigo.
Družba je v mesecu juniju 2015 pridobila, na podlagi sklenitve zaključnice o začasni prodaji
vrednostnih papirjev s poslovnim partnerjem družbe, 2.186 delnic izdajatelja RIZ odašiljači,
d.d., oznake RIZO-R-A, ISIN: HRRIZORA0007, ki so uvrščeni na organiziran trg Zagrebačka
burza d.d., Hrvaška po nakupni ceni 26 tisoč EUR. Z dnem 31. 3. 2016 je bila nakupna vrednost,
z delnim poplačilom s strani prodajalca, znižana na vrednost 24 tisoč EUR.
Družba

predmetno

naložbo

vrednoti

skladno
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računovodenja, v danem primeru z ozirom da gre za vrednostni papir uvrščen na organiziran
trg, po tržni vrednosti, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 23.355,85 EUR.
Predmetna naložba predstavlja za družbo finančna sredstva, ki jih družba uvršča v kategorijo
finančnih sredstev po pošteni vrednosti, katerih dobički ali izgube se pripoznajo neposredno
skozi izkaz poslovnega izida, skladno podanim opredelitvam računovodskih usmeritev v točki
3.2 letnega poročila družbe. Pri tem so podrobnejše kvantitativne informacije, povezane s
predmetno naložbo ter pošteno vrednostjo le-te (Delnice po pošteni vrednosti skozi poslovni
izid – tujina), kakor tudi prevrednotenjem in vplivom le-te na poslovni izid družbe
(Prevrednotenje delnic po pošteni vrednosti skozi poslovni izid – tujina), razkrite v 13. točki
pojasnil k računovodskim izkazom letnega poročila družbe.
Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane s predmetno naložbo ter nerealiziranim
dobičkom in njegovim vplivom na finančne prihodke družbe (Prevrednotenje tujih
vrednostnih papirjev), so razkrite v 6. točki pojasnil k računovodskim izkazom letnega poročila
družbe.

1.12.14 Izpostavljenost obrestnemu tveganju pri postavkah, ki niso vključene v trgovalno knjigo
Obrestno tveganje iz postavk, ki niso vključene v trgovalno knjigo, izhaja pretežno iz naslova
pozicij dolžniških finančnih instrumentov v netrgovalnem delu ter podrejeno iz naslova
poslovanja s kupci in dobavitelji ter denarnih stanj na računih, ki so prehodne narave. Družba
ocenjuje vpliv na bilanco in izkaz uspeha v primeru naglega zvišanja ali znižanja obrestne mere
s pomočjo izračuna paralelnega premika krivulj donosnosti za 200 bazičnih točk, skladno
priporočeni metodologiji s strani Banke Slovenije.

1.12.15 Politika prejemkov
Primerno velikosti in notranji organiziranosti družbe, kakor tudi značilnostim, obsegu in
zapletenosti poslov, ki jih opravlja družba, opredeljujeta za družbo politike prejemkov v družbi
akta družbe in sicer Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest ter Pravilnik o plačah in
nagrajevanju.
Sistem plač in nagrajevanja v družbi je oblikovan tako, da podpira poslovno strategijo in
vrednote družbe. Plača zaposlenih je sestavljena iz osnovnega dela plače, ki je fiksen,
variabilnega dela plače (operativno variabilno nagrajevanje, ki predstavlja del plače za delovno
uspešnost) ter drugih osebnih prejemkov (dodatkov).
Razmerje med fiksnim in variabilnim delom plače se določa glede na razmere na trgu, kjer je
uspešnost poslovanja družbe v največji meri odvisna od delovne uspešnosti zaposlenih, zato
družba največjo pozornost namenja delovni učinkovitosti oz. uspešnosti svojih zaposlenih.
Družba v zadevnem segmentu skladno z določilom Sklepa o razkritjih s strani
borznoposredniških družb ter z namenom zaščite zaupnih informacij družbe, razkriva
splošnejšo informacijo. Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane s prejemki
neposrednih prevzemnikov tveganj, so razkrite v 3. točki pojasnil k računovodskim izkazom
letnega poročila družbe.

1.12.16 Finančni vzvod
Količnik finančnega vzvoda predstavlja razmerje med mero kapitala družbe in mero skupne
izpostavljenosti družbe ter se izrazi v odstotkih. Mera kapitala je temeljni kapital, mera skupne
izpostavljenosti pa vsota vrednosti izpostavljenosti vseh bilančnih in zunajbilančnih postavk
(brez fiduciarnih sredstev), ki se pri določanju mere kapitala ne odbijajo.
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Na referenčni datum 31. 12. 2016 zanaša izračunan temeljni kapital družbe, podrobneje
predstavljen v Tabeli 12 predmetnih razkritij, 1.990,4132 tisoč EUR ter skupna vsota vrednosti
izpostavljenosti oz. sredstev družbe, podrobneje predstavljena v točki 3.1. letnega poročila
družbe, 3.737,789 tisoč EUR oz. slednja zmanjšana za zneske sredstev, pripoznanih kot odbitne
postavke pri izračunu temeljnega kapital (Neopredmetena dolgoročna sredstva v višini
786,0006 tisoč EUR, Tabela 12), 2.951,7884 tisoč EUR.
Količnik finančnega vzvoda je tako na referenčni datum 31. 12. 2016 za družbo znašal 67,43 %
ter je tako odločno presegal prag 3 %, ki ga je določil Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS).

1.12.17 Dodatna razkritja po Sklepu o razkritjih s strani borznoposredniških družb
a. Pomemben poslovni stik
Družba razkriva, da obstaja neposreden poslovni stik med družbo in člani upravnega odbora in
ožjimi družinskimi člani nekaterih članov upravnega odbora. Vsi prej omenjeni neposredni
poslovni stiki, predstavljajo pogodbena razmerja med družbo in prej omenjenimi osebami,
katerih narava zaobjema s strani družbe zagotavljanje investicijskih storitev v okviru redne
dejavnosti družbe. Vsa predmetna pogodbena razmerja, so skladna s sprejeto poslovno politiko
oziroma običajno prakso družbe.
Družba v zadevnem segmentu skladno z določilom Sklepa o razkritjih s strani
borznoposredniških družb ter z namenom zaščite zaupnih informacij družbe, razkriva
splošnejšo informacijo. Obseg poslovanja ter druge relevantne informacije v zvezi s
pomembnimi poslovnimi stiki, razkriva družba v 20. točki pojasnil k računovodskim izkazom
letnega poročila družbe.

1.13. Izjava po 545. členu ZGD-1
Družba ALTA Invest d.d. je v letu 2016 v vseh poslih, ki so potekali z matično družbo ALTA
Skupina d.d. in z njo povezanimi družbami, dobila ustrezna plačila in vračila in na osnovi
poslov in ravnanj ni bila prikrajšana.

1.14. Izjava upravnega odbora o poslovnem in računovodskem poročilu
Izvršna direktorja in upravni odbor družbe ALTA Invest d.d. v skladu s 60.a členom ZGD-1
zagotavljata, da je letno poročilo družbe ALTA Invest d.d. za leto 2016 z vsemi sestavnimi deli,
vključno z navedbami o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1, ZTFI
in MSRP.
Izvršna direktorja družbe v skladu s 110. členom ZTFI izjavljata po svojem najboljšem vedenju:
•

•

da je računovodsko poročilo družbe ALTA Invest d.d. za leto 2016 sestavljeno v skladu
z MSRP ter daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja
in poslovnega izida družbe ALTA Invest d.d.;
da poslovno poročilo družbe ALTA Invest d.d. za leto 2016 vključuje pošten prikaz
razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z
opisom bistvenih vrst tveganj, ki jim je ALTA Invest d.d. izpostavljena.

Ljubljana, 5. april 2017
Simon Mastnak
Predsednik upravnega odbora
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Aleksander Mavko
Član upravnega odbora

Matjaž Albreht
Član upravnega odbora, izvršni direktor

Igor Taljat
Član upravnega odbora, izvršni direktor

1.15. Izjava o upravljanju družbe
1.15.1

Izjava o skladnosti s kodeksom upravljanja družb

Družba ni pristopila k uporabi nobenega kodeksa o upravljanju, saj smatra, da je upravljanje
družbe ustrezno urejeno v relevantnih internih in eksternih predpisih, ki jih družba v celoti
spoštuje. Ob upoštevanju internih relevantnih predpisov, sledi družba prav tako določbam
Zakona o trgu finančnih instrumentov in podzakonskih aktov, ki urejajo področje upravljanja
in delovanja borznoposredniških družb, kakor tudi smernicam Evropskega organa za
vrednostne papirje in trge (ESMA) ter priporočilom in stališčem Agencije za trg vrednostnih
papirjev (ATVP).

1.15.2

Sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom
računovodskega poročanja

Notranje kontrole so usmeritve in postopki, ki jih je družba vzpostavila in jih izvaja na vseh
ravneh, da bi obvladovala tveganja, povezana tudi z računovodskim poročanjem. Namen teh
notranjih kontrol je zagotoviti učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost
računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi in
notranjimi predpisi.
Poleg določb Zakona o gospodarskih družbah za družbo veljajo določbe Zakona o trgu
finančnih instrumentov, ki ureja obveznost borznoposredniških družb, da vzpostavijo in
vzdržujejo ustrezen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj.
Pravilnost, popolnost in resničnost računovodskega poročanje zagotavlja družba z izvajanjem
kontrol pravilnosti računovodskih podatkov, kontrol popolnosti zajemanja podatkov, kontrol
razmejitev dolžnosti in odgovornosti, kontrol omejitve dostopa ter kontrol nadziranja.
Računovodske kontrole so prepletene s kontrolami na področju informacijske tehnologije, ki
zagotavljajo omejitve in nadzor dostopov do omrežja, podatkov in aplikacij ter popolnost in
točnost zajemanja in obdelovanja podatkov.
Za spremljanje in nadzor ustreznih mehanizmov upravljanja s tveganji in notranjih kontrol je
zadolžen upravni odbor družbe. Izvršna direktorja sta pristojna za skrb nad vodenjem
poslovnih knjig in mesečno obveščata upravni odbor o ključnih kazalcih poslovanja družbe.
Prav tako četrtletno obveščata upravni odbor o doseganju planiranega poslovanja družbe, o
oceni dobička, pomembnih poslih, finančnem stanju ter obstoječih tveganjih v družbi ter
načinih in mehanizmih upravljanja s temi tveganji.
Več o obvladovanju tveganj je razkrito v poglavjih 1.10.3. in 1.12.
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1.15.3

Podatki po šestem odstavku 70. člena ZGD-1

Kvalificirani deleži po ZPre-1
Po stanju na dan 31.12.2016 so imetniki kvalificiranih deležev družbe po ZPre-1 naslednji:
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

ALTA Skupina, upravljanje družbe, d.d. – neposredni imetnik 2.031.736 delnic
izdajatelja ALTA Invest d.d., kar predstavlja 99,997 % osnovnega kapitala izdajatelja;
Publikum holding d.o.o. - posredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi ALTA
Invest d.d., in sicer 54,17 % posredni delež v družbi (posredno preko družbe ALTA
Skupina d.d.);
Glen d.o.o. – posredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi ALTA Invest d.d., in
sicer 30,40 % posredni delež v družbi (posredno preko družbe ALTA Skupina d.d.);
Zvone Taljat – posredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi ALTA Invest d.d., in
sicer 27,06 % posredni delež v družbi (posredno preko družbe PUBLIKUM HOLDING
d.o.o. in ALTA Skupina d.d.);
Dean Čendak - posredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi ALTA Invest d.d., in
sicer 27,06 % posredni delež v družbi (posredno preko družbe PUBLIKUM HOLDING
d.o.o. in ALTA Skupina d.d.);
GAZNAFTA INVESMENTS LIMITED – posredni imetnik kvalificiranega deleža v
družbi ALTA Invest d.d., in sicer 15,48 % posredni delež v družbi (posredno preko
družbe ALTA Skupina d.d.);
Anton Sirk - posredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi ALTA Invest d.d., in
sicer 7,80 % posredni delež v družbi (posredno preko družbe GLEN d.o.o. in ALTA
Skupina d.d.);
Ivan Pušnik - posredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi ALTA Invest d.d., in
sicer 7,74 % posredni delež v družbi (posredno preko družbe GAZNAFTA
INVESTMENTS LIMITED in ALTA Skupina d.d.);
Aleksandra Pušnik- posredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi ALTA Invest
d.d., in sicer 7,74 % posredni delež v družbi (posredno preko družbe GAZNAFTA
INVESTMENTS LIMITED in ALTA Skupina d.d.);
Bojan Papič - posredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi ALTA Invest d.d., in
sicer 7,36 % posredni delež v družbi (posredno preko družbe GLEN d.o.o. in ALTA
Skupina d.d.).

Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice
Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.
Omejitve glasovalnih pravic
Omejitve glasovalnih pravic ni.
Pravila družbe
•

o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora:

Upravni odbor družbe ALTA Invest d.d. ima najmanj štiri člane oz. članice, ki jih imenuje in
razrešuje skupščina delničarjev družbe. imenovanji so za dobo najmanj štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega
namestnika.
Upravni odbor mora izmed svojih članov imenovati najmanj enega izvršnega člana oz. članico,
vendar pa število izvršnih direktorjev ne sme presegati polovice članov upravnega odbora.
Predsednik in namestnik predsednika upravnega odbora ne moreta biti izvršna direktorja
družbe. Predlog za imenovanje izvršnih direktorjev poda vsaj polovica članov upravnega
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odbora. Za izvršne člane so imenovani tisti predlagani člani upravnega odbora, za katere je
glasovala večina članov upravnega odbora, pri čemer predlagani člani upravnega odbora ne
glasujejo o svojem imenovanju na funkcijo izvršnega direktorja. Upravni odbor lahko kadarkoli
odpokliče izvršnega direktorja z večino oddanih glasov članov upravnega odbora.
•

o spremembah statuta:

Če z zakonom ni drugače določeno, sprejema skupščina spremembe statuta z večino oddanih
glasov.
Pooblastila članov poslovodstva, zlasti glede lastnih delnic
Pooblastila članov poslovodstva so opisani v nadaljevanju. Izvršna direktorja nimata posebnih
pooblastil v zvezi z izdajo ali nakupom lastnih delnic.

1.15.4

Vodenje in upravljanje družbe

Odgovorno vodenje in upravljanje družbe sta temelj vseh dejavnosti družbe ALTA Invest d.d.
Temu poslanstvu sledijo tudi organi vodenja in nadzora družbe ALTA Invest d.d., v kateri je od
ustanovitve družbe dalje, t.j. 19. 3. 2010, uveljavljen enotirni sistem upravljanja.
Upravljanje delniške družbe ALTA Invest d.d. poteka skladno z ZGD-1, ki je temeljni zakonski
akt s tega področja v Republiki Sloveniji in skladno s Statutom delniške družbe ALTA Invest
d.d. Družba je vpeljala t.i. enotirni sistem upravljanja, za katerega je značilno, da tekoče posle
družbe vodita izvršna direktorja, njegovo delovanje pa nadzira upravni odbor.
Nosilci upravljanj so skupščina in upravni odbor.
Družbo ALTA Invest d.d. sta v letu 2016 zastopala izvršni direktor Matjaž Albreht in izvršni
direktor Igor Taljat.
Upravni odbor družbe ALTA Invest d.d. sestavljajo predsednik Simon Mastnak, namestnik
predsednika Aleksander Mavko ter člana Matjaž Albreht in Igor Taljat.
Skupščina
Skupščina delničarjev družbe ALTA Invest d.d. je organ družbe, v katerem delničarji
uveljavljajo in uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe. Skupščino sklicuje upravni odbor.
Skliče se najmanj enkrat letno, sklic skupščine in podatki ali sporočila družbe, za katere je
predvidena zakonska dolžnost objave, se objavijo na spletni strani družbe in na spletni strani
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Skupščina se lahko skliče
tudi le s priporočenim pismom vsem delničarjem. V takem primeru velja dan, ko je pošta bila
odposlana, za dan objave sklica skupščine. Skupščina se skliče tudi, če delničarji, katerih skupni
deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, pisno zahtevajo sklic ter hkrati navedejo
namen in razloge za sklic.
Glasovalne pravice delničarjev, ki imajo navadne delnice, se uresničujejo glede na njihov delež
delnic v osnovnem kapitalu
V letu 2016 sta potekali 2 skupščini delničarjev. Na prvi skupščini v letu 2016 je bilo
predstavljeno Revidirano letno poročilo družbe za leto 2015 z mnenjem pooblaščenega
revizorja, potrjenim s strani upravnega odbora, Letno poročilo notranje revizije za leto 2015,
Poročilo upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in preveritvi letnega poročila za
leto 2015 z mnenji o revidiranem letnem poročilu za leto 2015 in Letnem poročilu notranje
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revizije za poslovno leto 2015 ter prejemki izvršnih direktorjev in članov upravnega odbora,
Skupščina je bila seznanjena z odstopno izjavo člana upravnega odbora, imenovala člana
upravnega odbora in odločala o uporabi bilančnega dobička ter podelila razrešnico izvršnim
direktorjem in članom upravnega odbora. Skupščina je obravnavala tudi imenovanje
pooblaščene revizijske družbe za leto 2016. Na drugi skupščini delničarjev se je sprejel sklep, da
se letna in računovodska poročila od 1. 1. 2016 dalje sestavljajo v skladu z MSRP.
Upravni odbor
Upravni odbor družbe ALTA Invest d.d. ima najmanj štiri člane oz. članice, ki jih imenuje in
razrešuje skupščina. Imenovani so za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Člani
upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
Upravni odbor izvaja svoje naloge v skladu z zakonom, statutom in Poslovnikom o delu
upravnega odbora ALTA Invest d.d. Glavna pristojnost in odgovornost je strokoven nadzor nad
vodenjem poslov.
Upravni odbor se sestaja najmanj enkrat mesečno, seje sklicuje predsednik upravnega odbora
ali njegov namestnik.
Upravni odbor družbe ALTA Invest d.d. se je v letu 2016 sestal na 22 rednih sejah in izvedel 8
korespondenčnih sej. Člani upravnega odbora družbe ALTA Invest d.d. za svoje delovanje v
upravnem odboru za leto 2016 niso prejeli sejnin.
Komisija za pregled, spremljanje in revidiranje poslovanja družbe ALTA Invest
Upravni odbor družbe ALTA Invest d.d. je leta 2015 oblikoval Komisijo za pregled, spremljanje
in revidiranje poslovanja družbe (v nadaljevanju: komisija), ki je imela svetovalno in
predlagalno funkcijo, pri čemer se je komisija seznanjala, pregledovala in v zvezi s tem podajala
upravnemu odboru in izvršnima direktorjema družbe nasvete, predloge oz. ugotovitve. Zaradi
prenehanja statusa javne družbe družbe ALTA Skupina d.d. je bila dne 22. 8. 2016 ukinjena
revizijska komisija družbe ALTA Skupina d.d., posledično pa je bila dne 16. 9. 2016 ukinjena
tudi komisija.
Komisijo so do 16. 9. 2016 sestavljali predsednik in člani v isti sestavi, kot so bili imenovani v
Revizijsko komisijo družbe ALTA Skupina d.d., in sicer predsednik Bojan Papič (član
upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.), član Aleksander Mavko (član upravnega odbora
družbe ALTA Skupina d.d.) in članica Barbara Nose (neodvisna strokovnjakinja, usposobljena
za računovodstvo in revizijo).

Ljubljana, 5. april 2017
Simon Mastnak
Predsednik upravnega odbora

Aleksander Mavko
Član upravnega odbora

Matjaž Albreht
Član upravnega odbora, izvršni direktor
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Igor Taljat
Član upravnega odbora, izvršni direktor
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REVIZORJEVO POROČILO
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3.

RAČUNOVODSKI IZKAZI

3.1.

Računovodski izkazi, izdelani po Mednarodnih standardih računovodskega
poročanja

Izkaz poslovnega izida
(v EUR)

I-XII 2016

I-XII 2015

Pojasnilo
1. Čisti prihodki od prodaje

1

5.245.733

5.149.852

2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi
poslovnimi prihodki)

1

1.956

112.476

3. Stroški blaga, materiala in storitev

2

-2.803.375

-2.472.568

4. Stroški dela

3

-1.768.099

-1.830.936

5. Odpisi vrednosti

4

-548.064

-233.742

6. Drugi poslovni odhodki

5

-18.229

-29.657

Izid iz poslovanja

109.922

695.425

6

32.489

120.886

8. Finančni prihodki iz danih posojil

6

14.206

18.746

9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

6

1.320

1.110

10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih
naložb

7

-52.283

-35.033

11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

7

-540

-5.517

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

7

-1.387

-826

7. Finančni prihodki iz deležev

Finančni izid
Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo

-6.195

99.366

103.727

794.791

13. Davek od dohodka

8

-54.507

-126.342

14. Odloženi davki

8

143

-6.038

49.363

662.411

0,02

0,33

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti dobiček/izguba na delnico

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
(v EUR)
Čisti dobiček/izguba v obdobju
Drugi vseobsegajoči donos v obdobju
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih
za prodajo
Oblikovanje odloženih davkov zaradi spremembe poštene
vrednosti
Sprememba poštene vrednosti za aktuarske primanjkljaje in
presežke za odpravnine
Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju
Vseobsegajoči donos/izguba na delnico

I-XII 2016

I-XII 2015

49.363

662.411

0

0

0

0

0

0

0

0

49.363

662.411

0,02

0,33

Pojasnila v poglavju 3.3. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z
njimi.
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Izkaz finančnega položaja
(v EUR)

31. 12. 2016

31. 12. 2015

3.737.789

4.173.844

1.002.384

383.051

9

786.107

57.709

10

31.634

29.795

Pojasnilo
Sredstva
Dolgoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Nekratkoročne finančne naložbe
IV. Nekratkoročne poslovne terjatve

11

V. Odložene terjatve za davek
VI. Ostala nekratkoročna sredstva

0

31.721

63.695

78.021

8

1.364

1.221

12

119.584

184.584

Kratkoročna sredstva

2.735.405

3.790.793
3.096.635
667.035

I. Kratkoročne finančne naložbe

13

1.334.301

II. Kratkoročne poslovne terjatve
III. Kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih
oseb

11

868.461

8

61.306

0

IV. Denarna sredstva

14

455.189

6.605

16.148

20.518

3.737.789

4.173.844

2.824.988

3.446.098

2.031.803

2.031.803

V. Druga kratkoročna sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Kapital

15

I. Vpoklicani kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
IV. Rezerve za pošteno vrednost
V. Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije

16

Nekratkoročne obveznosti
I. Nekratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
I. Kratkoročne finančne obveznosti

173.777

173.777

565.240

565.240

-789

-789

5.594

13.656

49.363

662.411

14.362

14.362

0

5.665

0

5.665

898.439

707.719

0

164
595.834

II. Kratkoročne poslovne obveznosti
III. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodkov
pravnih oseb

17

798.117

8

0

19.036

IV. Druge kratkoročne obveznosti

18

100.322

92.685

Pojasnila v poglavju 3.3. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z
njimi.
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Izkaz denarnih tokov
(v EUR)

I-XII 2016

I-XII 2015

PREJEMKI PRI POSLOVANJU

7.647.885

6.704.123

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

7.463.193

6.363.451

67

9.186

Drugi prejemki pri poslovanju

184.625

331.486

IZDATKI PRI POSLOVANJU

5.645.906

5.148.192

Izdatki dobaviteljem

2.965.834

2.770.508

Izdatki za zaposlene

1.719.711

1.826.649

Prejete obresti

Izdatki za obresti
Plačan davek od dohodkov pravnih oseb
Plačani drugi davki
Drugi izdatki pri poslovanju
ČISTI DENARNI TOK IZ POSLOVANJA
PREJEMKI PRI NALOŽBENJU

41

201

134.850

199.208

200.054

315.500

625.416

36.126

2.001.979

1.555.931

8.904.032

13.686.215

Prejemki od obresti

15.034

17.080

Vračila danih posojil

152.468

2.855.190

Prejemki od odtujitve finančnih naložb
IZDATKI PRI NALOŽBENJU
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

8.736.530

10.813.945

9.781.114

15.331.386

716.113

0

23.525

8.168

Povečanje drugih finančnih naložb

9.041.476

15.323.218

ČISTI DENARNI TOK IZ NALOŽBENJA

-877.082

-1.645.171

534.391

1.661.940

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

PREJEMKI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri najemu posojil
IZDATKI PRI FINANCIRANJU

534.391

1.661.940

1.210.704

3.213.253

399

4.709

Vračila prejetih posojil

534.391

1.661.940

Izdatki za plačilo dividend

670.473

1.544.119

5.441

2.485

-676.313

-1.551.313

Izdatki za obresti

Drugi izdatki pri financiranju
ČISTI DENARNI TOK IZ FINANCIRANJA
GIBANJE DENARJA IN DENARNIH USTREZNIKOV

6.605

1.647.158

Denarni izid v obdobju

448.584

-1.640.553

Končno stanje denarnih sredstev

455.189

6.605

Začetno stanje denarnih sredstev

Pojasnila v poglavju 3.3. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z
njimi.
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Izkaz gibanja kapitala

(v EUR)

Pojasnilo

Stanje 1. 1. 2016

Osnovni

Kapitalske

kapital

rezerve

Zakonske
rezerve iz

Preneseni
čisti poslovni

Čisti poslovni
izid poslovnega

Rezerve za
pošteno

dobička

izid

leta

vrednost

Skupaj kapital

2.031.803

173.777

565.240

13.656

662.411

-789

3.446.098

Dobiček/izguba v obdobju

0

0

0

0

49.363

0

49.363

Drugi vseobsegajoči donosi/izgube v obdobju

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj vseobsegajoči donos/izguba v obdobju

0

0

0

0

49.363

0

49.363

Odkup lastnih delnic

0

0

0

0

0

0

0

Razporeditve

0

0

0

662.411

-662.411

0

0

Izplačila dividend

0

0

0

-670.473

0

0

-670.473

Stanje 31. 12. 2016

15

2.031.803

173.777

565.240

5.594

49.363

-789

2.824.988

Bilančni dobiček 31. 12. 2016

15

0

0

0

5.594

49.363

0

54.957

(v EUR)

Pojasnilo

Stanje 1. 1. 2015

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve iz

Preneseni
čisti poslovni

Čisti poslovni
izid poslovnega

Rezerve za
pošteno

dobička

izid

leta

vrednost

Skupaj kapital

2.031.803

173.777

565.240

483.641

1.074.134

-789

4.327.806

Dobiček/izguba v obdobju

0

0

0

0

662.411

0

662.411

Drugi vseobsegajoči donosi/izgube v obdobju

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj vseobsegajoči donos/izguba v obdobju

0

0

0

0

662.411

0

662.411

Odkup lastnih delnic

0

0

0

0

0

0

0

Razporeditve

0

0

0

1.074.134

-1.074.134

0

0

Izplačila dividend

0

0

0

-1.544.119

0

0

-1.544.119

Stanje 31. 12. 2015

15

2.031.803

173.777

565.240

13.656

662.411

-789

3.446.098

Bilančni dobiček 31. 12. 2015

15

0

0

0

13.656

662.411

0

676.067

Pojasnila v poglavju 3.3. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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3.2.

Računovodske usmeritve

Firma družbe je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. Ljubljana, Slovenija, skrajšana firma je
ALTA Invest d.d.. Sedež ima na Železni cesti 18 v Ljubljani, Slovenija. Matična številka družbe
je 3710432. Davčna številka družbe je 89931181.
Družba je bila dne 19. 3. 2010 vpisana v sodni register v Ljubljani pod registrsko številko
2010/9690 in je nastala kot združitev dela treh borznoposredniških družb.
Osnovni kapital družbe v višini 2.031.803,00 EUR je razdeljen na 2.031.803 navadnih imenskih
kosovnih delnic z oznako ALIR. Delnice se prenašajo s preknjižbo v centralnem registru
Klirinško depotne družbe d.d.. Delnice družbe so prosto prenosljive brez omejitev.
Družba je bila v letu 2016 članica Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana (v
nadaljevanju: Ljubljanska borza) in KDD – Centralne klirinško depotne družbe, delniške
družbe (v nadaljevanju: KDD).
Dejavnost družbe je bila osredotočena na tri področja:
trgovanje z vrednostnimi papirji, ki obsega sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi
z enim ali več finančnimi instrumenti, izvrševanje naročil za račun strank in poslovanje
za svoj račun, in sicer na domači in izbranih tujih borzah vrednostnih papirjev, med
drugim na borzah članicah Svetovne federacije borz in borzah nekdanje Jugoslavije;
gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank, kar pomeni upravljanje portfeljev, ki
vključujejo finančne instrumente, v skladu s pooblastili strank na podlagi posamične
presoje za vsako od strank, in
svetovalne storitve, ki obsegajo investicijsko svetovanje, svetovanje podjetjem glede
kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev in v povezavi s tem opravljanje
finančnih skrbnih pregledov, svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi
podjetij, izvedbo prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo
odkupa ali brez nje in druge finančno svetovalne in analitske storitve.
Družba nima odvisnih in pridruženih podjetij.
Organa družbe sta upravni odbor in skupščina.
Izjava o skladnosti
Priloženi računovodski izkazi družbe so sestavljeni po Mednarodnih standardih
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske
standarde (IASB), in pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov
računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija.
Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016 se nahaja na sedežu družbe in na spletni strani:
www.alta.si
Konsolidirano letno poročilo pripravlja na najvišjem nivoju obvladujoča družba ALTA Skupina
d.d. in se nahaja na spletni strani: www.alta.si in na SEO-netu.
Podlage za izdelavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi izvirnih vrednosti, razen za finančna sredstva,
vrednotena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, in manjši del sredstev,
namenjenih za prodajo, ki so vrednotena po pošteni vrednosti prek kapitala.
Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so prikazani v evrih. Vse vrednosti so zaokrožene na evre brez centov,
razen v primerih, ko je to posebej navedeno.
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Pomembne računovodske ocene
Priprava računovodskih izkazov zahteva od poslovodstva določene ocene in predpostavke, ki
vplivajo na neodpisano vrednost sredstev in obveznosti družbe ter razkritje potencialnih
obveznosti na dan bilance stanja ter zneskov prihodkov in odhodkov družbe v obdobju, ki se
konča na dan bilance stanja.
Poslovodske ocene zajemajo, med drugim, naslednje postavke: amortizacijsko dobo in
preostalo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev (pojasnilo 10) in neopredmetenih sredstev
(pojasnilo 9), oslabitev finančnih instrumentov (pojasnil 13), popravke dvomljivih terjatev
(pojasnilo 11) in tožbene zahtevke (pojasnilo 19). Bodočih dogodkov in njihovega vpliva ni
mogoče določiti z gotovostjo. Prav zaradi tega je treba pri računovodskih ocenah uporabiti
presojo, saj se računovodske ocene spreminjajo glede na nove dogodke, izkušnje, dodatne
informacije in kot posledica sprememb poslovnega okolja, v katerem družba deluje. Dejanske
posledice se lahko razlikujejo od ocenjenih. Razlike med ocenjenimi in dejanskimi zneski se
evidentirajo v računovodskih izkazih v tistem obdobju, ko so znani dejanski podatki.
Pomembne poslovodske presoje
Pri uporabi računovodskih usmeritev je moralo poslovodstvo poleg ocen, ki najbolj vplivajo na
vrednosti v računovodskih izkazih, presoditi o naslednjih postavkah:
Razvrstitev finančnih instrumentov: pomembne presoje poslovodstva se nanašajo na
razvrstitev finančnih instrumentov, to je ločevanje med finančnimi instrumenti za trgovanje in
finančnimi instrumenti za prodajo.
Neopredmetena sredstva
Neopredmeteno sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi,
povezane s sredstvom, pritekale v podjetje in je njegovo nabavno vrednost mogoče zanesljivo
izmeriti. Neopredmetena dolgoročna sredstva se izkazujejo po nabavnih vrednostih,
zmanjšanih za nabrani popravek vrednosti in morebitne oslabitve. Za obračun amortizacije se
uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava
posamično po stopnjah, ki ustrezajo ocenjeni dobi koristnosti neopredmetenih sredstev.
Najmanj enkrat na leto preverjamo ustreznost uporabljenih metod amortiziranja, dobe
koristnosti neopredmetenih sredstev in morebitna znamenja oslabitve. Prevrednotenje zaradi
oslabitve se izkazuje kot prevrednotovalni poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida.
Družba izkazuje neopredmetena sredstva z omejeno dobo koristnosti. Amortizacija
neopredmetenih dolgoročnih sredstev je obračunana po 10, 20 in 50-odstotni stopnji.
Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske
koristi, povezane s sredstvom, pritekale v podjetje in je njegovo nabavno vrednost mogoče
zanesljivo izmeriti.
Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova nakupna cena,
uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi
usposobitvi za uporabo. Od nakupne cene se odštejejo vsi popusti.
Opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za nabrani
popravek vrednosti in morebitne oslabitve. Za obračun amortizacije se uporablja metoda
enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično po stopnjah, ki
ustrezajo ocenjeni dobi koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev.
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Najmanj enkrat na leto preverjamo ustreznost uporabljenih metod amortiziranja, dobe
koristnosti in morebitna znamenja oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev. Prevrednotenje
zaradi oslabitve se izkazuje kot prevrednotovalni poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida.
Pripoznanje knjigovodske vrednosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva se
odpravi ob odtujitvi ali če od njegove uporabe ali odtujitve ni več mogoče pričakovati bodočih
gospodarskih koristi.
Uporabljene amortizacijske stopnje (v %)
Računalniki in računalniška oprema
Druga oprema

50
20

Nadomestljivi znesek dolgoročnih sredstev
Na dan poročanja družba presodi, ali obstajajo morebitni dejavniki, ki nakazujejo, da bi bilo
treba dolgoročna sredstva oslabiti. Če presodi, da se kaže oslabitev, družba pripravi formalno
oceno nadomestljive vrednosti posameznih sredstev. Če knjigovodska vrednost presega
nadomestljivo vrednost, se vrednost sredstva oslabi na vrednost nadomestljivega zneska
posameznega sredstva ali denar ustvarjajoče enote. Nadomestljiva vrednost sredstva je čista
prodajna vrednost oziroma vrednost v uporabi, in sicer večja od njih. Vrednost v uporabi se
določi tako, da se pričakovani bodoči denarni tokovi diskontirajo na neto sedanjo vrednost z
uporabo diskontne stopnje (pred davki), ki kaže sedanjo tržno oceno časovne vrednosti denarja
in morebitno tveganje, povezano s posameznim sredstvom. Pri sredstvu, kjer so bodoči
denarni tokovi odvisni tudi od drugih sredstev v posamezni denar ustvarjajoči enoti, se
vrednost v uporabi izračuna na podlagi bodočih denarnih tokov te denar ustvarjajoče enote.
Izgube, ki nastanejo na podlagi oslabitve, se pripoznajo med prevrednotovalnimi poslovnimi
odhodki.
Finančna sredstva
Družba razporedi naložbe v naslednje kategorije: finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi
izkaz poslovnega izida, naložbe, razpoložljive za prodajo, ter posojila in terjatve. Razporeditev
je odvisna od namena pridobitve.
Dolgoročna finančna sredstva razpoložljiva za prodajo so tista sredstva, katera družba ob
nakupu opredeli kot strateške naložbe in jih namerava držati daljše obdobje. Med kratkoročna
sredstva pa se razporedijo tista finančna sredstva razpoložljiva za prodajo, katere namen ni
strateški in jih družba namerava v kratkem roku prodati z namenom realizacije dobičkov,
vendar z njimi ne trguje redno.
V skupini finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid so naložbe v tržne
vrednostne papirje. Na datum bilance stanja so naložbe prevrednotene na pošteno vrednost, to
je objavljena tržna vrednost.
Restrukturirani dani krediti
Kjer je mogoče, družba stremi k restrukturiranju kreditov namesto unovčenja zavarovanj.
Restrukturiranje kreditov obsega podaljševanje plačilnih rokov in dogovarjanje o novih
kreditnih pogojih. Ko so enkrat novi pogoji dogovorjeni, kredit ni več zapadel, vendar se
boniteta stranke ne izboljša samo na podlagi restrukturiranja. Družba nepretrgoma pregleduje
izpolnjevanje novih pogojev restrukturiranih kreditov in hkrati spremlja možnost bodočih
odplačil. Takšni krediti ostajajo predmet skupinskih ali posamičnih oslabitev, izračunanih na
podlagi prvotne efektivne obrestne mere kredita.
Pripoznavanje finančnih sredstev
Družba na začetku pripozna vse naložbe po pošteni vrednosti vključno s stroški nakupa, ki so
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neposredno povezani s tem nakupom. Naložbe, razporejene v skupino po pošteni vrednosti
skozi izkaz poslovnega izida, so pripoznane po pošteni vrednosti (neposredni stroški nakupa
niso vključeni v nabavno vrednost). Nabave in prodaje posameznih finančnih naložb so
pripoznane na dan trgovanja; to je dan, ko se je družba zavezala, da bo posamezno sredstvo
nabavljeno ali prodano.
Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Finančne naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid so finančne naložbe, pridobljene z
namenom trgovanja. V to skupino finančnih sredstev so vključene predvsem kratkoročne
finančne naložbe, ki kotirajo na organiziranem trgu oziroma je njihovo pošteno vrednost
mogoče zanesljivo izmeriti.
Finančna sredstva, razporejena v skupino po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se
merijo po pošteni vrednosti. Dobički in izgube naložb, razporejenih v skupino po pošteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se pripoznajo neposredno v izkazu poslovnega izida.
Poštena vrednost naložb, s katerimi se aktivno trguje na organiziranih trgih, je določena v višini
objavljene ponudbene cene borzne kotacije na dan plačila, v primeru naložb v vzajemne sklade
pa v višini objavljene vrednosti enote premoženja.
V razporeditev finančnih naložb so v tabeli vključene naložbe, ki so vrednotene po pošteni
vrednosti, in sicer:
V Nivo 1 so vključene naložbe, kjer je poštena vrednost določena v celoti na podlagi objavljenih
cen, doseženih na aktivnem trgu.
V Nivo 2 so vključene naložbe, kjer je poštena vrednost določena na podlagi modelov
vrednotenj, pri katerih so upoštevane spremenljivke, ki so pridobljene na podlagi javno
dostopnih tržnih podatkov (na primer tržne obrestne mere),
V Nivo 3 so vključene naložbe, kjer je poštena vrednost določena na podlagi modelov
vrednotenj, pri katerih so upoštevane subjektivne spremenljivke, ki niso javno dostopne na
trgih.
V letu 2016 med hiererhijami ni bilo prerazvrščanj.
Naložbe, razpoložljive za prodajo
V skupino finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, so razporejene predvsem naložbe v
netržne vrednostne papirje in druge finančne naložbe, ki ne kotirajo na delujočem trgu in
njihove poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti. Po začetnem pripoznanju so vse
naložbe, ki jih družba in skupina opredelita kot naložbe, razpoložljive za prodajo, vrednotene
po nabavni vrednosti. Dobički in izgube naložb, ki so razpoložljive za prodajo, se pripoznajo v
izkazu vseobsegajočega donosa kot neto nerealizirani kapitalski dobički iz finančnih naložb za
prodajo, dokler naložba ni prodana ali kakorkoli drugače odtujena. Če je naložba oslabljena, se
oslabitev pripozna v izkazu poslovnega izida. Nabave in prodaje posameznih finančnih naložb,
razporejenih v skupino razpoložljive za prodajo, so pripoznane na dan trgovanja.
Družba na dan bilance stanja oceni, ali obstaja kak nepristranski dokaz o morebitni
oslabljenosti finančnega sredstva razpoložljivega za prodajo, kot je npr. pomembno ali daljše
padanje poštene vrednosti sredstva. Pri presoji dolgotrajnejšega zmanjšanja poštene vrednosti
lastniških vrednostnih papirjev pod njihovo nabavno vrednostjo se upošteva obdobje največ 9
mesecev od dneva, ko se je inštrumentu poštena vrednost prvič zmanjšala pod nabavno
vrednost in je ostala nižja celotno obdobje 9 mesecev, medtem ko pri presoji pomembnega
zmanjšanja poštene vrednosti lastniških vrednostnih papirjev poslovodstvo upošteva najmanj
40% znižanje poštene vrednosti glede na nabavno vrednost. Če tak dokaz obstaja, je potrebno
finančno naložbo prevrednotiti zaradi oslabitve. Če je bilo zmanjšanje poštene vrednosti
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finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo, pripoznano neposredno kot negativni presežek
iz prevrednotenja in obstajajo nepristranski dokazi, da je to sredstvo oslabljeno, se za nabrano
izgubo najprej zmanjša negativni presežek iz prevrednotenja in pripoznajo finančni odhodki.
Znesek celotne nabrane izgube, za katerega se zmanjša negativni presežek iz prevrednotenja in
pripoznajo finančni odhodki, je razlika med nabavno vrednostjo in sprotno pošteno
vrednostjo, zmanjšano za izgubo zaradi oslabitve takšnega finančnega sredstva, ki je bila
pripoznana v poslovnem izidu kot finančni odhodek.
Povezane osebe
Za potrebe računovodskih izkazov povezane stranke vključujejo vsa podjetja, ki neposredno ali
posredno, prek enega ali več posrednikov, nadzirajo ali so pod nadzorom ali pod skupnim
nadzorom z družbo, ki poroča (sem sodijo: matična podjetja, odvisna podjetja in partnerska
podjetja), pridružena podjetja, vodilne direktorje in direktorje družb in podjetij, v katerih
vodilni direktorji in direktorji družbe lahko izvajajo pomemben vpliv (udeležba pri odločanju o
finančni in poslovni politiki podjetja).
Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, s katerimi se ne
trguje na organiziranem trgu. Ta skupina vključuje posojila in terjatve, ki jih pridobi podjetje,
ter posojila in terjatve, ki izvirajo iz podjetja. Posojila in terjatve se ob začetnem pripoznanju
vrednotijo po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške posla, pozneje pa se izkazujejo po
odplačni vrednosti z uporabo metode efektivne obrestne mere.
Odprava pripoznavanja finančnih instrumentov
Finančno sredstvo se izknjiži, ko so prenesena tveganja, koristi in nadzor nad pogodbenimi
pravicami, povezanimi s finančnim instrumentom. Finančna obveznost se izknjiži, ko je
poplačana, ukinjena ali zastarana.
Denarna sredstva
Denarna sredstva vključujejo gotovino v blagajni, denar na računih družbe in denarne
ustreznike. Denarni ustrezniki so kratkoročne, hitro unovčljive naložbe (do 90 dni), ki so takoj
pretvorljive v znane zneske denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti
nepomembno.
Denarna sredstva so izkazana po pošteni vrednosti. Denar na skrbniškem računu so devizna
sredstva na posebnem deviznem računu za trgovanje z vrednostnimi papirji na tujih trgih.
Znesek denarnih ustreznikov pomeni kratkoročne depozite pri bankah z zapadlostjo do treh
mesecev. Denarna sredstva v tuji valuti so na dan bilance preračunana v evre po srednjem
tečaju Banke Slovenije.
Druge terjatve
Druge terjatve vključujejo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke in prehodno
nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku
še ne bremenijo dejavnosti in takrat tudi še ne vplivajo na poslovni izid. Ti stroški se sčasoma
pojavijo v okviru vračunanih stroškov oziroma odhodkov. Prehodno nezaračunani prihodki se
pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida že utemeljeno upoštevajo tudi prihodki, za
katere še ni bilo prejeto plačilo in jih tudi ni mogoče nikomur zaračunati.
Kapital
Celotni kapital je obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati, pri
čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja.
Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, in zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in
njegovo vrednost povečujejo ali zmanjšujejo.
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Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni
čisti dobiček iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja in prehodno še ne razdeljeni čisti
dobiček.
Vpoklicani kapital predstavljajo navadne (redne) imenske kosovne delnice, izdane v
nematerializirani obliki.
Finančne obveznosti
Finančne obveznosti so ob začetnem pripoznanju izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih
listin, ob predpostavki, da se bodo zaradi njihove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo
gospodarske koristi. Finančne obveznosti se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na
dolgoročne in kratkoročne. Po začetnem pripoznanju se izkazujejo po odplačni vrednosti z
uporabo metode veljavnih obresti.
Poslovne obveznosti
Obveznosti iz poslovanja so ob začetnem pripoznanju izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih
listin, ob predpostavki, da se bodo zaradi njihove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo
gospodarske koristi. Poslovne obveznosti se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na
dolgoročne in kratkoročne.
Najmanj enkrat na leto preverjamo pošteno vrednost poslovnih dolgov. Če so knjigovodske
vrednosti manjše od poštenih vrednosti, se evidentira okrepitev, ki se izkaže kot
prevrednotovalni poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida. Poslovne obveznosti se zaradi
oslabitve ne prevrednotujejo.
Rezervacije
Rezervacije se pripoznajo, če obstaja sedanja pravna ali posredna obveza, ki je posledica
preteklega dogodka, kadar je verjetno, da bo za poravnavo obveze potreben odtok dejavnikov,
ki omogočajo gospodarske koristi in je mogoče zanesljivo oceniti znesek obveze. Rezervacije in
pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo.
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi so diskontirane s 3,15-odstotno letno stopnjo.
Rezervacije so izračunane na številu zaposlenih za nedoločen čas ob koncu poslovnega leta, pri
čemer se je upoštevala pričakovana smrtnost delavcev v skladu s slovenskimi tablicami
smrtnosti 2000-2002 ločeno po spolih.
Aktuarski izračun se odvisno od sprememb števila zaposlenih izdela na vsakih 3 - 5 let. Družba
z od leta 2014 nima več oblikovanih rezervacij za jubilejne nagrade.
Druge obveznosti
Druge obveznosti zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno
odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki se oblikujejo na podlagi
enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki v
obračunskem obdobju še niso bili zaračunani. Kratkoročno odloženi prihodki se oblikujejo, če
še niso opravljene že zaračunane storitve.
Prihodki
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obdobju povezano s povečanjem
sredstva ali zmanjšanjem dolga in je to spremembo mogoče zanesljivo izmeriti.
Prihodki od prodaje vključujejo prodajne vrednosti prodanih storitev v obračunskem obdobju,
če je realno pričakovati, da bodo plačane in so navedene v računih in drugih listinah,
zmanjšane za vse dane popuste. Sestavljajo jih predvsem prihodki od borznega posredovanja in
upravljanja premoženja strank.
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Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ob zmanjšanju popravkov vrednosti poslovnih
terjatev zaradi odprave njihove oslabitve in ob odpisu poslovnih dolgov.
Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in
kratkoročnimi finančnimi naložbami in v zvezi s terjatvami. Pripoznajo se ob obračunu ne
glede na prejemke, če ni utemeljenega dvoma glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in
plačljivosti. Sestavljajo jih predvsem prihodki od prevrednotenja in prodaje finančnih naložb
ter prihodki od dividend.
Deleži v dobičku se upoštevajo, ko je uveljavljena pravica za njihovo izplačilo, če ni
utemeljenega dvoma glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in plačljivosti.
Stroški in odhodki
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju
povezano z zmanjšanjem sredstva ali povečanjem dolga in je to spremembo mogoče zanesljivo
izmeriti.
Stroški dela
Zaslužki zaposlenih se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo, in drugih
podlag za obračun zaslužkov v kosmatem znesku.
Stroški plač, nadomestil in povračil zaposlenim se obračunavajo skladno z zakonom,
kolektivno pogodbo, splošnimi akti družb in pogodbami o zaposlitvi. Obračunanim stroškom
dela ustrezajo z njimi povezane obveznosti, dokler se ne poravnajo. V primeru kratkoročnih
zaslužkov zaposlenih se izkazujejo med kratkoročnimi dolgovi, v primeru dolgoročnih
zaslužkov se oblikujejo dolgoročne rezervacije za obveznosti do zaposlenih.
Amortizacija
V trajanju celotne dobe koristnosti posameznega neopredmetenega sredstva oziroma
opredmetenega osnovnega sredstva se njegov amortizirljivi znesek dosledno razporeja med
posamezna obračunska obdobja kot tedanjo amortizacijo.
Z amortiziranjem se zmanjšuje neodpisana vrednost neopredmetenega sredstva oziroma
opredmetenega osnovnega sredstva. Neodpisana vrednost ne sme biti večja od vrednosti,
nadomestljive v preostali dobi njegove koristnosti.
Amortizacija, obračunana za vsako obračunsko obdobje, se pripozna kot strošek oziroma
poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida.
Amortizacijske stopnje za neopredmetena sredstva oziroma opredmetena osnovna sredstva se
določijo v višini, ki ustreza ocenjeni dobi koristnosti sredstev.
Stroški izposojanja se pripoznajo kot odhodki v obdobju, v katerem nastanejo.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z obratnimi in osnovnimi sredstvi
zaradi njihove oslabitve. Pripoznajo se, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje.
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki iz naložbenja. Prve sestavljajo
predvsem stroški danih obresti, drugi pa so izgube pri prodaji vrednostnih papirjev in drugi
odhodki z naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov.
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi
finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s
presežkom iz prevrednotenja.
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Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu
zmanjšujejo izid rednega delovanja.
Davek
Tekoči davki
Obveznost oziroma terjatev za tekoče davke za sedanje in pretekla obdobja se izmeri v znesku,
za katerega družba pričakuje, da ga bo plačala oziroma dobila povrnjenega od davčne uprave.
Obveznosti ali terjatve za tekoče davke se izmerijo na podlagi zakonsko predpisanih davčnih
stopenj.
Odloženi davki
Odložene terjatve in obveznosti za davek iz dobička se obračunavajo po metodi obveznosti v
bilanci stanja. Pripoznavajo se samo odložene terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz začasnih
razlik.
Odloženi davek se pripozna neposredno v breme ali dobro kapitala, če se davek nanaša na
postavke, pripoznane neposredno v breme ali dobro kapitala. Odložena terjatev za davek se
pripozna tudi za neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščene davčne dobropise, ki se
prenašajo v naslednje obdobje, če je verjetno, da bo v prihodnje na razpolago obdavčljivi
dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščene
davčne dobropise.
Terjatve za odložene davke se pregledujejo na dan bilance stanja in se odpravijo za tisti del
terjatev, za katerega ni več mogoče pričakovati, da bo v prihodnosti obstajal ustrezen
obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene davčne izgube.
Obveznosti ali terjatve za odložene davke se izmerijo na podlagi davčnih stopenj, za katere se
pričakuje, da bodo uporabljene, ko bo sredstvo realizirano ali obveznost plačana. Pri tem se
upoštevajo davčne stopnje (in davčni predpisi), veljavni ali blizu sprejetja na dan bilance stanja.
Preračun tujih valut
Računovodski izkazi družbe so predstavljeni v evrih, ki so funkcionalna in poročevalna valuta.
Transakcije v tuji valuti so v začetku pripoznane v funkcionalni valuti in so preračunane po
tečaju ECB na dan transakcije. Denarna sredstva in obveznosti v tuji valuti so preračunana po
tečaju funkcionalne valute na dan bilance stanja, razlike, ki izhajajo iz preračuna tujih valut, pa
se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Nedenarna sredstva in obveznosti, pripoznana na
podlagi izvirnih vrednosti v tuji valuti, so preračunana po tečaju ECB na dan transakcije,
razlike, ki izhajajo iz preračuna tujih valut, pa se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu.
Nedenarna sredstva in obveznosti, merjena po pošteni vrednosti v tuji valuti, so preračunana
po tečaju, ko je bila poštena vrednost ugotovljena.
Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen iz denarnih tokov pri poslovanju, naložbenju in financiranju.
Pri sestavi izkaza je uporabljena neposredna metoda. Posamezne postavke so izkazane v
nepobotanih zneskih, razen finančnega toka pri nakupu in prodaji finančnih naložb. V tem
primeru gre za postavke, ki imajo velik količnik obračanja, velike zneske in hitro zapadlost v
plačilo, zato so izkazane v pobotanih zneskih. Denarni tokovi, ki izhajajo iz poslov v tuji valuti,
so preračunani v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan finančnega toka. Podatki v
izkazu denarnega toka so pridobljeni predvsem iz glavne knjige, delno pa tudi iz drugih
analitičnih evidenc.
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Spremembe nekaterih usmeritev v prihodnjih letih
Uporabljene računovodske usmeritve so enake kot za preteklo leto, z izjemo novo sprejetih
standardov in pojasnil ter izboljšav standardov, ki sta jih v letu 2015 sprejela Svet za
mednarodne računovodske standarde (IASB) ter Odbor za pojasnjevanje mednarodnih
standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija.
Predčasna uporaba MSRP in OPMSRP pojasnil, ki še niso veljavna
Družba ni predčasno uporabila nobenega standarda ali pojasnila, ki še niso veljavna in bodo
pričela veljati v prihodnosti. Družba ne pričakuje, da bi imeli novi standardi, pojasnila in
izboljšave, ki še niso veljavni, bistveni vpliv na računovodske izkaze družbe.
Standardi, pojasnila in spremembe objavljenih standardov, ki še niso veljavni
Novi standardi in pojasnila navedeni v nadaljevanju še niso veljavni in se med pripravo letnih
računovodskih izkazov za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. december 2016 niso
upoštevali: [MRS 8.30 (a)]:
Standard/Pojasnilo
[MRS 8.31 (a), 8.31(c)]

Narava prihajajočih sprememb računovodske
usmeritve
[MRS 8.31 (b)]

Vpliv na računovodske izkaze [IAS 8.30 (b);
31 (e)]

MSRP
9
Finančni
instrumenti (2014)

Ta standard nadomešča MRS 39 Finančni
instrumenti: Pripoznavanje in merjenje, z
izjemo da MRS 39 ostaja v veljavi v
primeru
ščitenja
poštene
vrednosti
portfelja finančnih sredstev ali finančnih
obveznosti pred tveganjem spremembe
obrestne mere; družbe imajo možnost se
odločati med uporabo računovodskega
ščitenja skladno z MSRP 9 ali obstoječim
obračunavanjem
varovanja
pred
tveganjem po MRS 39 v vseh primerih
obračunavanja.
Čeprav sta temelja dovoljenega merjenja
finančnih sredstev – odplačna vrednost,
poštena vrednost skozi drugi vseobsegajoči
donos (PVDVD) in poštena vrednost skozi
poslovni izid (PVPI) – podobna MRS 39, se
kriteriji za določitev ustreznega merjenja
pomembno razlikujejo.
Finančno sredstvo se izmeri po odplačni
vrednosti ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

Družba/skupina
(ki
ni
banka)
predvideva, da MSRP 9 (2014) ne bo
pomembno vplival na računovodske
izkaze.
Razvrstitev
in
merjenje
finančnih
instrumentov
družbe/skupine se ob upoštevanju
MSRP 9 ne bo spremenila zaradi
narave njenega poslovanja in vrste
njenih finančnih instrumentov.

(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 1. 2018;
uporablja se za nazaj,
razen
izjemoma.
Preračun
prejšnjih
obdobij ni potreben in je
dovoljen v kolikor so
podatki na voljo in brez
uporabe
spoznanj.
Uporaba
pred
tem
datumom je dovoljena.)

• sredstva se vodijo v okviru poslovnega
modela, ki je namenjen zbiranju
pogodbenih denarnih tokov; in
• pogodbena določila vsebujejo natančne
datume denarnih tokov, ki so zgolj
plačila glavnice in obresti od neplačane
glavnice.
Nadalje
lahko
družba
naknadne
spremembe poštene vrednosti (vključno
pozitivne in negativne tečajne razlike)
kapitalskega instrumenta, ki ni namenjen
trgovanju, nepreklicno predstavi v okviru
ostalega
vseobegajočega
donosa.
Omenjene naknadne spremembe se v
nobenem
primeru
več
ne
morejo
prerazvrstiti v poslovni izid.
Dolžniški instrumenti, ki so izmerjeni po
pošteni vrednosti skozi ostali vseobsegajoči
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Družba/skupina pa predvideva, da
bodo izgube zaradi oslabitve višje in
bolj volatilna za sredstva v smislu
obsega kreditne izgube predvidene po
modelu slabitve. Družba/skupina še ni
dokončala metodologijo slabitev, ki jo
bo uporabila skladno z MSRP 9.
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Standard/Pojasnilo
[MRS 8.31 (a), 8.31(c)]

Narava prihajajočih sprememb računovodske
usmeritve
[MRS 8.31 (b)]

Vpliv na računovodske izkaze [IAS 8.30 (b);
31 (e)]

donos, prihodki od obresti, pričakovane
kreditne izgube ter pozitivne in negativne
tečajne razlike se pripoznajo v poslovnem
izidu na enak način kot sredstva izmerjena
po odplačni vrednosti. Ostali dobički in
izgube
so
pripoznani
v
drugem
vseobsegajočem donosu in so po odpravi
pripoznanja prerazvrščeni med poslovni
izid.
Model izračuna oslabitve skladno z MSRP
9 nadomešča model nastalih izgub, kot ga
pozna MRS 39, ki zajema tudi model
pričakovanih kreditnih izgub; slednje
pomeni, da se bo oslabitev lahko
pripoznala še preden bo sploh do izgube
prišlo.
MSRP 9 vsebuje nov splošni model
obračunavanja varovanja pred tveganjem,
ki zadevno obračunavanje bolje prilagaja
obvladovanju tveganj. Različne vrste
razmerij varovanja pred tveganjem –
poštena vrednost, denarni tok in neto
naložbe v tuje družbe – ostanejo
nespremenjene,
vendar
je
potrebna
dodatna ocena.
Standard vsebuje nove zahteve, ki jih je
potrebno
izpolniti
(nadaljevanje
in
ustavitev obračunavanja varovanja pred
tveganjem), in omogoča dodatnim vrstam
izpostavljenosti, da se obravnavajo kot
varovane postavke.
Potrebna so dodatna obsežna razkritja v
zvezi z obvladovanjem tveganj in z
dejavnostmi varovanja pred tveganji.
MSRP 15 Prihodki
pogodb s kupci

iz

(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 1. 2018.
Uporaba pred datumom
je dovoljena.)
Pojasnila k MSRP 15
Prihodki iz pogodb s
kupci še niso potrjena s
strani EU; je pa slednja
potrdila
MSRP
15
Prihodki iz pogodb s
tujci, vključno datum
začetka
veljavnosti
MSRP 15.

Novi
standard
zagotavlja
okvir,
ki
nadomešča
obstoječa
navodila
za
pripoznanje prihodkov po MSRP. Družbe
uporabljajo
petstopenjski
model
za
določitev kdaj točno pripoznati prihodke
in do katere višine. Novi model
opredeljuje, da se prihodki pripoznajo
takrat oz. ko družba prenese nadzor blaga
in storitev na stranko in sicer v višini do
katere družba pričakuje, da je upravičena.
Z ozirom na izpolnjene kriterije se
prihodki pripoznajo:
• čez čas in na način, ki prikazuje
poslovanje družbe; ali
• v trenutku, ko je nadzor blaga in storitev
prenešen na kupca.
Prav tako MSRP 15 uvaja načela, ki družbo
zavezujejo k zagotavljanju kakovostnih in
obsežnih
razkritij,
ki
uporabnikom
računovodskih izkazov dajejo uporabne
informacije v zvezi z vrsto, višino,
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Čeprav prvotna ocena možnega vpliva
MSRP 15 na računovodske izkaze
družbe/skupine še ni v celoti zaključena,
uprava predvideva, da standard na dan
prve uporabe ne bo pomembno
vplivalo na njene
računovodske
izkaze. Družba/skupina ne predvideva,
da se bo izbira časa in merjenje njenih
prihodkov po MSRP 15 spremenilo
zaradi narave njenega poslovanja in
vrste prihodkov.
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Standard/Pojasnilo
[MRS 8.31 (a), 8.31(c)]

Narava prihajajočih sprememb računovodske
usmeritve
[MRS 8.31 (b)]

Vpliv na računovodske izkaze [IAS 8.30 (b);
31 (e)]

časovnim
vidikom
in
negotovostjo
prihodkov in denarnih tokov, ki izhajajo iz
pogodb s kupci.
MSRP 16 Najemi
(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 1. 2019 ali
kasneje. Uporaba pred
tem
datumom
je
dovoljena, če
družba
uporablja tudi MSRP 15.)
Dopolnilo še ni potrjeno
s strani EU.

MSRP 16 nadomešča MRS 17 Najemi in
povezana pojasnila. Standard in odpravlja
obstoječi model dvojnega obračunavanja
najemov in namesto tega od družbe/skupine
zahteva, da večina najemov iz bilance stanja
obračunava
z
enotnim
modelom
brez
razlikovanja med poslovnim in finančnim
najemom.

Družba/skupina predvideva, da nov
standard na dan prve uporabe ne bo
pomembno vplival na računovodske
izkaze, saj družba/skupina ni stranka
najemne pogodbe, ki bi bila predmet
določil MSRP 16.

Skladno z MSRP 16, se za pogodbo o najemu
smatra pogodba, ki za določeno obdobje daje
pravico do uporabe določenega sredstva v
zameno za plačilo. Nov model za take pogodbe
določa, da najemnik pripozna pravico do
uporabe sredstva in obveznost iz najema.
Pravica do uporabe sredstva se amortizira,
obresti pa se pripišejo k obveznosti. Slednje
povzroča skoncentriran vzorec stroškov za
večji del najemov, četudi najemnik plačuje
stalne letne najemnine.
Nov standard za najemnike uvaja številne
omejene izjeme, ki vključujejo:
• najeme za obdobje 12 mesecev ali manj, brez
nakupne opcije, in
• najeme, kjer ima zadevno sredstvo nizko
vrednost (poceni/cenovno nizki
najemi/‘small-ticket’ leases).
Z
uvedbo
novega
standarda
pa
se
obračunavanje najema za najemodajalca ne bo
pomembno spremenilo in razlikovanje med
poslovnim in finančnim najemom zanj ostaja v
veljavi.

Dopolnilo k MSRP 2:
Razvrščanje in merjenje
plačil z delnicami
(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 1. 2018.
Uporablja se za nazaj.
Uporaba
pred
tem
datumom je dovoljena.)

Dopolnilo natančneje opredeljuje plačila z
delnicami za naslednja področja:
• učinki obveznih in neobveznih pogojev glede
merjenja plačil z delnicami, ki se poravnajo v
gotovini;
• plačila z delnicami z možnostjo poravnave v
primeru obveznosti pri viru odtegnjenega
davka; in
• spremembe pogojev plačil z delnicami, ki
zadevajo razvrstitev plačil poravnanih v
gotovini v plačila poravnana s kapitalom.

Družba/skupina predvideva, da nov
standard na dan prve uporabe ne bo
pomembno
vplival
na
njene
računovodske
izkaze,
saj
družba/skupina ne sklepa poslov, kjer
se plačuje z delnicami.

Dopolnilo še ni potrjeno
s strani EU.
Dopolnilo k MSRP
Uporaba
MSRP
Finančni instrumenti
povezavi
z
MSRP
Zavarovalne pogodbe

4:
9
v
4

Dopolnilo obravnava vprašanja, ki izhajajo
iz izvajanja MSRP 9 pred načrtovanim
nadomestnim standardom, ki ga UOMRS
pripravlja za MSRP 4. Dopolnilo uvaja dve
možni rešitvi. Prva je začasna izjema
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ni
ponudnik
zavarovanj in ne predvideva vpliva na
njene računovodske izkaze.
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Standard/Pojasnilo
[MRS 8.31 (a), 8.31(c)]

(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 1. 2021.
Uporablja se za nazaj.)
Dopolnilo še ni potrjeno
s strani EU.
Dopolnilo k MSRP 10 in
MRS 28 Prodaja ali
vložek
sredstev
med
vlagateljem in njegovim
pridruženim podjetjem
ali skupnim podvigom
(Dan uporabe še ni bil
določen s strani UOMRS;
uporaba pred datumom
je dovoljena.)

Dopolnilo k MRS 7
(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 1. 2017.
Uporablja se za nazaj.
Uporaba
pred
tem
datumom je dovoljena.)

Narava prihajajočih sprememb računovodske
usmeritve
[MRS 8.31 (b)]

Vpliv na računovodske izkaze [IAS 8.30 (b);
31 (e)]

uporabe MSRP 9, na podlagi katere se
prijava nekaterih zavarovateljev odloži.
Druga rešitev navaja drugačen pristop k
predstavitvi, s pomočjo katerega bi se
ublažila nestanovitnost, ki bi lahko izhajala
iz uporabe MSRP 9 pred načrtovanim
standardom o zavarovalnih pogodbah.
Dopolnilo pojasnjuje, da je pri poslih s
pridruženim podjetjem ali skupnim
podvigom višina pripoznanih dobičkov ali
izgub odvisna od tega ali je prodano ali
vloženo sredstvo del posla kjer:
• je celotni dobiček ali izguba pripoznana,
ko posel sklenjen med vlagateljem in
njegovim pridruženim podjetjem ali
skupnim podvigom zajema prenos
sredstva ali sredstev, ki predstavljajo
družbo (ne glede na to ali se sredstvo
nahaja v podružnici ali ne), medtem
ko je delni dobiček ali izguba pripoznana
ko je posel sklenjen med vlagateljem in
njegovim pridruženim podjetjem ali
skupnim podvigom zajema sredstvo, ki ne
predstavlja družbo, četudi se to sredstva
nahajajo v podružnici.

Družba/skupina predvideva, da nov
standard na dan prve uporabe ne bo
pomembno
vplival
na
njene
računovodske
izkaze,
saj
družba/skupina
nima
podružnic,
pridruženih
družb
ali
skupnih
podvigov.

Dopolnilo zahteva dodatna razkritja, ki
bodo uporabnikom pomagala vrednotiti
spremembe v obveznostih iz financiranja,
vključno spremembe denarnih tokov in
nedenarne
spremembe
(npr.
vpliv
pozitivnih in negativnih tečajnih razlik,
spremembe pri prevzemu ali izgubi
nadzora nad podružnicami, spremembe
poštene vrednosti).

Družba/skupina predvideva, da nov
standard na dan prve uporabe ne bo
pomembno
vplival
na
njene
računovodske izkaze.

Dopolnilo natančneje pojasnjuje na kakšen
način in kdaj v določenih primerih
obračunati odložene terjatve za davek, ter
kako
določiti
višino
prihodnjih
obdavčljivih prihodkov za namen presoje
pripoznavanja odloženih terjatev za davek.

Družba/skupina predvideva, da nov
standard na dan prve uporabe ne bo
pomembno
vplival
na
njene
računovodske
izkaze,
saj
družba/skupina že meri prihodnje
obdavčljive dobičke na način kot ga
zahteva dopolnilo.

Spremembe utrjujejo načelo iz MRS 40
Naložbene nepremičnine glede prenosov v
naložbene nepremičnine ali iz njih, tako da
zdaj določa, da se takšen prenos opravi

Družba/skupina
predvideva,
da
spremembe na dan prve uporabe ne
bodo pomembno vplivale na njene
računovodske
izkaze,
saj

Dopolnilo še ni potrjeno
s strani EU.
Dopolnilo k MRS 12:
Pripoznanje terjatev za
odložene davke v zvezi z
nerealiziranimi izgubami
(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 1. 2017.
Uporablja se za nazaj.
Uporaba
pred
tem
datumom je dovoljena.)
Dopolnilo še ni potrjeno
s strani EU.
Spremembe MRS 40
Naložbene nepremičnine
(Veljajo

za

letna
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Standard/Pojasnilo
[MRS 8.31 (a), 8.31(c)]

Narava prihajajočih sprememb računovodske
usmeritve
[MRS 8.31 (b)]

Vpliv na računovodske izkaze [IAS 8.30 (b);
31 (e)]

obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. januarja
2018
ali
pozneje;
uporabljajo se za naprej.)

samo, če pride do spremembe pri uporabi
nepremičnine. V skladu s spremembami se
prenos opravi, kadar in zgolj kadar pride
do dejanske spremembe v uporabi – tj.
sredstvo začne ali preneha ustrezati
opredelitvi
pojma
naložbena
nepremičnina, o spremembi uporabe pa
obstajajo dokazila. Zgolj sprememba
namena poslovodstva ni razlog za prenos.

[družba/skupina
prenese
nepremičnino
v
naložbene
nepremičnine ali iz njih samo, kadar
pride do dejanske spremembe v
uporabi
nepremičnine/nima
naložbenih nepremičnin.]

V pojasnilu je razjasnjeno, kako določiti
datum transakcije za namen določitve
menjalnega tečaja, ki se uporabi ob
začetnem pripoznanju s tem povezanega
sredstva, odhodka ali prihodka (ali
njegovega dela) ob odpravi pripoznanja
nedenarnega sredstva ali nedenarne
obveznosti v zvezi z danim ali prejetim
predujmom v tuji valuti. V takšnem
primeru je datum transakcije enak
datumu, na katerega podjetje najprej
pripozna
nedenarno
sredstvo
ali
nedenarno obveznost v zvezi z danim ali
prejetim predujmom.

Družba/skupina
predvideva,
da
pojasnilo na dan prve uporabe ne bo
pomembno
vplivalo
na
njene
računovodske
izkaze,
saj
družba/skupina
ob
začetnem
pripoznanju nedenarnih sredstev ali
nedenarnih obveznosti v zvezi z
danimi
ali
prejetimi
predujmi
uporablja menjalni tečaj, ki je v veljavi
na dan transakcije.]

Ta določila še niso
potrjena s strani EU.

OPMSRP 22 Transakcije v
tujih valutah in predujmi
(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. januarja
2018 ali pozneje.)
Ta določila še niso
potrjena s strani EU.

Letne izboljšave
Cikel letnih izboljšav MSRP 2014–2016 je bil objavljen 8. decembra 2016 in uvaja spremembe
dveh standardov ter posledične spremembe drugih standardov in pojasnil, ki imajo za
posledico računovodske spremembe za namene predstavljanja, pripoznavanja ali merjenja.
Spremembe MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih veljajo za letna obračunska obdobja,
ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje, spremembe MRS 28 Finančne naložbe v pridružena
podjetja in skupne podvige pa veljajo za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018
ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.
Družba ne predvideva, da bodo določila pomembno vplivala na njene računovodske izkaze.
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3.3.

Pojasnila k računovodskim izkazom

1. Poslovni prihodki
2016

2015

Prihodki od storitev borznega posredovanja

1.111.587

993.891

Prihodki od storitev izvrševanja naročil
Prihodki od storitev vodenja računov nematerializiranih
vrednostnih papirjev

590.113

641.947

2.035.455

1.248.760

Prihodki od provizij za upravljanje portfeljev in delitve dobička

1.226.479

1.393.942

(v EUR)

Prihodki od drugih storitev

167.053

628.752

Prihodki od družb v skupini

115.046

242.560

1.956

112.476

5.247.689

5.262.328

2016

2015

5.029.316

5.007.762

216.417

142.090

5.245.733

5.149.852

Drugi poslovni prihodki
Skupaj poslovni prihodki
(v EUR)
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
Skupaj čisti prihodki od prodaje

V letu 2016 so borzno posredniške provizije družbe ALTA Invest d.d. za posredovanje pri
nakupih in prodajah vrednostnih papirjev za stranke, fizične osebe praviloma v povprečju
dosegale do 1,99% ter za pravne osebe praviloma v povprečju do 1,07% vrednosti opravljenega
posla z vrednostnimi papirji, povečano za stroške drugih (borze, klirinško depotne družbe in
tujih posrednikov). Prej navedeno velja za večino sklenjenih poslov za stranke, razen v
primerih, kjer je družba ALTA Invest d.d. nastopala v imenu tretje osebe (odprodaje zastav,
ipd.) ali v primerih, kjer je vrednost posla stranke bila zelo majhna, kot posledica minimalne
količine oz. izredno majhne cene kupljenih ali prodanih vrednostnih papirjev.
Upravljavska provizija, ki jo družba ALTA Invest d.d. obračunava po pogodbi o gospodarjenju s
finančnim premoženjem, je odvisna od modela, katerega stranka izbere in pa od višine
vplačanih sredstev. V primeru kombinacije upravljavska provizija in delitev dobička, se
upravljavska provizija obračunava mesečno, in sicer v višini od 0,12% do 0,23% oziroma po
dogovoru. Prav tako je stvar dogovora s stranko glede morebitne delitve pri dobičku, kjer
slednja praviloma znaša 15% : 85% v korist stranke.
2. Stroški materiala in storitev
(v EUR)
Stroški materiala
Stroški storitev
Skupaj

2016

2015

21.104
2.782.271

2.455.598

2.803.375

2.472.568

2016

2015

1.676.345

1.451.338

16.970

Razčlenjeni stroški storitev:
(v EUR)
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne
premije
Stroški intelektualnih in osebnih storitev

449.366

402.572

Stroški najemnin

242.353

232.644

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem

145.961

137.674

Stroški sejmov, reklame in reprezentance

121.541

114.259
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100.268

65.973

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z
dajatvami podjetja

13.252

15.014

392

100

Stroški drugih storitev

32.793

36.024

2.782.271

2.455.598

Stroški poštnih in telefonskih storitev

Skupaj

Večji del stroškov bančnih storitev obsega stroške trgovanja z vrednostnimi papirji ter stroške
storitev odkupa delnic kot pogodbeno dogovorjene provizije od sprejetih naročil na
pooblaščenih odkupnih mestih.
Stroške intelektualnih storitev v največji meri predstavljajo stroški storitev poslovnega
svetovanja, računovodskih in notranje revizijskih storitev, računalniških storitev, kadrovskih
storitev, odvetniških in drugih storitev. V stroške intelektualnih storitev so vključeni tudi stroški
revizorja za revidiranje letnega poročila ter za revidiranje dogovorjenih postopkov v skupnem
znesku 17.097 EUR (z vključenim neodbitnim DDV).
Med stroški najemnin so pretežno najemnine, vezane na informacijski sistem ter najemnine
poslovnih prostorov. V vseh primerih gre za poslovni najem, pogodbe so sklenjene bodisi za
krajše časovno obdobje bodisi za nedoločen čas s kratkim odpovednim rokom.
Stroške storitev v zvezi
računalniških programov.

z

vzdrževanjem

predstavljajo

pretežno

stroški

vzdrževanja

3. Stroški dela in stroški povračil zaposlenim
2016

2015

1.324.394

1.376.229

Stroški pokojninskega in invalidskega zavarovanja

118.524

122.814

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja

46.898

48.138

Stroški drugih socialnih zavarovanj

97.095

100.610

Drugi stroški dela

181.188

183.145

1.768.099

1.830.936

(v EUR)
Stroški plač in nadomestil

Skupaj

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je za zaposlene urejeno v okviru kolektivnega
pokojninskega zavarovanja pri izvajalcu pokojninskega načrta, ki je odobren in vpisan v
poseben register po predpisih, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
V zgornji razpredelnici so upoštevani tudi zaslužki članov uprave, nadzornega sveta in
zaposlenih na podlagi individualne pogodbe v letu 2016.
Skupen znesek vseh fiksnih prejemkov posameznih skupin oseb v letu 2016:
(v EUR)
Matjaž Albreht

2016

2015

114.333

124.071

111.523

111.243

Drugi zaposleni po individualnih pogodbah

397.083

447.583

Skupaj

622.939

682.897

Igor Taljat
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Prejemki članov upravnega odbora v letu 2016 (v EUR):

Član upravnega odbora

Fiksni prejemki iz
dela (plače,
nadomestila, bonitete)

Povračila stroškov

Zavarovalne premije

Matjaž Albreht

108.118

3.396

2.819

Igor Taljat

105.542

3.162

2.819

Drugi člani organov vodenja ali nadzora v letu 2016 niso pridobili prejemkov v zvezi z
opravljanjem nalog v odvisnih družbah.
Konec leta 2016 je imela družba 45 zaposlenih, od tega 5 za polovični delovni čas. Povprečno
število zaposlenih v letu 2016 je bilo 41,98.
4. Odpisi vrednosti
(v EUR)
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih

2016

2015

50.492

75.515

0

0

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

497.572

158.227

Skupaj

548.064

233.742

Med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki pri obratnih sredstev družba izkazuje slabitev
terjatve (483.297 EUR), ki jo ima družba do družbe Moja delnica borzno posredniška hiša, d.d.
za znesek vplačanih sredstev, ki jih je družba vplačala po odločbi Banke Slovenije o vplačilu
sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev.
5. Drugi poslovni odhodki
(v EUR)

2016

2015

Članarine
Donatorstvo
Drugi poslovni odhodki

12.838
0
5.391

12.810
5.500
11.347

Skupaj

18.229

29.657

Drugi poslovni odhodki v znesku 5.391 EUR predstavljajo popravek odbitnega deleža DDV za
tekoče leto.
6. Finančni prihodki
(v EUR)

2016

2015

Dobički, doseženi s prodajo domačih vrednostnih papirjev

1.821

5.000

-16

-277

18.410

72.936

Izgube, dosežene s prodajo domačih vrednostnih papirjev
Dobički, doseženi s prodajo domačih obveznic ter obresti iz
obveznic
Izgube, dosežene s prodajo domačih obveznic

0

-250

9.673

46.393

Izgube, dosežene s prodajo tujih obveznic

0

-10.015

Prevrednotenje tujih vrednostnih papirjev

0

6.389

Dobički, doseženi s prodajo tujih obveznic

Prevrednotenje domačih vrednostnih papirjev
Prevrednotenje domačih obveznic
Prevrednotenje domačih vzajemnih skladov
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Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

1.595

3.031

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim

12.611

15.715

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

1.320

1.110

48.015

140.742

2016

2015

Skupaj

7. Finančni odhodki
(v EUR)
Prevrednotenje domačih delnic

0

19.207

Prevrednotenje tujih delnic

9.033

0

Prevrednotenje domačih obveznic

6.163

1.479

17

0

Prevrednotenje domačih vzajemnih skladov
Odhodki za oslabitev finančnih sredstev, razpoložljivih za
prodajo
Odhodki iz oslabitve posojil

0

3.774

37.070

10.573

Odhodki iz posojil, prejetih od drugih družb

510

665

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

30

4.852

1.387

826

54.210

41.376

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Skupaj

8. Davek
Davek od dohodkov pravnih oseb je obračunan na podlagi prihodkov in odhodkov, ki so
vključeni v izkaz poslovnega izida. Postavke so skladno z veljavno davčno zakonodajo
popravljene z zneski, ki povečujejo oziroma zmanjšujejo davčno osnovo.
Prilagoditev davka od dobička na efektivno davčno stopnjo:
(v EUR)
Poslovni izid pred davki (iz izkaza poslovnega izida)
Davek od dobička (po stopnji 17%)
Zmanjšanje prihodkov
Davčno nepriznani odhodki

794.791

17.634

135.114
-109.423
241.773

-957

-90.955

0

0

Druga povečanja davčne osnove
Davčne olajšave
Davek od dobička
Odloženi davek
Efektivna davčna stopnja v %

OBVEZNOSTI OD ODLOŽENIH
DAVKOV

103.727

-31

Zmanjšanje davčne osnove zaradi popravkov napak

Bilanca stanja

2015

100.393

Povečanje odhodkov

(v EUR)

2016

117

0

-62.649

-92.998

54.507

126.342

-143

6.038

52,4%

16,7%

Izkaz posl. izida

Kapital

31. 12. 2016

31. 12. 2015

2016

2015

31. 12. 2016

31. 12. 2015

0

0

0

0

0

0

1.221
143

1.221
0

0
-143

0
0

0
0

0
0

Rezervacije
Davčno nepriznane oslabitve
Odložen davek iz naslova davčne
izgube
SREDSTVA OD ODLOŽENIH
DAVKOV

0

0

0

-6.038

0

0

1.364

1.221

-143

-6.038

0

0

NETO TERJATEV/OBVEZNOST

1.364

1.221

-143

-6.038

0

0
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Odložene terjatve za davek predstavljajo 19% odbitne začasne razlike iz naslova davčno
nepriznanih rezervacij.
9. Neopredmetena sredstva
Doba koristnosti neopredmetenih sredstev je končna, amortizacijske stopnje so 10, 20 in 50odstotne.
Gibanje neopredmetenih sredstev v letih 2015 in 2016:

(v EUR)

Premoženjske
pravice

Druga
neopredmetena
sredstva

Skupaj
neopredmetena
sredstva

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2015

668.318

0

Pridobitve

5

0

5

Odtujitve, izločitve

0

0

0

668.323

0

668.323

16.146

741.352

757.498

0

0

0

684.469

741.352

1.425.821

Stanje 31. 12. 2015 = stanje 1. 1. 2016
Pridobitve
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2016

668.318

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1. 2015

562.654

0

562.654

Amortizacija v letu

47.960

0

47.960

Odtujitve, izločitve

0

0

0

610.614

0

610.614

Amortizacija v letu

22.922

6.178

29.100

Odtujitve, izločitve

0

0

0

Stanje 31. 12. 2016

633.536

6.178

639.714

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2015

105.664

Stanje 31. 12. 2015 = stanje 1. 1. 2016

105.664

0

NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2015

57.709

0

57.709

NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2016

50.933

735.174

786.107

Premoženjske pravice se nanašajo na računalniške programe ter na internetne aplikacije. Med
drugimi neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje kupnino za listo strank, ki jo je prevzela od
druge borzno posredniške družbe. Pričakovana doba koristnosti je 10 let in jo bo družba
amortizirala v tej dobi.
Nobeno neopredmeteno sredstvo ni omejeno z lastninsko pravico ali dano v poroštvo.
10. Opredmetena osnovna sredstva
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letih 2015 in 2016:
(v EUR)

Druga oprema

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2015

174.589

Pridobitve

9.600

Odtujitve, izločitve

-1.240

Stanje 31. 12. 2015 = stanje 1. 1. 2016

182.949

Pridobitve

23.525

Odtujitve, izločitve

-5.503

Stanje 31. 12. 2016

200.971
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POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1. 2015

126.839

Amortizacija

27.555

Odtujitve, izločitve

-1.240

Stanje 31. 12. 2015 = stanje 1. 1. 2016

153.154

Amortizacija

21.392

Odtujitve, izločitve

-5.209

Stanje 31. 12. 2016

169.337

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2015

47.750

NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2015

29.795

NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2016

31.634

Nobeno opredmeteno sredstvo ni omejeno z lastninsko pravico ali dano v poroštvo.
11. Poslovne terjatve
(v EUR)

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Terjatev za vplačilo v jamstveni sklad

63.695

78.021

Skupaj dolgoročne poslovne terjatve

63.695

78.021

156.344

223.125

4.549

4.241

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve iz danih predujmov
Kratkoročne terjatve do podjetij v skupini

67.416

58.181

Druge kratkoročne terjatve

640.152

381.488

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve

868.461

667.035

Skupaj poslovne terjatve

932.156

745.056

Med terjatvami za vplačilo v jamstveni sklad družba izkazuje vplačila v osnovno vplačilo v
jamstveni sklad pri KDD d.d., ki se ne obrestuje. Višina osnovnega vplačila v jamstveni sklad se
usklajuje enkrat letno in je odvisna od višine izhodiščne glavnice jamstvenega sklada in števila
poravnalnih članov KDD d.d.
Terjatve do kupcev so terjatve iz pomožnih investicijske storitve in poslov.
Terjatve do kupcev, razčlenjene po zapadlosti:
(v EUR)

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Nezapadle terjatve do kupcev

98.619

157.631

Terjatve, zapadle pred manj kot enim mesecem

15.826

13.809

Terjatve, zapadle pred več kot enim in manj kot tremi meseci

25

383

Terjatve, zapadle pred več kot tremi meseci in manj kot pol leta

26

0

Terjatve, zapadle pred več kot pol leta in manj kot enim letom

35

252.185

239.590

16.403

354.121

440.411

Popravek vrednosti terjatve do kupcev

-130.361

-159.105

Skupaj terjatve do kupcev

223.760

281.306

Terjatve, zapadle pred več kot enim letom
Skupaj
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Gibanje popravka vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev:
(v EUR)

2016

Začetno stanje 1. 1. 2016
Oblikovanje popravkov vrednosti med letom

2015

159.105

16.905

0

145.839

Odprava popravkov med letom

-28.744

-3.639

Končno stanje 31. 12. 2016

130.361

159.105

Največji delež drugih kratkoročnih terjatev zajemajo terjatve družbe iz naslova zaračunanih
provizij, ki še niso bile prenesene s transakcijskega računa strank na račun družbe ter terjatve
do države in državnih institucij (500.190 EUR). Preostali znesek se pretežno nanaša na terjatve
iz naslova stečaja družbe Moja delnica borzno posredniška hiša, d.d.
Gibanje slabitev terjatev do strank iz posredniške bilance:
(v EUR)

2016

2015

Začetno stanje 1. 1.

14.385

7.200

Oblikovanje popravkov vrednosti med letom

10.732

12.387

Odprava popravkov med letom

-10.117

-5.202

Končno stanje 31. 12.

15.000

14.385

12. Ostala nekratkoročna sredstva
(v EUR)

Druga sredstva

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2015
Pridobitve
Prenos v stroške
Stanje 31. 12. 2015 = stanje 1. 1. 2016
Pridobitve
Prenos v stroške
Stanje 31. 12. 2016

249.584
0
-65.000
184.584
0
-65.000
119.584

13. Kratkoročne finančne naložbe
(v EUR)
Obveznice po pošteni vrednosti skozi poslovni izid – domači trg
Prevrednotenje obveznic po pošteni vrednosti skozi poslovni izid –
domači trg
Vzajemni skladi po pošteni vrednosti skozi poslovni izid – domači
trg
Prevrednotenje vzajemnih skladov po pošteni vrednosti skozi
poslovni izid - domači trg
Za prodajo razpoložljiva fin. sredstva, vrednotena po nabavni
vrednosti
Delnice po pošteni vrednosti skozi poslovni izid – domači trg
Prevrednotenje delnic po pošteni vrednosti skozi poslovni izid –
domači trg
Delnice po pošteni vrednosti skozi poslovni izid – tujina
Prevrednotenje delnic po pošteni vrednosti skozi poslovni izid –
tujina
Kratkoročna posojila družbam v skupini
Kratkoročna posojila drugim
Oslabitev posojil
Skupaj
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31. 12. 2016

31. 12. 2015

442.503

482.566

-3.717

-1.084

102.992

1.932.419

-17

314

64.465
0

13.151
40.664

23
32.389

-19.207
26.000

-9.033
231.691

6.389
164.145

473.005
0

540.997
-89.719

1.334.301

3.096.635
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Družba naložbe po pošteni vrednosti (1. in 4. skupina po IAS 39) vrednoti na podlagi cen, ki so
pridobljene na delujočih trgih in za vrednotenje uporablja zaključne cene na posamični
presečni datum. Družba vse naložbe po pošteni vrednosti razvršča v 1. nivo poštene vrednosti,
zato prikaz prehodov med nivoji in preostalih nivojev ni potreben.
Za prodajo razpoložljiva sredstva so naložbe v domače netržne vrednostne papirje. Vrednotene
so po nabavni vrednosti, saj poštene vrednosti sredstev ni mogoče zanesljivo izmeriti, ker ne
kotirajo na delujočem trgu in je njihov promet le občasen.
Delnice in obveznice so v celoti neobremenjene s pravicami tretjih.
Kratkoročna posojila družbam v skupini predstavljajo posojila družbi ALTA Svetovanje d.o.o.,
ki se obrestujejo po priznani obrestni meri.
Kratkoročna posojila drugim predstavljajo brezobrestna posojila strankam za nakup
vrednostnih papirjev, zavarovana z vrednostnimi papirji istih strank na trgovalnih računih pri
družbi v višini 221.000 EUR ter posojila domači pravni osebi v višini 252.005 EUR.
Kratkoročno dana posojila so izkazana po odplačni vrednosti. Slabitev kratkoročnih posojil na
dan 31.12.2016 ni oblikovana, ker poslovodstvo družbe ocenjuje, da razlogi za to ne obstajajo.
Gibanje slabitev posojil:
(v EUR)
Začetno stanje 1. 1.
Oblikovanje popravkov vrednosti med letom
Odprava popravkov med letom
Končno stanje 31. 12.

2016

2015

89.719

168.301

0

10.573

-89.719

-89.155

0

89.719

31. 12. 2016

31. 12. 2015

565.140
704.696
64.465

2.468.061
615.423
13.151

1.334.301

3.096.635

31. 12. 2016

31. 12. 2015

7.923

3.953

Razvrstitev finančnih naložb po nivojih:
(v EUR)
Nivo 1 – naložbe po pošteni vrednosti
Nivo 2 – dana posojila
Nivo 3 – netržni vrednostni papirji
Skupaj

14. Denarna sredstva
(v EUR)
Denar na transakcijskih računih
Denar na deviznih računih

15

26

10.816

1.061

Denarni ustrezniki

436.435

1.565

Skupaj

455.189

6.605

Denar na skrbniških računih

Med denarnimi ustrezniki družba izkazuje depozit pri domači banki, ki zapade na odpoklic.
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15. Kapital
(v EUR)
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Zakonske rezerve

31. 12. 2016

31. 12. 2015

2.031.803

2.031.803

173.777

173.777

565.240

565.240

Rezerve za pošteno vrednost

-789

-789

Preneseni čisti poslovni izid

5.594

13.656

49.363

662.411

2.824.988

3.446.098

Čisti izid poslovnega leta
Skupaj

Osnovnega kapitala družbe je bilo na dan 31. 12. 2016 2.031.803 EUR in je v celoti vplačan.
Razdeljen je na 2.031.803 navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic. Pri izračunu čistega
dobička na delnico je bil upoštevan čisti dobiček z upoštevanjem tehtanega povprečja števila
delnic, in sicer 2.031.803 delnic za obe leti. Vse delnice, ki jih je izdala družba, so navadne
imenske delnice, zato je kazalnik popravljen čisti dobiček na delnico enak osnovnemu čistemu
dobičku na delnico.
Družba izkazuje 173.777 EUR kapitalskih rezerv in 565.240 EUR zakonskih rezerv, ki izvirajo iz
pripojitve dela treh borznoposredniških družb. Rezerve se lahko porabijo pod pogoji in za
namene iz 64. člena ZGD-1.
Gibanje bilančnega dobička:
(v EUR)
Bilančni dobiček v začetku leta
Izplačilo dividend

31. 12. 2016

31. 12. 2015

676.067

1.557.775

-670.473

-1.544.119

Čisti poslovni izid poslovnega leta

49.363

662.411

Bilančni dobiček/izguba konec leta

54.957

676.067

Izvršna direktorja družbe predlagata, da ostane bilančni dobiček leta 2016 nerazporejen.
16. Rezervacije
Družba izkazuje 14.362 EUR rezervacij za obveznosti do zaposlenih. Rezervacije so oblikovane
za stroške preteklega službovanja (odpravnine ob upokojitvi).
Gibanje rezervacij v letih 2015 in 2016:

(v EUR)

Odpravnine
ob
upokojitvi

Pričakovane
izgube iz
kočljivih
pogodb

Skupaj

123.785

Začetno stanje 1. 1. 2015

14.362

109.423

Poraba rezervacij med letom

0

0

0

Odprava rezervacij

0

-109.423

-109.423

Dodatno oblikovane rezervacije med letom

0

0

0

14.362

0

14.362

Poraba rezervacij med letom

0

0

0

Odprava rezervacij

0

0

0

Dodatno oblikovane rezervacije med letom

0

0

0

14.362

0

14.362

Stanje 31. 12. 2015 = stanje 1. 1. 2016

Končno stanje 31. 12. 2016
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17. Kratkoročne poslovne obveznosti
(v EUR)
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

31. 12. 2016

31. 12. 2015

411.474

254.688

Kratkoročne poslovne obveznosti do države

100.244

88.074

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlenih

249.663

223.350

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

9.305

3.566

Kratkoročne obveznosti do podjetij v skupini

27.431

26.156

798.117

595.834

Skupaj

V zgornji preglednici so zajete tudi obveznosti družbe do izvršnih direktorjev za december
2016 iz naslova, plač, nadomestil, nagrad, povračil stroškov in plačil za dodatno pokojninsko
zavarovanje v zneskih:
–
–

izvršni direktor: 29.788 EUR,
izvršni direktor: 29.675 EUR.

18. Druge kratkoročne obveznosti
(v EUR)
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki
Skupaj

31. 12. 2016

31. 12. 2015

100.114

91.489

208

1.196

100.322

92.685

Večji del drugih obveznosti zajemajo neizkoriščeni dopusti zaposlenih na bilančni dan ter
vnaprej vračunani stroški, oblikovani na podlagi storitev, ki se nanašajo na leto 2016, računi pa
bodo izstavljeni v naslednjem obračunskem obdobju.
19. Pogojne obveznosti in sredstva in druge izvenbilančne postavke
(v EUR)

31. 12. 2016

31. 12. 2015

3.170.484.618

2.207.115.602

77.564.771

71.647.650

Vrednostni papirji strank, ki jim družba upravlja premoženje
Vrednostni papirji strank, ki jim družba upravlja premoženje v
tujini

31.072.862

40.064.461

36.491.149

39.991.073

Nekoriščeni okvirni krediti

3.000.000

3.000.000

0

134.434

Vrednostni papirji strank na trgovalnih računih družbeposredovanje
Vrednostni papirji strank na trg. računih družbe v tujiniposredovanje

Tožbeni zahtevki
Skupaj

3.318.613.400 2.361.953.220

Vrednostni papirji strank, ki kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, so
vrednoteni po tržnih vrednostih, netržni vrednostni papirji strank pa po zadnjih transakcijskih
cenah ali nominalnih vrednostih.
20. Posli s povezanimi osebami
Po merilih Mednarodnega računovodskega standarda 24 navajamo družbe, ki so povezane z
družbo Alta Invest d.d.:
ALTA konto, računovodstvo in notranja revizija, d.o.o.
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ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d.
ALTA Svetovanje, Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o.
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.
ACIES E, razvoj bioprocesov, d.o.o.
ADVENA družba za upravljanje d.o.o.
ADVENTURA holding, upravljanje družb, d.d.
ARIMA, družba za poslovno svetovanje, d.o.o.
Beopublikum brokerska kuća a.d.
DCC-A, poslovno svetovanje, d.o.o.
EKOEN SOLARNA ENERGIJA d.o.o.
GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED
GLEN, trgovsko podjetje, d.o.o.
ISIS umetnost, inženiring d.o.o.
KOVINAR - GRADNJE ST, storitve in trgovina, d.o.o.
LES-MMS trgovska družba d.o.o.
LESNEP, upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
LOCI inženiring d.o.o.
LUCRATOR d.o.o., družba za poslovno svetovanje
MASSET, finančno svetovanje, d.o.o.
Poslovno svetovanje, Bojan Papič s.p.
PRIM-BAU, Inženiring in gradnja objektov ter infrastrukture, d.o.o.
PUBLIKUM HOLDING, upravljanje družb, d.o.o.
Publikum, družba za investicije, d.d.
PUBLIKUM FIN terminsko trgovanje d.o.o.
Publikum Korpfin d.o.o., družba za podjetniško svetovanje
Publikum PDU, družba za naložbe, d.o.o.
PUBLIKUM TREZOR d.o.o.
PUBLIKUM ME FZ LLC
Pusnik Consultancy
SIRINGA trgovsko podjetje d.o.o.
TENOVIS, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
VERSOR, raziskave, razvoj, trgovina, storitve, gradbeništvo, d.o.o.
Zeleni biser, Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, d.o.o.
Poleg teh štejejo za povezane osebe tudi:
predsednik, namestnik predsednika in člana upravnega odbora družbe: Simon
Mastnak, Aleksander Mavko, Matjaž Albreht in Igor Taljat,
predsednik, namestnik predsednika in člani upravnega odbora obvladujoče družbe:
Dean Čendak, Zvone Taljat, Ivan Pušnik, Aleš Škerlak, Simon Mastnak, Bojan Papič,
Branko Drobnak in Aleksander Mavko,
ožji družinski člani navedenih.
Stanje terjatev in obveznosti do povezanih oseb na dan 31. 12. 2016 (v EUR):

Povezane osebe
ALTA konto d.o.o.
ALTA Skladi d.d.
ALTA Skupina d.d.

Obveznosti
iz
poslovanja
142
7.759

Terjatve iz
poslovanja

Dana
posojila

Dobljena
posojila

0

0

66.812

0

0

0

462

19.514

0

0

ALTA Svetovanje d.o.o.

0

158

231.691

0

Publikum, družba za investicije, d.d.

0

2.440

0

0

PUBLIKUM HOLDING, upravljanje družb,
d.o.o.

0

0

0

0

Publikum Korpfin d.o.o.

0

0

0

0

Člani upravnega odbora in z njimi povezane
osebe

0

59.463

0

0
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Stanje terjatev in obveznosti do povezanih oseb na dan 31. 12. 2015 (v EUR):

Povezane osebe

Obveznosti
iz
poslovanja
0
7.027

Terjatve iz
poslovanja

ALTA konto d.o.o.
ALTA Skladi d.d.
ALTA Skupina d.d.

Dana
posojila

Dobljena
posojila

0

0

13.513

0

0

0

44.668

19.012

135.118

0

ALTA Svetovanje d.o.o.

0

117

29.027

0

Publikum, družba za investicije, d.d.

0

2.440

0

0

PUBLIKUM HOLDING, upravljanje družb,
d.o.o.

0

0

0

0

Publikum Korpfin d.o.o.

0

0

0

0

Člani upravnega odbora in z njimi povezane
osebe

0

51.377

0

0

Transakcije med povezanimi osebami v letu 2016 (v EUR):
Povezane osebe
ALTA konto d.o.o.
ALTA Skladi d.d.
ALTA Skupina d.d.
ALTA Svetovanje d.o.o.
ADVENA družba za upravljanje d.o.o.

Poslovni
prihodki

Stroški
poslovanja

Finančni
prihodki

Finančni
odhodki

0

87.290

0

0

110.111

0

0

0

4.854

215.441

0

0

81

439

1.595

0

388

0

0

0

1.281

0

0

0

ADVENTURA holding, upravljanje družb,
d.d.
ARIMA, družba za poslovno svetovanje,
d.o.o.
DCC-A, poslovno svetovanje, d.o.o.

121

0

0

0

2.688

0

0

0

GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED

1.616

0

0

0

GLEN, trgovsko podjetje, d.o.o.

4.549

0

0

0

165

0

0

0

1.737

0

0

0

30

0

0

0

Poslovno svetovanje, Bojan Papič s.p.

2.085

0

0

0

Publikum, družba za investicije, d.d.

LES-MMS trgovska družba d.o.o.
LUCRATOR d.o.o., družba za poslovno
svetovanje
MASSET, finančno svetovanje, d.o.o.

2.748

27.728

0

0

PUBLIKUM FIN terminsko trgovanje d.o.o.

410

0

0

0

PUBLIKUM HOLDING, upravljanje družb,
d.o.o.
Publikum PDU, družba za naložbe, d.o.o.

4.114

0

0

0

97

0

0

0

PUBLIKUM TREZOR d.o.o.
SIRINGA trgovsko podjetje d.o.o.
Člani upravnega odbora in z njimi povezane
osebe

3.010

0

0

0

13.568

0

0

0

8.583

268.191

0

0

Transakcije med povezanimi osebami v letu 2015 (v EUR):
Povezane osebe
ALTA konto d.o.o.
ALTA Skladi d.d.
ALTA Skupina d.d.
ALTA Svetovanje d.o.o.
ADVENA družba za upravljanje d.o.o.
ARIMA, družba za poslovno svetovanje,
d.o.o.

Poslovni
prihodki
100

Stroški
poslovanja
83.001

Finančni
prihodki

Finančni
odhodki

0

0

194.837

785

0

0

46.706

191.885

2.722

0

102

2.319

310

0

1.063

0

0

0

92

0

0

0
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DCC-A, poslovno svetovanje, d.o.o.

2.659

0

0

0

GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED

3.467

0

0

0

GLEN, trgovsko podjetje, d.o.o.

3.557

0

0

0

Poslovno svetovanje, Bojan Papič s.p.

4.287

0

0

0

78

0

0

0

1.661

28.179

0

0

723

0

0

0

3.027

0

0

0

163

0

0

0

PUBLIKUM TREZOR d.o.o.

4.400

0

0

0

SIRINGA trgovsko podjetje d.o.o.
Člani upravnega odbora in z njimi povezane
osebe

21.433

0

0

0

10.177

255.982

0

0

Pusnik Consultancy
Publikum, družba za investicije, d.d.
PUBLIKUM FIN terminsko trgovanje d.o.o.
PUBLIKUM HOLDING, upravljanje družb,
d.o.o.
Publikum PDU, družba za naložbe, d.o.o.

21. Pojasnila v zvezi s tveganji
Upravljanje kapitala
V letih 2015 in 2016 je družba kapitalsko ustreznost izračunavala in mesečno poročala Agenciji
za trg vrednostnih papirjev na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov in na njegovi
podlagi sprejetih podzakonskih aktov.
Izračun kapitala in kapitalskih zahtev po metodologiji navedenih predpisov je v poslovnem
delu poročila, v poglavju Spremljanje in obvladovanje tveganj.
Tržno tveganje
Družba je srednje izpostavljena tržnemu tveganju na podlagi sprememb tečajev vrednostnih
papirjev.
Družba obvladuje tveganja sprememb cen finančnih instrumentov z aktivnim trgovanjem s
tržnimi vrednostnimi papirji in razpršitvijo naložb tako geografsko kot panožno. Ima
dogovorjeno naložbeno politiko in sproti sistematično spremlja vse naložbe.
Sprememba
indeksa v %

Tržni indeksi 2016

Vpliv na
dobiček pred
davkom (v EUR)

Naložba v vzajemni sklad skozi poslovni izid
Tržni indeks EONIA
Obveznice po pošteni vrednosti skozi poslovni izid

+/-0,01%
+/-3%

Sprememba
indeksa v %

Tržni indeksi 2015

+/-176
+/- 13.164
Vpliv na
dobiček pred
davkom (v EUR)

Naložba v vzajemni sklad skozi poslovni izid
Tržni indeks EONIA
Obveznice po pošteni vrednosti skozi poslovni izid

+/-0,01%

+/- 193

+/-10%

+/- 47.046

Valutno tveganje
Družba je valutnemu tveganju izpostavljena predvsem iz naslova naložb v vrednostne papirje v
tuji valuti, ki jih na bilančni dan ni imela in denarnega stanja v tujih valutah na skrbniškem
računu. Pri vseh drugih postavkah in poslih gre za majhne zneske ali kratek plačilni rok, zato je
valutno tveganje zanemarljivo.
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Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo
izpolnila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. Družba je kreditnemu tveganju
izpostavljena na naložbeni strani, in sicer na področju naložb v vrednostne papirje, danih
posojil in depozitov ter denarnih sredstev.
Kreditno tveganje družbe glede na geografsko razpršenost in industrijo ni bistvenega pomena,
saj je večina naložb razporejena na enem geografskem področju in industriji.
V zvezi z drugimi finančnimi sredstvi, kot so denarna sredstva in finančna sredstva,
opredeljena kot razpoložljiva za prodajo, izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju izhaja
predvsem iz tveganja neporavnave obveznosti druge pogodbene stranke, pri čemer je najvišja
izpostavljenost enaka knjigovodski vrednosti teh finančnih instrumentov.

(v EUR) 2016

Depoziti in posojila
Finančna sredstva izmerjena po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

0

Srednje
varne
naložbe
(srednja
sposobnost
dolžnika)
1.141.131

0

565.140

Netvegane
naložbe
(visoka
sposobnost
dolžnika)

Špekulativn
e naložbe
(nižja
sposobnost
dolžnika)

Neporavnan
e zapadle
naložbe ali
oslabljene
naložbe

0

0

1.141.131

0

0

565.140

Skupaj

Finančna sredstva razpoložljiva
za prodajo

0

64.465

0

0

64.465

Skupaj

0

1.770.736

0

0

1.770.736

Špekulativn
e naložbe
(nižja
sposobnost
dolžnika)

Neporavnan
e zapadle
naložbe ali
oslabljene
naložbe

0

0

648.709

0

0

2.468.061

(v EUR) 2015

Depoziti in posojila
Finančna sredstva izmerjena po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

0

Srednje
varne
naložbe
(srednja
sposobnost
dolžnika)
648.709

0

2.468.061

Netvegane
naložbe
(visoka
sposobnost
dolžnika)

Skupaj

Finančna sredstva razpoložljiva
za prodajo

0

13.151

0

0

13.151

Skupaj

0

3.129.921

0

0

3.129.921

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da bo družba naletela na težave pri zbiranju finančnih
sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti.
Družba upravlja likvidnostno tveganje s spremljavo likvidnosti sredstev in obveznosti do virov
sredstev ter načrtovanja denarnih tokov. S tem orodjem upošteva dospelost finančnih naložb in
investicij skupaj z načrtovanimi odlivi, ki so posledica poslovanja. Primanjkljaje denarnih
sredstev družba rešuje z najemanjem posojil pri domačih bankah, kratkoročne presežke pa
plasira predvsem v bančne depozite in posojila družbam v skupini. Plačila za opravljene
storitve so predvidljiva in stabilna, tako da družba nima težav pri zbiranju finančnih sredstev za
poravnavo svojih obveznosti.
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(v EUR) 2016
Denar
Finančne naložbe po pošteni
vrednosti skozi poslovni izid
Za prodajo razpoložljiva
sredstva

18.754

436.435

Manj
kot 3
mesece
0

565.140

0

0

Brez
zapadlosti

Na
odpoklic

0

0

0

Več
kot 5
let
0

0

0

0

3-12
mesecev

1-5 let

Skupaj
455.189
565.140

64.465

0

0

0

0

64.465

Kratkoročna posojila

221.000

0

187.505

296.191

0

0

704.696

Skupaj

869.359

436.435

187.505

296.191

0

0

1.789.490

Posojila in drug obrestovani
dolg

0

0

0

0

0

0

0

Poslovne obveznosti

0

0

798.117

0

0

0

798.117

Skupaj

0

0

798.117

0

0

0

798.117

5.040

1.565

Manj
kot 3
mesece
0

2.468.061

0

13.151

0

0

0

190.000

0

2.676.252

1.565

Posojila in drug obrestovani
dolg

0

Poslovne obveznosti

0

Skupaj

0

(v EUR) 2015
Denar
Finančne naložbe po pošteni
vrednosti skozi poslovni izid
Za prodajo razpoložljiva
sredstva
Nekratkoročna posojila
Kratkoročna posojila
Skupaj

Brez
zapadlosti

0

0

Več
kot 5
let
0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.151

0

31.721

0

31.721

186.221

239.202

0

0

615.423

186.221

239.202

31.721

0

3.134.961

0

164

0

5.665

0

5.829

0

614.870

0

0

0

614.870

0

615.034

0

5.665

0

620.699

Na
odpoklic

3-12
mesecev

1-5 let

Skupaj
6.605
2.468.061

Obrestno tveganje
V letih 2015 in 2016 družba ni bila pomembno izpostavljena obrestnemu tveganju.
22. Dogodki po datumu izdelave bilance stanja
Ocenjujemo, da se po datumu izkaza niso pojavili dogodki, ki bi lahko vplivali na računovodske
izkaze in zaradi katerih bi morali opraviti dodatne postopke, da bi ugotovili, ali so ti dogodki
pravilno prikazani v računovodskih izkazih.

Ljubljana, 5. april 2017
Izvršni direktor:
Matjaž Albreht
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3.4.

Priloge k računovodskim izkazom po določilih sklepa o poslovnih knjigah
borzno posredniških družb

Priloga k izkazu poslovnega izida – Prihodki in odhodki za katere ima družba dovoljenje (poslovanje s
strankami)
(v EUR)

I-XII 2016

A. PRIHODKI iz dejavnosti borznoposredniških družb
Prihodki iz storitev in poslov v zvezi s finančnimi instrumenti (8/1 člen
ZTFI)
Prihodki iz posredovanja, izvrševanja, gospodarjenja, investicijskega
svetovanja

I-XII 2015

5.263.224

5.355.700

3.032.955

3.504.810

2.945.455

3.126.986

Posredovanje naročil

1.111.587

993.909

Izvrševanje naročil

590.113

642.709

Neto prihodki iz trgovanja za svoj račun

17.276

96.426

Gospodarjenje s finančnimi instrumenti

1.226.479

1.393.942

Investicijsko svetovanje
Ostale investicijske storitve
Izvedba prvih ali nadaljnjih prodaj z obveznostjo odkupa
Izvedba prvih ali nadaljnjih prodaj brez obveznosti odkupa
Upravljanje večstranskih sistemov trgovanja
Pomožne investicijske storitve in posli
Vzajemno priznane finančne storitve
Dodatne finančne storitve
Prihodki, povezani z zmanjšanjem oslabitev in rezervacij
B. ODHODKI
Odhodki iz storitev in poslov v zvezi s finančnimi instrumenti

0

0

87.500

377.824

0

0

87.500

377.824

0

0

2.044.028

1.460.006

0

0

186.026

281.461

215

109.423

1.160.984

681.896

626.342

513.096

Odhodki v zvezi s KDD-družbo in njej podobnimi organizacijami

572.276

464.403

Odhodki v zvezi z borzo VP in njej podobnimi organizacijami

39.980

39.499

Odhodki v zvezi z organizacijami, ki opravljajo plačilni promet

14.086

9.194

534.642

168.800

Odhodki, povezani s povečanjem oslabitev in rezervacij
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Priloga k izkazu finančnega položaja – Posredniško poslovanje (poslovanje s strankami)
(v EUR)

31. 12. 2016

31. 12. 2015

SREDSTVA
Terjatve transakcijskega računa za sredstva strank
do strank
do povezanih strank
do drugih strank
do obračunskega računa BPD
do kupcev finančnih instrumentov strank
do oseb v Sloveniji
do oseb v EU izven Slovenije
do oseb v tujini
do računov deviznih sredstev strank
Terjatev računov deviznih sredstev strank
do strank
do povezanih strank
do drugih strank
do kupcev finančnih instrumentov strank
do transakcijskega računa za sredstva strank
Denarna sredstva strank
Denarna sredstva strank na trans. računu za sredstva strank (EUR)
Devizna sredstva strank na računih

56.554.420
4.528.634
1.422.149
25.835
1.396.314
859.910
2.246.575
40.619
2.205.956
0
0
2.998.349
172.925
479
172.446
2.825.424
49.027.437
36.727.271
12.300.166

40.567.938
1.595.311
697.591
34.797
662.794
784.650
113.070
317
112.753
0
0
3.644.125
902.309
441.176
461.133
2.741.816
0
35.328.502
24.129.014
11.199.488

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank
do strank
do povezanih strank
do drugih strank
do obračunskega računa BPD
do dobaviteljev finančnih instrumentov strankam
do oseb v Sloveniji
do oseb v EU izven Slovenije
do oseb v tujini
do transakcijskega računa za sredstva BPD
do računov deviznih sredstev strank
Obveznosti računov deviznih sredstev strank
do strank
do povezanih strank
do drugih strank
do dobaviteljev finančnih instrumentov strankam
do oseb v EU izven Slovenije
do oseb v tujini
do transakcijskega računa za sredstva strank

56.554.420
41.255.904
39.034.019
3.646.974
35.387.045
959.532
541.164
11.769
529.395
0
721.189
0
15.298.516
8.518.684
738.364
7.780.320
6.779.832
6.779.832
0
0

40.567.938
25.724.325
24.550.891
711.295
23.839.596
551.810
67.512
159
67.353
0
554.112
0
14.843.613
4.323.742
277.682
4.046.060
10.519.871
10.519.871
0
0

3.315.613.400
3.170.484.618
67.564.011
77.564.771
3.315.613.400

2.358.818.786
2.207.115.602
80.055.534
71.647.650
2.358.818.786

ZUNAJBILANČNA EVIDENCA
Finančni instrumenti, ločeno po storitvah
izvrševanje naročil
gospodarjenje s finančnimi instrumenti
sprejemanje in posredovanje naročil
SKUPAJ NETO SREDSTVA STRANK
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Priloga k izkazu finančnega položaja – Poravnalno poslovanje (poslovanje s strankami)
(v EUR)

31. 12. 2016

31. 12. 2015

SREDSTVA

1.819.442

1.336.460

Terjatve obračunskega računa BPD

1.819.442

1.336.460

0

0

do transakcijskega računa BPD
do transakcijskega računa za sredstva strank

959.532

551.810

do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije

859.910

784.650

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.819.442

1.336.460

Obveznosti obračunskega računa BPD

1.819.442

1.336.460

Denarna sredstva na obračunskem računu BPD

do transakcijskega računa BPD

0

0

do transakcijskega računa za sredstva strank

859.910

784.650

do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije

959.532

551.810

Ljubljana, 5. april 2017

Izvršni direktor:
Matjaž Albreht
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3.5.

Izkaz premoženja strank borzno posredniške družbe na dan 31. 12. 2016
Kotacija - vrsta FI

Posredovanje v
EUR

Delež (%)

Gospodarjenje
v EUR

Delež (%)

0,14

2.377.821,98

2,34

6.963.491,38

Skupaj v EUR

Delež (%)

Borzna kotacija Slovenija – blag. in komerc. zapisi

4.585.669,40

Borzna kotacija Slovenija - obveznice

81.172.660,79

2,49

5.974.883,62

5,88

87.147.544,42

2,59

787.602,60

0,02

210.592,20

0,21

998.194,80

0,03

878.244.144,19

26,92

2.613.853,91

2,57

880.857.998,10

26,18

Borzna kotacija Slovenija - prednostne delnice
Borzna kotacija Slovenija - redne delnice
Borzna kotacija Slovenija - zakladne menice
Netržni FI Slovenija - blagajniški in komerc. zapisi
Netržni FI Slovenija - hišni vzajemni skladi
Netržni FI Slovenija - obveznice
Netržni FI Slovenija - prednostne delnice

0,21

99.773,00

0,00

0,00

0,00

99.773,00

0,00

1.771.964,00

0,05

0,00

0,00

1.771.964,00

0,05

2.089,15

0,00

19.656.977,21

19,36

19.659.066,35

0,58

1.828.000,00

0,06

0,00

0,00

1.828.000,00

0,05

13.512.053,67

0,41

0,00

0,00

13.512.053,67

0,40

2.188.480.660,72

67,07

238.733,50

0,24

2.188.719.394,22

65,05

101.612,43

0,00

0,00

0,00

101.612,43

0,00

1.121,00

0,00

0,00

0,00

1.121,00

0,00

Borzna kotacija Avstrija - redne delnice

667.370,96

0,02

0,00

0,00

667.370,96

0,02

Borzna kotacija Belgija - redne delnice

199.933,26

0,01

0,00

0,00

199.933,26

0,01

Borzna kotacija BIH - delnice IDov

952.457,70

0,03

0,00

0,00

952.457,70

0,03

Netržni FI Slovenija - redne delnice

Borzna kotacija Avstralija - redne delnice
Borzna kotacija Avstrija - certifikati

Borzna kotacija BIH - redne delnice
Borzna kotacija BIH - RS - delnice IDov
Borzna kotacija BIH - RS - prednostne delnice

2.221.319,40

0,07

2,45

0,00

2.221.321,85

0,07

756.447,68

0,02

0,00

0,00

756.447,68

0,02

13.522,65

0,00

0,00

0,00

13.522,65

0,00

563.083,09

0,02

0,00

0,00

563.083,09

0,02

Borzna kotacija Bolgarija - redne delnice

19.247,54

0,00

0,00

0,00

19.247,54

0,00

Borzna kotacija Črna gora - delnice IDov

322.117,53

0,01

0,00

0,00

322.117,53

0,01

Borzna kotacija Črna gora - redne delnice

126.593,96

0,00

0,00

0,00

126.593,96

0,00

Borzna kotacija Danska - redne delnice

139.605,55

0,00

0,00

0,00

139.605,55

0,00

Borzna kotacija Finska - redne delnice

138.221,80

0,00

0,00

0,00

138.221,80

0,00

Borzna kotacija Francija - ETF

180.423,60

0,01

2.043.344,74

2,01

2.223.768,34

0,07
0,00

Borzna kotacija BIH - RS - redne delnice

Borzna kotacija Francija - prednostne delnice

5.013,40

0,00

0,00

0,00

5.013,40

2.245.767,98

0,07

3.667.941,88

3,61

5.913.709,86

0,18

6.127,24

0,00

0,00

0,00

6.127,24

0,00

Borzna kotacija Hong Kong - redne delnice

149.428,68

0,00

0,00

0,00

149.428,68

0,00

Borzna kotacija Hrvaška - prednostne delnice

218.035,90

0,01

0,00

0,00

218.035,90

0,01

1.866.794,52

0,06

0,00

0,00

1.866.794,52

0,06

Borzna kotacija Francija - redne delnice
Borzna kotacija Grčija - redne delnice

Borzna kotacija Hrvaška - redne delnice
Borzna kotacija Indonezija - redne delnice

595,30

0,00

0,00

0,00

595,30

0,00

1.450,00

0,00

0,00

0,00

1.450,00

0,00

Borzna kotacija Italija - ETF

20.052,60

0,00

0,00

0,00

20.052,60

0,00

Borzna kotacija Italija - redne delnice

137.894,03

0,00

596.373,70

0,59

734.267,73

0,02
0,00

Borzna kotacija Irska - redne delnice

Borzna kotacija Izrael - redne delnice
Borzna kotacija Japonska - redne delnice
Borzna kotacija Južna Koreja - redne delnice
Borzna kotacija Kanada - ETF

96.041,75

0,00

0,00

0,00

96.041,75

244.434,41

0,01

0,00

0,00

244.434,41

0,01

8.520,04

0,00

0,00

0,00

8.520,04

0,00
0,00

5.395,40

0,00

0,00

0,00

5.395,40

Borzna kotacija Kanada - redne delnice

513.053,75

0,02

0,00

0,00

513.053,75

0,02

Borzna kotacija Kanada - redne delnice

107.877,04

0,00

0,00

0,00

107.877,04

0,00

10.864,43

0,00

0,00

0,00

10.864,43

0,00

3.091,60

0,00

0,00

0,00

3.091,60

0,00

420.788,71

0,01

0,00

0,00

420.788,71

0,01

Borzna kotacija Luxemburg - ETF
Borzna kotacija Luxemburg - redne delnice
Borzna kotacija Madžarska - redne delnice
Borzna kotacija Makedonija - redne delnice

3.576.087,56

0,11

0,00

0,00

3.576.087,56

0,11

Borzna kotacija Nemčija - certifikati

173.607,45

0,01

0,00

0,00

173.607,45

0,01

Borzna kotacija Nemčija - ETF

981.354,22

0,03

1.718.549,59

1,69

2.699.903,81

0,08

23.582,56

0,00

0,00

0,00

23.582,56

0,00

9.402.431,07

0,29

1.887.250,77

1,86

11.289.681,84

0,34

Borzna kotacija Nemčija - prednostne delnice
Borzna kotacija Nemčija - redne delnice
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Borzna kotacija Nizozemska - certifikati

4.789,40

0,00

0,00

0,00

4.789,40

0,00

Borzna kotacija Nizozemska - ETF

105.803,49

0,00

0,00

0,00

105.803,49

0,00

Borzna kotacija Nizozemska - redne delnice

249.046,62

0,01

584.341,59

0,58

833.388,21

0,02

Borzna kotacija Norveška - redne delnice

141.330,46

0,00

8,42

0,00

141.338,88

0,00

Borzna kotacija Nova Zelandija - obveznice

30.088,78

0,00

0,00

0,00

30.088,78

0,00

27.455,55

0,00

0,00

0,00

27.455,55

0,00

Borzna kotacija Romunija - redne delnice
Borzna kotacija Singapur - redne delnice
Borzna kotacija Srbija - prednostne delnice
Borzna kotacija Srbija - redne delnice
Borzna kotacija Španija - pravice
Borzna kotacija Španija - redne delnice
Borzna kotacija Švedska - redne delnice
Borzna kotacija Švica - ETF
Borzna kotacija Švica - redne delnice
Borzna kotacija Turčija - redne delnice
Borzna kotacija Velika Britanija - blag. in kom.
zapisi
Borzna kotacija Velika Britanija - ETF
Borzna kotacija Velika Britanija - obveznice
Borzna kotacija Velika Britanija - redne delnice
Borzna kotacija ZDA - certifikati
Borzna kotacija ZDA - ETF
Borzna kotacija ZDA - nakupni boni
Borzna kotacija ZDA - pravice
Borzna kotacija ZDA - prednostne delnice
Borzna kotacija ZDA - redne delnice

22,14

0,00

0,00

0,00

22,14

0,00

17.499,59

0,00

0,00

0,00

17.499,59

0,00

1.012.883,73

0,03

0,00

0,00

1.012.883,73

0,03
0,00

981,02

0,00

0,00

0,00

981,02

489.330,86

0,01

0,00

0,00

489.330,86

0,01

25.050,49

0,00

0,00

0,00

25.050,49

0,00
0,00

10.378,56

0,00

0,00

0,00

10.378,56

2.087.530,63

0,06

0,00

0,00

2.087.530,63

0,06

10.782,02

0,00

0,00

0,00

10.782,02

0,00

0,00

0,00

475.938,66

0,47

475.938,66

0,01

326.782,23

0,01

225.027,32

0,22

551.809,55

0,02

8.256.076,24

0,25

8.724.101,45

8,59

16.980.177,69

0,50

1.773.343,27

0,05

603.973,02

0,59

2.377.316,29

0,07

30,83

0,00

0,00

0,00

30,83

0,00

3.976.515,11

0,12

7.763.965,55

7,65

11.740.480,66

0,35

15.913,01

0,00

0,00

0,00

15.913,01

0,00

18,67

0,00

0,00

0,00

18,67

0,00

53.241,76

0,00

0,00

0,00

53.241,76

0,00

30.913.615,66

0,95

8.200.033,91

8,08

39.113.649,57

1,16

Netržni FI Hrvaška - redne delnice

88.833,71

0,00

0,00

0,00

88.833,71

0,00

Netržni FI Avstralija - redne delnice

3.773,47

0,00

0,00

0,00

3.773,47

0,00

Netržni FI Avstrija - vzajemni skladi

3.094,68

0,00

0,00

0,00

3.094,68

0,00

2,54

0,00

0,00

0,00

2,54

0,00

48.714,93

0,00

158,45

0,00

48.873,38

0,00

313,16

0,00

0,00

0,00

313,16

0,00

287.453,98

0,01

0,00

0,00

287.453,98

0,01

1.381,27

0,00

0,00

0,00

1.381,27

0,00

197,34

0,00

0,00

0,00

197,34

0,00
0,00

Netržni FI BIH - delnice IDov
Netržni FI BIH - redne delnice
Netržni FI Črna gora - obveznice
Netržni FI Liechtenstein - vzajemni skladi
Netržni FI Madžarska - redne delnice
Netržni FI Makedonija - redne delnice
Netržni FI Nemčija - redne delnice
Netržni FI Švica - redne delnice
Netržni FI Velika Britanija - redne delnice
Netržni FI ZDA - obveznice
Netržni FI ZDA - pravice
Netržni FI ZDA - redne delnice
Netržni FI ZDA - ETF
Netržni FI ZDA - redne delnice
Dobroimetje pri BPD
Dobroimetje pri TUJI BPD
SKUPAJ PREMOŽENJE STRANK

2.908,30

0,00

0,00

0,00

2.908,30

247.294,91

0,01

0,00

0,00

247.294,91

0,01

1.942,40

0,00

0,00

0,00

1.942,40

0,00

10.814,91

0,00

0,00

0,00

10.814,91

0,00

88,23

0,00

0,00

0,00

88,23

0,00

70.265,05

0,00

137,27

0,00

70.402,32

0,00

337,73

0,00

0,00

0,00

337,73

0,00

647.476,60

0,02

0,00

0,00

647.476,60

0,02

7.305.876,89

0,22

44.658,93

0,04

7.350.535,82

0,22

7.527.114,38

0,23

33.927.114,09

33,41

41.454.228,47

1,23

3.262.882.379,94

100,00

101.535.784,20

100,00

3.364.418.164,14

100,00

Ljubljana, 5. april 2017

Izvršni direktor:
Matjaž Albreht
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