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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 2017 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.

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. 2017 naslednja:
- Simon Mastnak, predsednik;
- Aleksander Mavko, namestnik predsednika;
- Matjaž Albreht, član;
- Igor Taljat, član.
Izvršna direktorja družbe na dan 31. 12. 2017 sta bila:
- Matjaž Albreht in
- Igor Taljat.
Konec leta 2017 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.

Slika 1: Organizacija struktura
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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 41 zaposlenih, od tega 28 z dovoljenjem ATVP za borznega
posrednika.

Tabela 1: Struktura zaposlenih glede na njihovo izobrazbo
Število zaposlenih na 31. 12. 2017

Število zaposlenih na 31. 12. 2016

ALTA Invest

ALTA Invest

srednja

13

14

višja/visoka

10

11

univerzitetna

14

16

magisterij ali več

4

4

Skupaj

41

45

Izobrazba

Konec leta 2017 je imela družba 41 zaposlenih, od tega 5 za polovični delovni čas. Povprečno
število zaposlenih v letu 2017 je bilo 38,85.
Tabela 2: Struktura zaposlenih glede na njihovo starost
Starost

Število zaposlenih na 31. 12. 2017

Število zaposlenih na 31. 12. 2016

ALTA Invest

ALTA Invest

do 30 let

2

3

31 do 40 let

23

26

41 do 50 let

13

13

nad 50 let

3

3

Skupaj

41

45

ALTA Invest ima v skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40210-10/2009-34-(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,
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 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
K 64.190
K 64.200
K 64.300
K 64.910
K 64.920
K 64.990
K 66.210
K 66.300

Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
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
Vrednotenje tveganja in škode
Upravljanje finančnih skladov

Osnovni kapital družbe je na dan 31. 12. 2017 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. 2017 je prikazana v spodnji Tabeli 3.
Tabela 3: Lastniška struktura na dan 31. 12. 2017
Delničar

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

Število delnic

% v celotnem osnovnem kapitalu družbe

2.031.736

99,9967%

67

0,0033%

2.031.803

100,00%
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ALTA Invest je imela na dan 31. 12. 2017 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. 2017

Kosovna delnica, ALIR

1,7200

Knjigovodska vrednost delnice v EUR,
31. 12. 2016

1,3900

Knjigovodske vrednosti delnic so usklajene z izračunom kapitala po Mednarodnih standardih
računovodskega poročanja.
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Tabela 5: Kazalci poslovanja za leto 2017
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 borznoposredniška družba v teku obračunskega obdobja sklepala posle
izvrševanja naročil za račun strank (vključno s posredovanjem naročil)

6.063

2

Število strank, za katere je borznoposredniška družba v teku obračunskega obdobja opravljala storitv
gospodarjenja s finančnimi instrumenti (vključno s posredovanjem naročil)

1.358

3

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

1.286

4

Število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno pogodbo o izvrševanju naročil
(vključno s posredovanjem naročil)

5

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

6
7

27.987

37.877

1.273

1.312

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

0

0

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

0

0

0

0

7

10

41

45

39

43

2

2

8

Število podružnic borznoposredniške družbe po 31. členu ZGD-1
Število odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki jih je borznoposredniška družba pooblastila, da v
9
njenem imenu opravljajo dejanja iz prvega odstavka 238. člena ZTFI
10=11+12 Število zaposlenih
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)

668.855

765.848

14

Količina navadnega lastniškega temeljnega kapitala

24,5100%

20,7917%

15

Količnik temeljnega kapitala

24,5100%

20,7917%

16

Količnik skupnega kapitala

24,5100%

20,7917%

17

Donos na sredstva (razmerje med neto dobičkom in celotno bilanco borznoposredniške družbe)

16,5883%

1,3206%
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Tabela 6: Seznam odvisnih borznoposredniških zastopnikov družbe na dan 31. 12.2017
Zap.
št.

Ime oziroma firma odvisnega
borznoposredniškega zastopnika (OBPZ)

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

5

BPH, d.o.o.

Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

0

6

FINANČNI CENTER d.o.o.

Magdalenski trg 11, 2000 Maribor

0

7

PFCI, d.o.o.

Pristaniška ulica 12, 6000 Koper

0

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

Poslovanje družbe ALTA Invest je bilo v letu 2017 uspešno, saj smo občutno presegli zastavljene
cilje. Družba je poslovno leto zaključila s 718.541 EUR čistega dobička, sredstva strank pri družbi
pa so konec leta 2017 znašala 2.966 milijonov EUR.
K temu je nekoliko pripomoglo tudi ugodnejše poslovno okolje in razmere na kapitalskih trgih v
primerjavi z leti poprej. Umirjena rast predvsem razvitih trgov je omogočala stabilnejše donose
predvsem na investicijskem segmentu, ta ista pozitivna umirjenost pa ni »pomagala« na področju
posredniških storitev, kjer povečano odzivnost in obseg poslovanja povzročajo nepričakovani
dogodki in izredna dogajanja. Tudi na dolžniškem segmentu ni bilo presenečenj, nična oz. celo
negativna donosnost se je izboljšala šele v zadnjem kvartalu leta. Z nadaljevanjem vzpodbujevalnih
aktivnosti ECB se tudi breme stroška denarnih sredstev ni zmanjšal, kar je še dodatno vzpodbudilo
investicije, ki pa so v občutni meri bile usmerjene izven finančnega segmenta, v kriptosvet. Le-ta,
lahko rečemo, je zaznamoval leto 2017 in kriptovalute, ter z njimi povezane špekulacije, so
pritegnile kar nekaj interesa in dejanskih naložb. Kljub naši skepsi in opozorilom strankam glede
previdnosti s strani nadzornih institucij, smo na njihove želje omogočili posredno investiranje v ta
segment preko registriranih in kotirajočih finančnih instrumentov z osnovo v kriptovalutah.
Na splošno je tudi bilo v tem obdobju opaziti delno olajšanje in povečanje optimizma tudi med
prebivalstvom, kar se je odražalo na sami potrošnji.
Ob ugodni makro sliki so na naše poslovanje ponovno vplivale tudi zakonske spremembe in
prilagoditve. Tako je sprememba Zakona o trgu finančnih instrumentov ter posledične spremembe
pravil poslovanja Centralne klirinško depotne družbe na člane slednje z letom 2017 prenesla
dodatne obveze in dejanja s področja korporativnih storitev, kar je zahtevalo spremembo
organizacijskih rešitev družbe, dodatne obremenitve zaposlenih, kot tudi nadgradnje informacijskih
sistemov. Poleg omenjenega pa se je družba v tem letu tudi intenzivno prilagajala smernicam
MiFIDII, MiFIR in seveda tudi GDPR. Kljub temu, da je pri uveljavitvi MiFIDII prišlo do zamika in bo po
vsej verjetnosti stopil v veljavo v mesecu maju 2018, je imela družba že 1. 1. 2017 poslovanje v
večji meri prilagojeno.
Na področju posredniških storitev je družba nadaljevala z zastavljeno politiko nenehne nadgradnje
podpore našim strankam. Tako smo v začetku leta ponovno, tradicionalno organizirali Strateško
investicijsko konferenco za institucionalne stranke, ohranili in prenovili analitsko podporo za ta
segment strank in s tem še povečali uporabnost in preglednost naših izdelkov.
Tudi pri ostalih strankah smo nadaljevali in nadgrajevali sistem segmentiranega obveščanja (za
katerega smo v predhodnem letu dobili zelo pozitivne povratne informacije strank), ki temelji na
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obveščanju z vsebino, ki je posameznemu segmentu neposredno koristna.
Med storitvami, ki beležijo nenehno rast in obseg so bile v letu 2017 ponovno naše elektronske
trgovalne rešitve. Število uporabnikov in njihovih transakcij se je tudi v tem letu občutno povečalo
in v primerjavi s klasičnimi komunikacijskimi kanali predstavljajo vedno bolj stabilno osnovo. Zato
smo v letu 2017 te rešitve dodatno obogatili z ALTA App, mobilno aplikacijo, ki uporabnost
eTrading-a prenese v mobilno okolje (kjerkoli, kadarkoli). Skupek vseh aktivnosti je ponovno
rezultiral v doseženem prvem mestu glede na celotni promet, ustvarjen na Ljubljanski borzi v letu
2017 in sicer kar s 29,90% tržnim deležem. Obenem smo bili s strani Ljubljanske borze tudi
nagrajeni z nazivom Član leta 2017.
Družba se bo tudi v letu 2018 soočala z novimi izzivi, poslovnimi kot tudi zakonodajnimi, zato bomo
suvereno nadaljevali z že začetimi ali pripravljenimi projekti, zastavljenimi s ciljem, da še dodatno
izboljšamo nivo naših storitev in povečamo zadovoljstvo naših strank. 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.

Po makroekonomsko ugodnemu letu 2016 je sledilo še bolj odlično leto 2017. V prvih treh
četrtletjih je namreč statistični urad ugotovil 5,1, 4,6 in 4,5 odstotno gospodarsko rast glede na ista
obdobja v letu 2016. Pri tem je bila moč gospodarske aktivnosti zabeležena v praktično vseh
segmentih. Rast izvoza je bila tako dvoštevilčna, okoli 3 odstotne rasti so bila zabeležila pri
potrošnji gospodinjstev, lepa rast pa je bila zabeležena tudi z vidika bruto investicij v osnovna
sredstva. Posledično ni čudno da so tako dobrim makroekonomskim podatkom sledili dvigi
napovedi za 2017. UMAR je tako v jesenski napovedi podal oceno za kar 4,4 odstotno gospodarsko
rast v 2018, pri čemer naj bi nato Slovenija doživela še 3,9 odstotno rast v 2018 in 3,2 odstotno rast
v 2019. Evropska komisija na drugi strani ocenjuje, da bo rast BDP v 2017 še višja, namreč 4,7
odstotna, tej pa bo sledila 4,0 in 3,3 rast v 2018 in 2019.
Tabela 7: Podatki o dinamiki slovenskega BDP
4Q15

1Q16

2Q16

3Q16

4Q16

1Q17

2Q17

3Q17

Domača potrošnja

3,1

1,2

2,7

3,0

4,7

5,3

3,5

2,4

Končna potrošnja

2,2

2,9

3,3

3,8

5,0

3,1

2,4

2,5

Gospodinjstva

0,6

1,5

3,5

4,3

6,5

3,8

2,8

2,7

NPISG

0,3

-0,6

-2,6

-3,1

-0,6

3,9

0,2

2,9

Država

3,9

3,3

2,8

2,7

1,1

0,9

1,3

1,8

7,1

-4,8

0,8

0,1

3,8

14,1

7,5

1,9

2,9

-8,9

-4,0

-2,5

0,7

13,0

8,7

6,1

Rast LnL v %

Bruto investicije
v osnovna sredstva
sprememba zalog

0,7

0,7

0,9

0,5

0,5

0,4

-0,1

-0,7

Saldo menjave s tujino

-0,2

1,3

0,8

0,7

-0,9

0,3

1,5

2,4

4,1

5,9

8,5

5,8

5,6

9,8

8,6

12,0

Blago

3,6

5,6

9,0

5,6

4,5

10,1

8,2

12,6

Storitve

6,3

7,6

6,6

6,1

10,1

9,2

10,6

9,6

4,8

4,7

8,5

5,6

7,5

10,8

7,7

10,1

Izvoz proizvodov

Minus: uvoz proizvodov
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5,6

Blago
Storitve
Bruto domači proizvod

5,0

9,8

6,5

6,7

11,3

8,3

10,7

0,3

3,3

0,7

0,7

12,2

8,2

4,2

7,2

2,7

2,4

3,2

3,4

3,5

5,1

4,6

4,5

Bonitetne agencije, natančneje S&P in Moody's sta tekom leta tudi dvignila svojo oceno na A+
oziroma Baa1, pri čemer sta podali stabilne izglede za prihodnost. Zahtevana donosnost
slovenskih obveznic je na prvi pogled stagnirala, saj je znašala v začetku in na koncu leta 0,83
odstotka. Toda podrobnejši pregled pokaže, da je v prvih mesecih leta dosegla maksimum 1,5
odstotka, jeseni pa tudi nivoje okoli 0,6 odstotka. A to gibanje je bilo bolj ali manj skladno s
periferijo.
Pozitivni makro ekonomski dinamiki so sledili tudi dobički večjih slovenskih borznih podjetij. V
prvih devetih mesecih 2017 je tako dobiček na delnico SBI TOP zrasel za 21 odstotkov glede na
isto obdobje v letu 2016, pri tem pa je prišlo do rasti pri veliki večini slovenskih podjetij. Izjema je
seveda zavarovalniški sektor, a to je bilo pričakovano zaradi za njih težavnega okolja nizkih
obrestnih mer. Na drugi strani so premije zavarovalnic zelo lepo rasle, toda to je bilo kompenzirano
z večjimi škodnimi dogodki. V 2016 je bila situacija glede makro okolja in dobičkov slovenskih
podjetij večinoma podobna, a je sumarno sliko skazila Krka s slabim drugim polletjem. V 2017 pa
so dobički Krke lepo poskočili kar je pomagalo k visoki skupni rasti dobička slovenskega indeksa.
Objave načrtov za 2018 oziroma napovedi za 2018 so bile v prehodu na novo leto spodbudne.
Slika 2: Gibanje osrednjega indeksa Ljubljanske borze SBI TOP v 2017 v primerjavi z MSCI World in MSCI EM, vse
v evrih.
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Vir: Bloomberg

Na domačem trgu so med spremljanimi podjetji z vidika donosov zmagovalke leta 2017
Intereuropa, Cinkarna Celje in Zavarovalnica Triglav. V ozadju so večinoma odlični rezultati oziroma
okrevanje slednjih, seveda pa je pri prvih dveh delnicah svoje naredila tudi manjša likvidnost.
Obenem pa se ne sme zanemariti, da so ravni dividend pri večini slovenskih borznih podjetij ostale
na nivojih iz 2016 ali pa so bile celo višja, tako da se je bruto dividendi donos ponovno gibal okoli 5
odstotkov. To je nadpovprečen oziroma visok donos, pri čemer se lahko sklepa ponovitev v 2018,
saj so nivoji dobičkov v 2017 še višji kot pa v 2016. Poraženka leta pa je delnica Mercatorja, ki je
potonila na nizkem prometu in nedvomno kot posledica zgodb okoli Agrokorja. Upadla je tudi
delnica Gorenja, katerih rezultati so v prvi polovici leta obetali na lepo rast, tretje četrtletja pa je
končno sliko ponovno skazilo. Ostala večja slovenska borzna podjetja so v 2017 dosegla pozitivne
donose.
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Tabela 8: Donos izbranih slovenskih delnic v 2017
Podjetje
Cinkarna Celje
Gorenje
Intereuropa
Krka
Luka Koper
Mercator
Petrol
Pozavarovalnica Sava
Telekom Slovenije
Zavarovalnica Triglav

Oznaka

Zadnji tečaj

Donos v 2017

CICG
GRVG
IEKG
KRKG
LKPG
MELR
PETG
POSR
TLSG
ZVTG

217,0
5,1
2,0
57,5
30,4
20,1
349,5
15,8
82,9
28,9

34,0%
-14,9%
69,6%
8,7%
21,6%
-70,5%
7,5%
19,5%
16,6%
24,6%

Vir: Bloomberg

Leto 2017 je bilo za svetovne kapitalske trge leto prepričljive in stabilne rasti, ki je bila široko
zasnovana tako z vidika segmentov rasti kot z vidika regij. Vse regije so namreč doživele lepo
gospodarsko rast oziroma pospešek glede na leto poprej. Nižje brezposelnosti so pri tem tudi
dvigovale sentiment medtem ko so se dobički v vseh regijah lepo dvigovali. Temu so sledili tudi
delniški indeksi, ki so prav tako zabeležili lepe rasti tekom 2017, še bolj značilno za 2017 pa je bilo,
da so bile te rasti dosežene praktično brez omembe vrednih pretresov oziroma korekcij. Volatilnost
je bila torej izredno nizka. Posledično smo imeli mirno in donosno leto bikovega trenda na
kapitalskih trgih, pri čemer so logično boljše donose doživljale panoge in regije, kjer so vlagatelji
lahko pričakovali višjo rast.
Nemški DAX je tako v 2017 zrasel za 12,5 odstotka, ameriški S&P500 za 19,4 odstotkov, osrednji
indeks trgov v razvoju MSCI EM pa za 34,3 odstotka. Pri zadnjih dveh je sicer treba omeniti, da je
vlagatelj v evrih zaradi nižjega USD izgubili slabih 14 odstotkov, zato je treba omenjene donose
prilagoditi. Vseeno pa velja omeniti, da so ti donosi precej višji kot pa so v začetku leta v povprečju
pričakovali tuji investicijski strategi. Konec leta 2017 pa so sicer strategi tujih investicijskih hiš
večinoma napovedovali nadaljnjo rast delnic tudi tekom leta 2018. Vrednotenja so sicer visoka,
prav tako je postalo vse bolj jasno, da se bodo rasti gospodarskih podatkov in dobičkov upočasnile,
toda manjkal je razlog, ki bi res prekinil bikov trend.
Slika 3: Gibanje indeksa MSCI World, MSCI EM, DAX in S&P500 v letu 2017, vse v evrih
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Tabela 9: Donos izbranih delniških indeksov v 2017
Indeks

Tečaj

Valuta

Donos v 2017

SBI TOP
BELEX15

807
760

EUR

12,4%

RSD

5,9%

CROBEX

1.843

HRK

-7,6%

S&P 500

2.674

USD

19,4%

S&P Europe 350

1.573

EUR

7,1%

MSCI World

2.103

USD

20,1%

MSCI EM

1.158

USD

34,3%

DJ Industral Average

24.719

USD

25,1%

DAX

12.918

EUR

12,5%

CAC 40

5.313

EUR

9,3%

FTSE 100

7.688

GBP

7,6%

Vir: Bloomberg

Kar se tiče obveznic, so zahtevani donosi tekom začetka leta poskočili, a so se nato umirili.
Pričakovanja o dokončnem preobratu v gibanju cen obveznic torej tekom 2017 ni uresničilo
oziroma o tem ne moremo govoriti. Se je pa to pričakovanje s strani tujih analitikov premaknilo na
2018. Cena nafte so se po pesimističnem začetku leta počasi približevala naši napovedi, da bo leto
končala pri 50 do 60 dolarjev na sodček. Za trg zlata je relativno gledano nezanimivo oziroma
dolgočasno leto. Morda se lahko razlog išče tudi v tem, da se je del vlagateljev oziroma motivov
vlagateljev preselil na področje kripto valut. EUR/USD pa je kljub dvigom obrestnih mer s strani
FED-a počasi drsel proti 1,20 USD za EUR. To je vplivalo na regijske donose, saj je slabše delovala
Evropa.
Slika 4: Gibanje cene zlata v letu 2017 v ameriških dolarjih
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Slika 5: Gibanje cene nafte Brent v letu 2017 v ameriških dolarjih
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Slika 6: Gibanje tečaja dolar/evro v letu 2017
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Družba ALTA Invest je tudi poslovno leto 2017 zaključila zelo uspešno, kar je zagotovo posledica
relativno stabilnih tujih kapitalskih trgov, saj so vse regije dosegle zadovoljivo gospodarsko rast v
primerjavi z letom poprej. Optimistično okolje je imelo pozitiven vpliv tudi na poslovanje slovenskih
družb, ki so v letu 2017 svojim lastnikom izplačale tudi lepe dividende. Nekoliko večji pretres so na
slovenskem kapitalskem trgu povzročile težave povezane z Agrokorjem, saj se je kar nekaj
tradicionalnih investitorjev iz Hrvaške umaknilo iz trga, posledice pa so bile vidne tudi na tečaju
delnic Mercatorja, za »popestritev« na tujih trgih pa sta večkrat poskrbela dvojec Trump – Kim
Jong Un z zaostreno vojaško retoriko in sam ameriški predsednik z veliko presenetljivimi čivki.
Družba je v januarju 2017 organizirala že tradicionalno strateško investicijsko konferenco,
namenjena predvsem domačim institucionalnim strankam, katere udeležba je ponovno presegla
100 udeležencev. Zaposleni družbe pa so tekom leta sodelovali tudi pri organizaciji drugih različnih
srečanj domačih izdajateljev in tujih investitorjev.
Tudi v letu 2017 se je uspešno nadaljevalo sodelovanje s krovno družbo ALTA Skupina predvsem
na projektih podjetniških financ (vodenje postopkov dokapitalizacije, izdajo kratkoročnih in
dolgoročnih dolžniških finančnih instrumentov, vodenje prevzemov,…).
Družba je tudi v letu 2017 potrdila svoj primat na slovenskem kapitalskem trgu in s tržnim deležem
29,9 % na Ljubljanski borzi ponovno zasedla prepričljivo prvo mesto.
Slika 7: Graf gibanja tržnega deleža ALTA Invest na Ljubljanski borzi v letu 2017:

Vir: LJSE
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Na uspešnost poslovanja družbe vplivajo vedno višje regulatorne zahteve, ki povečujejo fiksne
stroške poslovanja vseh borznoposredniških družb ter na drugi strani postavljajo omejitve tudi 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 letu 2015
sprejeta sprememba Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki sta ji sledili celo dve
avtentični razlagi 48. člena omenjenega zakona, občutno posegla v poslovanje borznoposredniških
družb, kar se je na eni strani odrazilo v manjših prihodkih borznoposredniških družb iz naslova
odpiranja trgovalnih računov in vzdrževanja stanj finančni instrumentov ter na drugi strani privedlo
do zmede med imetniki trgovalnih računov pri borznoposredniških družbah. V letu 2017 smo v
družbi na zakonodajnem področju največ časa posvetili pripravi na implementacijo MiFID II
direktive ter posledično predvideni spremembi krovnega Zakona o trgu finančnih instrumentov,
priprava slednjega je bila s strani zakonodajalca prestavljena v prvo polovico leta 2018, ter uredbo
MiFIR, ki se je začela uporabljati s 3. januarjem letos.
V skupini ALTA smo nadaljevali s ponudbo alternativnih oblik varčevanja svojim kakor tudi
zunanjim strankam v luči še vedno zelo nizkih depozitnih obrestnih mer. V letu 2017 smo nadgradili
elektronsko trgovanje in prvi na trgu svojim strankam ponudili trgovanje preko mobilen aplikacije
ALTA App, podprte tako v Android kot iOS okolju ter tako našim strankam ponudili odlične finančne
storitve preko čim bolj enostavnih ter učinkovitih uporabniških izkušenj.
Ne glede na začeti postopek iskanja primernega kupca družbe, bo družba tudi v letu 2018
zasledovala začrtan cilj uspešne borznoposredniške družbe z nudenjem kar najboljših storitev za
svoje obstoječe in nove stranke.

Oddelek trgovanja za institucionalne stranke je v letu 2017 dosegel načrtovani plan. Na oddelku
smo izvedli več aktivnosti za doseganje letnega cilja, predvsem pa smo stremeli k pridobivanju
novih strank, kjer smo bili uspešni, in utrdili sodelovanje z obstoječimi strankami.
V začetku leta smo organizirali že 8. strateško konferenco skupine ALTA, kjer smo povzeli
pomembne dogodke prejšnjega leta. Institucionalnim investitorjem in ostalim udeležencem smo
predstavili vidik ter pričakovanja družbe za leto 2017.
V okviru uspešne poslovne prakse, smo tudi v letu 2017 obiskali institucionalne investitorje na
Hrvaškem in se jim zahvalili za uspešno sodelovanje v letu 2016. Predstavili smo jim naša
pričakovanja v prihajajočem letu in se pogovorili o njihovem planu aktivnosti na slovenskem trgu
kapitala.
Z namenom utrditve sodelovanja s tujimi institucionalnimi investitorji smo se v oktobru kot sponzor
in gostitelj udeležili 27. konference Zagrebačke burze d.d., ki je osrednji dogodek celotne finančne
industrije na Hrvaškem in regiji.
Za utrditev aktivnega sodelovanja s partnerji in institucionalnimi investitorji na področju trgovanja z
dolžniškimi finančnimi instrumenti smo tekom leta organizirali več sestankov tako na sedežu
družbe, kot tudi na konferencah v tujini. Udeležili smo se konference Euromoney ter se odzvali
povabilu na konferenco banke J.P. Morgan, skupine Erste Bank in družbe Bloomberg.
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V letu 2017 smo na področju klasičnega trgovanja presegli planirane prihodke za 5 %, na področju
e-Tradinga pa kar za 38 %. Obdržali in utrdili smo položaj ALTE Invest d.d. kot vodilnega člana
Ljubljanske borze, merjeno po prometu z vrednostnimi papirji, saj smo dosegli zavidljiv 30-odstotni
tržni delež. Še vedno ostajamo edina borzno posredniška hiša, ki svojim strankam omogoča
dosegljivost borznega posrednika preko telefona in elektronske pošte do zaključka trgovanja na
ameriških borzah, to je do 22. ure.
Tudi v letu 2017 smo nadaljevali z aktivnim pridobivanjem novih uporabnikov e-Tradinga, ki jih je
bilo preko 500. Stranke v čedalje večji meri prepoznavajo dodano vrednost elektronskega dostopa
do svojega portfelja, pregleda trgovanja na Ljubljanski borzi v živo, dostopa do oddaje naročil za
tuje borze in dostopa do celovite trgovalne podpore naših strokovnjakov. Stalna rast uporabnikov
aplikacije se je odrazila v izrazitem povečanju prihodkov, pridobljenih preko e-Tradinga. Junija smo
dostop do e-Tradinga nadgradili še z mobilno aplikacijo, ki je na voljo uporabnikom z operacijskim
sistemom iOS in Android. ALTA App je prva mobilna aplikacija v Sloveniji, preko katere je na enem
mestu mogoče imeti pregled nad vsemi prihranki in naložbami.
Obogatili smo trgovalno podporo ALTA Navigator, in sicer smo Mesečni Navigator dopolnili z
vsebino o investiranju enega izmed najbolj znanih vlagateljev na svetu. Buffettovi principi vlaganja
temeljijo na dolgoročnem časovnem horizontu investiranja (princip kupi in drži) in nakupom
podjetij, ko je njihovo vrednotenje poceni, vsebino pa pošiljamo enkrat na četrtletje. Jeseni smo
dopolnili trgovalno podporo še z naročnino na Slovenske delnice. Le-te so ena izmed
najpomembnejših naložb slovenskih gospodinjstev, zato je pravočasna obveščenost o novicah in
rezultatih ključ do uspešnega upravljanja portfelja.

V letu 2017 je storitev TradePort še naprej zagotavljala trgovalno podporo v obliki dnevnih analiz
finančnih trgov preko e-pošte TradePort Pulz ter v obliki izvedbe spletnih izobraževanj o
samostojnem trgovanju na finančnih trgih. Tudi pri naboru trgovalnih poti za trgovanje izvedenih
finančnih instrumentov smo še naprej nudili možnost odprtja trgovalnega računa pri dveh različnih
partnerjih - Saxo Bank A/S in Interactive Brokers (UK) Limited.
Na poslovnem področju je storitev v letu 2017 beležila upad prihodkov glede na leto 2016. Razloga
sta manjši interes od pričakovanega za Interactive Brokers (UK) Limited trgovalne račune in
zgodovinsko najnižja nihajnost finančnih trgov. Indeks VIX je v letu 2017 dosegel zgodovinsko
najnižje vrednosti, tako v absolutni dnevni vrednosti, kot povprečni letni vrednosti. Iz tega razloga
vlagatelje niso imeli potrebe po aktivnejšem trgovanju pri svojih naložbah. V letu 2018 pričakujemo
več negotovosti na finančnih trgih in s tem več aktivnosti naših uporabnikov. Na področju trgovalne
podpore bomo še naprej izvajali aktivnosti, ki bodo zagotovili, da ohranimo vodilni položaj v
Sloveniji na področju trgovalne podpore namenjene aktivnim samostojnim vlagateljem.

Kapitalske trge je v letu 2017 zaznamoval precej vsesplošen optimizem, ki so ga brez
dolgoročnejših posledic prekinili le občasni politični dogodki. Na stari celini so bile tako v ospredju
volitve v Franciji, od poletnih mesecev dalje pa so bila za negotovost kriva prizadevanja in zapleti s
potencialno neodvisnostjo Katalonije. Kljub resnosti razmer in potencialni krepitvi protievropskih
gibanj so se razmere proti koncu leta umirile, pa tudi oči samih vlagateljev so bile bolj kot ne uprte v
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ZDA. Kljub mnogim predvolilnim obljubam Trump praktično do konca leta ni uspel uveljaviti nobene
od napovedanih reform, največ časa pa je zahtevala neuspešna sprememba zdravstvene reforme.
Na veselje kapitalskih trgov je novi ameriški predsednik ob koncu leta vseeno uspel dobiti zadostno
podporo za davčno reformo, ki pa kljub potencialno širokim pozitivnem učinkom bistveno ni
spremenila dejstva, da so vrednotenja delniških trgov rekordno visoka. Kljub množici novic, ki so se
na to temo navezovali še posebej ob oktobrski 30. obletnici črnega ponedeljka, vlagatelji ob koncu
leta niso oklevali z nakupi delniških naložb. Tega trenda s tremi dvigi obrestne mere ni upočasnila
niti ameriška centralna banka, vseeno pa so višje obrestne mere proti koncu leta začele vplivati na
obvezniške trge. Poleg zgoraj omenjenih dejavnikov pa so na gibanje donosov evropskih vlagatelj
vplivali tudi valutni trgi. Ameriški dolar je namreč glede na evro v letu 2017 izgubil skoraj 15%, s tem
pa je bil evrski donos indeksa S&P 500 kljub izjemno nizki volatilnosti precej nižji od npr. indeksa
EURO STOXX 600. Trendi na delniških trgih izraženi v evrih so bili tako povsem drugačni od
dolarskih, to pa je neugodno vplivalo na sestavo portfeljev z alternativno strategijo absolutnega
donosa. Medtem ko naložbena dejavnost na klasičnih strategijah ni bila pod vplivom valutnih
premikov, pa so bili tudi tam donosi pod močnim vplivom valutnih sprememb, vendar so bili kljub
vsemu večinoma nad primerjalnimi indeksi.

V letu 2017 je bilo na oddelku upravljanja osebnega premoženja opaziti povečano povpraševanje
po bolj tveganih produktih, ki jih nudimo v okviru skupine ALTA. Dobro stoječe globalno
gospodarsko okolje in tudi slovensko, naraščajoči trgi in nadpovprečni rezultati podjetij, so prinesli
optimizem tudi v odnos strank do tveganja. Veliko je bilo prehodov iz varnih ABS strategij na
naložbene politike višje tveganosti in seveda tudi višjih pričakovanih donosov. Storitve, ki so
namenjene večjim strankam in zadovoljujejo investicijske cilje najzahtevnejših strank, bazirajo na
osebnem stiku med stranko in svetovalcem. Oseben stik s stalnim osebnim svetovalcem pomaga
pri ustvarjanju zaupanja in posledično do boljšega konstruktivnega sodelovanja ter uresničevanja
strankinih investicijskih ciljev. Opazno je bilo povečanje trgovanja tako obstoječih strank kot novih,
ki so v ta namen odprle trgovalni račun. Zaradi nadaljevanja okolja nizkih obrestnih mer tudi v letu
2017 je vedno več ljudi iskalo alternative rešitve, ki prinašajo donos višji od bančnih depozitov.
Opazno je bilo povečano povpraševanje po slovenskih delnicah, ki prinašajo dobre dividende, pa
tudi po Naložbenih kombinacijah v skladih, ki so bile kot nov produkt lansirane to leto. V letu
2018 opažamo prisotnost naraščajočega strahu med vlagatelji, zato pričakujemo v letu 2018
predvsem povpraševanje po bolj varnih upravljanih produktih.

Analitski oddelek še naprej služi kot strokovna podpora internim uporabnikom, družbam v skupini
in strankam. Zagotavlja redne izdelave investicijskih raziskave večjih slovenskih izdajateljev,
pripravlja in spremlja tuje naložbene priložnosti ter s
tem izvaja podporo upravljanju, pripravlja in razvija
več različnih seznamov naložbenih idej za stranke,
pripravlja redna mesečna in četrtletna gradiva za
investicijsko strategijo, pripravlja številne predstavitve,
sodeluje na t.i. road showih, sodeluje pri razvoju Alta
ABS strategije, in še bi lahko naštevali. V letu 2017 je
posledično analitski oddelek ALTE Invest mesečno
izdeloval investicijsko strategijo, bodisi četrtletne
daljše verzije bodisi mesečne krajše posodobitve,
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obenem pa izdelal in posredoval 20 delniških predlogov naložbenih priložnosti (različnih strategij in
oblik). Investicijska strategija je pri tem šla tudi čez grafično prenovitev, samo zbiranje podatkov pa
se je bolj avtomatiziralo oziroma optimiziralo. Izdelal in posredoval je tudi 42 investicijskih raziskav
(slovenskih) izdajateljev, razposlal preko 55 e-poštnih sporočil tujim institucionalnim vlagateljem
ter izvedel številne road showe in konferenčne klice za tuje vlagatelje. Same investicijske raziskave
slovenskih delnic so pri tem skupaj s tedenskim poročilom tudi šle čez celovito grafično prenovo,
vsebina pa se je še bolj osredotočila na dodano vrednost za vlagatelje (kratko in jedrnato podajanje
ključnih tematik). Znižala pa se je medijska prisotnost analitskega oddelka, saj je bilo v 2017 s
strani članov oddelka podanih 148 izjav ter prispevkov, kar predstavlja le 0,41 izjav ali prispevkov
na dan.
Obenem je analitski oddelek v 2017 nadaljeval vpletenost v različne projekte, ki je bila že v 2013
intenzivna. 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. Med drugim se je sodelovalo pri projektu izdaje komercialnega zapisa Gorenja ter
izdaje obveznic Petrola.
Glede izdelave investicijske strategije ALTE in napovedi glede gibanja posameznih naložbenih
razredov in indeksov smo lahko v 2017 še vedno zadovoljni z uspešnostjo naših napovedi, tako kot
v zadnjih letih. Pravilno se je ohranil optimizem glede delniških donosov v 2017, kljub visokim
relativnim kazalcem vrednotenja, je pa res, da je bil končni donos boljši od naših optimističnih
pričakovanj. Prav tako se je pravilno izkazala naša prvotna napoved za nafto na nivoju 55 do 60
USD na sodček, čeprav je tu naše živce tekom leta precej testiral trd, kot neuspešna pa se je
izkazala stava na energetski sektor. Obenem nas je vseeno presenetil EUR/USD, saj je dolar precej
depreciiral in s tem načelo posamezne donose ustvarjene v ZDA. Res pa je, da je bil ta premik
presenečenje za večino udeležencev na trgu.
Slika 8: Gibanje indeksa S&P500 in naših napovedi za končno letno vrednost indeksa S&P500 v zadnjih 7 letih
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Zaradi še vedno zgodovinsko nizkih obrestnih mer se je marsikatero podjetje odločilo pred
bančnim posojilom za alternativno obliko zadolžitve in sicer na kapitalskem trgu bodisi z izdajo
kratkoročnih finančnih instrumentov, komercialni zapisi, ali dolgoročnejšo, obvezniško obliko. Je pa
bil obseg tovrstnega zadolževanja nekoliko manjši, saj so tudi slovenske banke spremenile svojo
posojilno politiko in postale nekoliko bolj posojilno naravnane kot leti poprej.
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Družba ALTA Invest je, kot subjekt z bogatimi izkušnjami pri izdaji dolžniških finančnih
instrumentov, slovenskim podjetjem pomagala zagotoviti alternativne dolžniške vire financiranja in
sicer kot organizator ali ko-organizator izdaje oziroma omogočila kot pooblaščeni član za vpis
izdajo tako kratkoročnih kot dolgoročnih dolžniških instrumentov (Petrol d.d., Valiant d.o.o.,
Gorenje d.d.)

V prvem četrtletju leta 2017 so se zaključile aktivnosti povezane s spodbujanjem delničarjev k
prenosu vrednostnih papirjev iz registrskih računov na trgovalne račune odprte pri ALTI Invest. V
aktivnostih so sodelovali oddelki v okviru sektorja svetovanja in prodaje ter zaledna pisarna.
Oddelek skrbništva je tekom celotnega leta posvečal svoj čas strankam na individualnem
upravljanju premoženja s ciljem zagotavljanja aktualnih informacij v zvezi z dogajanjem na
kapitalskih trgih. Ob aktivnostih povezanih s pridobivanjem novih strank in dodatnih prilivov s strani
obstoječih je glavna skrb oddelka zagotavljanje ustrezne kvalitete svetovalne storitve obstoječim
strankam. Ob pozitivnih trendih na delniških trgih je bilo pomembno delo opravljeno pri informiranju
in ohranjanju strank z defenzivnimi politikami upravljanja.
Oddelek svetovanja in prodaje je tekom celega leta 2017 prek sprejemne pisarne zagotavljal
sprejem in ustrezno storitev strankam ob odzivih na korporativne akcije kot so sprejemi
prevzemnih ponudb, vpisi novih vrednostnih papirjev ob povečanju kapitala, urejanje zakonsko
potrebne dokumentacije in s tem povezano obveščanje strank.
Maj 2017 je zaznamovalo lansiranje mobilne aplikacije ALTA APP, ki omogoča uporabnikom
časovno in krajevno neomejen vpogled v stanja njihovih portfeljev ob možnosti oddaje nakupnih in
prodajnih naročil na Ljubljanski borzi in drugod. Do konca leta je število uporabnikov konstantno
naraščalo (2571 uporabnikov), enako velja za število in povprečno vrednost posla.
Junija in julija smo v sodelovanju z MMC RTV Slovenija, vzporedno s kolesarsko dirko Tour de
France, v okviru akcije Tour de Skladi, bodrili Primož Rogliča in za sodelujoče izvedli nagradno igro.
Potencialnim vlagateljem smo v okviru akcije sporočali, da je varčevanje v okviru produkta
Upravljanje med skladi v marsičem podobno več etapni kolesarski dirki.
V drugi polovici leta smo javnost in stranke preko različnih komunikacij osveščali o naravi kripto
valut in tveganj povezanih z njimi.

V letu 2017 je ALTA Invest pričela sodelovanje z enim novim odvisnim borznoposredniškim
zastopnikom ter zaključila sodelovanje s štirimi odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki. 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.

V oddelku zaledne pisarne smo se v letu 2017, poleg zagotavljanja ustreznega evidentiranja in
poročanja poslovnih dogodkov ter izvajanja kontrol v zvezi s strankami in njihovim premoženjem,
posvetili tudi spremembam, ki jih je prinesel T2S - uvedba panevropske platforme za poravnavo
vrednostnih papirjev in denarnih tokov iz naslova poslov z vrednostnimi papirji. Zakonsko
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predpisane spremembe pri načinu izplačila denarnih upravičenj (dividende, obresti….), so družbo
postavile v vlogo plačnika davka, kar je pomenilo celovito spremembo delovnega procesa ter
posledično dodatne obremenitve zaposlenih na oddelku. Hkrati smo se intenzivno pripravljali tudi
na direktive in uredbe MiFID II/MiFIR, katerih cilj je izboljšanje preglednosti finančnega trga in večje
varstvo vlagateljev. Z namenom potrebnih prilagoditev in novimi zahtevami po poročanju, smo
morali ustrezno nadgraditi informacijsko strukturo in znanje zaposlenih.
Obseg evidenc, kontrol ter poročanj je vsako leto višji in zahteva stalno nadgrajevanje znanja
zaposlenih, prilagajanje procesov in razvoj programske opreme. Za kvalitetno in učinkovito
opravljanje delovnih nalog je izjemno pomemben tudi učinkovit pretok vseh relevantnih informacij
in znanj, zato vztrajno vzpodbujamo tako formalno kot tudi neformalno komunikacijo med oddelki.

V letu 2017 je oddelek IT in razvoja zaokrožil ponudbo orodij, ki strankam in družbi omogočajo
neposredno opravljanje storitev in digitalizirano komunikacijo, sledeč sprejeti poslovni strategiji
družbe, ki poudarja naraščajoči delež brezpapirnega poslovanja in digitalizaciji komuniciranja s
strankami. Strankam je bila ponujena tako še mobilna aplikacija ALTA mobile app, ki omogoča
upravljanje s premoženjem, neposredno oddajo naročil in komunikacijo z družbo ALTA Invest tudi
prek mobilnih platofrm Android in iOS.
Lansirana je bila tudi nova, funkcionalno in estetsko sodobna spletna stran, ki zagotavlja
strukturiran pristop k trženju Altinih produktov in samostojno načrtovanje in vodenje prodajno
marketinških akcij tudi na digitalnem področju. Poudarek na novi spletni strani se iz predstavitve
družbe seli na predstavitev produktov in neposredno nagovarjanje obstoječih in potencialnih
klientov. Spletna stran upošteva vse zakonitosti digitalne predstavitve in prodaje. Modularna
zgradba omogoča enostavno kombiniranje elementov, ki posledično poenostavljajo prilaganje
razmeram na trgu in optimizira čas, potreben za predstavitve aktualnih vsebin in pospeševanje
prodaje.
Osrednje podporno poslovno orodje Shark, je bilo deležno stalnih posodabljanj, tako v vidu
zadovoljevanja poslovnih ciljev, kot tudi zadostitvi zahtev nadzornih organov.

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
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poslovanje družbe ter zagotavljanje 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 na podlagi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS,
št. 68/2016; ZPPDFT-1, v nadaljevanju ZPPDFT-1), zavezana k izvajanju ukrepov za odkrivanje in
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Osnovno izhodišče za politiko na tem področju predstavljajo ZPPDFT-1 in na njegovi podlagi
sprejeti podzakonski akti ter Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma,
izdane s strani ATVP, kot tudi skupne smernice izdane s strani ESMA, EBA in EIOPA . Za področje
izvajanja ukrepov preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ter financiranja terorizma ima Družba
imenovanega pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in namestnika pooblaščenca, kot tudi
razmejene pristojnosti, naloge in odgovornosti vseh zaposlenih pri izvajanju politik na tem
področju.
Družba je tudi v letu 2017 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. Ključna elementa v sistemu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in
financiranja terorizma sta pregled in poznavanje stranke, zato družba na vseh področjih poslovanja
dosledno uveljavlja osnovno in najpomembnejše načelo »poznaj svojo stranko - KYC«.
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 za redno strokovno
usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih in pogodbenih partnerjev, ki opravljajo naloge s
področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ter 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
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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, katere izvajanje je s pogodbo prenesla na
zunanjega izvajalca, družbo ALTA Skupina d.d. Namen njenega delovanja je bil tudi v letu 2017 z
neodvisnim in nepristranskim revidiranjem in svetovanjem ustvariti dodano vrednost in izboljšati
poslovanje družbe.
V letu 2017 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 osem rednih in en izredni notranjerevizijsi pregled. 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 2017 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 1.1.2017 do 31.12.2017, ki
temelji na izidih opravljenih notranjerevizijskih pregledov v obdobju od 1.1.2017 do 31.1.2018, dela
funkcije skladnosti zagotavljanja poslovanja s predpisi, predvsem izvrševanje Programa
spremljanja tveganja skladnosti za obdobje 2017 - 2018 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 proces upravljanja s tveganji, ki pa
je zaenkrat omejen le na obvladovanje tveganj na posamični podlagi. Vzpostavljen proces vključuje
postopke ugotavljanja, merjenja oz. ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj ter notranje
poročanje o tveganjih. Pomembna tveganja, ki jih družba prevzema v okviru svojega poslovanja na
posamični podlagi, so zgodaj ugotovljena, celovito obravnavana, spremljana ter pravočasno
predstavljena ustreznim vodstvenim ravnem. Vzpostavljen proces obvladovanja tveganj na
posamični podlagi je ocenjen kot ustrezen, z izjemo delne neskladnosti notranjega procesa
ocenjevanja ustreznega kapitala.

V začetku leta 2018 se je nadaljeval postopek iskanja strateškega partnerja ali kupce družbe, ki pa
do tega trenutka ni imel posledic na samo poslovanje družbe ter s tem na začrtane smernice in
pričakovanja glede nadaljnjega poslovanja družbe. Odločba Ustavnega sodišča o neustavnosti 48.
člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki je borznoposredniške družbe in banke
administrativno omejil pri oblikovanju cen, pa so in bodo zagotovo tudi vplivale na poslovno okolje.
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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, tj. borznoposredniške družbe podrejene
finančnemu holdingu, v nadaljevanju navedena razkritja bistvenih informacij na posamični in
konsolidirani podlagi.
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. Prav tako družba za slednjo ne-relevantnih razkritij, ne
vključuje v nadaljevanju podana razkritja.
Verodostojnost razkritij z vidika popolnosti in pravilnosti je preverila notranja revizija družbe.

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.

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, tako znotraj družbe
oz. znotraj drugih družb Skupine ALTA.
Z ustrezno implementirano organizacijsko strukturo in ustrezno sistemizacijo delovnih mest, ki
- 25 / 88 -

ALTA Invest d.d.

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.
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, ocenjevanje oz. merjenje, prevzemanje in 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;
 Načrt neprekinjenega poslovanja;
 Sistem notranjih kontrol;
 Notranje revidiranje v skladu s sprejetim načrtom dela.

Družba ima vzpostavljen 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.

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
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glede odgovornosti, pogostosti in načina spremljanja tveganj, ki jih družba prevzema v okviru
svojega poslovanja. Spremljanje tveganj oz. izračun sposobnosti prevzemanja tveganj temelji na
določilih Agencije za trg vrednostnih papirjev o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala družbe. Družba proces upravljanja s tveganji revidira
najmanj enkrat letno oz. ob pomembnejših organizacijskih spremembah ali spremembah
poslovnega procesa.

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.
Ljubljana, 9. april 2018
Simon Mastnak
Predsednik upravnega odbora
Aleksander Mavko
Član upravnega odbora
Matjaž Albreht
Član upravnega odbora, izvršni direktor
Igor Taljat
Član upravnega odbora, izvršni direktor

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.
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Družba v okviru razvojne strategije daje velik poudarek cilju doseganja ustrezne in tveganju
prilagojene donosnosti, vendar ostajata njena varnost in likvidnost primarnega pomena.
Ljubljana, 9. april 2018
Simon Mastnak
Predsednik upravnega odbora
Aleksander Mavko
Član upravnega odbora
Matjaž Albreht
Član upravnega odbora, izvršni direktor
Igor Taljat
Član upravnega odbora, izvršni direktor

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.

Direktorske funkcije članov upravnega odbora (v nadaljevanju »UO«) družbe v drugih pravnih
osebah:
…

Naziv pravne osebe

Funkcija

Simon Mastnak, predsednik UO

ALTA Skupina d.d.
ALTA Skladi d.d.

Izvršni direktor, član UO
Neizvršni član UO, predsednik UO

Aleksander Mavko, član UO

ALTA Skladi d.d.
Publikum PDU d.o.o.

Neizvršni član UO, namestnik
predsednika UO
Direktor

Publikum Holding d.o.o.
Publikum Trezor d.o.o.
ISIS, d.o.o.

Direktor
Direktor
Direktor

Igor Taljat, član UO

.

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

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.
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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.

Družba ima izdelano in sprejeto Politiko izbora primernih kandidatov upravljalnega organa, ki
vsebinsko v celoti ureja predmetno področje. Slednja opredeljuje pogoje in postopek za izbor in
imenovanje članov upravljalnega organa družbe, ki ga predstavlja upravni odbor družbe in izvršna
direktorja družbe. Namen Politike je izbrati kompetentne kandidate, ki bodo primerni, ustrezni in
sposobni na podlagi svojega znanja, poklicne usposobljenosti, izkušenj in osebne integritete
opravljati funkcijo člana upravljalnega organa družbe.

Družba nima posebej oblikovanega odbora za tveganja.

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 vseh
relevantnih zaposlenih družbe z ugotovitvami ter na podlagi slednjih s sprejetimi sklepi in
usmeritvami družbe.

Družba je vključena v nadzor na konsolidirani podlagi znotraj EU in zahteve glede razkritij izpolnjuje
na tako na posamični, kot konsolidirani podlagi.

Ime institucije, za katero veljajo zahteve Uredbe po predmetnih razkritjih glasi: ALTA Invest,
investicijske storitve, d.d., s sedežem na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

Družba ne razlikuje med konsolidacijo za računovodske namene ter konsolidacijo za bonitetne
namene ter vse zadevne subjekte vključene v konsolidacijo Skupine ALTA, vključuje slednje po
principu polne konsolidacije.
Družba je kot investicijsko podjetje, podrejeno družbi ALTA Skupina d.d. Družbi ALTA Skupina d.d.
sta zraven družbe, podrejeni tudi družba ALTA Konto d.o.o. ter družba ALTA Skladi d.d., pri čemer je
slednji podrejena družba ALTA Svetovanje d.o.o., ki tako skupaj tvorijo Skupino ALTA (v
nadaljevanju tudi »Skupina«).
Družba na referenčni datum priprave poročila, nima lastnih deležev v drugih družbah, razen
kratkoročnih naložb v okviru svoje trgovalne knjige.
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Ob upoštevanju regulatornih zahtev pri delovanju posamezne članice Skupine, v Skupini ne
obstajajo zakonske ovire za prenos kapitala in poravnavo obveznosti med nadrejeno oz.
nadrejenimi in podrejenimi družbami.

Družba v nadzor na konsolidirani podlagi vključuje vse družbe Skupine.

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 ter
neopredmetena dolgoročna sredstva.
Družba na dan 31. 12. 2017 nima dodatnega kapitala I, dodatnega kapitala II in morebitnih njunih
odbitnih postavk.
Tabela 10: Kapital in sestavine kapitala na dan 31. 12. 2017
v tisoč EUR
Postavka

SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti)
TEMELJNI KAPITAL
NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL
Kapitalski instrumenti, sprejemljivi kot navaden lastniški temeljni
kapital
Vplačani kapitalski instrumenti
Vplačani presežek kapitala

Na posamični

Na konsolidirani

podlagi

podlagi

2.049,1978

10.971,5508

2.049,1978

10.971,5508

2.049,1978

10.971,5508

2.205,5795

3.018,0760

2.031,8030

3.018,0760

173,7765

0,0000

0,0154

2.600,1688

0,0154

2.600,1688

Druge rezerve

565,2400

10.011,1890

(-) Druga neopredmetena sredstva

-721,6371

-4.657,8830

-721,6371

-4.657,8830

Zadržani dobiček
Zadržani dobiček preteklih let

(-) Bruto znesek drugih neopredmetenih sredstev

Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane s kapitalom družbe (na posamični podlagi), so
razkrite v 15. točki pojasnil k računovodskim izkazom letnega poročila družbe.
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Tabela 11: Kapital in sestavine kapitala na dan 31. 12. 2017
Glavne značilnosti kapitalskih instrumentov

Izdajatelj

ALTA Invest d.d.

Edinstvena oznaka (npr. koda CUSIP, koda ISIN ali oznaka
Bloomberg za zasebno prodajo)

SI0021115355

Zakonodaja, ki ureja instrument

ZGD-1, ZTFI, ZNVP-1

Regulativna obravnava
Pravila iz uredbe o kapitalskih zahtevah v prehodnem obdobju

Navadni lastniški temeljni kapital

Pravila iz uredbe o kapitalskih zahtevah po prehodnem obdobju

Navadni lastniški temeljni kapital

Sprejemljivi na posamični/(sub)konsolidirani podlagi/na posamični
Na posamični podlagi
in na (sub)konsolidirani podlagi
Vrsta instrumenta

Navadni lastniški temeljni kapital

Znesek, pripoznan v regulativnem kapitalu

2.031,803 tisoč EUR

Računovodska razvrstitev

Lastniški kapital

Stalni ali z določenim rokom zapadlosti

Stalni

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

Navadni lastniški temeljni kapital družbe, kakor tudi Skupine zajema kapitalske instrumente,
vplačan presežek kapitala, zadržani dobiček, akumulirani drugi vseobsegajoči donos, druge rezerve,
prilagoditve vrednosti zaradi zahtev po preudarnem vrednotenju, odbitke za neopredmetena
osnovna sredstva in odložene terjatve za davek ter druge prilagoditve navadnega temeljnega
kapitala.
Družba, kakor tudi Skupina nima instrumentov dodatnega temeljnega kapitala.
Družba, kakor tudi Skupina nima instrumentov dodatnega kapitala.

Skladno z 92. členom Uredbe mora družba izpolnjevati količnik navadnega lastniškega temeljnega
kapitala v višini 4,5 %, količnik temeljnega kapitala v višini 6 % in količnik skupnega kapitala v višini
8 %. Navadni lastniški temeljni kapital je konec leta 2017 presegal zahteve za 1.673 tisoč evrov na
posamični podlagi ter za 10.196 tisoč evrov na konsolidirani podlagi, temeljni kapital za 1.548 tisoč
evrov na posamični podlagi ter za 9.938 tisoč evrov na konsolidirani podlagi, skupni kapital pa za
1.380 tisoč evrov na posamični podlagi ter za 9.593 tisoč evrov na konsolidirani podlagi.
Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane s kapitalom družbe in odbitki od kapitala (na
posamični podlagi), so razkrite v 15. oz. 9. točki pojasnil k računovodskim izkazom letnega poročila
družbe, v predhodni točki 1.12.4 a. predmetnih razkritij ter v spodnji tabeli.
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Tabela 12: Kapital, kapitalski količniki in kapitalski blažilniki na dan 31. 12. 2017
v tisoč EUR oz. v %, kjer je navedeno
Postavka

Na posamični

Na konsolidirani

podlagi

Podlagi

SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti)

2.049,1978

10.971,5508

ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM

8.360,6842

17.225,7086

24,5100%

63,6900%

1.672,9670

10.196,3939

24,5100%

63,6900%

1.547,5567

9.938,0083

24,5100%

63,6900%

1.380,3431

9.593,4941

Zahteva po posamezni instituciji lastnemu blažilniku (zahteva po
navadnem lastniškem temeljnem kapitalu, skupaj z zahtevami po
varovalnih kapitalskih blažilnikih in proticikličnih blažilnikih)

104,5086

215,3214

Od tega: zahteva po varovalnem kapitalskem
blažilniku

104,5086

215,3214

Od tega: zahteva po proticikličnem blažilniku

0,0000

0,0000

Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala
Presežek (+)/primanjkljaj (-) navadnega lastniškega temeljnega kapitala
Količnik temeljnega kapitala
Presežek (+)/primanjkljaj (-) temeljnega kapitala
Količnik skupnega kapitala
Presežek (+)/primanjkljaj (-) skupnega kapitala

Ocenjeni ustrezni notranji kapital družbe je vedno usklajen s sposobnostjo prevzemanja tveganj
družbe. Osnovo za izračun ustreznega notranjega kapitala predstavlja izračun kapitala ter
kapitalskih zahtev, 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 enkrat letno
ter ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti tveganjem.

Tabela 13: Kapitalske zahteve za kreditno tveganje, tržna tveganja ter operativno tveganje na dan 31. 12. 2017
v tisoč EUR
Postavka

Na posamični

Na konsolidirani

podlagi

podlagi

KAPITALSKE ZAHTEVE

772,5414

1.669,5275

Vsota kap.zahtev za kredit.tveg., kredit.tveg.nasprotne stranke in
tveg.zmanjšanja vrednosti ter proste izročitve

117,4893

321,6025

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

51,5326

54,2378

603,5195

1.293,6872

Kapitalska zahteva za operativno tveganje

Družba v nadaljevanju razkriva pristope k upravljanju posameznega tveganja ter metodologije
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izračuna in izračunane vrednosti posameznih kapitalskih zahtev na referenčen datum 31. 12. 2017.

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.
Družba izračunava kapitalske zahteve za kreditno tveganje v skladu Uredbo po standardiziranem
pristopu. Skupna kapitalska zahteva za kreditno tveganje družbe na dan 31. 12. 2017 znaša
117,4893 tisoč EUR na posamični podlagi ter 321,6025 tisoč EUR na konsolidirani podlagi.
Tabela 14: Kapitalske zahteve za kreditno tveganje, po vrstah tveganja na dan 31. 12. 2017
v tisoč EUR
Postavka

Na posamični

Na konsolidirani

podlagi

podlagi

Vsota kap.zahtev za kredit.tveg., kredit.tveg.nasprotne stranke in
tveg.zmanjšanja vrednosti ter proste izročitve

117,4893

321,6025

Standardizirani pristop (SA)

117,4893

321,6025

SA kategorije izpostavljenosti brez pozicij listinjenja

117,4893

321,6025

0,0000

0,0000

Izpostavljenosti do institucij

30,6195

67,5869

Izpostavljenosti do podjetij

45,0622

65,7499

Izpostavljenosti na drobno

11,4364

68,6345

Zapadle postavke

29,2900

45,8453

1,0812

73,7859

Izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ali centralnih bank

Lastniški instrumenti

Družba na dan 31. 12. 2017 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.
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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 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 standardiziran pristop,
predpisan z Uredbo.
Tabela 15: Kapitalske zahteve za tržna tveganja, po vrstah tveganj na dan 31. 12. 2017
v tisoč EUR
Postavka

Vsota kapitalskih zahtev za tržna tveganja

Na posamični

Na konsolidirani

podlagi

podlagi

51,5326

54,2378

Tržno tveganje: standardizirani pristop za pozicijska tveganja v
dolžniških instrumentih, s katerimi se trguje na borzi

9,9771

9,9771

Tržno tveganje: standardizirani pristop za pozicijsko tveganje v lastniških
finančnih instrumentih

33,6276

36,3328

7,9279

7,9279

Tržno tveganje: standardizirani pristopi za valutno 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.
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Družba uporablja za izračunavanje kapitalske zahteve za operativna tveganja enostaven pristop,
skladno z določili Uredbe. Višina kapitalske zahteve za operativno tveganje družbe je v letu 2017
znašala 603,5195 tisoč EUR na posamični podlagi ter 1.293,6872 tisoč EUR na konsolidirani
podlagi.

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.
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 prvega in drugega razreda v skladu s
Sklepom o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških
družb. Povprečna vrednost količnika likvidnosti prvega razreda je v letu 2017 znašala 6,0195.
Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane z likvidnostnim tveganjem, so razkrite v 21. točki
pojasnil k računovodskim izkazom letnega poročila družbe, segment Likvidnostno tveganje.
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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.

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.

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 2017 znašal 0 EUR.
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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 17a in Tabeli
17b: Izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja na dan 31. 12. 2017 – na
posamični/konsolidirani podlagi.
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, na drobno, zapadle postavke in druge
izpostavljenosti. Le-ti so podrobneje opredeljeni v Tabeli 14: Kapitalske zahteve za kreditno
tveganje, po vrstah tveganja na dan 31. 12. 2017.
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 16a: Originalne izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja na dan 31. 12. 2017, razčlenjene po
preostali zapadlosti – na posamični podlagi
v tisoč EUR
Originalna
izpostavljenost

Postavka

Izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ali
centralnih bank
Izpostavljenosti do institucij

Dolgoročno

Kratkoročno

336,4154

2,6063

333,8091

1.913,7190

0,0000

1.913,7190

Izpostavljenosti do podjetij

563,2773

0,0000

563,2773

Izpostavljenosti na drobno

190,6060

75,9231

114,6829

Zapadle postavke

244,0836

0,0000

244,0836

13,5156

0,0000

13,5156

3.261,6167

78,5294

3.183,0875

Lastniški instrumenti
Skupaj

Tabela 16b: Originalne izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja na dan 31. 12. 2017, razčlenjene po
preostali zapadlosti – na konsolidirani podlagi
v tisoč EUR
Originalna
izpostavljenost

Postavka

Izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ali
centralnih bank
Izpostavljenosti do institucij
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Kratkoročno

663,0164

312,9775

350,0389

4.224,1789

0,0000

4.224,1789
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Izpostavljenosti do podjetij

821,8741

0,0000

821,8741

Izpostavljenosti na drobno

1.143,9086

135,8898

1.008,0188

382,0444

0,0000

382,0444

922,3233

524,5240

397,7993

8.157,3456

973,3913

7.183,9544

Zapadle postavke
Lastniški instrumenti
Skupaj

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

Družba v letu 2017 ni imela prejetih zavarovanj s premoženjem ali izdanih lastnih dolžniških
vrednostnih papirjev, ki se lahko obremenijo.

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
določila Uredbe, ki natančno definira uteži za posamezno vrsto izpostavljenosti.
Tabela 17a: Izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganj na dan 31. 12. 2017 – na posamični podlagi
v tisoč EUR
Originalna
izpostavljenost

Postavka

Izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ali
centralnih bank

Tveganju
prilagojena
izpostavljenost

Kapitalska
zahteva

336,4154

0,0000

0,0000

1.913,7190

382,7438

30,6195

Izpostavljenosti do podjetij

563,2773

563,2773

45,0622

Izpostavljenosti na drobno

190,6060

142,9545

11,4364

Zapadle postavke

244,0836

366,1253

29,2900

Izpostavljenosti do institucij

Lastniški instrumenti
Skupaj

13,5156

13,5156

1,0812

3.261,6167

1.468,6165

117,4893

Tabela 17b: Izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganj na dan 31. 12. 2017 – na konsolidirani podlagi
v tisoč EUR
Originalna
izpostavljenost

Postavka

Izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ali
centralnih bank
Izpostavljenosti do institucij

Tveganju
prilagojena
izpostavljenost

Kapitalska
zahteva

663,0164

0,0000

0,0000

4.224,1789

844,8358

67,5869

Izpostavljenosti do podjetij

821,8741

821,8741

65,7499

Izpostavljenosti na drobno

1.143,9086

857,9314

68,6345

Zapadle postavke

382,0444

573,0667

45,8453

Lastniški instrumenti

922,3233

922,3233

73,7859

8.157,3456

4.020,0312

321,6025

Skupaj

Vrednost odbitnih postavk od kapitala predstavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva po stanju
na dan 31. 12. 2017 v višini 721,6371 tisoč EUR na posamični podlagi ter 4.657,8830 tisoč EUR na
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konsolidirani podlagi.

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.

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.

Družba ima na dan 31. 12. 2017 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 ustaljeni praksi ter sprejetimi pravili računovodenja, v
danem primeru z ozirom da gre za vrednostni papir uvrščen na organiziran trg, po tržni vrednosti, ki
na dan 31. 12. 2017 znaša 13.515,59 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 nerealizirano izgubo in
njenim vplivom na finančne odhodke družbe (iz prevrednotenja tujih delnic), so razkrite v 7. točki
pojasnil k računovodskim izkazom letnega poročila družbe.

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
- 39 / 88 -

ALTA Invest d.d.

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.

Družba je konec leta 2017 prenovila ter z začetkom tekočega leta sprejela in uveljavila Politiko
prejemkov, s katero je celovito uredila predmetno področje, skladno skupnim temeljnim načelom,
vodilom in omejitvam v zvezi z določanjem politik in praks glede prejemkov v družbah Skupine.

Politika prejemkov družbe določa pravice, ki izhajajo iz dela, vodenja in nadzora ter izhodišča,
sistem in oblike prejemkov, ki spodbujajo k motiviranosti in doseganju čim boljših poslovnih
rezultatov ob ustreznem obvladovanju tveganj ter zagotavlja preglednost prejemkov. S Politiko
prejemkov družba zagotavlja, da so prejemki zaposlenih v ustreznem sorazmerju z njihovimi
pooblastili, nalogami, strokovnostjo, izkušnjami in odgovornostjo ter s finančnim stanjem družbe,
vse skladno s veljavnimi predpisi. Politika prejemkov je skladno z veljavnimi predpisi oblikovana na
ravni Skupine in vključuje vse oblike posrednih ter neposrednih finančnih in nefinančnih plačil ter
ugodnosti, do katerih so zaposleni upravičeni na podlagi sklenjenih pogodb z družbo ali drugo
osebo v isti Skupini.
Predmetna politika je oblikovana na podlagi 169. člena Zakona o bančništvu (v nadaljevanju »ZBan2«) v zvezi s 193. členom ZTFI, 73a. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
(ZISDU-3), Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje, Smernice – Politike in prakse prejemkov
(MiFID) – (št. ESMA/2013/606 z dne 3. 6. 2013); Smernice organa EBA o preudarnih politikah
prejemkov, Smernic za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o kolektivnih naložbenih
podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), Usmeritev BS v zvezi z uporabo
načela sorazmernosti pri izvajanju politik prejemkov. Pri pripravi politike prejemkov družbi, ni bila
potrebna strokovna pomoč zunanjih izvajalcev.
Nadzor nad skladnostjo politik in praks prejemkov v družbah v Skupini ima služba notranje revizije
družbe, ki kot pristojna služba v okviru nadzora nad skladnostjo politik in praks prejemkov najmanj
enkrat letno celovito in neodvisno pregleda skladnost dejanskih prejemkov s predmetno politiko, pri
čemer se osredotoči zlasti na spoštovanje oz. upoštevanje politike na splošno, določenih
kvantitativnih in kvalitativnih meril ter ukrepov za zmanjševanje tveganj oz. obvladovanje nasprotij
interesov.
Nadzor nad izvajanjem, ustreznostjo in uresničevanjem splošnih načel politik prejemkov družb v
Skupini izvaja upravni odbor posamezne družbe oz. izvršna direktorja nadrejene družbe družbam v
Skupini, pri čemer navedeni organi presojajo zlasti ali je politika prejemkov posamezne družbe
skladna s predpisi, ki urejajo področje prejemkov v družbah ter korporativnimi vrednotami družb,
poslovno strategijo in strategijo tveganj, nagnjenostjo k prevzemanju tveganj in dolgoročnimi
interesi družb, ki izhajajo iz teh strategij in politik.

Politike in prakse prejemkov družb v Skupini so oblikovane tako, da ne ustvarjajo spodbud, zaradi
katerih bi lahko zaposleni družbe dali prednost svojemu interesu ali interesu posamezne družbe v
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morebitno škodo strank. Predmetne politike in prakse upoštevajo vse bistvene dejavnike, med
drugim tudi vlogo zaposlenih, vrsto ponujenega produkta in metode distribucije, s čimer se prepreči
negativni vpliv morebitnih tveganj oz. prevzemanje prevelikih tveganj.
Politika prejemkov zagotavlja, da so prejemki zaposlenih v ustreznem sorazmerju z njihovimi
pooblastili, nalogami, strokovnostjo, izkušnjami in odgovornostjo ter s finančnim stanjem
posamezne družbe. Politike in prakse prejemkov družb v Skupini so oblikovane na način, da interesi
strank niso ogroženi ter na način in v obsegu, ki ustreza velikosti družbe, njeni notranji
organiziranosti, profilu tveganja ter naravi, obsegu in zapletenosti dejavnosti, ki jih družba opravlja.

Družba pri določanju politike in praks glede prejemkov upošteva naslednja načela:
 politika prejemkov je združljiva s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in tako
upravljanje tveganj tudi spodbuja, pri čemer ne spodbuja izpostavljanja tveganjem, ki
presega raven sprejemljivega tveganja za družbo;
 politika prejemkov je skladna s poslovno strategijo, cilji, vrednotami in dolgoročnimi
interesi družbe ter vključuje ukrepe za preprečevanje nasprotja interesov;
 zaposleni, ki opravljajo kontrolne funkcije, so neodvisni od poslovnih enot, ki jih spremljajo
oz. nadzorujejo, ter imajo ustrezne pristojnosti in prejemajo prejemke glede na doseganje
ciljev, povezanih z njihovimi funkcijami, neodvisno od uspešnosti poslovnih področij oz.
poslovnih enot, katera spremljajo oz. nadzirajo;
 politika prejemkov jasno razlikuje med merili za določanje:
 fiksnega prejemka, ki zlasti odraža ustrezne poklicne izkušnje in odgovornosti v družbi,
kot je določeno v opisu delovnih nalog zaposlenega, ki so del pogojev za zaposlitev, ter
 o variabilnega prejemka, ki odraža vzdržno in tveganju prilagojeno uspešnost ter
uspešnost, ki je višja od pričakovane uspešnosti, kot je določeno v opisu delovnih
nalog zaposlenega, ki so del pogojev za zaposlitev;
 variabilni prejemek vsakega posameznika ne presega 100 odstotkov fiksnega prejemka
tega posameznika in hkrati ne presega 50.000 EUR bruto letno;
 variabilni del prejemka temelji na kombinaciji ocene uspešnosti posameznika in njegove
poslovno-organizacijske enote ter splošnega poslovnega rezultata družbe;
 variabilni prejemki se izplačajo ali dospejo v plačilo le, če so glede na finančno stanje
družbe kot celote vzdržni in če jih upravičuje uspešnost družbe, poslovne enote in
posameznika;
 za variabilne prejemke je vzpostavljen sistem malusa, ki v zvezi s posameznikom
vključujejo zlasti presojo okoliščin glede:
 sodelovanja ali odgovornosti posameznika za ravnanje, ki je vodilo do pomembnih
izgub za družbo, ali
 izpolnjevanja standardov primernosti;
 celotni variabilni prejemki so na splošno bistveno manjši, kadar je finančna uspešnost
družbe oz. Skupine slaba ali negativna, pri čemer se upoštevajo tako trenutni prejemki kot
zmanjšanje izplačil predhodno zasluženih zneskov, vključno z dogovori o sistemu malusa;
 zaposleni ne sme uporabljati osebnega zavarovanja pred tveganji ali zavarovanja v zvezi s
prejemki in odgovornostjo z namenom poseganja v učinke prilagoditve njegovega
variabilnega prejemka tveganjem.
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Družba pri oblikovanju politik in praks prejemkov zagotavlja, da je razmerje med fiksnimi in
variabilnimi prejemki ustrezno uravnoteženo in sorazmerno, s čimer družba pripomore k temu, da
se upoštevajo najboljši interesi strank. Uravnoteženost med fiksnim in variabilnim delom prejemka
zagotavlja družba z višino celoletnih prejemkov zaposlenega, ki ni pomembno odvisna od
variabilnega dela prejemkov, hkrati pa še vedno predstavlja učinkovit način spodbujanja
zaposlenega za doseganje ali preseganje načrtovanih rezultatov dela. Fiksni prejemek predstavlja
dovolj visok delež v celotnih prejemkih zaposlenega, da lahko družba izvaja popolnoma
prilagodljivo politiko variabilnega prejemka, ki vsebuje prilagodljiv in odložen tveganju prilagojen
del, vključno z možnostjo njegovega neizplačila.
Prejemki zaposlenih v družbi ne vzpodbujajo zaposlenih, da bi v okviru svojih delovnih nalog
neodgovorno prevzemali nesorazmerno velika tveganja oz. tveganja, ki presegajo sposobnost
družbe za prevzemanje tveganj.

Družba pri ocenjevanju uspešnosti za namene določanja variabilnih prejemkov upošteva tako
kvantitativna kot tudi kvalitativna merila, pri čemer ocena uspešnosti temelji na kvalitativnih merilih,
ki zaposlene spodbujajo, da delujejo v najboljšem interesu stranke.
Variabilni del prejemkov zaposlenih je odvisen od njihove uspešnosti pri delu in od višine
prevzetega tveganja družbe. Dodelitev variabilnega prejemka zaposlenim temelji na pretekli
uspešnosti, odvisna pa je tudi od pogojev prihodnje uspešnosti.
Variabilni del prejemkov zaposlenih v kontrolnih funkcijah družb v Skupini temeljijo na ciljih
kontrolnih funkcij in v manjši meri na uspešnosti družb. Ob tem politike in prakse prejemkov družb
v Skupini zagotavljajo, da se pri osebah, ki opravljajo kontrolne funkcije, ne pojavi nobeno
pomembno nasprotje interesov. Prejemke zaposlenih, ki opravljajo kontrolne funkcije, neposredno
nadzoruje upravni odbor posamezne družbe.
Variabilni del prejemkov izvršnih direktorjev oziroma direktorjev družb v Skupini je odvisen od
izpolnitve zastavljenih poslovnih ciljev iz poslovnega načrta za posamezno leto, z upoštevanjem
višine prevzetega tveganja v posamezni družbi.
Upoštevana kvantitativna merila:
 v primeru, da družba izpolni poslovni plan za posamezno poslovno leto oziroma
posamezen mesec, posameznemu zaposlenemu lahko pripada variabilni prejemek v višini
20% bruto letne plače posameznega zaposlenega, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji
vezani na kvalitativna merila posameznega zaposlenega;
 v primeru, da družba ne izpolni poslovnega plana za posamezno poslovno leto oziroma
posamezen mesec, posameznemu zaposlenemu lahko pripada variabilni prejemek v višini
10% bruto letne plače posameznega zaposlenega, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji
vezani na kvalitativna merila posameznega zaposlenega.
 izpolnjevanje poslovnega plana družbe se ugotavlja glede na doseganje oziroma
preseganje:
 načrtovanih prihodkov iz poslovanja,
 načrtovane EBITDA in
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 načrtovanega čistega dobička.
Upoštevana kvalitativna merila:
 v okviru kvalitativnih meril neposredno nadrejeni ocenjuje posameznega zaposlenega na
podlagi:
 truda zaposlenega, ki upošteva obseg opravljenega dela ter učinkovitost, kakovost in
zavzetost zaposlenega;
 želenega vedenja zaposlenega, ki upošteva ravnanje v skladu s predpisi, ravnanje v
skladu s politiko upravljanja tveganj, samoiniciativnost in timsko delo;
 delovanja zaposlenega v interesu strank, zadovoljstva strank oziroma morebitnih
utemeljenih pritožb strank zoper zaposlenega.

Razkrito v točkah 1.12.15 b. do 1.12.15 e.
Družba skladno z Usmeritvijo Banke Slovenije v zvezi z uporabo načela sorazmernosti pri izvajanju
politike, variabilnega prejemka, ki je glede na naravo oziroma višino zanemarljiv glede na tveganja
za družbo, ne upošteva kot variabilnega prejemka, za katerega veljata 7. in 8. točka prvega
odstavka 170. člena ZBan-2 kot je navedeno v točki e).

Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane s prejemki neposrednih prevzemnikov tveganj, so
razkrite v 3. točki pojasnil k računovodskim izkazom letnega poročila družbe.

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.
Na referenčni datum 31. 12. 2017 zanaša izračunan temeljni kapital družbe, podrobneje
predstavljen v Tabeli 10 predmetnih razkritij, 2.049,1978 tisoč EUR na posamični podlagi in
10.971,5508 tisoč EUR na konsolidirani podlagi ter skupna vsota vrednosti izpostavljenosti oz.
sredstev družbe 3.261,6169 tisoč EUR na posamični podlagi in 8.157,3457 tisoč EUR na
konsolidirani podlagi.
Količnik finančnega vzvoda je tako na referenčni datum 31. 12. 2017 za družbo znašal 62,83 % na
posamični podlagi ter 134,50 % na konsolidirani podlagi in je v obeh primerih odločno presegal
prag 3 %, ki ga je določil Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS).

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
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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.
Obseg poslovanja ter druge relevantne informacije v zvezi s pomembnimi poslovnimi stiki, razkriva
družba v 20. točki pojasnil k računovodskim izkazom letnega poročila družbe.

Družba ALTA Invest d.d. je v letu 2017 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.

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 2017 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 2017 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 2017 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, 9. april 2018
Simon Mastnak
Predsednik upravnega odbora
Aleksander Mavko
Član upravnega odbora
Matjaž Albreht
Član upravnega odbora, izvršni direktor
Igor Taljat
Član upravnega odbora, izvršni direktor

Družba ni pristopila k uporabi nobenega kodeksa o upravljanju, saj smatra, da je upravljanje družbe
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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).

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.

Po stanju na dan 31. 12. 2017 so imetniki kvalificiranih deležev družbe po ZTFI 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 54,12 % 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.);
 Glen d.o.o. – posredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi ALTA Invest d.d., in sicer
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30,40 % posredni delež v družbi (posredno preko družbe ALTA Skupina d.d.);
 Bojan Papič - posredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi ALTA Invest d.d., in sicer 7,83
% posredni delež v družbi (posredno preko družbe GLEN d.o.o. in ALTA Skupina d.d.).
 Anton Sirk - posredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi ALTA Invest d.d., in sicer 6,76
% posredni delež v družbi (posredno preko družbe GLEN 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.);
 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.);

Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.

Omejitve glasovalnih pravic ni.

 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 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 so opisani v nadaljevanju. Izvršna direktorja nimata posebnih
pooblastil v zvezi z izdajo ali nakupom lastnih delnic.
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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 2017 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 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 2017 sta potekali 2 skupščini delničarjev. Na prvi skupščini v letu 2017 je bilo predstavljeno
Revidirano letno poročilo družbe za leto 2016 z mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s
strani upravnega odbora, Letno poročilo notranje revizije za leto 2016, Poročilo upravnega odbora
družbe o delu upravnega odbora in preveritvi letnega poročila za leto 2016 z mnenji o revidiranem
letnem poročilu za leto 2016 in Letnem poročilu notranje revizije za poslovno leto 2016 ter prejemki
izvršnih direktorjev in članov upravnega odbora, Skupščina je odločala o uporabi bilančnega
dobička ter podelila razrešnico izvršnim direktorjem in članom upravnega odbora. Skupščina je
obravnavala tudi imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leta 2017, 2018 in 2019. Na drugi
skupščini delničarjev je bil sprejet sklep, da se z dnem 29. 9. 2017 za člane upravnega odbora
imenujejo Simon Mastnak, Aleksander Mavko, Matjaž Albreht in Igor Taljat z mandatom do 29. 9.
2021.

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.
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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 2017 sestal na 22 rednih sejah in izvedel 9
korespondenčnih sej. Člani upravnega odbora družbe ALTA Invest d.d. za svoje delovanje v
upravnem odboru za leto 2017 niso prejeli sejnin.

Upravni odbor družbe ALTA Invest je na svoji seji dne 11. 5. 2017 pooblastil strokovne službe
družbe iz področja računovodstva, obvladovanja tveganj, skladnosti poslovanja, notranje revizije in
IT-ja, da na zahtevo pooblaščencev za preverjanje stanja poslovanja, poročajo slednjim, vsak za
svoje področje, skladno sprejetemu sklepu UO družbe ALTA Skupina d.d., nanašajočim se na
spremljanje poslovanja skupine ALTA z dne 20. 4. 2017.
Za pooblaščence preverjanja stanja poslovanja družbe so bile imenovane iste osebe, ki so do 16. 9.
2016 sestavljale Komisijo za pregled, spremljanje in revidiranje poslovanja družbe in sicer gospod
Bojan Papič (član UO družbe ALTA Skupina d.d.), gospod Aleksander Mavko (član UO družbe ALTA
Skupina d.d.) in gospa Barbara Nose (neodvisna strokovnjakinja, usposobljena za računovodstvo in
revizijo).
Ljubljana, 9. april 2018
Simon Mastnak
Predsednik upravnega odbora
Aleksander Mavko
Član upravnega odbora
Matjaž Albreht
Član upravnega odbora, izvršni direktor
Igor Taljat
Član upravnega odbora, izvršni direktor
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(v EUR)

I-XII 2017

I-XII 2016

5.662.446

5.245.733

Pojasnilo

1. Čisti prihodki od prodaje

1

2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

1

20.746

1.956

3. Stroški blaga, materiala in storitev

2

-2.909.943

-2.803.375

4. Stroški dela

3

-1.711.109

-1.768.099

5. Odpisi vrednosti

4

-158.894

-548.064

6. Drugi poslovni odhodki

5

Izid iz poslovanja

-15.057

-18.229

888.189

109.922

7. Finančni prihodki iz deležev

6

21.003

32.489

8. Finančni prihodki iz danih posojil

6

13.381

14.206

9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

6

401

1.320

10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

7

-22.272

-52.283

11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

7

-266

-540

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

7

-4.926

-1.387

Finančni izid
Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo

7.321

-6.195

895.510

103.727

13. Davek od dohodka

8

-178.211

-54.507

14. Odloženi davki

8

1.242

143

718.541

49.363

0,35

0,02

(v EUR)

I-XII 2017

I-XII 2016

Čisti dobiček/izguba v obdobju

718.541

49.363

-468

0

0

0

0

0

-468

0

718.073

49.363

0,35

0,02

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti dobiček/izguba na delnico

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

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

31. 12. 2017

31. 12. 2016

4.331.613

3.737.789

855.210
721.637

1.002.384
786.107

11
8
12

21.339
0
55.044
2.606
54.584

31.634
0
63.695
1.364
119.584

13
11
8
14

3.476.403
1.369.558
735.411
0
1.358.581

2.735.405
1.334.301
868.461
61.306
455.189

12.853

16.148

4.331.613

3.737.789

3.488.119
2.031.803

2.824.988
2.031.803

173.777
565.240
-1.257
15
718.541

173.777
565.240
-789
5.594
49.363

28.692

14.362

0

0

814.802

898.439

0
625.458
122.368
66.976

0
798.117
0

Pojasnilo

Sredstva
Dolgoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva

9

II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Nekratkoročne finančne naložbe
IV. Nekratkoročne poslovne terjatve
V. Odložene terjatve za davek
VI. Ostala nekratkoročna sredstva

10

Kratkoročna sredstva
I. Kratkoročne finančne naložbe
II. Kratkoročne poslovne terjatve
III. Kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb
IV. Denarna sredstva
V. Druga kratkoročna sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Kapital
I. Vpoklicani kapital

15

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
Kratkoročne obveznosti
I. Kratkoročne finančne obveznosti
II. Kratkoročne poslovne obveznosti
III. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb
IV. Druge kratkoročne obveznosti

17
8
18

100.322

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

I-XII 2017

I-XII 2016

PREJEMKI PRI POSLOVANJU
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
Prejete obresti

8.275.281
8.175.620
46

7.647.885
7.463.193
67

Drugi prejemki pri poslovanju
IZDATKI PRI POSLOVANJU
Izdatki dobaviteljem
Izdatki za zaposlene
Izdatki za obresti
Plačan davek od dohodkov pravnih oseb

99.615
5.270.589
3.265.192
1.743.568
52
-5.463

184.625
5.645.906
2.965.834
1.719.711
41
134.850

221.928
45.312

200.054
625.416

ČISTI DENARNI TOK IZ POSLOVANJA

3.004.692

2.001.979

PREJEMKI PRI NALOŽBENJU
Prejemki od obresti
Vračila danih posojil
Prejemki od odtujitve finančnih naložb
IZDATKI PRI NALOŽBENJU

2.372.037
13.443
594.963
1.763.631
4.418.149

8.904.032
15.034
152.468
8.736.530
9.781.114

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Povečanje drugih finančnih naložb

0
0
4.418.149

716.113
23.525
9.041.476

ČISTI DENARNI TOK IZ NALOŽBENJA

-2.046.112

-877.082

PREJEMKI PRI FINANCIRANJU

69.386

534.391

Prejemki pri najemu posojil

69.386

534.391

IZDATKI PRI FINANCIRANJU
Izdatki za obresti
Vračila prejetih posojil
Izdatki za plačilo dividend
Drugi izdatki pri financiranju

124.574
331
69.386
54.857
0

1.210.704
399
534.391
670.473
5.441

ČISTI DENARNI TOK IZ FINANCIRANJA

-55.188

-676.313

GIBANJE DENARJA IN DENARNIH USTREZNIKOV
Začetno stanje denarnih sredstev

455.189

6.605

903.392
1.358.581

448.584
455.189

Plačani drugi davki
Drugi izdatki pri poslovanju

Denarni izid v obdobju
Končno 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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(v EUR)

Pojasnilo

Stanje 1. 1. 2017
Dobiček/izguba v obdobju
Drugi vseobsegajoči donosi/izgube v obdobju

Osnovni
kapital

(v EUR)

15
15

Pojasnilo

Stanje 1. 1. 2016
Dobiček/izguba v obdobju
Drugi vseobsegajoči donosi/izgube v obdobju
Skupaj vseobsegajoči donos/izguba v obdobju
Odkup lastnih delnic
Razporeditve
Izplačila dividend
Stanje 31. 12. 2016
Bilančni dobiček 31. 12. 2016

15
15

Preneseni
čisti poslovni
izid

Čisti poslovni
izid poslovnega
leta

Rezerve za
pošteno
vrednost

Skupaj kapital

2.031.803
0
0

173.777
0
0

565.240
0
0

5.594
0
0

49.363
718.541
0

-789
0
-468

2.824.988
718.541
-468

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
49.363
-85
-54.857

718.541
0
-49.363
0
0

-468
0
0
0
0

717.073
0
0
-85
-54.857

2.031.803
0

173.777
0

565.240
0

15
15

718.541
718.541

-1.257
0

3.488.119
718.556

Preneseni
čisti poslovni
izid

Čisti poslovni
izid poslovnega
leta

Skupaj vseobsegajoči donos/izguba v obdobju
Odkup lastnih delnic
Razporeditve
Odprava akuarskih izgub
Izplačila dividend
Stanje 31. 12. 2017
Bilančni dobiček 31. 12. 2017

Zakonske
rezerve iz
dobička

Kapitalske
rezerve

Osnovni
kapital

Zakonske
rezerve iz
dobička

Kapitalske
rezerve

Rezerve za
pošteno
vrednost

Skupaj kapital

2.031.803

173.777

565.240

13.656

662.411

-789

3.446.098

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
662.411
-670.473

49.363
0
49.363
0
-662.411
0

0
0
0
0
0
0

49.363
0
49.363
0
0
-670.473

2.031.803
0

173.777
0

565.240
0

5.594
5.594

49.363
49.363

-789
0

2.824.988
54.957

Pojasnila v poglavju 3.3. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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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 2017 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.

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 2017 se nahaja na sedežu družbe in na spletni strani:
www.alta.si

Ti računovodski izkazi predstavljajo ločene računovodske izkaze družbe za splošne potrebe.
Računovodski izkazi so bili pripravljeni za obdobje poročanja, ki traja od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,
v skladu z MSRP.
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Ti obvezni računovodski izkazi so pripravljeni za potrebe izpolnjevanja zakonskih zahtev. V skladu z
zakonodajo mora družba zagotoviti neodvisno revizijo teh računovodskih izkazov. Revizija je
omejena na revidiranje obveznih računovodskih izkazov za splošne potrebe, s čimer se izpolni
zakonska zahteva po reviziji obveznih računovodskih izkazov. Revizija obravnava obvezne
računovodske izkaze kot celoto in ne daje zagotovila o posameznih vrstičnih postavkah, kontih ali
poslih. Revidirani računovodski izkazi niso namenjeni uporabi s strani katerekoli stranke za potrebe
odločanja v zvezi z lastništvom, financiranjem in katerimikoli drugimi konkretnimi posli, ki se
nanašajo na družbo. Zaradi tega se uporabniki obveznih računovodskih izkazov ne smejo zanašati
izključno na računovodske izkaze in morajo pred sprejemanjem odločitev izvesti druge ustrezne
postopke.

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.

Računovodski izkazi so prikazani v evrih. Vse vrednosti so zaokrožene na evre brez centov, razen v
primerih, ko je to posebej navedeno.

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.

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.

Neopredmeteno sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi,
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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.

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.
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

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
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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.

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.

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.

Družba na začetku pripozna vse naložbe po pošteni vrednosti vključno s stroški nakupa, ki so
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.

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.
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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 2017 med hiererhijami ni bilo prerazvrščanj.

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 finančnega sredstva,
razpoložljivega za prodajo, pripoznano neposredno kot negativne rezerve za pošteno vrednost in
obstajajo nepristranski dokazi, da je to sredstvo oslabljeno, se za nabrano izgubo najprej zmanjšajo
negativne rezerve za pošteno vrednost in pripoznajo finančni odhodki. Znesek celotne nabrane
izgube, za katerega se zmanjšajo negativne rezerve za pošteno vrednost 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.

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
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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 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.

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 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 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.

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.
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti
dobiček iz prejšnjih let, rezerve za pošteno vrednost in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček.
Vpoklicani

kapital

predstavljajo

navadne

(redne)
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nematerializirani obliki.

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.

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 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 0,95-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. Zadnji
izračun je bil narejen na 31.12.2017.

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 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
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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.
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.

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
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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.
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu zmanjšujejo
izid rednega delovanja.

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.

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 je sestavljen iz denarnih tokov pri poslovanju, naložbenju in financiranju. Pri
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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.

Uporabljene računovodske usmeritve so enake kot za preteklo leto, z izjemo novo sprejetih
standardov in pojasnil ter izboljšav standardov, ki sta jih v letu 2017 sprejela Svet za mednarodne
računovodske standarde (IASB) ter Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov
računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija.

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.

V tekočem poročevalskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov in nova
pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:
 Spremembe MRS 7 'Izkaz denarnih tokov' – Pobuda za razkritje, ki jih je EU sprejela 6.
novembra 2017 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje),
 Spremembe MRS 12 'Davki iz dobička' – Pripoznavanje odloženih terjatev za davek iz
naslova nerealiziranih izgub, ki jih je EU sprejela 6. novembra 2017 (velja za letna obdobja,
ki se pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje).

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so bili že izdani, vendar še niso stopili v veljavo
naslednji novi standardi, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU:
 MSRP 9 'Finančni instrumenti', ki ga je EU sprejela 22. novembra 2016 (velja za letna
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje),
 MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s kupci' in spremembe MSRP 15 'Datum začetka veljavnosti
MSRP 15', ki ga je EU sprejela 22. septembra 2016 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2018 ali pozneje),
 Spremembe MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s kupci' – Pojasnila k MSRP 15 Prihodki iz
pogodb s kupci, ki jih je EU sprejela 31. oktobra 2017 (veljajo za letna obdobja, ki se
začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje).
 MSRP 16 'Najemi', ki ga je EU sprejela 31. oktobra 2017 (velja za letna obdobja, ki se
začnejo 1. januarja 2019 ali kasneje),
 Spremembe MSRP 4 'Zavarovalne pogodbe' – Uporaba MSRP 9 Finančni instrumenti
skupaj z MSRP 4 Zavarovalne pogodbe, ki jih je EU sprejela 3. novembra 2017 (veljajo za
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letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje, oz. ob prvi uporabi MSRP 9
Finančni instrumenti).

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor
za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih novih standardov, sprememb
obstoječih standardov in novih pojasnil, ki na dan 09. 04. 2018 (spodaj navedeni datumi začetka
veljavnosti veljajo za celoten MRSP) niso bili potrjeni za uporabo v EU:
 MSRP 14 'Zakonsko predpisani odlog plačila računov' (velja za letna obdobja, ki se začnejo
1. januarja 2016 ali pozneje) - Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela postopka
potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne verzije,
 MSRP 17 'Zavarovalne pogodbe' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali
pozneje),
 Spremembe MSRP 2 'Plačilo na podlagi delnic' – Razvrščanje in merjenje plačilnih
transakcij na podlagi delnic (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali
pozneje),
 Spremembe MSRP 9 'Finančni instrumenti' – Elementi predplačila z negativnim
nadomestilom (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje),
 Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi' in MRS 28 'Naložbe v pridružena
podjetja in skupne podvige' – Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim
pridruženi podjetjem oz. skupnim podvigom, ter nadaljnje spremembe (datum pričetka
veljavnosti odložen za nedoločen čas do zaključka raziskovalnega projekta v zvezi s
kapitalsko metodo),
 Spremembe MRS 28 'Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige' – Dolgoročni
deleži v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2019 ali pozneje),
 Spremembe MRS 40 'Naložbene nepremičnine' – Prenos naložbenih nepremičnin (veljajo
za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje),
 Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2014-2016)', ki izhajajo iz
letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 12 in MRS 28), predvsem za
namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (spremembe MSRP 12 veljajo za
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje, spremembe MSRP 1 in MRS 28 pa
veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018),
 Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2015-2017)', ki izhajajo iz
letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem z
namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (veljajo za letna obdobja, ki se
začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje),
 OPMSRP 22 'Transakcije in predplačilo nadomestila v tuji valuti' (velja za letna obdobja, ki
se pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje),
 OPMSRP 23 'Negotovost pri obravnavi davka iz dobička' (velja za letna obdobja, ki se
začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje).
Družba ALTA Invest d.d. predvideva, da uvedba teh novih standardov, sprememb obstoječih
standardov in novih pojasnil v obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na
računovodske izkaze družbe ALTA Invest d.d.
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Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti,
katerega načel EU ni sprejela, ostaja še naprej neregulirano.
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2017

2016

1.270.427
597.704
2.289.258
1.186.162
197.838

1.111.587
590.113
2.035.455
1.226.479
167.053

121.057
20.746

115.046
1.956

5.683.192

5.247.689

2017

2016

Čisti prihodki od prodaje storitev na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje storitev na trgu EU
Čisti prihodki od prodaje storitev na trgu izven EU

5.455.007
207.287
152

5.029.316
216.417
0

Skupaj čisti prihodki od prodaje

5.662.446

5.245.733

(v EUR)

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

Prihodki od provizij za upravljanje portfeljev in delitve dobička
Prihodki od drugih storitev
Prihodki od družb v skupini
Drugi poslovni prihodki
Skupaj poslovni prihodki
(v EUR)

V letu 2017 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 1,38%
ter za pravne osebe praviloma v povprečju do 1,04% 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, četrtletno, polletno ali letno in sicer od 0,08% do 0,23% mesečno. Prav tako
je stvar dogovora s stranko glede morebitne delitve pri dobičku, kjer slednja v povprečju znaša 5% :
95% v korist stranke.

(v EUR)

2017

2016

Stroški materiala
Stroški storitev

13.788
2.896.155

21.104
2.782.271

Skupaj

2.909.943

2.803.375

2017

2016

1.863.896
418.663

1.676.345
449.366

244.684

242.353

Razčlenjeni stroški storitev:
(v EUR)

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavaroval. premije
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški najemnin
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Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
Stroški poštnih in telefonskih storitev
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami podjetja

Stroški drugih storitev
Skupaj

141.122
88.356
90.154
15.169

145.961
121.541
100.268
13.252

4.811
29.300

392
32.793

2.896.155

2.782.271

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 v znesku 13.838 EUR (v vključenim neodbitnim DDV) ter za revidiranje
poročila o odnosih do povezanih oseb v znesku 1.614 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 z vzdrževanjem predstavljajo pretežno stroški vzdrževanja računalniških
programov.

(v EUR)

Stroški plač in nadomestil
Stroški pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
Skupaj

2017

2016

1.273.049
113.996
45.285
93.387

1.324.394
118.524
46.898
97.095

185.392

181.188

1.711.109

1.768.099

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 2017.
Skupen znesek vseh fiksnih prejemkov posameznih skupin oseb v letu 2017:
(v EUR)

2017

2016

Matjaž Albreht
Igor Taljat
Drugi zaposleni po individualnih pogodbah

117.314
115.898
410.356

114.333
111.523
397.083

Skupaj

643.568

622.939
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Prejemki članov upravnega odbora v letu 2017 (v EUR):
Član upravnega odbora

Matjaž Albreht
Igor Taljat

Fiksni prejemki iz dela
(plače, nadomestila,
bonitete)

111.044
109.793

Povračila stroškov

Zavarovalne premije

3.451
3.286

2.819
2.819

Drugi člani organov vodenja ali nadzora v letu 2017 niso pridobili prejemkov v zvezi z opravljanjem
nalog v odvisnih družbah.
Konec leta 2017 je imela družba 41 zaposlenih, od tega 5 za polovični delovni čas. Povprečno
število zaposlenih v letu 2017 je bilo 38,85.

(v EUR)

2017

2016

Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

117.305
0
41.589

50.492
0
497.572

Skupaj

158.894

548.064

Konec leta 2016 je družba med drugimi neopredmetenimi sredstvi družba izkazala kupnino za listo
strank, ki jo je prevzela od druge borzno posredniške družbe in jo je pričela amortizirati v letu 2017
(74.135 EUR). Pričakovana doba koristnosti je 10 let in jo bo družba amortizirala v tej dobi.

(v EUR)

Članarine
Drugi poslovni odhodki
Skupaj

2017

2016

7.927
7.130

12.838
5.391

15.057

18.229

Drugi poslovni odhodki v znesku 7.130 EUR predstavljajo popravek odbitnega deleža DDV za
tekoče leto.

(v EUR)

2017

2016

Finančni prihodki iz deležev v domača podjetja
Finančni prihodki iz naložb v domače obveznice
Finančni prihodki iz naložb v tuje obveznice
Finančni prihodki iz naložb v domače vzajemne sklade

1.786
17.146
2.032
39

1.828
20.856
9.673
132

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

1.414
11.967
401

1.595
12.611
1.320

Skupaj

34.785

48.015

Med finančnimi prihodki so izkazani dobički, doseženi s prodajo finačnih naložb, prihodki iz obresti
od dolžniških vrednostih papirjev, posojil in druge obresti ter prihodki iz prevrednotenj tržnih
finančnih naložb.
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(v EUR)

Finančni odhodki iz prevrednotenja domačih delnic
Finančni odhodki iz prevrednotenja tujih delnic
Finančni odhodki iz prevrednotenja domačih vzajemnih skladov
Odhodki iz oslabitve posojil
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Skupaj

2017

2016

12.007
9.840

6.163
9.033

425
0
5
261
4.926

17
37.070
30
510
1.387

27.464

54.210

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)

2017

2016

Poslovni izid pred davki (iz izkaza poslovnega izida)

895.510

103.727

Davek od dobička (po stopnji 17%)

170.147

17.634

Zmanjšanje prihodkov
Davčno nepriznani odhodki
Povečanje odhodkov

-230
21.837
1

-31
100.393
-957

Zmanjšanje davčne osnove zaradi popravkov napak
Druga povečanja davčne osnove
Davčne olajšave

0
0
-13.544

0
117
-62.649

Davek od dobička
Odloženi davek

178.211
-1.242

54.507
-143

19,8%

52,4%

Efektivna davčna stopnja v %
Bilanca stanja
(v EUR)

Izkaz posl. izida

Kapital

31. 12. 2017

31. 12. 2016

2017

2016

31. 12. 2017

31. 12. 2016

0

0

0

0

0

0

1.364
1.242

1.221
143

0
-1.242

0
-143

0
0

0
0

SREDSTVA OD ODLOŽENIH DAVKOV

0
2.606

0
1.364

0
-1.242

0
-143

0
0

0
0

NETO TERJATEV/OBVEZNOST

2.606

1.364

-1.242

-143

0

0

OBVEZNOSTI OD ODLOŽENIH DAVKOV

Rezervacije
Davčno nepriznane oslabitve
Odloženi davek iz naslova davčne
izgube

Odložene terjatve za davek predstavljajo 19% odbitne začasne razlike iz naslova davčno
nepriznanih rezervacij.

Doba koristnosti neopredmetenih sredstev je končna, amortizacijske stopnje so 10, 20 in 50odstotne.
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Gibanje neopredmetenih sredstev v letih 2016 in 2017:
(v EUR)

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2016
Pridobitve

Druga
neopredmetena
sredstva

Premoženjske
pravice

668.323

Skupaj
neopredmetena
sredstva

0

668.323

16.146

741.352

757.498

Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2016 = stanje 1. 1. 2017
Pridobitve
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2017

0
684.469
32.824
0
717.293

0
741.352
0
0
741.352

0
1.425.821
32.824
0
1.458.645

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1. 2016
Amortizacija v letu
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2016 = stanje 1. 1. 2017

610.614
22.922
0
633.536

0
6.178
0
6.178

610.614
29.100
0
639.714

Amortizacija v letu
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2017

23.159
0
656.695

74.135
0
80.313

97.294
0
737.008

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2016

57.709

0

57.709

NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2016
NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2017

50.933
60.598

735.174
661.039

786.107
721.637

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.

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letih 2016 in 2017:
(v EUR)

Druga oprema

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2016
Pridobitve
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2016 = stanje 1. 1. 2017

182.949
23.525
-5.503
200.971

Pridobitve
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2017

9.716
-9.699
200.988

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1. 2016
Amortizacija
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2016 = stanje 1. 1. 2017
Amortizacija

153.154
21.392
-5.209
169.337
20.011

Odtujitve, izločitve

-9.699
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Stanje 31. 12. 2017

179.649

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2016
NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2016

29.795
31.634

NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2017

21.339

Nobeno opredmeteno sredstvo ni omejeno z lastninsko pravico ali dano v poroštvo.

(v EUR)

31. 12. 2017

31. 12. 2016

55.044
55.044

63.695
63.695

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve iz danih predujmov
Kratkoročne terjatve do podjetij v skupini
Druge kratkoročne terjatve
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve

41.553
615
25.308
667.935
735.411

156.344
4.549
67.416
640.152
868.461

Skupaj poslovne terjatve

790.455

932.156

Terjatev za vplačilo v jamstveni sklad
Skupaj dolgoročne poslovne terjatve

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 in so nezavarovane ter
niso predmet zastav.
Terjatve do kupcev, razčlenjene po zapadlosti:
(v EUR)

31. 12. 2017

31. 12. 2016

Nezapadle terjatve do kupcev
Terjatve, zapadle pred manj kot enim mesecem
Terjatve, zapadle pred več kot enim in manj kot tremi meseci
Terjatve, zapadle pred več kot tremi meseci in manj kot pol leta
Terjatve, zapadle pred več kot pol leta in manj kot enim letom
Terjatve, zapadle pred več kot enim letom

47.141
2.490
0
0
23
168.607

98.619
15.826
25
26
35
239.590

Skupaj
Popravek vrednosti terjatve do kupcev
Skupaj terjatve do kupcev

218.261
-151.400
66.861

354.121
-130.361
223.760

2017

2016

130.361
22.277
-1.238
151.400

159.105
0
-28.744
130.361

Gibanje popravka vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev:
(v EUR)

Začetno stanje 1. 1. 2017
Oblikovanje popravkov vrednosti med letom
Odprava popravkov med letom
Končno stanje 31. 12. 2017

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
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državnih institucij (526.655 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)

Začetno stanje 1. 1.
Oblikovanje popravkov vrednosti med letom
Odprava popravkov med letom
Končno stanje 31. 12.

(v EUR)

2017

2016

15.000
14.474
-9.584
19.890

14.385
10.732
-10.117
15.000

Druga sredstva

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2016
Pridobitve

184.584
0

Prenos v stroške
Stanje 31. 12. 2016 = stanje 1. 1. 2017
Pridobitve
Prenos v stroške
Stanje 31. 12. 2017

-65.000
119.584
0
-65.000
54.584

Med ostalimi nekratkoročnimi sredstvi družba izkazuje dve kupnini ob prevzemu dela poslovne
dejavnosti od dveh borzno posredniških družb. Družba ocenjuje, da se bosta kupnini za prevzem
poplačali s prihodki v petih letih, zato jo bo v tem obdobju enakomerno prenašala v stroške. Na dan
31. 12. 2017 je preostala življenska doba ene kupnine 2 meseca, druge kupnine pa 1 leto in 11
mesecev.

(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
Vzajemni skladi po pošteni vrednosti skozi poslovni izid – tuji trg
Prevrednotenje vzajemnih skladov po pošteni vrednosti skozi
poslovni izid - tuji trg
Za prodajo razpoložljiva fin. sredstva, vrednotena po nabavni
vrednosti
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
Skupaj

31. 12. 2017

31. 12. 2016

399.163

442.503

-1.927
102.975

-3.717
102.992

40
99.990

-17
0

-425

0

7.593

64.465

0
23.356

23
32.389

-9.840
281.668
466.965

-9.033
231.691
473.005

1.369.558

1.334.301

Družba naložbe po pošteni vrednosti (1. in 4. skupina po IAS 39) vrednoti na podlagi cen, ki so
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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 nadrejeni družbi ter 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
220.000 EUR ter posojila domači pravni osebi v višini 246.965 EUR.
Kratkoročno dana posojila so izkazana po odplačni vrednosti. Slabitev kratkoročnih posojil na dan
31.12.2017 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.

2017

2016

0
0
0
0

89.719
0
-89.719
0

Razvrstitev finančnih naložb po nivojih:
(v EUR)

31. 12. 2017

Nivo 1 – naložbe po pošteni vrednosti
Nivo 2 – dana posojila
Nivo 3 – netržni vrednostni papirji

31. 12. 2016

613.332
748.633
7.593

565.140
704.696
64.465

Skupaj

1.369.558

1.334.301

(v EUR)

31. 12. 2017

31. 12. 2016

Denar na transakcijskih računih
Denar na deviznih računih
Denar na skrbniških računih
Denarni ustrezniki

126.179
0
1.245
1.231.157

7.923
15
10.816
436.435

Skupaj

1.358.581

455.189

Med denarnimi ustrezniki družba izkazuje depozit pri domači banki, ki zapade na odpoklic.

(v EUR)

Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
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Zakonske rezerve
Rezerve za pošteno vrednost
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti izid poslovnega leta
Skupaj

565.240
-1.257
15
718.541

565.240
-789
5.594
49.363

3.488.119

2.824.988

Osnovnega kapitala družbe je bilo na dan 31. 12. 2017 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)

31. 12. 2017

31. 12. 2016

Bilančni dobiček v začetku leta
Izplačilo dividend
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Odprava aktuarskih izgub v preneseni poslovni izid zaradi odhodov
delavcev v 2017

54.957
-54.857
718.541

676.067
-670.473
49.363

-85

0

Bilančni dobiček/izguba konec leta

718.556

54.957

Izvršna direktorja družbe predlagata, da se bilančni dobiček leta 2017 izplača lastnikom.

Družba izkazuje 28.692 EUR rezervacij za obveznosti do zaposlenih. Rezervacije so oblikovane za
stroške preteklega službovanja (odpravnine ob upokojitvi).
Gibanje rezervacij v letih 2016 in 2017:
(v EUR)

Odpravnine ob
upokojitvi

Začetno stanje 1. 1. 2016
Poraba rezervacij med letom
Odprava rezervacij
Dodatno oblikovane rezervacije med letom
Stanje 31. 12. 2016 = stanje 1. 1. 2017
Poraba rezervacij med letom
Odprava rezervacij
Dodatno oblikovane rezervacije med letom
Končno stanje 31. 12. 2017

14.362
0
0
0
14.362
0
0
14.330
28.692

(v EUR)

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti do države
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Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlenih
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do podjetij v skupini

212.004
6.680
27.358

249.663
9.305
27.431

Skupaj

747.826

798.117

V zgornji preglednici so zajete tudi obveznosti družbe do izvršnih direktorjev za december 2017 iz
naslova, plač, nadomestil, nagrad, povračil stroškov in plačil za dodatno pokojninsko zavarovanje v
zneskih:
 izvršni direktor: 29.777 EUR,
 izvršni direktor: 29.691 EUR.

(v EUR)

31. 12. 2017

31. 12. 2016

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki

66.976
0

100.114
208

Skupaj

66.976

100.322

Večji del drugih obveznosti zajemajo neizkoriščeni dopusti zaposlenih na bilančni dan ter vnaprej
vračunani stroški, oblikovani na podlagi storitev, ki se nanašajo na leto 2017, računi pa bodo
izstavljeni v naslednjem obračunskem obdobju.

(v EUR)

31. 12. 2017

31. 12. 2016

Vrednostni papirji strank, ki jim družba upravlja premoženje
Vrednostni papirji strank, ki jim družba upravlja premoženje v tujini
Nekoriščeni okvirni krediti

2.770.522.024 3.170.484.618
93.424.190
77.564.771
26.159.257
31.072.862
42.790.463
36.491.149
3.000.000
3.000.000

Skupaj

2.935.895.934 3.318.613.400

Vrednostni papirji strank na trgovalnih računih družbe-posredovanje
Vrednostni papirji strank na trg. računih družbe v tujini-posredovanje

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.

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.
 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.
 AS Finance, upravljanje družb, d.o.o.
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Beopublikum brokerska kuća a.d.
DCC-A, poslovno svetovanje, d.o.o.
DIGIT PLUS upravljanje družb 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
MAXLAND SHIPPING LIMITED
POLFIN poslovno svetovanje d.o.o.
Poslovno svetovanje, Bojan Papič s.p.
PRIM-BAU, Inženiring in gradnja objektov ter infrastrukture, d.o.o.
PUBLIKUM FIN terminsko trgovanje d.o.o.
PUBLIKUM HOLDING, upravljanje družb, d.o.o.
Publikum Korpfin d.o.o., družba za podjetniško svetovanje
PUBLIKUM ME FZ LLC
Publikum PDU, družba za naložbe, d.o.o.
PUBLIKUM TREZOR d.o.o.
Publikum, družba za investicije, d.d.
Pusnik Consultancy
SIRINGA trgovsko podjetje d.o.o.
SKUPINA AVRIGO d.o.o.
Smart Blood Analytics Swiss SA
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. 2017 (v EUR):
Terjatve iz
poslovanja

Povezane osebe

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

Obveznosti
iz poslovanja

Dana
posojila

Dobljena
posojila

0
25.308

7.759
522

0
0

0
0

0
0
0
148

19.060
18
2.440
59.468

250.149
31.519
0
0

0
0
0
0

ALTA Skupina d.d.
ALTA Svetovanje d.o.o.
Publikum, družba za investicije, d.d.
Člani upravnega odbora in z njimi povezane osebe

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.

Terjatve iz
poslovanja

142
66.812
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Obveznosti
iz poslovanja

7.759
0

Dana
posojila

Dobljena
posojila

0
0

0
0
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ALTA Skupina d.d.
ALTA Svetovanje d.o.o.
Publikum, družba za investicije, d.d.
Člani upravnega odbora in z njimi povezane osebe

462
0
0
0

19.514
158
2.440
59.463

0
231.691
0
0

0
0
0
0

Transakcije med povezanimi osebami v letu 2017 (v EUR):
Poslovni
prihodki

Povezane osebe

ALTA konto d.o.o.
ALTA Skladi d.d.
ALTA Skupina d.d.
ALTA Svetovanje d.o.o.
GLEN, trgovsko podjetje, d.o.o.
ADVENA družba za upravljanje d.o.o.
ARIMA, družba za poslovno svetovanje, d.o.o.
DCC-A, poslovno svetovanje, d.o.o.
GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED
ISIS umetnost, inženiring d.o.o.
LES-MMS trgovska družba d.o.o.
LUCRATOR d.o.o., družba za poslovno svetovanje
PUBLIKUM FIN terminsko trgovanje d.o.o.
PUBLIKUM HOLDING, upravljanje družb, d.o.o.
Publikum PDU, družba za naložbe, d.o.o.
PUBLIKUM TREZOR d.o.o.
Publikum, družba za investicije, d.d.
SIRINGA trgovsko podjetje d.o.o.
Člani upravnega odbora in z njimi povezane osebe

0
118.862
2.105
90
11.488
372
2.148
1.744
1.764
106
290
542
409
4.293
177
4.775
867
1.174
8.387

Stroški
poslovanja

91.264
522
210.868
475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.540
0
0
0
266.365

Finančni
prihodki

Finančni
odhodki

0
0
693
721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Transakcije med povezanimi osebami v letu 2016 (v EUR):
Poslovni
prihodki

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.
ADVENTURA holding, upravljanje družb, d.d.
ARIMA, družba za poslovno svetovanje, d.o.o.
DCC-A, poslovno svetovanje, d.o.o.
GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED
GLEN, trgovsko podjetje, d.o.o.
LES-MMS trgovska družba d.o.o.
LUCRATOR d.o.o., družba za poslovno svetovanje
MASSET, finančno svetovanje, d.o.o.
Poslovno svetovanje, Bojan Papič s.p.
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.
PUBLIKUM TREZOR d.o.o.
SIRINGA trgovsko podjetje d.o.o.
Člani upravnega odbora in z njimi povezane osebe

0
110.111
4.854
81
388
1.281
121
2.688
1.616
4.549
165
1.737
30
2.085
2.748
410
4.114
97
3.010
13.568
8.583
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Stroški
poslovanja

87.290
0
215.441
439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.728
0
0
0
0
0
268.191

Finančni
prihodki

0
0
0
1.595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finančni
odhodki

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Upravljanje kapitala
V letih 2016 in 2017 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 2017

Naložba v vzajemni sklad skozi poslovni izid
Tržni indeks EONIA
Standardni odklon sklada Neta Multi Cash (ni tržni, ker ne
ugotavljajo tržnega indeksa)
Obveznice po pošteni vrednosti skozi poslovni izid

+/-5,63%

+/-5.800

+/-0,12%
+/-3%

+/-119
+/- 11.917

Sprememba
indeksa v %

Tržni indeksi 2016

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

Vpliv na dobiček
pred davkom (v
EUR)

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

Vpliv na dobiček
pred davkom (v
EUR)

+/-176
+/- 13.164

Valutno tveganje
Družba je valutnemu tveganju izpostavljena predvsem iz naslova naložb v vrednostne papirje v tuji
valuti 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.
Sprememba
indeksa v %

Naložba v vzajemni sklad

Sprememba tečaja HRK
2017
2016

+/-10,0%
-

Vpliv na dobiček
pred davkom (v
EUR)

+/-5.211
0

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
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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.
Netvegane
naložbe (visoka
sposobnost
dolžnika)

(v EUR) 2017

Srednje varne
naložbe
(srednja
sposobnost
dolžnika)

0

Depoziti in posojila
Poslovne terjatve
Finančna sredstva izmerjena po
pošteni vrednosti prek poslovnega
izida
Finančna sredstva razpoložljiva za
prodajo
Skupaj

Skupaj

0

0

1.979.790

55.044

0

17.230

790.455

0

613.332

0

0

613.332

0

7.593

0

0

7.593

55.044

3.318.896

0

17.230

3.391.170

Netvegane
naložbe
(visoka
sposobnost
dolžnika)

(v EUR) 2016

Neporavnane
zapadle
naložbe ali
oslabljene
naložbe

1.979.790
718.181

Depoziti in posojila
Poslovne terjatve
Finančna sredstva izmerjena po
pošteni vrednosti prek poslovnega
izida
Finančna sredstva razpoložljiva za
prodajo
Skupaj

Špekulativne
naložbe (nižja
sposobnost
dolžnika)

Srednje varne
naložbe
(srednja
sposobnost
dolžnika)

Špekulativne
naložbe (nižja
sposobnost
dolžnika)

Neporavnane
zapadle
naložbe ali
oslabljene
naložbe

Skupaj

0
63.695

1.141.131
868.461

0
0

0
109.229

1.141.131
1.041.385

0

565.140

0

0

565.140

0
63.695

64.465
2.639.197

0
0

0
109.229

64.465
2.812.121

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.
(v EUR) 2017

Denar
Finančne naložbe po pošteni
vrednosti skozi poslovni izid
Za prodajo razpoložljiva
sredstva

Brez
zapadlosti

Na odpoklic

Manj kot
3 mesece

127.424

1.231.157

0

0

0

0 1.358.581

613.332

0

0

0

0

0

613.332

7.593

0

0

0

0

0

7.593
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3-12
mesecev

Več kot
5 let

1-5 let

Skupaj
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Kratkoročna posojila
Skupaj

220.000
968.349

0 287.633
1.231.157 287.633

241.000
241.000

0
0

0
748.633
0 2.728.139

Posojila in drug obrestovani
dolg

0

0

0

0

0

0

0

Poslovne obveznosti
Skupaj

0
0

0 747.826
0 747.826

0
0

0
0

0
0

747.826
747.826

(v EUR) 2016

Denar
Finančne naložbe po pošteni
vrednosti skozi poslovni izid
Za prodajo razpoložljiva
sredstva
Kratkoročna posojila
Skupaj

Brez
zapadlosti

Na odpoklic

Manj kot
3 mesece

18.754

436.435

0

0

0

0

455.189

565.140

0

0

0

0

0

565.140

64.465
221.000

0
0

0
187.505

0
296.191

0
0

0
0

64.465
704.696

436.435 187.505

296.191

0

0 1.789.490

869.359

3-12
mesecev

Več kot
5 let

1-5 let

Skupaj

Posojila in drug obrestovani
dolg
Poslovne obveznosti

0
0

0
0

0
798.117

0
0

0
0

0
0

0
798.117

Skupaj

0

0 798.117

0

0

0

798.117

Obrestno tveganje
V letih 2016 in 2017 družba ni bila pomembno izpostavljena obrestnemu tveganju.

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, 9. april 2018
Matjaž Albreht
Izvršni direktor
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(v EUR)

I-XII 2017

I-XII 2016

PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE

5.661.177

5.263.009

Prihodki iz opravljanja investicijskih storitev in poslov

3.098.134

3.032.955

1.270.527

1.111.587

597.704

590.113

posredovanje naročil
izvrševanje naročil
neto prihodki iz trgovanja za svoj račun

-1.269

17.276

gospodarjenje s finančnimi instrumenti

1.186.162

1.226.479

investicijsko svetovanje

0

0

15.000
30.010

0
87.500

0

0

2.293.539

2.044.028

0

0

269.504

186.026

0

0

1.463

215

B. ODHODKI

872.841

1.160.984

Odhodki iz storitev in poslov v zvezi s finančnimi instrumenti

817.475

626.342

Odhodki v zvezi s KDD-družbo in njej podobnimi organizacijami

750.727

572.276

44.012

39.980

izvedba prvih ali nadaljnjih prodaj z obveznostjo odkupa
izvedba prvih ali nadaljnjih prodaj brez obveznosti odkupa
upravljanje večstranskih sistemov trgovanja
Prihodki iz pomožnih investicijskih storitev in poslov
Prihodki iz finančnih storitev (3.točka 151. člena ZTFI)
Prihodki iz dodatnih finančnih storitev (4. točka 151. člena ZTFI)
Skrbniške in druge storitve ali posli (5. točka 151. člena ZTFI)
Prihodki, povezani z zmanjšanjem oslabitev in rezervacij

Odhodki v zvezi z borzo VP in njej podobnimi organizacijami
Odhodki v zvezi z organizacijami, ki opravljajo plačilni promet

22.736

14.086

Odhodki, povezani s povečanjem oslabitev in rezervacij

55.366

534.642
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(v EUR)

31. 12. 2017

31. 12. 2016

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

39.676.723
1.395.533
605.241
20.468
584.773
739.010
51.282
0
51.282
0
0
4.638.804
26.394
150
26.244
4.612.410
0
33.642.386
23.002.342
10.640.044

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
0
49.027.437
36.727.271
12.300.166

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

39.676.723
24.397.874
23.490.171
2.611.635
20.878.536
98.605
62.443
0
62.443
0
746.655
0
15.278.849
11.019.020
73.874
10.945.146
4.259.829
4.259.829
0
0

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

ZUNAJBILANČNA EVIDENCA
Finančni instrumenti, ločeno po storitvah
izvrševanje naročil
gospodarjenje s finančnimi instrumenti
sprejemanje in posredovanje naročil
SKUPAJ NETO SREDSTVA STRANK

2.932.895.934 3.315.613.400
2.770.522.024 3.170.484.618
68.949.720
67.564.011
93.424.190
77.564.771
2.932.895.934 3.315.613.400
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(v EUR)

31. 12. 2017

31. 12. 2016

837.615
837.615
0
98.605
739.010
0
837.615
837.615
0
739.010
98.605

1.819.442
1.819.442
0
959.532
859.910
0
1.819.442
1.819.442
0
859.910
959.532

SREDSTVA
Terjatve obračunskega računa BPD
do transakcijskega računa BPD
do transakcijskega računa za sredstva strank
do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije
Denarna sredstva na obračunskem računu BPD
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti obračunskega računa BPD
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Kotacija - vrsta FI
Borzna kotacija Slovenija - obveznice
Borzna kotacija Slovenija - prednostne delnice
Borzna kotacija Slovenija - redne delnice
Netržni FI Slovenija - blagajniški in komerc. zapisi

Netržni FI Slovenija - Hišni vzajemni skladi
Netržni FI Slovenija - obveznice
Netržni FI Slovenija - prednostne delnice
Netržni FI Slovenija - redne delnice
Borzna kotacija Avstralija - redne delnice
Borzna kotacija Avstrija - Certifikati

Posredovanje v
EUR

Delež
(%)

Gospodarjenje
v EUR

Delež
(%)

Skupaj v EUR

Delež
(%)

75.067.071,94

2,60

4.176.426,69

4,95

79.243.498,63

2,67

758.449,00

0,03

194.769,00

0,23

953.218,00

0,03

613.919.592,79

21,30

379.378,45

0,45

614.298.971,24

20,71

840.650,00

0,03

1.048.340,00

1,24

1.888.990,00

0,06

2.089,95

0,00

20.137.736,29

23,86

20.139.826,23

0,68
0,31

9.270.857,14

0,32

0,00

0,00

9.270.857,14

10.060.668,05

0,35

0,00

0,00

10.060.668,05

0,34

2.060.602.645,37

71,50

222.606,70

0,26

2.060.825.252,07

69,47

112.219,60

0,00

26,07

0,00

112.245,67

0,00

1.523,50

0,00

0,00

0,00

1.523,50

0,00

201.602,00

0,01

0,00

0,00

201.602,00

0,01

1.033.414,15

0,04

0,00

0,00

1.033.414,15

0,03

Borzna kotacija Belgija - redne delnice

194.885,33

0,01

0,00

0,00

194.885,33

0,01

Borzna kotacija BIH - delnice IDov

448.810,61

0,02

0,00

0,00

448.810,61

0,02

9.464,78

0,00

0,00

0,00

9.464,78

0,00

2.042.195,31

0,07

3,06

0,00

2.042.198,37

0,07

750.147,41

0,03

0,00

0,00

750.147,41

0,03

Borzna kotacija BIH - RS - delnice PIDov

42.722,97

0,00

0,00

0,00

42.722,97

0,00

Borzna kotacija BIH - RS - prednostne delnice

11.657,45

0,00

0,00

0,00

11.657,45

0,00

Borzna kotacija BIH - RS - redne delnice

728.719,64

0,03

0,00

0,00

728.719,64

0,02

Borzna kotacija Bolgarija - redne delnice

13.332,81

0,00

0,00

0,00

13.332,81

0,00

Borzna kotacija Črna gora - delnice IDov

33.389,68

0,00

0,00

0,00

33.389,68

0,00

Borzna kotacija Avstrija - ETF
Borzna kotacija Avstrija - redne delnice

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

Borzna kotacija Črna gora - ETF

4.848,59

0,00

0,00

0,00

4.848,59

0,00

5.433.534,56

0,19

0,00

0,00

5.433.534,56

0,18

Borzna kotacija Danska - redne delnice

159.762,35

0,01

0,00

0,00

159.762,35

0,01

Borzna kotacija Finska - redne delnice

102.364,44

0,00

0,00

0,00

102.364,44

0,00

Borzna kotacija Francija - ETF

268.273,35

0,01

5.416.436,44

6,42

5.684.709,79

0,19

9.974,50

0,00

0,00

0,00

9.974,50

0,00

2.723.179,50

0,09

1.338.057,96

1,59

4.061.237,46

0,14

8.912,76

0,00

0,00

0,00

8.912,76

0,00

152.390,83

0,01

0,00

0,00

152.390,83

0,01

57.047,29

0,00

0,00

0,00

57.047,29

0,00

Borzna kotacija Črna gora - redne delnice

Borzna kotacija Francija - prednostne delnice
Borzna kotacija Francija - redne delnice
Borzna kotacija Hong Kong - ETF
Borzna kotacija Hong Kong - redne delnice
Borzna kotacija Hrvaška - ETF
Borzna kotacija Hrvaška - obveznice

17.468,48

0,00

0,00

0,00

17.468,48

0,00

1.812.789,92

0,06

0,00

0,00

1.812.789,92

0,06

637,35

0,00

0,00

0,00

637,35

0,00

Borzna kotacija Irska - redne delnice

11.779,70

0,00

0,00

0,00

11.779,70

0,00

Borzna kotacija Italija - ETF

16.735,20

0,00

1.381.403,17

1,64

1.398.138,37

0,05

410.212,22

0,01

0,00

0,00

410.212,22

0,01

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

Borzna kotacija Italija - redne delnice
Borzna kotacija Izrael - redne delnice

86.849,29

0,00

0,00

0,00

86.849,29

0,00

194.482,53

0,01

0,00

0,00

194.482,53

0,01

Borzna kotacija Južna Koreja - redne delnice

7.439,77

0,00

0,00

0,00

7.439,77

0,00

Borzna kotacija Kanada - ETF

6.293,64

0,00

0,00

0,00

6.293,64

0,00

379,21

0,00

0,00

0,00

379,21

0,00

Borzna kotacija Kanada - redne delnice

597.432,24

0,02

0,00

0,00

597.432,24

0,02

Borzna kotacija Kanada - redne delnice

153.856,55

0,01

0,00

0,00

153.856,55

0,01

2.267,79

0,00

0,00

0,00

2.267,79

0,00

Borzna kotacija Madžarska - redne delnice

485.195,50

0,02

0,00

0,00

485.195,50

0,02

Borzna kotacija Makedonija - redne delnice

3.731.713,83

0,13

0,00

0,00

3.731.713,83

0,13

312.852,98

0,01

0,00

0,00

312.852,98

0,01

Borzna kotacija Japonska - redne delnice

Borzna kotacija Kanada - pravice

Borzna kotacija Luxemburg - ETF

Borzna kotacija Nemčija - Certifikati
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Borzna kotacija Nemčija - ETF
Borzna kotacija Nemčija - nakupni boni
Borzna kotacija Nemčija - obveznice
Borzna kotacija Nemčija - potrdila o lastništvu delnic

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

1.225.884,13

0,04

2.940.467,17

3,48

4.166.351,30

0,14

646.250,00

0,02

0,00

0,00

646.250,00

0,02

5.050,00

0,00

0,00

0,00

5.050,00

0,00

337.448,76

0,01

0,00

0,00

337.448,76

0,01

38.921,88

0,00

0,00

0,00

38.921,88

0,00

11.589.693,49

0,40

2.331.071,23

2,76

13.920.764,72

0,47

37.986,98

0,00

0,00

0,00

37.986,98

0,00

Borzna kotacija Nizozemska - redne delnice

607.481,66

0,02

808.945,20

0,96

1.416.426,86

0,05

Borzna kotacija Norveška - redne delnice

190.131,58

0,01

7,77

0,00

190.139,35

0,01

Borzna kotacija Romunija - redne delnice

31.283,28

0,00

0,00

0,00

31.283,28

0,00

Borzna kotacija Singapur - redne delnice
Borzna kotacija Srbija - prednostne delnice
Borzna kotacija Srbija - redne delnice
Borzna kotacija Španija - pravice

17,58

0,00

0,00

0,00

17,58

0,00

19.243,10

0,00

0,00

0,00

19.243,10

0,00

808.838,45

0,03

0,00

0,00

808.838,45

0,03

3.901,43

0,00

0,00

0,00

3.901,43

0,00

Borzna kotacija Španija - redne delnice

196.952,90

0,01

0,00

0,00

196.952,90

0,01

Borzna kotacija Švedska - ETF

346.027,96

0,01

0,00

0,00

346.027,96

0,01

Borzna kotacija Švedska - redne delnice

58.541,06

0,00

0,00

0,00

58.541,06

0,00

Borzna kotacija Švica - ETF

19.217,40

0,00

0,00

0,00

19.217,40

0,00

1.969.717,28

0,07

0,00

0,00

1.969.717,28

0,07

Borzna kotacija Švica - redne delnice
Borzna kotacija Turčija - redne delnice
Borzna kotacija Velika Britanija - ETF
Borzna kotacija Velika Britanija - obveznice
Borzna kotacija Velika Britanija - potrdila o lastništvu
delnic

Borzna kotacija Velika Britanija - redne delnice
Borzna kotacija ZDA - Certifikati

15.774,33

0,00

0,00

0,00

15.774,33

0,00

276.965,25

0,01

3.494,37

0,00

280.459,62

0,01

9.218.590,46

0,32

6.966.657,08

8,25

16.185.247,54

0,55

247.661,04

0,01

0,00

0,00

247.661,04

0,01

1.518.056,79

0,05

365.802,92

0,43

1.883.859,71

0,06

7,50

0,00

0,00

0,00

7,50

0,00

4.175.913,73

0,14

8.574.571,58

10,16

12.750.485,31

0,43

10.802,80

0,00

0,00

0,00

10.802,80

0,00

1.491.738,20

0,05

54.778,48

0,06

1.546.516,68

0,05

2,56

0,00

0,00

0,00

2,56

0,00

3.184,74

0,00

0,00

0,00

3.184,74

0,00

34.858.202,81

1,21

12.608.581,75

14,94

47.466.784,55

1,60

98.889,11

0,00

0,00

0,00

98.889,11

0,00

Netržni FI Hrvaška - redne delnice

4.469,68

0,00

0,00

0,00

4.469,68

0,00

Netržni FI Avstrija - vzajemni skladi

3.418,06

0,00

0,00

0,00

3.418,06

0,00

Borzna kotacija ZDA - ETF
Borzna kotacija ZDA - nakupni boni
Borzna kotacija ZDA - potrdila o lastništvu delnic
Borzna kotacija ZDA - pravice
Borzna kotacija ZDA - prednostne delnice
Borzna kotacija ZDA - redne delnice
Netržni FI Hrvaška - prednostne delnice

Netržni FI BIH - delnice IDov

2,25

0,00

0,00

0,00

2,25

0,00

57.519,34

0,00

158,45

0,00

57.677,79

0,00

313,16

0,00

0,00

0,00

313,16

0,00

Netržni FI Madžarska - redne delnice

1.379,04

0,00

0,00

0,00

1.379,04

0,00

Netržni FI Makedonija - redne delnice

197,49

0,00

0,00

0,00

197,49

0,00

1.503,46

0,00

0,00

0,00

1.503,46

0,00

226.944,11

0,01

0,00

0,00

226.944,11

0,01

9.505,54

0,00

0,00

0,00

9.505,54

0,00

77,55

0,00

0,00

0,00

77,55

0,00

21.077,84

0,00

0,00

0,00

21.077,84

0,00

2.995,50

0,00

0,00

0,00

2.995,50

0,00

Netržni FI ZDA - potrdila o lastništvu delnic

235.094,16

0,01

0,00

0,00

235.094,16

0,01

Netržni FI ZDA - redne delnice

418.554,73

0,01

0,00

0,00

418.554,73

0,01

11.058.029,46

0,38

2.486.863,44

2,95

13.544.892,90

0,46

6.894.307,69

0,24

12.968.222,03

15,36

19.862.529,72

0,67

2.881.898.551,15

100

84.404.805,30

100

2.966.303.356,43

100

Netržni FI BIH - redne delnice
Netržni FI Črna gora - obveznice

Netržni FI Nemčija - redne delnice
Netržni FI Švica - redne delnice
Netržni FI ZDA - obveznice
Netržni FI ZDA - pravice
Netržni FI ZDA - redne delnice
Netržni FI ZDA - ETF

Dobroimetje pri BPD
Dobroimetje pri tujih BPD
SKUPAJ PREMOŽENJE STRANK
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