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POSLOVNO POROČILO 

PREGLED DOGAJANJA NA KAPITALSKIH TRGIH V LETU 2014 

GLOBALNI TRG 

Leto 2014 je bilo leto sorazmerno visokih rasti na delniških trgih in padanja zahtevanih donosnosti državnih 
obveznic na drugi strani. Pozitiven trend, z manjšimi korekcijami, traja že vse od prvega četrtletja 2009. 
Podobno kot v preteklih letih so bili tudi tokrat donosnejši razviti trgi. Razlog za višjo rast razvitih trgov je 
posledica v ekspanzivnih politikah centralnih bank razvitih držav, medtem ko so konflikti, politična 
nesoglasja in volitve v državah v razvoju na delniške trge teh držav imele negativen vpliv. Gledano 
generalno, bi lahko rekli, da so denarne politike centralnih bank ponovno zmagale nad konflikti, 
nesoglasji, volitvami in ne nazadnje tudi nad vojnami. Pomemben dejavnik pri rasti so bili tudi dobički 
podjetij, ki so s svojo rastjo povsem opravičili rast delniških indeksov, saj se kazalnik P/E v povprečju tekom 
leta ni bistveno spremenil (več o tem v nadaljevanju). 

Razlogov za nadaljevanje pozitivnega trenda je več, katerih skupna točka je ponovno politika 
pomembnejših centralnih bank, ki so še naprej vodile politiko poceni denarja. Ameriški FED je sicer po 
pričakovanjih že ob koncu leta 2013 pričel z zmanjševanjem tretjega (zadnjega) dela finančne stimulacije, 
ko je za 10 mrd USD na mesec postopoma zmanjševal odkup hipotekarnih obveznic. Odkup omenjenih 
obveznic se je zaključil v zadnjem četrtletju preteklega leta. Na ta način je ameriška centralna banka 
zaključila najbolj obsežen paket nekonvencionalne denarne politike v zgodovini. O tem kako uspešen je bil 
program kvantitativnega sproščanja, bo sodila zgodovina. Danes z gotovostjo lahko rečemo, da je dosegel 
pozitivne učinke, predvsem za ameriško gospodarstvo, delno (posledično) tudi za svetovno. Za enkrat kaže, 
da je bila odločitev povsem na mestu, kajti gospodarstvo je okrevalo bistveno hitreje kot v času velike 
depresije, ko je ameriška centralna banka vodila povsem diametralno denarno politiko. Ne glede na 
zaključek nekonvencionalne denarne politike pa FED še naprej ohranja ničelno ključno obrestno mero. 
Ugibanja o tem kdaj bi lahko pričel z dvigovanjem obrestne mere so za enkrat povsem različna, saj je 
odločitev o tem odvisna predvsem od višine gospodarske rasti in stopnje inflacije. Le ta je za enkrat nizka in 
ne predstavlja večje grožnje. 

Evropska centralna banka (ECB) je od pričetka finančno gospodarske krize s svojimi odločitvami bistveno 
zaostajala za svojimi ameriškimi kolegi, kar se je tudi odražalo v hitrosti okrevanja gospodarstva. V 
preteklem letu so tako končno znižali obrestno mero na nič odstotkov. Sočasno je ECB prvič posegla tudi po 
nekoliko neobičajnejših potezah, ko je prvič v zgodovini katerekoli centralne banke spustila obrestno mero 
za depozite, ki jih pri ECB hranijo komercialne banke v negativno območje. S tem ukrepom ECB pričakuje, 
da bodo banke denar posojale naprej in služile svojemu osnovnemu namenu, kar bi spodbudilo 
gospodarsko okrevanje t.i. problematičnih držav in posledično tudi zvišalo stopnjo inflacije. Zaradi 
zmanjšane gospodarske aktivnosti, nizke cene energentov in visoke brezposelnosti je evropsko 
gospodarstvo ob koncu leta zašlo v območje deflacije. Zaradi čedalje večjih deflacijskih pritiskov in 
počasnega okrevanja gospodarstev evropskih perifernih držav je ECB razmišljala, da bi tudi sama 
(podobno kot FED leta 2009) pričela »streljati z vsemi topovi« in sicer v obliki kvantitativnega sproščanja (to 
se je dejansko zgodilo v začetku leta 2015 o čemer bo več govora v nadaljevanju tega poročila). 

Tudi ostale pomembnejše centralne banke so vodile podobne denarne politike, ki so na takšen ali drugače 
način spodbujale gospodarsko rast. Še najbolj izraziti sta bili Japonska in Kitajska. Slednja je še dodatno 
znižala obrestne mere in kapitalske zahteve bank (v obliki rezerv) s čimer bi spodbudila kreditiranje 
prebivalstva. Dodatno je k rasti kitajskega trga pripomogla tudi odločitev kitajskih oblasti, da na šanghajski 
borzi omogoči trgovanje tudi malim (angl. retail) vlagateljem iz tujine. Do pred tem je bilo trgovanje na 
šanghajski borzi poleg domačih vlagateljev omogočeno samo največjim tujim institucionalnim vlagateljem.  
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v nadaljevanju. Pri ceni nafte je potrebno omeniti, da nizke cene blagodejno vplivajo na potrošnika, saj 
deluje podobno kot davčna olajšava, ki se neposredno pozna v višjem trošenju. 

Drugi dejavniki so imeli bolj ali manj lokalni vpliv. Od pomembnejših dogodkov naj omenimo volitve v 
Braziliji, Indiji in Turčiji ter ponovno politično krizo v Grčiji, potem ko je razpadla vladna koalicija. Tako so 
bili Grki ponovno v predvolilnem času. Ne glede na to kako interpretiramo ukrepe, ki jih je zahtevala 
trojka, lahko trdimo, da je Grčija že dosegla dno in bi bila ob nadaljevanju izvajanja ukrepov na poti 
počasnega okrevanja. Z zmago Sirize (v času pisanja tega poročila je to že dejstvo) in njihovim 
populističnim zahtevam se lahko zgodi, da Grčija ponovno zaide v negativni trend, ki bi okrevanje 
prestavilo v nedoločeno prihodnost.  

Zahtevani donosi državnih obveznic so nadaljevali trend zadnjih let in so se postopoma zmanjševali. Tako 
je zahtevani donos na nemško desetletno obveznico ob koncu leta dosegel zgodovinsko najnižje nivoje in je 
znašal dobrega pol odstotka. Seveda so zahtevani donosi ob politiki centralnih bank (ničelne obrestne mere 
in dodatno kvantitativno sproščanje) povsem razumljivi. Sočasno se pojavlja vprašanje do kam lahko 
zahtevane donosnosti gredo in ker prostora ni več veliko se že pojavljajo špekulacije, da bo naslednji balon 
tokrat nastal na državnih obveznicah (centralne banke bodo slej ko prej pričele z dvigovanjem obrestnih 
mer). 

Slika 2: Gibanje zahtevanih donosnosti pomembnejših 10-letnih državnih obveznic v letu 2014 (v odstotkih) 

 
Vir: Bloomberg  

Gibanje pomembnejših regionalnih in nacionalnih indeksov 

Pomembnejši nacionalni oziroma regionalni indeksi so se gibali skladno s pričakovanji glede na stanje 
posameznega gospodarstva. Med najpomembnejšimi indeksi razvitih trgov je največjo rast dosegel 
ameriški indeks S&P 500, ki je preračunan v evre v letu 2014 dosegel nekaj nad 25 % rast. Pri tem je 
potrebno poudariti, da je dolar v primerjavi z evrom v preteklem letu pridobil nekaj več kot 13 %, tako da 
je bila nominalna rast indeksa (v USD) dobrih 11 %. Indeks najpomembnejših evropskih delnic S&P 
EUROPE 350 je v preteklem letu pridobil nekaj manj kot 5 %, medtem ko je japonski indeks NIKKEI 225 
pridobil 7 %, merjeno v evrih kot tudi nominalno v jenih.  

Večja rast ameriških delnic je bila glede na stanje v gospodarstvu povsem upravičena, saj je bilo ameriško 
gospodarstvo med vsemi večjimi razvitimi gospodarstvi najbolj robustno. Tudi na splošno je slika 
ameriškega gospodarstva bistveno boljša od evropskega, o čemer več pišemo v nadaljevanju tega 
poročila. Da pa je rast indeksa S&P 500 zares upravičena in da se za enkrat še ne dela borzni balon so 
poskrbela podjetja, ki so v večini primerov izkazovala boljše poslovanje od pričakovanj in tudi stopnje rasti 
čistega dobička so bile povsem v skladu z rastjo indeksa, kajti kazalnik P/E se tekom leta ni bistveno 
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spreminjal. Gledano iz zgodovinskega vidika je P/E kazalnik trenutno blizu povprečja oziroma celo malo 
pod njim (tudi o tem v nadaljevanju).  

Delnice evropskih podjetij so dosegle bistveno nižjo rast kot ameriške, kar je glede na stanje gospodarstva 
povsem razumljivo. Tudi rast dobičkov podjetij je bila nižja kot v ZDA, tako da je rast indeksa v povprečju 
dosegla povsem realnih 5 %. Med posameznimi državami ni bilo večjega odstopanja, da bi lahko trdili, da 
je posamezna država (npr. Nemčija ali Španija) dosegla nadpovprečne donose. Na drugi strani so delnice 
japonskih podjetij, ki so po izjemni rasti v letu 2013 dosegle nekoliko nižje donose, kar je bilo povsem v 
skladu s pričakovanji.  

Slika 3: Gibanje izbranih indeksov na razvitih trgih v letu 2014 (preračunani v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Slika 4: Gibanje kazalnika P/E za MSCI WORLD (razviti trgi) in MSCI EM (trgi v razvoju) v letu 2014 

 
Vir: Bloomberg  

Pomembnejši indeksi držav v razvoju so se gibali vsak v svojo smer. Razlogi za takšno gibanje so bili 
povsem lokalne narave. Najbolj donosne so bile indijske delnice, ki so v preteklem letu preračunane v evre 
dosegle več kot 40 % donos (v lokalni valuti 30 %). Razlog za takšno rast je povsem politične narave, saj je 
na parlamentarnih volitvah v mesecu maju pričakovano zmagala liberalno usmerjena stranka. Za indijsko 
gospodarstvo je zmaga liberalne stranke nekaj novega in pričakovanja so, da se bo pod tokratno vlado 
indijsko gospodarstvo še bolj liberaliziralo in odprlo svoja vrata še več tujemu kapitalu. Posledično se je 
optimizem odrazil tudi v rasti delniškega indeksa, ki je med državami BRIC pridobil daleč največ vrednosti. 
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Drugi najbolj donosen trg je bil turški, ki je preračunan v evre pridobil dobrih 32 % (v lokalni valuti 26 %). 
Tudi v Turčiji so v letu 2014 potekale predsedniške volitve, na katerih je ponovno zmagal Erdogan. V 
začetku leta je bilo nekaj nejasnosti in zmaga Erdogana ni bila tako samodejna predvsem zaradi 
turbulentnega leta 2013, ko so se v Turčiji vrstile masovne protivladne demonstracije. Na koncu je Erdogan 
zmagal prepričljivo in turške delnice so pridobile celotno izgubo iz leta 2013. Kitajske delnice, ki kotirajo na 
borzi v Hong Kongu in so merjene z indeksom Hang Seng so dosegle donosnost v višini 15 %, kar je v veliki 
meri posledica rasti tečaja valute. Nominalno je indeks namreč pridobil zgolj 1,5 %. Stagnacija kitajskih 
delnic je povsem v skladu s stagnacijo kitajskega gospodarstva, ki sicer še vedno dosega rast BDP okrog 7 
%, kar je bistveno premalo za borzno evforijo. Omenjeni indeks stagnira vse od začetka leta 2011, ko je v 
lokalni valuti kumulativno pridobil vsega 3 %. Indeks brazilskih delnic (BOVESPA) je leto merjeno v evrih 
zaključil z 1,7 % negativnim donosom. Brazilskim delnicam je tekom leta sicer kazalo mnogo bolje in nekaj 
časa je že kazalo, da bodo podobno kot turške delnice v preteklem letu nadomestile izgubo iz leta 2013. 
Nato je na volitvah v začetku oktobra ponovno zmagala predsednica delavske stranke Dilma Rousseff, ki 
zagovarja levo usmerjeno politiko, katera se je v preteklem mandatu izkazala za neuspešno. Vlagatelji so 
temu primerno odreagirali in delnice so v povprečju do konca leta izgubile več kot 30 % in tako povsem 
izbrisale donos iz prvih devetih mesecev. 

Od največjih trgov v razvoju je daleč največjo izgubo pridelal indeks ruskih delnic (MICEX). O Rusiji je bilo 
že dokaj izčrpno napisano v uvodu. V tej krizi se je izkazalo, da je rusko gospodarstvo vse preveč odvisno 
od cen energentov, predvsem surove nafte in zemeljskega plina. V preteklem letu je šlo v Rusiji s pričetkom 
krize v Ukrajini dejansko vse narobe. Cena nafte se je začela zniževati in usoda plinovoda Južni tok je bila 
zapečatena, ko je Evropska komisija presodila, da je v nasprotju z energetsko strategijo Evrope. Evropa je z 
izbruhom ukrajinsko ruske krize presodila, da je potrebna alternativa ruskemu zemeljskemu plinu. Na eni 
strani so tako plani za graditev plinovoda, ki bo Evropo dosegel iz arabskega polotoka na drugi strani pa 
posamezne države planirajo, da se bo v prihodnjih letih zgradilo skupaj preko 30 plinskih terminalov, ki 
bodo sprejemali utekočinjen zemeljski plin iz ZDA. Ker je polovica ruskega proračuna odvisna od cen nafte 
(za leto 2014 so v vladi planirali povprečno ceno 93 USD za sodček) je bilo takoj, ko je cene nafte začele 
izgubljati vrednost jasno, da bo Rusija leto 2014 zaključila s proračunskim primanjkljajem in zaradi 
branjenja rublja tudi mnogo nižjim nivojem deviznih rezerv. Glede na razvoj dogodkov se tudi pričakuje da 
bo Rusija v letu 2015 beležila negativno gospodarsko rast. Celoten razvoj dogodkov, predvsem v drugi 
polovici leta je botroval k znižanju vrednosti indeksa v višini 37 % (merjeno v evrih). 

Slika 5: Gibanje pomembnejših indeksov na trgih v razvoju v letu 2014 (preračunani v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni.  
*Večina kitajskih delnic, ki so na voljo investitorjem in so rezidenti drugih držav, kotira na borzi v Hong Kongu. 

Delniški indeksi držav iz naše regije (Vzhodna in Jugovzhodna Evropa) so leto 2014 zaključili različno. Za 
razliko od prejšnjih let tokrat lahko govorimo, da so najvišjo rast dosegle delnice najpomembnejših podjetij 
Slovenije, Hrvaške in Srbije (Indeks SXYBP), ki so v povprečju zrasle 14 %. Največ so k rasti zaradi 
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privatizacijskih procesov prispevale delnice slovenskih podjetij, katerih indeks SBITOP je v preteklem letu 
pridobil slabih 20 %. Oba pomembnejša srednjeevropska indeksa sta se celotno leto gibala v ozkem 
trgovalnem hodniku (+/- 5 %) in leto zaključila nekoliko nižje kot leto prej. 

Slika 6: Gibanje izbranih indeksov na trgih Vzhodne in Jugovzhodne Evrope v letu 2014 (preračunani v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Med panogami je bila na globalni ravni najbolj donosna panoga zdravstva, ki že tretje leto zapored 
dosega najvišje donose. Občutljivo višjo donosnost sta dosegli še panogi informacijske tehnologije in javne 
oskrbe, katera je bila v preteklih letih ena izmed najmanj donosnih panog. Najbolj izrazit negativni donos 
je v luči padanja cen nafte povsem pričakovano dosegla panoga energije in surovin, katere gibanje 
vrednosti delnic je močno odvisna gospodarske rasti, predvsem držav razvoju. Od povprečja je nekoliko 
bolj odstopala tudi panoga telekomunikacijskih storitev, medtem ko so vse ostale panoge dosegle 
povprečne donose. Pri interpretaciji spodnjega grafikona je potrebno omeniti, da so donosi panog 
izračunani v USD, ki je v primerjavi z evrom v preteklem letu pridobil dobrih 13 % vrednosti.   

Slika 7: Donosi posameznih panog in globalnega indeksa S&P Global 1200 v letu 2014 (preračunani v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Surovinski trgi 

O surovinah, predvsem nafti je bilo v uvodu več ali manj že vse napisano, tako da bi se v tem delu 
osredotočili zgolj na ostale pomembnejše surovine. Cena bakra je merjena v evrih ostala skoraj 
nespremenjena, medtem ko se je v dolarjih občutno znižala. Cena bakra se vedno giblje v skladu s 
pričakovanji o gospodarski rasti globalne ekonomije. Tokratno znižanje je predvsem posledica ohlajanja 
gospodarske aktivnosti držav v razvoju, predvsem Kitajske in Rusije. Za rast cene zlata, ki v osnovi pomeni 
zavarovanje pred inflacijo in recesijo tudi v preteklem letu ni bilo posebnega razloga. Cena zlata merjena v 
evrih je v preteklem letu pridobila dobrih 10 %, kar je predvsem posledica rasti USD. Cena lesa se je gibala 
v dokaj ozkem trgovalnem hodniku, kar je bilo v skladu s pričakovanji, kajti cena lesa je močno odvisna od 
razvoja na ameriškem nepremičninskem trgu, ki je v letu 2014 beležil zmerno rast. Cena koruze pa je 
predvsem odvisna od vremena v ZDA in za leto 2014 je bilo značilno, da v predelih, kjer se pridela največ 
koruze ni bilo ekstremnih vremenskih pojavov.  

Slika 8: Gibanje izbranih indeksov surovin v letu 2014 (preračunani v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Valutni trgi 

Od najpomembnejših valut je v primerjavi z evrom v preteklem letu največ pridobil ameriški dolar in sicer 
13,6 %. Glavni razlog za rast dolarja, ki raste že šesto leto zapored je v gibanju makroekonomskih trendov. 
Gospodarska rast in stopnja brezposelnosti sta v ZDA bistveno boljši kot v Evropi. ZDA so ob koncu 
preteklega leta zaključile s kvantitativnim sproščanjem, medtem ko so se v Evropi o tem šele začeli 
pogovarjati. In ne nazadnje, del Evrope je tudi Grčija. Japonski jen se je v preteklem letu stabiliziral po tem, 
ko je leto prej izgubil dobrih 20 %. Švicarski frank je tekom celotnega leta ostal dobesedno nespremenjen, 
kar je predvsem zasluga švicarske centralne banke, ki je s poseganjem na valutni trg branila vrednost 
domače valute. To se je seveda spremenilo 15. januarja 2015 o čemer bo več napisanega v nadaljevanju. 

Od pomembnejših valut trgov v razvoju izstopata dve valuti: ruski rubelj in argentinski peso. O razlogih za 
depreciacijo ruskega rublja je bilo v tem poročilu že vse pojasnjeno. Glavni razlog za depreciacijo 
argentinskega pesa, katerega vrednost se je znižala za 20 % pa je v tem, da je vlada poskušala zaustaviti 
zmanjševanje deviznih rezerv na eni strani in zmanjšati razkorak med uradnim tečajem in menjalnim 
razmerjem na črnem trgu. Devalvacija je bila posledica ekonomske politike kabineta predsednice države 
Fernandezove, ki je po ponovni izvolitvi državljanom omejila možnost menjave domače valute v tujo valuto.  

Med ostalimi valutami je največjo rast dosegla indijska rupija, ki je v primerjavi z evrom pridobila 11 %. Kot 
omenjeno je bila to predvsem posledica optimizma, ki ga je na trg prinesla izvolitev liberalne stranke na 
vrh indijskega političnega prostora. Brazilski real, ki je v letu 2013 izgubil skoraj četrtino vrednosti se je v 
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preteklem letu stabiliziral v primerjavi z evrom, medtem ko je v primerjavi z dolarjem še dodatno izgubil. 
Podobno kot za real velja tudi za turško liro, ki v letu 2013 v primerjavi z evrom izgubila 27 % vrednosti. 

Slika 9: Gibanje izbranih valutnih tečajev razvitih držav v primerjavi z evrom (ZDA, Švica in Japonska) v letu 2014 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Slika 10: Gibanje izbranih valutnih tečajev držav iz trgov v razvoju v primerjavi z evrom (Turčija, Rusija, Indija, Brazilija 
in Argentina) v letu 2014 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Makroekonomska slika se je v preteklem letu nekoliko izboljšala v primerjavi s preteklimi leti. Največja 
svetovna gospodarstva so se stabilizirala, predvsem z vidika zajezitve padanja stopnje brezposelnosti, kar je 
tudi privedlo do zmernega povečevanja ekonomske aktivnosti, ki je merjena v stopnji rasti BDP.  

Še vedno velja, da so pri okrevanju največ naredile ZDA, ki so tudi prve začele aktivno sanirati 
gospodarstvo po začetku finančne krize. Po izjemni rasti, ki ga je dosegalo kitajsko gospodarstvo pred 
finančno krizo, se je po nekajletnem padanju stopnja rasti ustalila nekaj nad sedmimi odstotki. Za Kitajsko 
oziroma predvsem za njene trenutne potrebe, gospodarska rast v višini sedmih odstotkov pomeni t.i. 
prelom med recesijo in konjunkturo. Gospodarska rast se je v Rusiji ponovno zaustavila in se pričakuje, da 
bo v luči ukrajinske krize v letu 2015 ponovno zašla v območje recesije. Gospodarstvo evroobmočja kljub 
vsem težavam (deflacija, Grčija) ponovno beleži pozitivno gospodarsko rast, res da minimalno a vseeno. 
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Na splošno lahko trdimo, da se je globalna gospodarska aktivnost po turbulentnih letih stabilizirala in 
predstavlja solidne temelje za povečano gospodarsko aktivnost v bližnji prihodnosti.   

Slika 12: Gibanje BDP v izbranih regijah v obdobju dec. 2005 - dec. 2014 (v odstotkih)* 

 
Vir: Bloomberg.  

*Vrednosti predstavljajo spremembo BDP v % glede na četrtletje preteklega leta (angl. Annualized). 

Slika 13: Gibanje stopnje brezposelnosti v ZDA in EU v obdobju dec. 2006 - dec. 2014 

 
Vir: Bloomberg 

Če nekoliko več pozornosti usmerimo v za nas najbolj pomembna gospodarstva evroobmočja in ZDA, 
lahko vidimo bistvene razlike, ki kažejo dokaj različno kondicijo gospodarstev. Glavni vzrok za razlike je v 
politiki centralnih bank. V ZDA je FED že leta 2009 z ukrepi odločno posegel v  dotedanjo denarno politiko, 
medtem ko se je ECB s svojimi odločitvami kar nekaj časa obotavljala. Pri odločitvah centralnih bank je 
potrebno poudariti vlogo, ki jo imata centralni banki. Naloga, ki jo ima ameriški FED je, da poleg 
stabilnosti cen (kontrola inflacije) sočasno skrbi tudi za ustvarjanje pogojev za rast ameriškega 
gospodarstva. ECB ima na drugi strani zgolj nalogo zagotavljati stabilnost cen. To pa še ne pomeni, da ji ni 
potrebno skrbeti za gospodarsko rast. 

V tej luči si lahko tudi razlagamo posamezne odločitve, ki sta jih obe centralni banki sprejeli po začetku 
finančne krize. Ameriški FED je zaradi bojazni pred recesijo že jeseni 2007 začel z agresivnim nižanjem 
obrestnih mer, medtem ko je ECB še poleti 2008 dvignila ključno obrestno mero, ker se je bala inflacijskih 
pritiskov. Podobno napako je ECB storila leta 2011, ki je kar dvakrat dvignila obrestno mero, ker se je 
inflacija približala trem odstotkom. Napačna politika takratnega vodstva ECB (Predsednik je bil J.C. Trichet) 
se je več kot očitno odražala v gospodarski aktivnosti, ki se na koncu odraža v stopnji brezposelnosti. ZDA 
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so trend povečevanja brezposelnosti z agresivno denarno politiko zaustavile že leta 2010, medtem ko se je 
v Evropi ta trend pričel obračati šele proti koncu leta 2013, ko je vajeti odločanja v ECB prevzela nova 
ekipa na čelu s predsednikom Draghijem. Iz slike 14, ki kaže gibanje inflacije je razvidno, da so bile ocene 
evropskih centralnih bankirjev povsem napačne, saj so povzročile, da se je v državah evroskupine ob koncu 
leta 2014 začela pojavljati deflacija. Delno je deflacija posledica nizkih cen energentov, predvsem surove 
nafte, vendar je še vedno bistvena razlika med ZDA in evroobmočjem.  

Slika 14: Gibanje stopnje inflacije v ZDA in evroobmočju v obdobju dec. 2006 - dec. 2014 

 
Vir: Bloomberg 

Omenjene razlike ključnih gospodarskih kazalnikov (stopnja brezposelnosti in rast BDP) se kažejo v stopnji 
zaupanja potrošnikov, ki svoje zaupanje kažejo v trošenju. Ker v razvitih gospodarstvih največjo utež v 
strukturi BDP pomenijo storitve (med 60 in 70 %), ki so neposredno odvisne od povpraševanja v sami državi 
(storitve v večini primerov niso izvozni produkt), je gibanje indeksa storitev eden najbolj pomembnih 
makroekonomskih kazalnikov. Spodnja slika nam nazorno pokaže, da je notranja potrošnja v ZDA 
okrevala bistveno hitreje kot v Evropi in je trenutno na nivoju izpred krize. V državah evroskupine pa je slika 
povsem drugačna, kajti indeks se je v leta 2010 obrnil v drugo smer in je nakazoval ohlajanje 
gospodarstva. Kot rečeno, so razlike predvsem posledica napačnih odločitev ECB. 

Slika 15: Gibanje indeksov storitev (angl. Services) v ZDA in evroobmočju v obdobju dec. 2006 - dec. 2014 

 
Vir: Bloomberg 

* Vrednost indeksa nad 50 pomeni ekspanzijo, medtem ko se pri vrednostih pod 50 aktivnosti zmanjšujejo 

Za konec tega poglavja je vseeno potrebno poudariti, da so se mišljenje in dejanja ECB s prihodom 
Draghija na čelo institucije bistveno spremenila in danes ECB deluje povsem v smeri, ki je opora 
gospodarstvu.  
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SLOVENIJA 

Za razliko od preteklih nekaj let tokrat lahko prvič govorimo o izrazitem pozitivnem trendu na slovenskem 
kapitalskem trgu, katerega razlog najdemo v privatizacijskem procesu, ki se je začel v drugi polovici 
preteklega leta. Za stabilizacijo javnih financ, ki se začne s proračunom in zmožnostjo države, da se 
zadolžuje po sprejemljivih obrestnih merah, sta bila začetek privatizacijskega procesa in sanacija bančnega 
sistema ključna. Državo sicer v bližnji prihodnosti čakajo še nepriljubljene strukturne reforme (pokojninska, 
zdravstvena in trg dela), vendar je bil za kredibilnost države pred vlagatelji, ki državi posojajo, ključnega 
pomena začetek privatizacijskega procesa. 

In kaj je privatizacijski proces pozitivnega doprinesel na kapitalskih trgih?  

 Zahtevana donosnost državnih obveznic se je krepko zniževala tekom celega leta, tako je Slovenija 
trenutno v situaciji, ko svoje dolgove lahko reprogramira po najnižjih obrestnih merah v zgodovini, 
kar bo dolgoročno imelo pozitivne učinke na državni proračun, saj se bo delež proračuna ki ga 
trenutno namenjamo za plačilo obresti bistveno znižal. Na ta način se bo proračunski primanjkljaj 
znižal, kar bo pomenilo, da bodo strukturne reforme lahko manj ostre, kot bi bile v nasprotnem 
primeru. Samo za predstavo, po hitrih izračunih vsaka odstotna točka zahtevane donosnosti 
pomeni približno 150 mio pozitivnih učinkov na državni proračun (ob predpostavki, da se celoten 
dolg reprogramira). 
 

 V kolikor bodo kupnine iz privatizacije uporabljene za znižanje javnega dolga in ne bodo končale 
kot del tekoče porabe, bo država ponovno dobila nekoliko več prostora za dodatno zadolževanje. 
Seveda mora biti dodatno zadolževanje namensko, za infrastrukturne projekte, ki bodo dolgoročno 
prinašali nova delovna mesta in ne za ohranjevanje socialnih pravic, ki dolgoročno ne prinašajo 
novih delovnih mest ampak zgolj povečujejo luknjo v državnem proračunu. 
 

 Na ljubljansko borzo je z začetkom privatizacije prišel tudi svež denar, predvsem tujih 
institucionalnih vlagateljev, kar se je na koncu odrazilo v višjih cenah delnic.  
 

 Transparentno vodeni postopki in sodelovanje vseh vpletenih (člani prodajnega konzorcija, uprave 
družb, finančni svetovalci in ne nazadnje tudi sindikati in predvsem nevmešavanje politike v proces) 
v prodajnem procesu so se izkazali v končni ceni, ki je bistveno nad pričakovanji vseh vpletenih in 
odraža pošteno vrednost podjetja. Tak postopek se je vodil v primeru Letrike d.d. in Aerodroma 
Ljubljana d.d., ki sta bila na koncu prodana strateškima partnerjema po cenah, ki sta več kot 
pošteno odražala vrednost podjetja. V teh dveh primerih je bila dosežena cena, za katero je 
prevzemnik plačal konkretno premijo. 
 

 Kot rečeno, zaključeni prodajni postopki privedejo do t.i. odkritja cene (angl. price discovery), ki je 
bila za slovenski trg še kako dobrodošla, kajti cene delnic so bile pred tem močno podcenjene. 

 

Poleg privatizacijskih procesov je potrebno omeniti tudi zaključek prodaje Mercatorja, v katerega ni nihče 
več verjel in po »histeriji«, ki so jo tik pred zaključkom izvajali določeni politiki, sindikati in mediji se je 
zdelo, da do prodaje tudi tokrat ne bo prišlo. Najbolj »smešno« pri vsem procesu je bilo, da so omenjeni 
ves čas poudarjali (nekateri očitno celo verjeli), da Agrokor nima denarja in da do prevzema v nobenem 
primeru ne bi prišlo. Na koncu se je izkazalo, da je Agrokor denar imel, saj so člani prodajnega konzorcija 
kupnino do konca polletja že dobili nakazano na svoje račune. Skupna vrednost transakcije med prvo 
ponujeno ceno, ki je bila 221 EUR za delnico in končno ceno 86 EUR za delnico je v višini 570 mio EUR. 
Ne glede na vse dogajanje okrog prodaje Mercatorja, in oportunitetno izgubo za delničarje je kot največji 
zmagovalec izšla skupina Pivovarna Laško (in delno tudi banke), ki je zmanjšala neto dolg do te mere, da ji 
omogoča dolgoročno poslovanje in predvsem iskanje strateškega partnerja. 
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Slika 16: Gibanje zahtevane donosnosti 10-letne slovenske obveznice v letu 2014 (v odstotkih) 

 
Vir: Bloomberg  

V prvi polovici leta se je zdelo, da v letu 2014 ne bo bistvenih pretresov in da bomo leto zaključili v luči 
privatizacije in pozitivnega dogajanja na kapitalskih trgih. Temu seveda ni bilo tako, saj je takratna vlada 
napovedala (po razprtijah znotraj največje koalicijske stranke) razpustitev parlamenta in predčasne volitve. 
Ko so odgovorni končno odločili kdaj naj bodo predčasne volitve izvedene (začetek julija) je na volitvah 
zmagala (pred volitvami na novo ustanovljena) Stranka Mira Cerarja. Operativno vlado smo dobili šele 
septembra in v vmesnem času izgubili dva dragocena meseca. Tik pred volitvami je za šok na kapitalskih 
trgih poskrbela takratna premierka, ki je v luči populizma zaustavila privatizacijski proces Telekoma 
Slovenije d.d. S to potezo je ponovno zamajala težko pridobljeno kredibilnost Slovenije, kar bo na koncu 
verjetno prispevalo k nižji kupnini za Telekom Slovenije d.d. Poleg že omenjenih prodajnih procesov se je v 
letu 2014 začel tudi proces o prodaji večinskega deleža Cinkarne Celje d.d., za katerega se pričakuje, da 
bo zaključen v letu 2015. 

Nova vlada, katero vodi premier Miro Cerar je bila sprva dokaj nenaklonjena nadaljevanju privatizacijskih 
postopkov kot tudi drugih potrebnih reform, vendar se je retorika spremenila kmalu po prevzemu vlade, ko 
so ugotovili v kakšnem stanju so javne finance in kakšne zaveze je Slovenija pred tem podala Evropski 
komisiji. Od takrat prodajni postopki tečejo naprej po ustaljenem redu in osrednji delniški indeks je leto 
2014 zaključil z 20 odstotnim donosom.  

Slika 17: Gibanje indeksa slovenskih delnic SBITOP v letu 2014  

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Ob koncu leta je država po vzoru reševanja NLB d.d., NKBM d.d. in Abanke Vipe d.d. razlastila tudi 
delničarje in imetnike podrejenega dolga Banke Celje d.d. O pravilnosti (pravičnosti) razlastitve bo 
podobno kot v prej omenjenih primerih tudi o tem primeru odločalo sodišče.  

Makroekonomska slika 

Gospodarska aktivnost se je v Sloveniji ob koncu preteklega leta in predvsem v letu 2014 končno začela 
povečevati in je tako ena izmed zadnjih držav članic EU, ki ji je uspelo obrniti negativni trend. To ne 
pomeni, da je Slovenija dokončno izšla iz krize, ki se je začela leta 2009. To samo pomeni, da je na pravi 
poti okrevanja in da nas čaka še veliko dela.  

Slika 18: Gibanje BDP v Sloveniji in v evroobmočju v obdobju dec. 2005 - dec. 2014 (v odstotkih) 

 
Vir: Bloomberg 

Za začetek okrevanja je bila bistvena ponovna vzpostavitev kredibilnosti pred očmi tujih vlagateljev, ki jo je 
Slovenija začela pridobivati z začetkom privatizacije in sanacijo bančnega sistema. O sami sanaciji 
bančnega sistema bi lahko pisali na dolgo in široko, vendar bi na tem mestu omenili samo to, da nas je 
davkoplačevalce zaradi počasne odzivnosti slovenskih institucij (kriza se je začela že ob koncu leta 2008) z 
vsakim zamujenim letom sanacija stala bistveno več kot bi nas, če bi pravočasno pričeli s sanacijo in tudi s 
prepotrebnimi reformami. Slovenija je zašla v tako globoko recesijo, ker je krizo pričakala povsem 
nepripravljena. Zaradi nadpovprečno visoke gospodarske rasti, ki jo je Slovenija beležila po vstopu v EU, so 
se posledično nadpovprečno zviševale tudi plače, predvsem med leti 2008 in 2011 kot posledica zgrešene 
plačne reforme v javnem sektorju.  

Slika 19: Gibanje povprečne bruto mesečne plače (indeksirano) v Sloveniji v obdobju dec. 2005 - dec. 2014 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Kot posledica je Slovenija ob leta 2008 beležila stopnjo brezposelnosti, ki je bila nižja od povprečja EU. 
Posledično je bila v časih konjunkture izven okvirov realnosti tudi višina proračuna Republike Slovenije. 
Predvsem je bila nerealna prihodkovna stran in ker država ni bila strukturno pripravljena na večjo 
gospodarsko krizo se je s povečanjem brezposelnosti s sočasnim povečevanjem javnega dolga povečeval 
tudi proračunski primanjkljaj. Ker slovensko gospodarstvo temelji na izvozni dejavnosti, se je v času krize, 
ko so se naročila na ključnih izvoznih trgih začela zmanjševati, stopnja brezposelnosti povečevala hitreje kot 
povprečje EU. Podobno kot v evroobmočju je tudi v Sloveniji kriza doživela vrh leta 2013, je tudi v Slovenji 
točka preloma več kot očitno leto 2013. Kot rečeno bo obdobje okrevanja trajalo kar nekaj časa, da tudi 
makroekonomska slika pride na nivoje, ki jih je Slovenija doživljala pred začetkom gospodarske krize. 

Slika 20: Gibanje stopnje brezposelnosti v Sloveniji in EU v obdobju dec. 2005 - dec. 2014 (v odstotkih) 

 
Vir: Bloomberg 

Ker ima Slovenija izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo se je kazalnik industrijske proizvodnje, po 
velikem padcu med letoma 2008 in 2009, v sredini leta 2009 počasi začel obračati v pozitivno smer, 
katera se ni spremenila vse do danes. Danes je stopnja industrijske proizvodnje zaradi povečanega 
povpraševanja v ključnih izvoznih državah že na nivojih izpred začetka gospodarske krize (slika 21). Na 
drugi strani je pa kazalnik prodaje na drobno na najnižji točki v zadnjih letih. In ravno v tem je največji 
problem Slovenije kot izrazito izvozno usmerjene države. Predhodne vlade oziroma parlamenti niso uspeli 
izvesti strukturne prilagoditve, ki bi javne izdatke prilagodili največjemu generatorju rasti in delovnih mest, 
to so pa izvozno naravnana podjetja.  

Slika 21: Gibanje industrijske proizvodnje in prodaje na drobno v Sloveniji v obdobju dec. 2005 - dec. 2014 

 
Vir: Bloomberg 
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Zaupanje med potrošniki se po koncu leta 2012, počasi vzpenja in je danes nad nivoji, ki smo jim bili priča 
v obdobju, ki je bil za Slovenijo najslabše (2009 – 2012). Zaupanje med potrošniki se je začelo izboljševati 
v zadnji četrtini leta 2012, ko je druga Janševa vlada najavila privatizacijski postopek in začela s postopki 
za ustanovitev slabe banke, kar je bil ključni dejavnik pri sanaciji bančnega sistema. Zaupanje v državo se 
je počasi začelo izboljševati in vlada je ponovno dobila možnost za zadolževanje, ki je takrat državo rešila 
grškega scenarija. Od takrat naprej zaupanje potrošnika raste, vendar bo za nadaljnjo rast potrebno storiti 
kaj več kot zgolj nadaljevati s privatizacijo. Potrebne bodo predvsem strukturne reforme s katerimi Slovenija 
odlaša vse od konca prejšnjega stoletja. 

Slika 22: Zaupanje potrošnika v Sloveniji v obdobju dec. 2005 - dec. 2014 

 
Vir: Bloomberg 

V zadnjih 10 in več letih je vladam uspelo skozi državni zbor spraviti zgolj »kozmetične« popravke ključnih 
zakonov, ki so se ob gospodarski krizi izkazali za neučinkovite. Slovenijo, v kolikor hoče naslednjo 
gospodarsko krizo pričakati pripravljena, čaka konkretno reformiranje zdravstvenega in pokojninskega 
sistema, sistema javne uprave in širšega sektorja država, šolskega sistema, delavno pravne zakonodaje ter 
ne nazadnje tudi davčnega sistema.  

Slika 23: Gibanje razlike (angl.: Yield Spread) med zahtevano donosnostjo dolgoročne slovenske in nemške državne 
obveznice v obdobju sep. 2009 - dec. 2014 (v odstotnih točkah) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

* Podatki o zahtevani donosnosti slovenske dolgoročne obveznice so na voljo samo od začetka septembra 2009 (Vir: Bloomberg) 
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Trenutni proračun ni razvojno naravnan in kot tak trenutno prinaša 1,4 mrd EUR primanjkljaja. Javni dolg 
se je v Sloveniji v letu 2014 povzpel preko 80 % BDP in prostora za nadaljnje zadolževanje ni več, ker že 
danes slovenski davkoplačevalci plačujemo za stroške obresti skoraj 1 mrd EUR oziroma 11 % proračunskih 
prihodkov. V primeru nadpovprečne gospodarske rasti lahko pričakujemo, da se bo proračun (v primeru 
neizvajanja reform) počasi izravnal, kar pa bo premalo, da Slovenija izkoristi svoj gospodarski potencial. 
Za večjo konkurenčnost Slovenija nujno potrebuje omenjene strukturne reforme, saj se samo za pokojninski 
sistem vsako leto iz proračuna nameni 1,5 mrd EUR. Poleg tega potrebuje večji del proračuna, ki bo 
namenjen razvoju infrastrukture in vsaj konkurenčen davčen sistem (predvsem obdavčitev dela), ki bo 
privabljal tuje naložbe, brez katerih bo Slovenija težko parirala razvoju sosednjih držav. Zato pričakujemo 
dovolj modrosti in pragmatičnosti pri vodenju države, da bodo odgovorni storili vse kar je v njihovi moči, 
da bo Slovenija ponovno postala atraktivna in konkurenčna država. Začetek privatizacijskega procesa in 
sanacija bančnega sistema je Slovenijo ponovno postavilo med države, ki jim institucionalni investitorji 
zaupajo. Stopnja zaupanja je razvidna iz razlike med zahtevano donosnostjo dolgoročne obveznice 
Slovenije in Nemčije (Slika 23), kjer je ta razlika na zgodovinsko najnižjih nivojih.  
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NAPOVEDI IN PRIČAKOVANJA ZA LETO 2015 

GLOBALNI TRGI 

Leto 2014 je bilo leto rasti in okrevanja. Zapustilo nam je tudi nekaj odprtih vprašanj, s katerimi se bomo 
soočali v letu 2015 in nekatera izmed njih bodo imela tudi vpliv na smer gibanja kapitalskih trgov. Največ 
se pričakuje od programa kvantitativnega sproščanja, ki ga je v začetku tega leta sprejela ECB. 1.600 mrd 
EUR dodatne likvidnosti v letu in pol bi moralo biti dovolj za boj z deflacijo in za zagon evropskega 
gospodarstva. Ponovno se je odprlo vprašanje grške krize in v času ko pišemo to poročilo, je grška vlada 
zaprosila za štiri mesečno podaljšanje obstoječe pomoči, kar naj bi bilo dovolj časa, da se nova grška 
vlada z drugimi članicami ECB dogovori o novem dogovoru. Države in institucije, ki so pomagale Grčiji v 
času največje krize so pri vračilu dolga neomajne in niso pripravljene na nadaljnje odpise, ki jih je v 
začetku predlagala (in po enem tednu pogajanj od njega odstopila) nova grška vlada. Ponovno se je 
začelo razmišljati tudi o grškem izstopu iz evroobmočja, kar bi na razvoj kapitalskih trgov nedvomno imelo 
kratkoročni vpliv.  

V ZDA se pričakuje, da bo centralna banka (FED) v drugi polovici leta pričela s postopnim dvigom obrestnih 
mer. To bi bil prvi dvig po letu 2007 in danes je težko predvideti, kako bodo na to reagirali kapitalski trgi. 

Naslednja zapuščina prejšnjega leta je tudi ukrajinsko ruska kriza, ki bi z izbruhom konflikta na regijo 
imela negativne posledice tako za kapitalske trge kot tudi in predvsem za splošno stabilnost celotne regije 
(vključno z EU). Vpleteni strani (Ukrajina in Rusija) sta se v začetku leta 2015, ob pomoči Nemčije in 
Francije, dogovorili o prenehanju boja na kriznem območju. Mirovni sporazum sicer stoji na sorazmerno 
krhkih temeljih, kar pa je še vedno bolje kot položaj, v katerem je bila regija pred tem. Vsaka negativna 
sprememba situacije bi lahko imela vpliv na smer kapitalskih trgov.  

Cena surove nafte je od polovice leta 2014 naprej imela izrazit negativen trend, ki se je v prvih tednih 
letošnjega leta nadaljeval, tako da se je cena od začetka lanskega leta prepolovila. Za potrošnika in 
gospodarstvo (razen energetskih družb) so nizke cene energentov vsekakor pozitivna novica in imajo večji 
vpliv kot vsaka davčna reforma. Nizke cene surove nafte imajo negativen vpliv na gospodarstva držav, ki se 
pretežno preživljajo s proizvodnjo oziroma črpanjem surove nafte in zemeljskega plina. Največji negativen 
vpliv cen so tako doživele Rusija, Venezuela in Nigerija, delno pa tudi države bližnjega vzhoda. Cena 
surove nafte bo tako vplivala predvsem na razvoj dogodkov na trgih v razvoju. 

Stanje oziroma vrednotenje na kapitalskih trgih je sledeče: 

- Globalni delniški trgi so ob poplavi likvidnosti na trgu še vedno atraktivni in tudi sama vrednotenja so v 
območju dolgoletnega povprečja in kot taki niso napihnjeni. Ne glede na rekordne nivoje indeksov je 
povprečna letna rast v zadnjih dvajsetih letih še vedno pod povprečjem (indeks S&P 500) zadnjih 80 let. 
 
Slika 24: Gibanje kazalnika P/E za indeks S&P 500 (ZDA) za obdobje od leta 1954 naprej 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Podoben grafikon je tudi za zadnjih 20 let (od leta 1995 naprej) s tem, da je povprečje kazalnika P/E 
nekoliko višje in sicer 19,3. Višje povprečje je iskati v povečanju tehnoloških podjetij, ki so vključena v 
indeks od 90 let prejšnjega stoletja naprej. Za tehnološka podjetja je značilno, da imajo višjo stopnjo 
rasti (posledično višji P/E), ker investirajo večji del dobičkov v razvoj in zaradi tega izplačujejo nižjo 
dividendo oziroma dividende sploh ne izplačujejo.  
 
Slika 25: Gibanje kazalnika P/E za indeks MSCI World (globalni razviti trgi) za obdobje od leta 1995 naprej 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

 

Slika 26: Gibanje kazalnika P/E za indeks MSCI EM (globalni trgi v razvoju) za obdobje od leta 1995 naprej 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

 
V primeru, da bo okrevanje globalnega gospodarstva potekalo naprej po predvidevanjih, večje 
korekcije ne pričakujemo. Manjše korekcije se lahko zgodijo v primeru, da se zgodi kakšen 
nepredviden dogodek, kot so na primer omenjeni v začetku tega dela (Grčija, Ukrajina…)  
 

- Še največ nejasnosti je na primeru državnih obveznic, kjer so (v razvitih gospodarstvih) zahtevane 
donosnosti na najnižjih nivojih v zgodovini. Ker se zahtevana donosnost in cena obveznice gibata v 
obratni smeri lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo, predvsem ob morebitnem začetku dviga 
obrestnih mer v ZDA, korekcijo na cenah državnih obveznic. 
 

- Surovine, predvsem surova nafta in baker, so v letu 2014 in v začetku leta 2015 doživele konkreten 
popravek cen, tako da je trenutno težko napovedati smer gibanja omenjenih surovin. Za enkrat kaže, 
da bi se cene lahko obdržale na trenutnih nivojih. 
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- Na valutnem trgu, ob trenutnih razmerjih, lahko pričakujemo še naprej rast ameriškega dolarja in 
padanje vrednosti evra. Seveda pa je vse odvisno od politike centralnih bank, kar smo v začetku leta 
videli na primeru švicarskega franka, kaj se lahko zgodi v enem dnevu (frank je v primerjavi z evrom 
pridobil preko 20 %). 

SLOVENIJA 

Kot se je izkazalo v zadnjih dveh letih, bo gibanje slovenskega kapitalskega trga tudi v tem letu v veliki meri 
odvisno od političnih odločitev, predvsem v katero smer bo šel proces kapitalizacije. Če bo vlada 
nadaljevala po začrtani poti reform, se lahko nadejamo nadpovprečnih donosov, kot smo jih videli v 
preteklem letu, drugače pa slovenski trg lahko celo leto stagnira. Večjega padca vrednosti slovenskih delnic 
ne pričakujemo, ker so v primerjavi z delnicami v regiji še vedno podcenjene in izplačujejo nadpovprečno 
visoke dividende. Ponovitev lanskega leta bo odvisna od sledečih dejavnikov: 

• zaključeni že začeti privatizacijski procesi (predvsem Telekom Slovenije d.d.), 
• transparentno predstavljen in v državnem zboru sprejet dokument o klasifikaciji naložb, katerih 

lastnik je država, 
• politična stabilnost, 
• postopno zniževanje proračunskega primanjkljaja, 
• transparentno delovanje slabe banke (DUTB), 
• dokončna sanacija bančnega sistema in privatizacija nacionaliziranih bank, 
• stabilno davčno okolje in 
• začetek strukturnih reform (trg dela, pokojninski sistem, zdravstveni sistem in racionalizacija 

javnega sektorja). 
 

Pozitivni moment lahko pričakujemo predvsem v realizaciji privatizacijsko-prodajnih procesov (Telekom 
Slovenije d.d., Cinkarna Celje d.d. in Pivovarna Laško d.d.), ki so se začeli v letu 2014 in za katere se 
pričakuje, da se bodo zaključili v letošnjem letu.  
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ZBIRNA BILANCA STANJA 

    31.12.2014 31.12.2013 

      v EUR 

I. SREDSTVA 
  

1. Denarna sredstva 1.332.777 518.788 

2. Depoziti pri bankah in posojila 502.863 3.513.576 

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

84.091.127 67.441.298 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 3.956.014 4.420.621 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

7. 
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti 
denarnega trga 1.667.580 3.292.890 

8. Terjatve 1.363.243 116.511 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 92.913.604 79.303.684 

  Zunajbilančna sredstva 854.064 576.510 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   
1. Poslovne obveznosti 29.495 1.071.499 

a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih    
finančnih instrumentov 

21.536 0 

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

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

0 967.301 

d) Druge poslovne obveznosti 7.959 104.198 

2. Finančne obveznosti 0 0 

a) Posojila 0 0 

b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 

c) Druge finančne obveznosti 0 0 

3. Pasivne časovne razmejitve 203.903 217.525 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 92.680.206 78.014.660 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 80.379.645 95.381.341 

b) Vplačani presežek enot premoženja (1.168.322) 626.493 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih  
obračunskih obdobij (12.775.142) (10.719.598) 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali  čista izguba obračunskega  
obdobja 26.244.025 (7.273.576) 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 92.913.604 79.303.684 

  Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 854.064 576.510 
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ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 

      v EUR 
1. Prihodki od obresti 380.798 647.802 
2. Prihodki od dividend 3.226.430 3.018.655 
3. Drugi finančni prihodki 679.842 154.809 
4. Iztrženi dobički pri naložbah 7.960.159 1.341.329 
5. Neiztrženi dobički pri naložbah 24.870.671 6.519.673 
6. Drugi prihodki 0 426.344 
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 37.117.900 12.108.612 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 1.742.525 1.782.900 
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 60.552 61.968 
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 34.918 40.700 
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 6.828 10.022 
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 147.483 118.614 
13. Odhodki za obresti 0 51.802 
14. Drugi finančni odhodki 285.472 830.189 
15. Iztržene izgube pri naložbah 872.631 1.583.193 
16. Neiztržene izgube pri naložbah 3.657.150 6.245.604 
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 3.830.618 8.588.657 
18. Drugi odhodki 235.698 68.539 
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 10.873.875 19.382.188 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 26.244.025 (7.273.576) 
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 471.960 (122) 

22. 
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 1.640.282 (626.615) 

23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem 0 0 
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja 0 0 
25. Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba (20+21-22-23+/-24) 25.075.703 (6.647.083) 
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PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

RAČUNOVODSKE USMERITVE  
1. Obseg revidiranja 
Predmet revidiranja so računovodski izkazi Krovnega sklada ALPEN in podskladov za leto 2014, predpisani 
z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS; št. 77/11 s spremembami in 
dopolnitvami, v nadaljevanju ZISDU-2), s Sklepom o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada 
(Uradni list RS; št. 43/12), s Sklepom o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni 
list RS; št. 54/12) ter s Prospektom Krovnega sklada ALPEN z vključenimi pravili upravljanja. 

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

2.1 Posebnosti vrednotenja  
Za izkazovanje naložb v računovodskih izkazih se upošteva SRS 3, skupaj s posebnostmi SRS 38. 
Obrestovani vrednostni papirji se izkazujejo z obrestmi vred v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri 
izdaji vrednostnih papirjev. 

Obveznice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo v neodplačani 
nominalni vrednosti, pomnoženi s tečajem tega trga in v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji 
obveznic. Tako dobljeni vrednosti se prištejejo tudi obresti, izračunane v skladu in s pogoji, ki jih določi 
izdajatelj pri izdaji obveznic. 
Navadne delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po zadnjem 
dnevnem tečaju. 
Prednostne delnice se izkazujejo enako kot navadne delnice. 
Drugi vrednostni papirji se izkazujejo po zadnjem dnevnem tečaju organiziranega trga vrednostnih papirjev 
oziroma po udenarljivi vrednosti. V drugih primerih se izkazujejo po nakupni vrednosti, razen v primeru 
skupnega ovrednotenja. 

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

Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po 
nakupni vrednosti, razen v primerih skupnega ovrednotenja. 
Kadar upravljavec podsklada ugotovi, da je knjigovodska vrednost posameznega vrednostnega papirja, s 
katerim se ne trguje na trgu ali se z njim trguje neredno, premajhna ali prevelika, se lahko odloči za 
skupno ovrednotenje. 
Skupno ovrednotenje je ovrednotenje naložb podsklada na podlagi modela vrednotenja, ki ga soglasno 
sprejmeta upravitelj podsklada in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij.  
Pri skupnem ovrednotenju se vrednostni papir, ki ga je upravitelj podsklada ovrednotil na podlagi modela 
vrednotenja, izkaže po novi izračunani vrednosti. Če je izračunana vrednost nižja od knjigovodske, se 
razlika izkaže kot odhodek iz naslova slabitve naložbe. Prevrednotenje naložbe zaradi oslabitve se v 
poslovnem izidu pripozna takoj, ko je skupno ovrednotenje potrjeno. 
Prevrednotenje finančnih naložb zaradi izrednih oslabitev (stečaj, likvidacija oz. drug nepristranski dokaz) 
se v poslovnih knjigah podsklada zabeleži takoj, ko je mogoče tak dogodek potrditi na podlagi 
verodostojne knjigovodske listine. 

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

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

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

b. Depoziti pri bankah 

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

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

Ob sklenitvi repo posla lastništvo vrednostnih papirjev preide na kupca. Ta lahko z njimi razpolaga, vendar 
pa mora prodajalcu ob zaključku posla vrniti enake vrednostne papirje. Vsi prihodki iz naslova začasno 
kupljenih vrednostnih papirjev pripadajo osnovnemu lastniku in ne kupcu vrednostnih papirjev, razen če s 
pogodbo ni drugače dogovorjeno. 
Vrednostni papirji se ob sklenitvi posla knjižijo zunajbilančno in se dnevno vrednotijo glede na spremembo 
njihove poštene vrednosti. Denarna sredstva se evidentirajo kot dano zavarovano posojilo na strani sredstev 
v bilanci stanja. Obresti iz repo posla se dnevno razmejujejo. 

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

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

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

e. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 
Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov zajemajo naložbe v investicijske kupone in delnice odprtih 
kolektivnih naložbenih podjemov (investicijskih skladov), s katerimi se trguje na domačem in tujem 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Razvrščajo se med finančna sredstva, izmerjena po pošteni 
vrednosti preko poslovnega izida.  
Vrednotijo se po zadnjem znanem zaključnem tečaju trgovalnega dne borze, na kateri so bili investicijski 
kuponi oziroma delnice ciljnih skladov pridobljeni. Za tuje investicijske kupone in delnice ciljnih skladov se 
preračun iz tuje valute v EUR opravi na osnovi tečaja Tečajnice Banke Slovenije-referenčni tečaji ECB na 
dan preračuna v domačo valuto. 
V primeru, ko investicijski kuponi ne kotirajo na organiziranem trgu, se vrednotijo po zadnji znani vrednosti 
enote premoženja na dan sestave bilance stanja. 



KROVNI SKLAD ALPEN                                                                                                                                                          LETNO POROČILO 2014 

29 

f. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga 
Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga so finančne naložbe v delnice, ki niso 
sprejete ali s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Razvrščeni so v za prodajo 
razpoložljiva sredstva. Delnice se izkazujejo po pošteni vrednosti, ki izhaja neposredno iz nakupa 
finančnega sredstva.  
Izkazujejo se po nakupni vrednosti, razen v primeru skupnega ovrednotenja.  
Podsklad se na podlagi sprejetega modela vrednotenja lahko odloči za skupno ovrednotenje. Sprejeti 
model vrednotenja finančnih naložb zajema: 
• relativno vrednotenje s skupino primerljivih vrednostnih papirjev, 
• relativno vrednotenje glede na relevantni trg, 
• metodo diskontiranih pričakovanih dividendnih donosov, 
• diskont za netržnost in  
• javni razpis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

m. Prihodki 

Prihodki podsklada zajemajo prihodke od obresti, prihodke od dividend, druge finančne prihodke, iztržene 
dobičke pri naložbah, neiztržene dobičke pri naložbah in druge prihodke. 
Prihodki od obresti zajemajo obračunane obresti od depozitov na vpogled ter prihodke od obresti 
vrednostnih papirjev. 
Prihodki od dividend zajemajo vse prihodke iz naslova dividend, ki izvirajo iz finančnih naložb podsklada. 
Drugi finančni prihodki zajemajo prihodke iz naslova pozitivnih tečajnih razlik pripoznanih v skladu z 
vrednotenjem finančnih instrumentov, terjatev in obveznosti ter denarnih sredstev v tuji valuti. 

Iztrženi dobički pri naložbah zajemajo vse pozitivne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo 
nakupno ceno oziroma knjižno vrednostjo na dan 01. 01. obračunskega leta. 
Neiztrženi dobički pri naložbah zajemajo pozitivne razlike med nakupno in dnevno tržno ceno naložb. 
Povečujejo vrednost naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. 

n. Odhodki 

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

Odhodki iz upravljanja predstavljajo odhodke za upravljavsko provizijo. Družba za upravljanje je na 
podlagi 253. člena ZISDU-2 in v skladu s Prospektom Krovnega sklada ALPEN z vključenimi pravili 
upravljanja upravičena do provizije za upravljanje. Provizija za upravljanje se izračunava vsak obračunski 
dan glede na čisto vrednost sredstev podsklada in se izplačuje družbi za upravljanje iz sredstev podsklada 
enkrat mesečno, do petnajstega v mesecu za pretekli mesec. 
Odhodki v zvezi z banko skrbnico predstavljajo odhodke za provizijo skrbniku za opravljanje skrbniških 
storitev. Skrbnik je na podlagi 177. člena ZISDU-2 in v skladu s Prospektom Krovnega sklada ALPEN z 
vključenimi pravili upravljanja upravičen do provizije za opravljanje skrbniških storitev. Višina provizije za 
opravljanje skrbniških storitev je lahko največ 0,075 % od povprečne letne čiste vrednosti podsklada, ki pa 
se lahko glede na obseg vsote čistih sredstev vseh podskladov zmanjša. Provizija se izračunava vsak 
obračunski dan glede na čisto vrednost sredstev podsklada in se izplačuje skrbniku iz sredstev podsklada 
enkrat mesečno, v petnajstih dneh od izstavitve računa za pretekli mesec. 
Odhodki v zvezi z revidiranjem se podskladu zaračunajo na podlagi pogodbe o revidiranju letnih poročil. 
Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov se nanašajo na odhodke v zvezi z obveščanjem javnosti, ki 
lahko bremenijo podsklad v skladu s Prospektom Krovnega sklada ALPEN in pravili upravljanja. 
Odhodki v zvezi s trgovanjem se nanašajo na odhodke iz naslova plačil organizatorju trga, borznemu 
posredniku, klirinško depotni družbi, skrbniku in druge odhodke, ki se nanašajo na nakup in prodajo 
vrednostnih papirjev. 
Odhodki za obresti zajemajo odhodke za vračunane obresti od obveznic in odhodke za obresti od najetih 
posojil.  
Drugi finančni odhodki zajemajo odhodke iz naslova negativnih tečajnih razlik pripoznane v skladu z 
vrednotenjem finančnih instrumentov, terjatev in obveznosti ter denarnih sredstev v tuji valuti. 
Iztržene izgube pri naložbah zajemajo vse negativne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo 
nakupno ceno oziroma knjižno vrednostjo na dan 01. 01. obračunskega leta. 
Neiztržene izgube pri naložbah zajemajo negativne razlike med nakupno in dnevno tržno ceno naložb. 
Neiztržene izgube zmanjšujejo vrednost naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. 

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

4. Izenačenje prihodka 

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

5. Razdelitev čistega dobička med obračunskim obdobjem 
Dobiček posameznega podsklada se v skladu s Prospektom Krovnega sklada ALPEN z vključenimi pravili 
upravljanja zadrži in se izplača hkrati z izplačilom odkupne vrednosti investicijskega kupona posameznega 
podsklada. 
Čisti dobiček, ki ga podsklad ustvari, se dnevno obračuna in pripiše vrednosti enote premoženja. Imetniki 
investicijskih kuponov bodo sorazmerni del čistega dobička, ki jim pripada glede na število enot podsklada, 
ki jih imajo v lasti, realizirali ob prodaji investicijskega kupona v obliki kapitalskega dobička zaradi 
povečane vrednosti enote premoženja podsklada. 

6. Izračunavanja in javna objava vrednosti enote premoženja 
Vrednosti enot premoženja podsklada, ki jih izračunava Alpen Invest družba za upravljanje investicijskih 
skladov, d. d., in poroča Agenciji za trg vrednostnih papirjev, so izračunane na podlagi: 
• ZISDU-2, 
• Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list 

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

za upravljanje tretje države (Uradni list RS, št. 33/12 s spremembami in dopolnitvami). 

Vrednosti enote premoženja so izračunane na podlagi računovodskih izkazov podsklada. Pred javno 
objavo vrednosti enote premoženja pravilnost obračuna potrdi skrbniška banka Banka Koper d. d. 
Dnevne vrednosti enote premoženja podsklada so objavljene v dnevnih časopisih Delo, Dnevnik in Finance. 
Dnevne vrednosti so objavljene tudi na spletni strani družbe za upravljanje. 

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

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

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

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

pripravo in revidiranjem letnega poročila, 
• stroške obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-2 in drugih predpisih, ki zahtevajo 

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

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

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

• stroške obresti in druge stroške zadolževanja za posojila, ki jih v skladu z ZISDU-2 družba za 
upravljanje najema za račun podsklada, 

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

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

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

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

PREGLED UPORABLJENIH UKREPOV ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ 

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

1. Tržno tveganje 
Tržno tveganje je tveganje nastanka izgube podskladu zaradi spremembe tržnih vrednosti naložb v 
premoženju podsklada. Ukrep za obvladovanje tržnih tveganj je tekoče, dnevno spremljanje tečajev 
vrednostnih papirjev. Spremembe tečajev so bile v okviru normalnih tržnih nihanj in niso ogrožale 
poslovanja in ustreznosti strukture naložb podsklada.  
Upravljavec je k upravljanju tržnih tveganj občasno pristopil tudi s povečanim deležem denarnih sredstev in 
dodatnih likvidnih sredstev v strukturi podsklada ter z veliko razpršitvijo naložb.  
Za obvladovanje tržnega tveganja, ki najpomembneje vpliva na donosnost podsklada, se uporablja 
metoda absolutne VaR (Value at Risk). VaR je definiran kot najvišja izguba v portfelju (kot odstotek od ČVS 
podsklada), ki jo lahko pričakujemo v določenem odstotku obdobja (glede na interval zaupanja ki definira 
ta odstotek obdobja). Absolutni VaR se za podsklade izračunava vsakodnevno na podlagi historične in 
parametrične metode za obdobje 1 meseca (20 trgovalnih dni) pri enostranskem intervalu zaupanja v višini 
99 odstotkov. 

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

3. Likvidnostno tveganje 
Tveganje nasprotne stranke pomeni, da ne pride do poravnav pri prenosu denarnih sredstev ali prenosu 
imetništva vrednostnih papirjev v predvidenih oziroma določenih rokih, kar lahko poveča likvidnostno 
tveganje tako za podsklad kot za vlagatelja. Vse naložbe podsklada so bile dovolj likvidne in unovčljive 
brez vpliva na tečaj vrednostnega papirja. Vsi ciljni trgi so kljub finančni krizi tekoče poslovali in zagotavljali 
možnost likvidacije naložb. Posebni ukrepi niso bili potrebni.  
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4. Obrestno tveganje 
Obrestno tveganje je tveganje, da dosežena donosnost naložb v dolžniške vrednostne papirje ali depozite 
zaradi spremembe ravni obrestnih mer ne doseže pričakovane donosnosti teh naložb. Ukrep za 
obvladovanje obrestnega tveganja je ustrezno strukturiranje naložb po kriteriju ročnosti oziroma trajanja 
naložb v podskladu s pričakovanji glede bodočega gibanja obrestnih mer. Posebni ukrepi niso bili potrebni. 

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

6. Tveganje sprememb predpisov 

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

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

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

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

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

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

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

13. Operativno tveganje 
Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube podskladu zaradi neustreznih notranjih procesov in 
nepravilnega ravnanja ljudi oziroma delovanja sistemov v družbi za upravljanje ali zaradi zunanjih 
dogodkov in dejanj. Operativno tveganje vključuje tudi pravno in dokumentarno tveganje ter tveganja, ki 
izhajajo iz postopkov trgovanja, poravnave in vrednotenja sredstev in obveznosti, ki jih izvaja družba za 
upravljanje za račun podsklada. Posebni ukrepi niso bili potrebni. 
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14. Tveganje nevarnosti znižanja sredstev in donosov v primeru množičnega unovčevanja 
       investicijskih kuponov podsklada 
Tveganje nevarnosti znižanja sredstev in donosov v primeru množičnega unovčevanja investicijskih kuponov 
podsklada pomeni, da lahko v primeru množičnega unovčevanja investicijskih kuponov podsklad unovčuje 
svoje naložbe le po izrazito slabših pogojih kot običajno, kar lahko negativno vpliva na donosnost 
podsklada, v določenih primerih pa lahko vodi tudi v začasno zaustavitev izplačevanja odkupne vrednosti 
investicijskih kuponov. Posebni ukrepi niso bili potrebni. 

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

PRAVILA IZRAČUNA IN LASTNOSTI MODELA VAR 

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

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

VaR Alpen.SI Alpen.Developed Alpen.Emerging 
Povprečni  6,61% 6,09% 7,40% 
Najnižji  5,98% 5,58% 7,48% 
Najvišji  7,47% 6,66% 8,43% 

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

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

ČISTA VREDNOST SREDSTEV IN VREDNOST ENOTE PREMOŽENJA  

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

Zap. 
št. 

Podsklad 
31. 12. 2014 31. 12. 2013 31. 12. 2012 

ČVS VEP ČVS VEP ČVS VEP 

1. Alpen.SI 85.434.893 0,9102 71.895.930 0,6429 93.363.250 0,6917 
2. Alpen.Developed 5.338.359 6,6059 3.269.099 5,5378 2.987.145 4,7727 
3. Alpen.Emerging 1.906.954 5,2353 1.129.153 4,6807 1.273.619 4,8461 

CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA 

Celotne stroške podsklada-CSP se izračuna na podlagi Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega 
sklada (Uradni list RS; št. 33/12). 

Zap.št. Podsklad 
Leto 2014 Leto 2013 Leto 2012 
CSP v % CSP v % CSP v % 

1. Alpen.SI 2,20 2,15 2,12 
2. Alpen.Developed 2,45 2,51 2,54 
3. Alpen.Emerging 2,72 2,61 2,60 
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II. POSEBNI DEL - PODSKLADI 

RAZKRITJA SKUPNA VSEM PODSKLADOM KROVNEGA SKLADA ALPEN 

1. Sprejete odločitve iz prvega odstavka 47. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje 
Družba za upravljanje v letu 2014 v imenu podskladov krovnega sklada ni zaznala nastanka tveganja za 
oškodovanje interesov podskladov krovnega sklada, zato ni bilo potrebno sprejeti nobenih odločitev iz 
prvega odstavka 47. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/12 s 
spremembami in dopolnitvami). 

2. Oblikovanje popravkov vrednosti naložb in učinki skupnih ovrednotenj 
Podskladi krovnega sklada v letu 2014 niso oblikovali popravkov vrednosti naložb, razen podsklada 
Alpen.SI, ki je pri vrednotenju premoženja uporabil metodo skupnega ovrednotenja in oblikoval popravke 
vrednosti naložb. Pojasnilo v zvezi s tem je na strani 44 tega poročila. 

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

V letu 2014 na podskladih krovnega sklada ni bilo nakupov in prodaj naložb, ki niso razvrščene med 
finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. 

4. Zadolževanje posameznega podsklada krovnega sklada 

Podskladi krovnega sklada na dan 31. 12. 2014 niso bili zadolženi. 

5. Zastava vrednostnih papirjev 
Podskladi krovnega sklada na dan 31. 12. 2014 niso imeli zastavljenih vrednostnih papirjev. 

6. Naključno izbrani dnevi 
Za potrebe revidiranja poročil in obvestil so bili izbrani naslednji naključno izbrani datumi:  
07. 07. 2014 
18. 09. 2014 
31. 12. 2014 

7. Pomembni dogodki po 31. 12. 2014  
Na podskladih krovnega sklada po 31. 12. 2014 ni bilo dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje 
računovodskih izkazov. 
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1. Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2014

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

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

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

Sprememba imena podsklada 

31. julija 2014 se je podsklad NFD 1, mešani fleksibilni podsklad – jugovzhodna Evropa preimenoval v 
Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa. 

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

Začetek poslovanja: 12. avgust 2011 

Vrsta investicijskega sklada: Mešani fleksibilni podsklad  

Geografska usmerjenost:  Jugovzhodna Evropa 

Sektorska usmerjenost:  Brez omejitev 

Primerjalni indeks/benchmark: Dj Stoxx Sub Balkan 30 Index 

  VEP in ČVS  

VEP na dan 31. December 2014: 0,91 EUR 

Čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 31. december 2014: 85.434.893,37 EUR 

  Stroški in provizije  

Vstopni stroški:  do 3,00 % 

Izstopni stroški:  3,00 % 

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

Upravljavska provizija:  2,00 % od povprečne letne ČVS 

Skrbniška provizija: do 0,075 % od povprečne letne ČVS 
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PREGLED POSLOVANJA 

Razmere na delniških trgih Jugovzhodne Evrope, kjer podsklad investira svoja sredstva, so bile v letu 2014 
bistveno boljše kot leto prej in so bile (po donosnosti) primerljive z razmerami na globalnih trgih. Podsklad 
Alpen.SI je na krilih privatizacijskih procesov v letu 2014 dosegel donos, ki je bil dvakratnik donosa 
primerjalnega indeksa. Glavni razlog za nadpovprečen donos podsklada je v sestavi naložb, ki je bila 
osredotočena na privatizacijski proces. V preteklem letu je podsklad prodal sledeče naložbe, ki so bile del 
privatizacijsko-prodajnih procesov: Helios d.d., Aerodrom Ljubljana d.d., Letrika d.d. in Mercator d.d. Poleg 
teh naložb je družba za upravljanje za račun podsklada aktivno vstopila v prodajne konzorcije v drugih 
naložbah, ki predstavljajo približno 40 % vseh naložb podsklada. V letu 2014 smo se na podlagi 
dolgotrajnih analiz odločili, da podsklad sodeluje v dokapitalizacijskem procesu družbe Gorenje d.d.  

Leto 2014 je bilo tudi leto, ko je država izbrisala vse delnice in podrejene obveznice Banke Celje d.d. Izbris 
ni imel večjega vpliva na vrednost enote podsklada, ker smo v preteklih letih postopno odpisovali vrednost 
naložb v slovenski bančni sistem. Zato ob koncu leta podsklad nima več naložb v slovenski bančni sistem. 
Kljub temu je podsklad v preteklem obdobju dosegel nadpovprečne donose, ki je rezultat pravilnih 
odločitev v preteklosti in predvsem pravilne izbire naložb, za katere smo bili ves čas prepričani, da so 
podcenjene v primerjavi s primerljivimi družbami v regiji in na razvitih trgih Evrope.  
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BILANCA STANJA 

    31.12.2014 31.12.2013 

      v EUR 
I. SREDSTVA   
1. Denarna sredstva 834.623 128.456 
2. Depoziti pri bankah in posojila 502.863 3.513.576 

3. 
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 77.672.377 62.024.174 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 3.608.234 4.068.302 
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti 
denarnega trga 

1.667.580 3.292.890 

8. Terjatve 1.355.582 113.154 
9. Aktivne časovne razmejitve 

 
0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 85.641.259 73.140.552 

  Zunajbilančna sredstva 854.064 576.510 
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   
1. Poslovne obveznosti 28.838 1.047.658 

a) 
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih 
instrumentov 21.536 0 

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 
c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

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

0 967.301 

d) Druge poslovne obveznosti 7.302 80.357 
2. Finančne obveznosti 0 0 
a) Posojila 0 0 
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 
c) Druge finančne obveznosti 0 0 
3. Pasivne časovne razmejitve 177.528 196.964 
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 85.434.893 71.895.930 
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 75.487.483 89.944.775 
b) Vplačani presežek enot premoženja (1.198.046) 656.384 
c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

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

(14.192.964) (10.798.843) 

d) 
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega 
obdobja 25.338.420 (7.906.386) 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 85.641.259 73.140.552 

  Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 854.064 576.510 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 

      v EUR 
1. Prihodki od obresti 380.369 638.421 
2. Prihodki od dividend 3.104.382 2.882.899 
3. Drugi finančni prihodki 141.814 132.424 
4. Iztrženi dobički pri naložbah 7.883.988 1.030.219 
5. Neiztrženi dobički pri naložbah 24.187.111 5.793.595 
6. Drugi prihodki 0 426.344 
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 35.697.664 10.903.902 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 1.625.109 1.662.735 
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 56.473 57.836 
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 23.179 23.180 
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 6.335 9.412 
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 144.179 115.348 
13. Odhodki za obresti 0 51.305 
14. Drugi finančni odhodki 257.628 604.444 
15. Iztržene izgube pri naložbah 853.268 1.569.914 
16. Neiztržene izgube pri naložbah 3.349.597 6.110.673 
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 3.830.618 8.568.941 
18. Drugi odhodki 212.858 36.500 
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 10.359.244 18.810.288 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 25.338.420 (7.906.386) 
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 409.222 (22.392) 

22. 
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 1.607.268 (678.776) 

23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem 0 0 
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja 0 0 
25. Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba (20+21-22-23+/-24) 24.140.374 (7.250.002) 

26. 
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,26 (0,06) 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 

      v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 1.297.470 589.931 

2. Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja 
podsklada 

13.798.771 14.976.117 

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

0 0 

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (12.501.301) (14.386.186) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 38.335.650 25.434.281 
6. Izdatki pri nakupu naložb 28.012.264 18.372.045 
7. Prejemki od udenarjenih terjatev 3.157.851 6.000.403 
8. Izdatki za plačilo obveznosti 2.284.482 2.257.994 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja  
(5-6+7-8) 11.196.755 10.804.645 

10. 
Presežek prejemkov (izdatkov pri širitvi poslovanja in upravljanju 
premoženja (4+9) (1.304.546) (3.581.541) 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 1.337.486 2.642.032 
12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) (1.304.546) (3.581.541) 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 2.642.032 6.223.573 

 
IZKAZ GIBANJA VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA 

 

  

Vračunani sprotni 
dobiček (izguba) v 
ceni prodanega 

kupona

Vračunani sprotni 
dobiček (izguba) v 
ceni izplačanega 

kupona

v EUR

Začetno stanje 
01.01.2014

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

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

Vplačani investicijski kuponi 1.099.596 409.222 0 (220.649) 1.288.169

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

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 25.338.420 25.338.420

Druge spremembe 0 0 0 955.613 955.613
Končno stanje 
31.12.2014

75.487.483 409.222 (1.607.268) (14.192.964) 25.338.420 85.434.893

Začetno stanje 
01.01.2013

108.550.554 (107.133) 686.183 (18.460.487) 2.694.133 93.363.250

Prenos dobička/izgube 0 107.133 (686.183) 3.273.183 (2.694.133) 0

Vplačani investicijski kuponi 711.021 (22.392) 0 (99.469) 0 589.160

Izplačani investicijski kuponi (19.316.800) 0 678.776 2.702.772 0 (15.935.252)

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (7.906.386) (7.906.386)

Druge spremembe 0 0 0 1.785.158 0 1.785.158
Končno stanje 
31.12.2013

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

P re ne se ni č is ti  
dobiče k al i  

pre ne se na č is ta 
izguba iz  

pre jš n j ih  obrač .  
obdobij

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

obdobja

S kupaj

Nom inalna 
vre dnos t 

vplačanih e not 
pre m ože nja

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

Izdajatelj Oznaka naložbe 
Država 

izdajatelja Število VP 
Izvirna 
valuta 

Vrednost v izvirni 
valuti Vrednost v EUR 

Delež v 
izdaji 

VP 

Delež v 
celotnih 
sredstvih 

Delež v 
sredstvih 

(ČVS) 

1. DEPOZITI IN POSOJILA 502.863,31   0,59 0,59 

1.1 Dani depoziti z namenom doseganja naložbenih ciljev 502.863,31   0,59 0,59 

    UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. 
UniCredit 
Depozit   SVN EUR 502.863,31 502.863,31   0,59 0,59 

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

77.672.377,32   90,70 90,91 

2.1. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežev v RS 57.118.775,79   66,70 66,86 

  - Delnice 57.118.775,79   66,70 66,86 

    PETROL d.d., Ljubljana PETG SVN 14.613 EUR 4.150.092,00 4.150.092,00 0,70 4,85 4,85 

    ŽITO D.D.  LJUBLJANA  ZTOG SVN 4.566 EUR 598.146,00 598.146,00 1,28 0,70 0,70 

    CINKARNA Celje, d.d. CICG SVN 97.203 EUR 17.204.931,00 17.204.931,00 11,93 20,09 20,14 

    TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TLSG SVN 26.548 EUR 3.849.460,00 3.849.460,00 0,41 4,49 4,51 

    SAVA RE d.d. POSR SVN 261.586 EUR 4.180.144,28 4.180.144,28 1,52 4,88 4,89 

    ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA,    
    D.D. 

APAG SVN 58.909 EUR 2.355.770,91 2.355.770,91 11,83 2,75 2,76 

    UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D. UKIG SVN 153.213 EUR 1.225.704,00 1.225.704,00 6,55 1,43 1,43 

    SKUPINA PRVA d.d. PPDT SVN 11.910 EUR 213.784,50 213.784,50 5,88 0,25 0,25 

    SAVA, d.d. SAVA SVN 101.702 EUR 48.816,96 48.816,96 5,07 0,06 0,06 

    GORENJE, d.d. GRVG SVN 1.179.102 EUR 6.626.553,24 6.626.553,24 4,83 7,74 7,76 

    KRKA, d.d., Novo mesto KRKG SVN 68.809 EUR 4.101.016,40 4.101.016,40 0,19 4,79 4,80 

    ISTRABENZ  d.d. ITBG SVN 191.900 EUR 100.171,80 100.171,80 3,70 0,12 0,12 

    ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ZVTG SVN 152.477 EUR 3.598.457,20 3.598.457,20 0,67 4,20 4,21 

    DATALAB Tehnologije d.d. DATR SVN 100.000 EUR 470.000,00 470.000,00 4,72 0,55 0,55 

    PIVOVARNA LAŠKO, d.d. PILR SVN 357.265 EUR 8.395.727,50 8.395.727,50 4,08 9,80 9,83 

2.2. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežev izven RS 20.553.601,53   24,00 24,05 

  - Delnice 18.850.953,45   22,01 22,05 

    ATLANTIC GRUPA D.D. ATGRRA CZ HRV 16.200 HRK 15.228.000,01 1.988.508,75 0,49 2,32 2,33 

    ČAČANSKA BANKA D.D. CCNB SG SRB 7.765 RSD 66.010.265,28 547.348,80 4,27 0,64 0,64 

    JAMNICA D.D. JMNCRA CZ HRV 45 HRK 3.959.955,02 517.100,42 0,20 0,60 0,61 

    BOSNA AUTO DD SARAJEVO BOATRK2 BT BIH 25.825 BAM 852.224,99 435.735,72 7,57 0,51 0,51 

    ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ERNTRA CZ HRV 9.921 HRK 12.887.379,02 1.682.864,85 0,75 1,97 1,97 

    BAKANLAR MEDYA AS BAKAN TI TUR 168.748 TRY 438.744,80 154.924,01 5,11 0,18 0,18 

    FERSPED SKOPJE FERS MS MKD 1.064 MKD 59.584.000,08 965.783,29 5,88 1,13 1,13 

    NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD NIIS SG SRB 130.900 RSD 101.447.499,53 841.189,88 0,08 0,98 0,98 

    MAKPETROL AD SKOPJE MPT MS MKD 595 MKD 13.090.000,28 212.172,79 0,53 0,25 0,25 

    POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA PZBLRA BK BIH 3.167.780 BAM 3.161.444,45 1.616.420,88 3,37 1,89 1,89 

    ALKALOID AD SKOPJE ALK MS MKD 12.912 MKD 65.851.200,28 1.067.366,89 0,90 1,25 1,25 

    BH TELECOM D.D. BHTSR BT BIH 78.851 BAM 1.592.790,20 814.380,70 0,12 0,95 0,95 

    BIHACKA PIVOVARA DD BIHAC BIPVR BT BIH 78.300 BAM 704.700,00 360.307,39 3,08 0,42 0,42 

    AERODROM NIKOLA TESLA AD  
    BEOGRAD AERO SG SRB 37.577 RSD 35.397.533,93 293.511,89 0,11 0,34 0,34 

    TE-TO AD SENTA TETO SG SRB 8.880 RSD 44.399.999,52 368.159,20 2,22 0,43 0,43 

    DDM HOLDING AG DDM SS CHE 402.500 SEK 13.926.499,98 1.482.646,65 5,67 1,73 1,73 

    TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA TLKMRA BK BIH 281.666 BAM 447.848,95 228.981,53 0,06 0,27 0,27 

    GRANIT SKOPJE GRNT MS MKD 29.841 MKD 17.755.395,30 287.793,10 0,97 0,34 0,34 

    JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.  
    SARAJEVO 

JPESR BT BIH 47.391 BAM 944.976,53 483.158,83 0,16 0,56 0,57 

    PODRAVKA D.D. PODRRA CZ HRV 23.677 HRK 6.948.489,21 907.350,38 0,44 1,06 1,06 

    ADRIS GRUPA D.D. ADRSPA CZ HRV 12.200 HRK 4.147.999,96 541.655,78 0,18 0,63 0,63 

    LEDO D.D. LEDORA CZ HRV 1.174 HRK 9.591.579,98 1.252.491,51 0,37 1,46 1,47 

    AD PLASTIK d.d. ADPLRA CZ HRV 72.842 HRK 6.701.464,03 875.093,24 1,73 1,02 1,02 

    KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE KMB MS MKD 29.000 MKD 57.130.000,01 926.006,97 1,27 1,08 1,08 
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Izdajatelj Oznaka naložbe Država 
izdajatelja 

Število VP Izvirna 
valuta 

Vrednost v izvirni 
valuti 

Vrednost v EUR 
Delež v 
izdaji 

VP 

Delež v 
celotnih 
sredstvih 

Delež v 
sredstvih 

(ČVS) 

 - Delnice zaprtih investicijskih skladov 1.702.648,08   1,99 2,00 

    ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR CRBFRK1 BT BIH 28.300 BAM 164.140,00 83.923,45 0,93 0,10 0,10 

    ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA EFNFRK1 BT BIH 704.500 BAM 1.472.405,00 752.828,72 19,51 0,88 0,88 

    IF BOSFIN D.D., SARAJEVO K2 BSNFRK2 BT BIH 370.082 BAM 1.332.295,20 681.191,72 12,18 0,80 0,80 

    ZIF FORTUNA FOND DD BIHAC FRTFRK1 BT BIH 72.250 BAM 361.250,00 184.704,19 3,23 0,22 0,22 

3. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 3.608.233,59   4,21 4,22 

3.1. Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS 521.244,20   0,61 0,61 

    Delniški podsklad ALTA BALKAN PDZBA SVN 793.129 EUR 521.244,20 521.244,20 0,00 0,61 0,61 

3.2. Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 2.733.990,12   3,19 3,20 

    NETA NEW EUROPE NFDA-U-NEUR HRV 44.654 HRK 3.198.594,59 417.680,15 0,00 0,49 0,49 

    NETA MULTICASH NETA MultiCash HRV 14.344 HRK 1.532.828,04 200.160,36 0,00 0,23 0,23 

    LYXOR ETF TURKEY EURO TUR FP FRA 20.000 EUR 1.024.200,00 1.024.200,00 0,48 1,20 1,20 

    WIOF EMERGING EUROPE  
   PERFORMANCE FUND - CLASS I WIOEPPI LX LUX 69.004 EUR 444.549,61 444.549,61 0,00 0,52 0,52 

    LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 GRE FP FRA 520.000 EUR 647.400,00 647.400,00 0,31 0,76 0,76 

3.3. Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 352.999,27   0,41 0,41 

    OIF LILIUM BALANCED 
LILIUM 
BALANCED BIH 36.148 BAM 330.017,21 168.735,12 0,00 0,20 0,20 

    NETA PRIVATE NETA PRIVATE HRV 32.536 HRK 1.411.094,86 184.264,15 0,00 0,22 0,22 

4. DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA  1.667.579,73   1,95 1,95 

4.1. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga s sedežem v RS 1.462.355,83   1,71 1,71 

    HOTELI BERNARDIN, d.d. Portorož HBPN SVN 949.281 EUR 1.044.209,10 1.044.209,10 5,92 1,22 1,22 

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

    ELEKTRO CELJE, d.d. ECEG SVN 94.280 EUR 257.384,40 257.384,40 0,39 0,30 0,30 

    CERTA d.d. CTCG SVN 217.069 EUR 362.505,23 362.505,23 9,60 0,42 0,42 

    AERO, d.d. AECG SVN 3.481 EUR 3.481,00 3.481,00 0,11 0,00 0,00 

4.2. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga  izven RS 0,00   0,00 0,00 

    TAKOVO OSIGURANJE AD TKOSM SG SRB 15.000 RSD 0,00 0,00 2,62 0,00 0,00 

PREMOŽENJE SKUPAJ 83.451.053,95   97,44 97,68 

5. DENARNA SREDSTVA 834.622,65   0,97 0,97 

5.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 834.622,65   0,97 0,97 

6. TERJATVE 1.355.582,41   1,58 1,59 

6.1. Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe 1.336.255,43   1,56 1,56 

6.2. Terjatve za dividende 19.326,98   0,02 0,02 

SREDSTVA 85.641.259,01   100,00 100,24 

   Obveznosti (206.365,64)     (0,24) 

ČISTA VREDNOST SREDSTEV 85.434.893,37     100,00 

 

IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2014 Leto 2013 

      

Začetno stanje 111.836.956,7791 134.971.952,2484 

Vplačani investicijski kuponi 1.367.158,6317 884.129,0956 
Izplačani investicijski kuponi 19.343.555,8341 24.019.124,5649 

Končno stanje 93.860.559,5767 111.836.956,7791 
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PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Oblikovanje popravkov vrednosti naložb in učinki skupnih ovrednotenj 
Na podlagi sprejetega modela vrednotenja se je oblikoval popravek vrednosti naložb pri delnicah: 

Datum Zmanjšanje VEP Izdajatelj vrednostnega papirja Oznaka VP Popravek vrednosti naložbe 

20.08.2014 0,02% Aero d.d.       AECG 13.297 
04.09.2014 0,19% Takovo Osiguranje AD       TKOSM SG 205.224 
01.12.2014 1,72% Banke Celje d.d.       BCER 1.565.193 

Skupaj 1.783.714 

Delež naložb v sredstvih podsklada na dan 31. 12. 2014 je za naložbe, ki so bile prevrednotene na 
podlagi skupnega ovrednotenja, prikazan v izkazu premoženja, ki je sestavni del tega poročila. 
Po opravljenem prevrednotenju delnic izdajatelja Banka Celje d. d. so se v centralnem registru delnic 
delnice v celoti izbrisale, zaradi razveljavitve delnice in obveznosti bank iz naslova finančnih instrumentov 
ter prenehanje osnovnega kapitala v skladu z odločbo Banke Slovenije z dne 16. 12. 2014. 

2. Terjatve 

 Leto 2014 Leto 2013 

Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe 1.336.255 59.720 
Terjatve za dividende 19.327 33.708 
Terjatve za obresti 0 19.726 
Skupaj 1.355.582 113.154 

Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe v višini 1.336.255 EUR se v višini 1.157.885 EUR nanašajo 
na zapadlo terjatev iz naslova repo pogodbe do nasprotne stranke iz repo pogodbe, ki je Tumer Tarim A. 
S. Repo pogodba je bila ob sklenitvi zavarovana z vrednostnimi papirji z oznako ARTOG TI, ERICO TI, 
TGSAS TI in s poroštvom posrednika (borznoposredniška družba NETA Yatirim Menkul Değerler A.Ş.) za 
primer neizpolnitve obveznosti s strani nasprotne stranke, oziroma nezmožnosti unovčite začasno kupljenih 
vrednostnih papirjev. Ob zapadlosti repo pogodbe, kljub večkratnim pozivom s strani družbe za 
upravljanje, nasprotna stranka ni izpolnila obveznosti iz repo pogodbe. Družba za upravljanje je poskušala 
unovčiti začasno kupljene vrednostne papirje, vendar je turški regulator za podsklad izdal začasno 
prepoved trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Prav tako je bil v Turčiji sprejet sklep o 
začasni zaustavitvi trgovanja z delnicami v zavarovanju, zaradi prevzemne ponudbe. Družba za upravljanje 
je zaradi navedenega pri pristojnem sodišču v Turčiji vložila tožbo proti pogodbeni stranki, s katero je 
sklenila repo pogodbo ter vložila pritožbo proti regulatorju trga v zvezi z  začasno prepovedjo trgovanja 
podsklada na organiziranem trgu. Za zastopanje pred sodiščem je družba za upravljanje pooblastila 
odvetnico iz Turčije, s katero ima sklenjeno pogodbo. Terjatve v višini 178.370 EUR se nanšajo na prodane 
naložbe. 
Terjatve za dividende v višini 19.327 EUR se nanašajo na oblikovano terjatev za dividendo v višini 13.847 
EUR za delnico izdajatelja Telekom Srpske Ad Banja Luka in na oblikovano terjatev za dividendo v višini 
5.480 EUR za delnico izdajatelja Aerodrom Nikola Tesla Ad Beograd. 

3. Poslovne obveznosti 

 Leto 2014 Leto 2013 

Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov 21.536 0 
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička 0 967.301 
Druge poslovne obveznosti 7.302 80.357 
Skupaj 28.838 1.047.658 

Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov v višini 21.536 EUR se nanašajo na 
obveznosti iz nakup vrednostnih papirjev pri borzno posredniški hiši Ilirika Investments AD Beograd. 
Druge poslovne obveznosti v višini 7.302 EUR zajemajo obveznosti iz odkupa investicijskih kuponov v višini 
5.750 EUR in obveznost do Banke Koper d. d. v višini 1.552 EUR. 
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4. Imetniki enot premoženja podsklada 
Po stanju na dan 31. 12. 2014 ima 26.236 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 93.860.559,5767 enot 
premoženja podsklada. 
4.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 
Zap. št. Št. enot premoženja Vrednost neto nakupa  Vrednost neto prodaje  
1. 4.868.421,0000  3.382.092 
2. 3.462.000,0000  2.722.863 
3. 3.663.498,0000  2.521.952 
4. 1.000.000,0000  837.400 
5. 620.000,0000  411.246 
6. 550.000,0000  365.475 
7. 431.558,3479 419.000  
8. 83.427,7475 81.000  
9. 50.561,2296 50.000  

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

5. Odhodki iz naslova slabitve naložb 

Odhodki iz naslova slabitve naložb v višini 3.830.618 EUR se nanašajo na odhodke, ki so nastali na 
podlagi skupnega ovrednotenja naložb v višini 1.783.714 EUR in na odhodke v višini 2.046.904 EUR, ki se 
nanašajo razveljavitv delnic in obveznosti bank iz naslova finančnih instrumentov ter prenehanje osnovnega 
kapitala izdajateljev Banka Celje d. d., v skladu z odločbo Banke Slovenije z dne 16. 12. 2014. 
6. Posamezne vrste stroškov 
 Leto 2014 Leto 2013 
Stroški provizije za upravljanje 1.625.109 1.662.735 
Stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev 56.473 57.836 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 273.762 115.844 
Stroški plačilnega prometa 3.612 2.767 
Stroški revidiranja letnega poročila  23.179 23.180 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov  6.335 9.412 
Stroški morebitnih sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi 29.987 0 
Stroški obresti in drugi stroški zadolževanja za posojila 0 0 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 49.676 33.238 
Skupaj 2.068.133 1.905.012 

7. Naložbe iz 171. člena ZISDU-2 (Poročilo o poslih s skrbnikom oziroma povezanimi osebami) 

Izdajatelj 
Oznaka 
naložbe Število VP Vrednost v EUR 

Delež v sredstvih 
sklada (ČVS) 

Delež v izdaji 
VP 

SAVA, d.d. SAVA 101.702 48.817 0,06 5,07 
DDM HOLDING AG DDM SS 402.500 1.482.647 1,73 5,67 

Skupaj 1.531.464 1,79   

Na dan 31. 12. 2014 je imel podsklad 1,79 % sredstev podsklada vloženih v vrednostne papirje, katerih 
izdajatelj je oseba, povezana z družbo za upravljanje. 

8. Zunajbilančna sredstva/obveznosti 

Zunajbilančna sredstva v višini 854.064 EUR se nananšajo na zavarovanje terjatev iz repo pogodbe. 
Podsklad je imel na dan 31. 12. 2014 v zavarovanju 2.200.000 lotov delnic izdajatelja AR Tarim Organik 
Gida AS in 284.150 lotov delnic izdajatelja Ericom Telekomunikasyon Enerji Teknolojileri As. 
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2. Alpen.Developed, delniški podsklad

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2014 

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Alpen.Developed, delniški podsklad ima v vsakem trenutku najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah in 
enotah delniških ciljnih skladov. Najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe v delnice in enote 
delniških ciljnih skladov izdajateljev z domicilom v globalnih razvitih trgih: Severna Amerika (Združene 
države Amerike, Kanada, Bahami); Razvita Evropa (Avstrija, Belgija, Ciper, Ceška, Danska, Estonija, 
Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Islandija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Nizozemska, 
Norveška, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija in Severna Irska, 
Kanalski otoki); Azija Pacifik, razviti trgi (Avstralija, Hong Kong, Japonska, Južna Koreja, Nova Zelandija, 
Singapur, Tajvan). Sredstva podsklada so investirana v izdajatelje z domicilom v vsaj dveh podregijah 
razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Naložbe v posamezno podregijo ne 
dosegajo 80 % sredstev podsklada. Znotraj omenjenih naložb lahko podsklad do 10 % sredstev naloži v 
ciljne sklade. Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast. Premoženje podsklada 
bo upravljano aktivno. Vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja podsklada je indeks 
S&P Global 100 Index, preračunan v eure. Ocena tveganj in potencialne donosnosti podsklada, ki je 
izračunana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, je 5 od 7.  

Sprememba imena podsklada 

31. julija 2014 se je podsklad NFD RAZVITI TRGI, delniški podsklad preimenoval v Alpen.Developed, 
delniški podsklad. 

Alpen.Developed, delniški podsklad 
    Osnovni podatki  

Začetek poslovanja: 1. julij 2004 

Vrsta investicijskega sklada: Delniški globalni podsklad razvitih trgov 

Geografska usmerjenost:  Severna Amerika, Evropa in Azija Pacifik 

Sektorska usmerjenost:  Brez omejitev 

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

  VEP in ČVS  

VEP na dan 31. december 2014: 6,61 EUR 

Čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 31. december 2014: 5.338.359,44 EUR 

  Stroški in provizije  

Vstopni stroški:  do 3,00 % 

Izstopni stroški:  0 % 

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

Upravljavska provizija:  2,00 % od povprečne letne ČVS 

Skrbniška provizija: do 0,075 % od povprečne letne ČVS 
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PREGLED POSLOVANJA 

Kot že rečeno v uvodnem delu poslovnega poročila, so bile razmere na globalnih razvitih delniških trgih v 
letu 2014 izjemno ugodne. Največ zaslug za pozitiven trend, ki traja že vse od marca 2009 imajo poslovni 
rezultati podjetij, ki iz četrtletja v četrtletje izkazujejo rezultate, ki so boljši od pričakovanj. Razlog za takšen 
trend, poleg notranje reorganizacije podjetij tiči predvsem v politiki centralnih bank, ki so ob nizki inflaciji 
zasledovale predvsem cilj, da se zmanjša stopnja brezposelnosti.  

Politika podsklada v preteklem letu (kot tudi v celotnem obdobju od obrata trenda na borzah – marec 
2009) je bila, da drži naložbe, za katere se je pričakovalo, da bodo dosegale nadpovprečne rasti tako 
prodaje kot tudi dobička. Ker so bile razmere na trgu umirjene brez večjih pretresov, smo zasledovali 
politiko upravljanja »kupi in drži« z občasnimi večjimi prestrukturiranji sestave naložb, ki so se zgodile 
takrat, ko smo ocenili, da so določene naložbe že dosegle svoj potencial oziroma so z nadpovprečno rastjo 
izbrisale diskont podcenjenosti.  

Rezultat podsklada je pokazatelj, da je bila politika upravljanja v pretklem obdobju pravilana, saj je 
podkslad dosegal nadpovprečne donose tako v primerjavi s primerjalnim indeksom kot tudi v primerjavi s 
primerljivimi podksladi v Sloveniji.   
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BILANCA STANJA 

    31.12.2014 31.12.2013 

      v EUR 
I. SREDSTVA   
1. Denarna sredstva 338.077 171.478 
2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 

3. 
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 4.770.759 2.912.502 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev  0 
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 244.224 214.720 
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti 
denarnega trga 

0 0 

8. Terjatve 3.914 1.798 
9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 5.356.974 3.300.498 

  Zunajbilančna sredstva   0 
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   
1. Poslovne obveznosti 418 20.862 

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

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 
c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

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

0 0 

d) Druge poslovne obveznosti 418 20.862 
2. Finančne obveznosti 0 0 
a) Posojila 0 0 
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 
c) Druge finančne obveznosti 0 0 
3. Pasivne časovne razmejitve 18.196 10.537 
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 5.338.360 3.269.099 
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 3.372.192 2.463.389 
b) Vplačani presežek enot premoženja 35.662 (21.484) 
c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

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

1.180.491 354.060 

d) 
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega 
obdobja 750.015 473.134 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 5.356.974 3.300.498 

  Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 

      v EUR 
1. Prihodki od obresti 415 1.242 
2. Prihodki od dividend 75.961 70.332 
3. Drugi finančni prihodki 359.197 14.749 
4. Iztrženi dobički pri naložbah 65.556 201.738 
5. Neiztrženi dobički pri naložbah 522.727 402.352 
6. Drugi prihodki 0 0 
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 1.023.856 690.413 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 85.344 63.728 
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 2.965 2.164 
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 7.938 8.632 
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 346 307 
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 2.003 1.951 
13. Odhodki za obresti 0 0 
14. Drugi finančni odhodki 12.457 88.537 
15. Iztržene izgube pri naložbah 14.579 3.601 
16. Neiztržene izgube pri naložbah 136.778 42.022 
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 
18. Drugi odhodki 11.431 6.337 
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 273.841 217.279 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 750.015 473.134 
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 56.644 13.342 

22. 
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 20.982 34.826 

23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem 0 0 
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja 0 0 
25. Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba (20+21-22-23+/-24) 785.677 451.650 

26. 
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,97 0,77 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 

    v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 463.055 188.700 

2. Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja 
podsklada 

250.130 358.974 

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

0 0 

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) 212.925 (170.274) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 786.959 667.530 
6. Izdatki pri nakupu naložb 946.861 383.514 
7. Prejemki od udenarjenih terjatev 75.016 72.027 
8. Izdatki za plačilo obveznosti 105.220 80.516 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja   
(5-6+7-8) (190.106) 275.527 

10. 
Presežek prejemkov (izdatkov pri širitvi poslovanja in upravljanju 
premoženja (4+9) 22.819 105.253 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 338.077 171.478 
12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) 22.819 105.253 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 315.258 66.225 

 
- Začetno stanje denarnih sredstev podsklada Alpen. Developed 171.478 66.225 

  - Začetno stanje denarnih sredstev podsklada - pripojitev 143.780 0 

 
 
IZKAZ GIBANJA VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA 

  

Nominalna 
vrednost 

vplačanih enot 
premoženja 

Vplačani presežek enot premoženja Preneseni čisti 
dobiček ali 

prenesena čista 
izguba iz 

prejšnjih obrač. 
obdobij 

Nerazdeljeni 
čisti dobiček ali 
izguba obrač. 

obdobja 

Skupaj 

Vračunani 
sprotni dobiček 
(izguba) v ceni 

prodanega 
kupona 

Vračunani 
sprotni dobiček 
(izguba) v ceni 
izplačanega 

kupona 

            v EUR 

Začetno stanje 01.01.2014 2.463.389 13.342 (34.826) 354.060 473.134 3.269.099 

Prenos dobička/izgube 0 (13.342) 34.826 451.650 (473.134) 0 
Vplačani investicijski kuponi 305.951 56.644 0 100.072  462.667 
Izplačani investicijski kuponi (156.951) 0 (20.982) (51.335) 

 
(229.268) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 750.015 750.015 
Druge spremembe-pripojitev 759.803 0 0 326.044   1.085.847 

Končno stanje 31.12.2014 3.372.192 56.644 (20.982) 1.180.491 750.015 5.338.360 

              

Začetno stanje 01.01.2013 2.611.760 10.658 (51.342) 111.530 304.539 2.987.145 

Prenos dobička/izgube 0 (10.658) 51.342 263.855 (304.539) 0 
Vplačani investicijski kuponi 153.282 13.342 0 22.031 0 188.655 
Izplačani investicijski kuponi (301.653) 0 (34.826) (43.356) 0 (379.835) 
Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 473.134 473.134 

Končno stanje 31.12.2013 2.463.389 13.342 (34.826) 354.060 473.134 3.269.099 
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IZKAZ PREMOŽENJA 

Izdajatelj 
Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja Število VP 

Izvirna 
valuta 

Vrednost v 
izvirni valuti Vrednost v EUR 

Delež v 
izdaji VP 

Delež v 
celotnih 
sredstvih 

Delež v 
sredstvih 

(ČVS) 
2. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 4.770.758,30   89,06 89,37 

2.1. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežev v RS 603.451,80   11,27 11,30 

  - Delnice 603.451,80   11,27 11,30 

    CINKARNA Celje, d.d. CICG SVN 1.674 EUR 296.298,00 296.298,00 0,21 5,54 5,55 

    GORENJE, d.d. GRVG SVN 25.490 EUR 143.253,80 143.253,80 0,10 2,67 2,68 

    KRKA, d.d., Novo mesto KRKG SVN 2.750 EUR 163.900,00 163.900,00 0,01 3,06 3,07 

2.2. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežev izven RS 4.167.306,50   77,79 78,07 

  - Delnice 4.167.306,50   77,79 78,07 

    PEPSICO INC PEP US USA 1.250 USD 118.200,00 97.356,07 0,00 1,82 1,82 

    DAIMLERCHRYSLER AG DAI GR DEU 800 EUR 55.176,00 55.176,00 0,00 1,03 1,03 

    GOOGLE INC GOOGL US USA 302 USD 160.259,32 131.998,45 0,00 2,47 2,47 

    ESSILOR INTERNATIONAL EI FP FRA 650 EUR 60.242,00 60.242,00 0,00 1,12 1,13 

    GILEAD SCIENCES INC GILD US USA 760 USD 71.637,59 59.004,69 0,00 1,10 1,11 

    SUNCOR ENERGY INC SU US CAN 3.450 USD 109.641,00 90.306,40 0,00 1,69 1,69 

    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA MC FP FRA 410 EUR 54.222,50 54.222,50 0,00 1,01 1,02 

    SALESFORCE.COM INC CRM US USA 2.190 USD 129.888,90 106.983,69 0,00 2,00 2,00 

    MONSANTO CO MON US USA 600 USD 71.682,01 59.041,27 0,00 1,11 1,11 

    INTERNATIONAL PAPER CO IP US USA 2.000 USD 107.160,00 88.262,91 0,00 1,65 1,65 

    PFIZER INC PFE US USA 4.000 USD 124.600,00 102.627,46 0,00 1,92 1,92 

    COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS  
    CORP CTSH US USA 2.200 USD 115.852,00 95.422,12 0,00 1,78 1,79 

    HERMES INTERNATIONAL RMS FP FRA 20 EUR 5.896,00 5.896,00 0,00 0,11 0,11 

    ALLIANZ AG ALV GR DEU 700 EUR 96.145,00 96.145,00 0,00 1,79 1,80 

    MASTERCARD INC MA US USA 1.630 USD 140.440,80 115.674,82 0,00 2,16 2,17 

    SAP SE SAP GR DEU 1.450 EUR 84.477,00 84.477,00 0,00 1,58 1,58 

    COCA-COLA CO KO US USA 1.500 USD 63.330,01 52.162,10 0,00 0,97 0,97 

    GENERAL  ELECRIC CO GE US USA 6.000 USD 151.620,00 124.882,63 0,00 2,33 2,34 

    WPP GROUP PLC WPP LN GBR 3.500 GBP 47.075,00 60.437,80 0,00 1,13 1,13 

    AMAZON.COM INC AMZN US USA 370 USD 114.829,51 94.579,94 0,00 1,77 1,77 

    TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ERIC US SWE 8.000 USD 96.800,00 79.729,84 0,00 1,49 1,49 

    STARBUCKS CORP SBUX US USA 1.000 USD 82.049,99 67.580,92 0,00 1,26 1,27 

    ARCELORMITTAL MT NA LUX 6.100 EUR 55.436,80 55.436,80 0,00 1,03 1,04 

    CVS CORPORATION CVS US USA 1.000 USD 96.310,00 79.326,25 0,00 1,48 1,49 

    CELGENE CORP CELG US USA 1.600 USD 178.976,01 147.414,55 0,00 2,75 2,76 

    EMC CORP EMC US USA 6.600 USD 196.284,00 161.670,37 0,00 3,02 3,03 

    RIO TINTO PLC RIO LN GBR 2.600 GBP 78.000,00 100.141,22 0,00 1,87 1,88 

    PROCTER  & GAMBLE CO PG US USA 1.000 USD 91.090,00 75.026,77 0,00 1,40 1,41 

    DANAHER CORP DHR US USA 800 USD 68.568,00 56.476,40 0,00 1,05 1,06 

    CALIFORNIA RESOURCES CORP CRC US USA 220 USD 1.212,21 998,44 0,00 0,02 0,02 

    RENAULT SA RNO FP FRA 800 EUR 48.424,00 48.424,00 0,00 0,90 0,91 

    BOEING CO BA US USA 1.500 USD 194.970,00 160.588,09 0,00 3,00 3,01 

    UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX US USA 1.900 USD 218.500,00 179.968,70 0,00 3,36 3,37 

    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. OXY US USA 550 USD 44.335,50 36.517,17 0,00 0,68 0,68 

    JPMORGAN CHASE & CO JPM US USA 1.400 USD 87.612,01 72.162,10 0,00 1,35 1,35 

    ADIDAS AG ADS GR DEU 880 EUR 50.705,60 50.705,60 0,00 0,95 0,95 

    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTS SMSN LI KOR 230 USD 139.150,00 114.611,65 0,00 2,14 2,15 

    APPLE COMPUTER INC AAPL US USA 1.680 USD 185.438,40 152.737,34 0,00 2,85 2,86 

    BARCLAYS PLC BARC LN GBR 22.000 GBP 53.570,00 68.776,48 0,00 1,28 1,29 
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Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 
izvirni valuti Vrednost v EUR Delež v 

izdaji VP 

Delež v 
celotnih 
sredstvih 

Delež v 
sredstvih 

(ČVS) 

    BASF AG BAS GR DEU 750 EUR 52.410,00 52.410,00 0,00 0,98 0,98 

    SCHLUMBERGER LTD SLB US USA 500 USD 42.705,00 35.174,20 0,00 0,66 0,66 

    SIEMENS AG SIE GR DEU 920 EUR 86.250,00 86.250,00 0,00 1,61 1,62 

    TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR TEVA US ISR 1.780 USD 102.367,80 84.315,79 0,00 1,57 1,58 

    EBAY INC EBAY US USA 2.775 USD 155.733,00 128.270,32 0,00 2,39 2,40 

    VODAFONE GROUP PLC VOD LN GBR 17.709 GBP 39.429,09 50.621,50 0,00 0,94 0,95 

    CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS  
    MICHELIN ML FP FRA 670 EUR 50.430,90 50.430,90 0,00 0,94 0,94 

    GENERAL MOTORS CO GM US USA 3.100 USD 108.221,00 89.136,81 0,00 1,66 1,67 

    PARKER HANNIFIN CORP PH US USA 520 USD 67.054,00 55.229,39 0,00 1,03 1,03 

    DEUTSCHE BANK AG DBK GR DEU 2.747 EUR 68.633,80 68.633,80 0,00 1,28 1,29 

    VISA INC V US USA 565 USD 148.143,00 122.018,78 0,00 2,28 2,29 

    VERITIV CORP VRTV US USA 38 USD 1.971,05 1.623,47 0,00 0,03 0,03 

3. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 244.224,00   4,56 4,57 

3.1. Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 244.224,00   4,56 4,57 

    ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN IQQF GY IRL 6.400 EUR 244.224,00 244.224,00 0,00 4,56 4,57 

PREMOŽENJE SKUPAJ 5.014.982,30   93,62 93,94 

4. DENARNA SREDSTVA 338.077,18   6,31 6,33 

4.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 28.077,18   0,52 0,53 

4.2. Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada 310.000,00   5,79 5,81 

5. TERJATVE 3.914,44   0,07 0,07 

5.1. Terjatve za obresti 13,15   0,00 0,00 

5.2. Terjatve za dividende 3.901,29   0,07 0,07 

SREDSTVA 5.356.973,92   100,00 100,35 

   Obveznosti (18.614,48)     (0,35) 

ČISTA VREDNOST SREDSTEV 5.338.359,44     100,00 

 

IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2014 Leto 2013 

      

Začetno stanje 590.322,9233 625.878,6071 

Vplačani investicijski kuponi 73.318,4331 36.732,3375 
Izplačani investicijski kuponi 37.611,6514 72.288,0213 
Pripojitev 182.087,2875 0 

Končno stanje 808.116,9925 590.322,9233 
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PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Imetniki enot premoženja podsklada  
Po stanju na dan 31. 12. 2014 ima 621 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 808.116,9925 enot 
premoženja podsklada. 

1.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

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

1. 63.133,3060 400.000,00  
2. 4.918,7570  28.070,85 
3. 3.330,0000  22.043,60 
4. 3.193,4798  19.187,70 
5. 2.690,3509  16.146,41 

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

2. Poslovne obveznosti 
 Leto 2014 Leto 2013 
Druge poslovne obveznosti 418 20.862 
Skupaj 418 20.862 

Druge poslovne obveznosti v višini 418 EUR se nanašajo na obveznost do Banke Koper d. d. 

3. Posamezne vrste stroškov 
 Leto 2014 Leto 2013 
Stroški provizije za upravljanje 85.344 63.728 
Stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev 2.965 2.164 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 2.085 2.014 
Stroški plačilnega prometa 4.025 2.778 
Stroški revidiranja letnega poročila  7.938 8.632 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov  346 307 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 7.324 3.495 
Skupaj 110.027 83.118 

4. Naložbe iz 171. člena ZISDU-2 (Poročilo o poslih s skrbnikom oziroma povezanimi osebami) 

Depozitna institucija Vrednost v EUR 
Delež v sredstvih sklada 

(ČVS) 
Banka Koper d.d. 310.000 5,81% 
Skupaj 310.000  

Na dan 31. 12. 2014 je imel podsklad dodatna likvidna sredstva vložena v denarni depozit pri Banki Koper 
d. d., kar predstavlja 5,81 % sredstev podsklada.  
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3. Alpen Emerging, delniški podsklad 

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2014

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Alpen.Emerging, delniški podsklad ima v vsakem trenutku najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah in 
enotah delniških ciljnih skladov. Najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe v delnice in enote 
delniških ciljnih skladov izdajateljev z domicilom v globalnih trgih v razvoju: Latinska Amerika, trgi v razvoju 
(Srednja in Južna Amerika); Evropa, trgi v razvoju (Albanija, Armenija, Azarbejdžan, Belorusija, Bosna in 
Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Gruzija, Madžarska, Kazahstan, Kosovo, Republika Kirgizija, Latvija, 
Litva, Bivša Jugoslovanska Republika Makedonija, Moldavija, Črna Gora, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, 
Tadžikistan, Turčija, Turkmenistan, Ukrajina in Uzbekistan); Azija Pacifik, trgi v razvoju (Vse države iz regije 
Azija Pacifik, razen Avstralije, Japonske, Nove Zelandije in Singapurja); Bližnji vzhod in Severna Afrika, trgi 
v razvoju (Alžirija, Bahrajn, Džibuti, Egipt, Islamska Republika Iran, Irak, Jordanija, Kuvajt, Libanon, Libija, 
Mavretanija, Maroko, Oman, Katar, Savdska Arabija, Sudan, Sirska Arabska Republika, Tunizija, Turčija, 
Združeni Arabski Emirati, Republika Jemen); Afrika, trgi v razvoju (Afriške države). Sredstva podsklada so 
investirana v izdajatelje z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, brez osredotočanja na eno 
državo ali podregijo. Naložbe v posamezno podregijo ne dosegajo 80 % sredstev podsklada. Znotraj 
omenjenih naložb lahko podsklad do 10 % sredstev naloži v ciljne sklade. Temeljni naložbeni cilj podsklada 
je doseči dolgoročno kapitalsko rast. Premoženje podsklada bo upravljano aktivno. Vodilo za presojo 
uspešnosti uresnicevanja naložbenega cilja podsklada je indeks MSCI Emerging Markets Index, preračunan 
v eure. Ocena tveganj in potencialne donosnosti podsklada, ki je izračunana v skladu s sprejeto 
metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, je 6 od 7.  

Sprememba imena podsklada 

31. julija 2014 se je podsklad NFD NOVI TRGI, delniški podsklad preimenoval v Alpen.Emerging, delniški 
podsklad. 

Alpen.Emerging, delniški podsklad 

    Osnovni podatki  
Začetek poslovanja: 25. september 2006 

Vrsta investicijskega sklada: Delniški globalni podsklad trgov v razvoju 

Geografska usmerjenost:  Latinska Amerika, Evropa, Azija Pacifik, Bljižnji 
vzhod, Afrika 

Sektorska usmerjenost:  Brez omejitev 

Primerjalni indeks/benchmark: MSCI Emerging Markets Index v EUR 

  VEP in ČVS  
VEP na dan 31. december 2014: 5,24 EUR 

Čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 31. december 2014: 1.906.954,12 EUR 

  Stroški in provizije  
Vstopni stroški:  do 3,00 % 

Izstopni stroški:  0 % 

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

Upravljavska provizija:  2,00 % od povprečne letne ČVS 

Skrbniška provizija: do 0,075 % od povrečne letne ČVS 
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PREGLED POSLOVANJA 

Podobno kot za razmere na razvitih trgih je v letu 2014 veljalo tudi za trge v razvoju, predvsem v prvi 
polovici leta. V drugi polovici leta so bili trgi v razvoju v precepu rasti na kitajskem in indijskem trgu na eni 
strani ter zaostritvi krize v Ukrajini in gospodarski zaostritvi v Argentini in Braziliji na drugi strani.  

Politika upravljanja podsklada je bila bolj kot v t.i. stock pick (izbor posameznih delnic) usmerjena v 
pravilen izbor države oziroma regije. Rezultati podsklada so pokazali, da je bila politika pravilno 
usmerjena, saj je donos podsklada v preteklem obdobju presegel donos primerjalnega indeksa in večine 
skladov v Sloveniji s podobno investicijsko politiko. 
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BILANCA STANJA 

    31.12.2014 31.12.2013 

      v EUR 
I. SREDSTVA   
1. Denarna sredstva 160.077 49.364 
2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 

3. 
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 1.647.991 1.049.435 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 103.556 36.367 
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti 
denarnega trga 

0 0 

8. Terjatve 3.747 500 
9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 1.915.371 1.135.666 

  Zunajbilančna sredstva   0 
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   
1. Poslovne obveznosti 239 2.585 

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

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 
c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

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

0 0 

d) Druge poslovne obveznosti 239 2.585 
2. Finančne obveznosti 0 0 
a) Posojila 0 0 
b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 
c) Druge finančne obveznosti 0 0 
3. Pasivne časovne razmejitve 8.179 3.928 
4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 1.906.953 1.129.153 
a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 1.519.970 1.006.664 
b) Vplačani presežek enot premoženja (5.938) (1.719) 
c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

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

237.331 162.399 

d) 
Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega 
obdobja 155.590 (38.191) 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 1.915.371 1.135.666 

  Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 

      v EUR 
1. Prihodki od obresti 14 644 
2. Prihodki od dividend 46.087 37.708 
3. Drugi finančni prihodki 178.831 1.394 
4. Iztrženi dobički pri naložbah 10.615 4.733 
5. Neiztrženi dobički pri naložbah 160.833 89.516 
6. Drugi prihodki 0 0 
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 396.380 133.995 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 32.072 24.448 
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 1.114 828 
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 3.801 3.459 
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 147 128 
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 1.301 94 
13. Odhodki za obresti 0 0 
14. Drugi finančni odhodki 15.387 60.954 
15. Iztržene izgube pri naložbah 4.784 3.745 
16. Neiztržene izgube pri naložbah 170.775 57.617 
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 17.750 
18. Drugi odhodki 11.409 3.163 
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 240.790 172.186 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 155.590 (38.191) 
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 6.094 (11.483) 

22. 
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 12.032 (9.764) 

23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem 0 0 
24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja 0 0 
25. Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba (20+21-22-23+/-24) 149.652 (39.910) 

26. 
Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,41 (0,17) 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 

    v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 80.347 226.595 

2. Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja 
podsklada 

176.623 329.497 

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

0 0 

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (96.276) (102.902) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 686.070 133.304 
6. Izdatki pri nakupu naložb 574.192 83.411 
7. Prejemki od udenarjenih terjatev 47.139 38.230 
8. Izdatki za plačilo obveznosti 47.250 32.957 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja  
(5-6+7-8) 111.767 55.166 

10. 
Presežek prejemkov (izdatkov pri širitvi poslovanja in upravljanju 
premoženja (4+9) 15.491 (47.736) 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 160.077 49.364 
12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) 15.491 (47.736) 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 144.586 97.100 

 
- Začetno stanje denarnih sredstev podsklada Alpen.Emerging 49.364 97.100 

  - Začetno stanje denarnih sredstev podsklada - pripojitev 95.222 0 

 
 
IZKAZ GIBANJA VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA 

  

Nominalna 
vrednost 

vplačanih enot 
premoženja 

Vplačani presežek enot premoženja Preneseni čisti 
dobiček ali 

prenesena čista 
izguba iz 

prejšnjih obrač. 
obdobij 

Nerazdeljeni 
čisti dobiček ali 
izguba obrač. 

obdobja 

Skupaj 

Vračunani 
sprotni dobiček 
(izguba) v ceni 

prodanega 
kupona 

Vračunani 
sprotni dobiček 
(izguba) v ceni 
izplačanega 

kupona 

            v EUR 

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

Prenos dobička/izgube 0 11.483 (9.764) (39.910) 38.191 0 
Vplačani investicijski kuponi 66.184 6.094 0 8.055 0 80.333 
Izplačani investicijski kuponi (144.431) 0 (12.032) (17.575) 0 (174.038) 
Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 155.590 155.590 
Druge spremembe-pripojitev 591.553 0 0 124.362 0 715.915 

Končno stanje 31.12.2014 1.519.970 6.094 (12.032) 237.331 155.590 1.906.953 

              

Začetno stanje 01.01.2013 1.096.695 6.872 (13.873) 20.617 163.308 1.273.619 

Prenos dobička/izgube 0 (6.872) 13.873 156.307 (163.308) 0 
Vplačani investicijski kuponi 204.327 (11.483) 0 32.963 0 225.807 
Izplačani investicijski kuponi (294.358) 0 9.764 (47.488) 0 (332.082) 
Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (38.191) (38.191) 

Končno stanje 31.12.2013 1.006.664 (11.483) 9.764 162.399 (38.191) 1.129.153 
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IZKAZ PREMOŽENJA  

Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja 

Število 
VP 

Izvirna 
valuta 

Vrednost v 
izvirni valuti 

Vrednost v 
EUR 

Delež 
v 

izdaji 
VP  

Delež v 
celotnih 
sredstvih 

Delež v 
sredstvih 

(ČVS) 

2. VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 1.647.991,13   86,04 86,42 

2.1. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežev v RS 148.240,00   7,74 7,77 

  - Delnice 148.240,00   7,74 7,77 

    CINKARNA Celje, d.d. CICG SVN 500 EUR 88.500,00 88.500,00 0,06 4,62 4,64 

    TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TLSG SVN 412 EUR 59.740,00 59.740,00 0,01 3,12 3,13 

2.2. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežev izven RS 1.499.751,13   78,30 78,65 

  - Delnice 1.499.751,13   78,30 78,65 

    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US TWN 4.020 USD 89.967,60 74.102,30 0,00 3,88 3,89 

    HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD HHPD LI TWN 10.819 USD 60.694,60 49.991,43 0,00 2,61 2,62 

    GRUPO TELEVISA SA TV US MEX 4.800 USD 163.488,00 134.657,77 0,00 7,03 7,06 

    ČAČANSKA BANKA D.D. CCNB SG SRB 300 RSD 2.550.300,46 21.146,77 0,16 1,10 1,11 

    VALE SA VALE/P US BRA 4.030 USD 29.257,79 24.098,34 0,00 1,26 1,26 

    DAEWOO SHIPBUILDING&MARINE ENGINEERING CO  
    LTD 

042660 KS KOR 1.500 KRW 27.974.993,47 21.116,39 0,00 1,10 1,11 

    HSBC HOLDINGS PLC 5 HK GBR 7.800 HKD 577.200,04 61.293,41 0,00 3,20 3,21 

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA ITUB US BRA 6.585 USD 85.670,85 70.563,26 0,00 3,69 3,70 

    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 2600 HK CHN 64.000 HKD 229.760,02 24.398,43 0,00 1,27 1,28 

    CIA PARANAENSE DE ENERGIA ELP US BRA 1.600 USD 21.072,00 17.356,07 0,00 0,91 0,91 

    GLOBAL TELECOM HOLDING GLTD LI EGY 16.100 USD 45.885,00 37.793,43 0,00 1,97 1,98 

    BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3328 HK CHN 118.700 HKD 859.387,98 91.259,21 0,00 4,76 4,79 

    POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PZU PW POL 640 PLN 311.039,99 72.788,54 0,00 3,80 3,82 

    AMERICA MOVIL SA DE CV AMX US MEX 3.200 USD 70.975,99 58.459,76 0,00 3,05 3,07 

    LUKOIL-SPON ADR LKOD LI RUS 1.610 USD 64.078,00 52.778,19 0,00 2,76 2,77 

    KT CORP KT US KOR 2.420 USD 34.170,40 28.144,63 0,00 1,47 1,48 

    BANK OF CHINA LTD 3988 HK CHN 168.500 HKD 736.344,99 78.193,16 0,00 4,08 4,10 

    SASOL LTD SOL SJ ZAF 850 ZAR 366.358,52 26.102,65 0,00 1,36 1,37 

    WIPRO LTD WIT US IND 8.935 USD 101.144,19 83.307,96 0,00 4,35 4,37 

    GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD 2238 HK CHN 80.720 HKD 569.883,22 60.516,43 0,00 3,16 3,17 

    BM&FBOVESPA SA BVMF3 BS BRA 8.000 BRL 78.800,00 24.466,73 0,00 1,28 1,28 

    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTS SMSN LI KOR 160 USD 96.800,00 79.729,84 0,00 4,16 4,18 

    VALE SA VALE US BRA 3.200 USD 26.176,00 21.560,00 0,00 1,13 1,13 

    LENOVO GROUP LTD 992 HK CHN 43.000 HKD 438.599,98 46.575,34 0,00 2,43 2,44 

    LARSEN & TOUBRO LTD LTOD LI IND 4.800 USD 111.840,00 92.117,62 0,00 4,81 4,83 

    SAMSUNG C&T CORP 000830 KS KOR 1.450 KRW 89.175.003,84 67.312,05 0,00 3,51 3,53 

    CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK CHN 121.000 HKD 752.620,01 79.921,42 0,00 4,17 4,19 

3. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 103.556,54   5,41 5,43 

3.3. Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 103.556,54   5,41 5,43 

    ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX EEM US USA 3.200 USD 125.728,00 103.556,54 0,00 5,41 5,43 

PREMOŽENJE SKUPAJ 1.751.547,67   91,45 91,85 

4. DENARNA SREDSTVA 160.077,05   8,35 8,39 

4.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 160.077,05   8,35 8,39 

5. TERJATVE 3.746,91   0,20 0,20 

5.2. Terjatve za dividende 3.746,91   0,20 0,20 

SREDSTVA 1.915.371,63   100,00 100,44 

   Obveznosti (8.417,51)     (0,44) 

ČISTA VREDNOST SREDSTEV 1.906.954,12     100,00 
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IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2014 Leto 2013 

      

Začetno stanje 241.237,7959 262.812,8851 

Vplačani investicijski kuponi 15.860,6599 48.965,3570 
Izplačani investicijski kuponi 34.611,6606 70.540,4462 
Pripojitev 141.761,1562 0,0000 

Končno stanje 364.247,9514 241.237,7959 

 

PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Imetniki enot premoženja podsklada  
Po stanju na dan 31. 12. 2014 ima 346 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 364.247,9514 enot 
premoženja podsklada. 

1.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

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

1. 4.191,0300  21.495,79 
2. 6.732,3228 35.000,00  
3. 2.251,3227  12.080,37 
4. 2.049,6832  10.390,25 
5. 1.733,9838  8.889,79 

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

2. Poslovne obveznosti 
 Leto 2014 Leto 2013 
Druge poslovne obveznosti 239 2.585 
Skupaj 239 2.585 

Druge poslovne obveznosti v višini 239 EUR se nanašajo na obveznost do Banke Koper d. d. 

3. Posamezne vrste stroškov 
 Leto 2014 Leto 2013 
Stroški provizije za upravljanje 32.072 24.448 
Stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev 1.114 828 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 1.585 124 
Stroški plačilnega prometa 3.412 1.234 
Stroški revidiranja letnega poročila 3.801 3.459 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 147 128 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 7.713 1.900 
Skupaj 49.844 32.122 

4. Naložbe iz 171. člena ZISDU-2 (Poročilo o poslih s skrbnikom oziroma povezanimi osebami) 
Podsklad na dan 31. 12. 2014 v svojem portfelju ni imel depozitov in naložb v finančne instrumente iz 171. 
člena ZISDU- 2. 
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4. PRILOGA 

Pojasnilo o pripojitvi podskladov 

Družba za upravljanje investicijskih skladov je na dan 31. 05. 2014 izvedla pripojitve prenosnih 
podskladov k prevzemnima podskladoma: 

Prenosni podsklad Prevzemni podsklad Menjalno razmerje 
NFD Azija, delniški podsklad Alpen.Emerging, delniški podsklad 0,8050947546 
NFD Energija, delniški podsklad Alpen.Emerging, delniški podsklad 0,6495127344 
NFD Finance, delniški podsklad Alpen.Emerging, delniški podsklad 0,4283779536 
NFD IT, delniški podsklad Alpen.Developed, delniški podsklad 0,8496528725 
NFD Zdravstvo, delniški podsklad Alpen.Developed, delniški podsklad 0,7827872776 
NFD Obvezniški, obvezniški podsklad Alpen.Developed, delniški podsklad 0,8161823664 

Obračun pripojitve podsklada je bil opravljen v skladu z izračunanim menjalnim razmerjem po vrednosti 
enote premoženja prevzemnega in prenosnega podsklada na dan 30. 05. 2014. Družba za upravljanje je 
poročilo ravizorja o pripojitvah pridobila dne 31. 05. 2015. 
S pripojitvijo prenosnih podskladov k prevzemnima podskladoma so se investicijski kuponi prenosnih 
podskladov zamenjali za investicijske kupone prevzemnih podskladov. Prenosni podskladi so prenehali brez 
likvidacijskega postopka.  

Pripojitev ni vplivala na vrednost premoženja. Po opravljeni pripojitvi je bila vrednost investicijskih kuponov 
najmanj enaka vrednosti investicijskih kuponov pred pripojitvijo podskladov.  

Zamenjava investicijskih kuponov v okviru izvedene pripojitve prenosnih podskladov k prevzemnima 
podskladoma ni imela vpliva na davčni položaj vlagatelja. Skladno z zakonodajo je družba za upravljanje 
izvršila priglasitev o odlogu davčne obveznosti za vse zavezance (vlagatelje) pri pristojni davčni upravi. To 
pomeni, da bodo zavezanci za dohodnino od dobička iz kapitala plačali dohodnino šele ob prvi naslednji 
obdavčljivi odsvojitvi investicijskih kuponov. 

Poslovni izid, ki ga je prenosni podsklad ustvaril v obdobju od 01. 01. do do datuma obračuna pripojitve, 
to je 30. 05. 2014, je povečal preneseni čisti poslovni izid prevzemnega podsklada v bilanci stanja 
prevzemnega podsklada. 
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BILANCA STANJA PRENOSNIH PODSKLADOV  

  na dan 30. 05. 2014 NFD AZIJA NFD ENERGIJA NFD FINANCE 

    v EUR 
I. SREDSTVA    
1. Denarna sredstva 24.224 39.177 31.821 
2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 0 

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

146.436 227.396 214.018 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 0 
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 10.167 22.788 0 
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 0 

7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti 
denarnega trga 

0 0 0 

8. Terjatve 904 1.145 840 
9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 0 
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 181.731 290.506 246.679 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 0 
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    
1. Poslovne obveznosti 144 382 193 

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

b)    Obveznosti iz upravljanja 0 0 0 
c)    Obveznosti za plačilo davkov 0 0 0 

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

d)    Druge poslovne obveznosti 144 382 193 
2. Finančne obveznosti 0 0 0 
a)    Posojila 0 0 0 
b)    Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 0 
c)    Druge finančne obveznosti 0 0 0 
3. Pasivne časovne razmejitve 731 779 772 

4. 
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote 
premoženja 180.856 289.345 245.714 

a)    Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 185.622 368.100 473.957 
b)    Vplačani presežek enot premoženja 305 (206) (261) 
c)    Presežek iz prevrednotenja 0 0 0 

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

(4.444) (103.609) (234.353) 

d)    Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba  
   obračunskega obdobja 

(627) 25.060 6.371 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 181.731 290.506 246.679 

 
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 0 
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BILANCA STANJA PRENOSNIH PODSKLADOV  

 na dan 30. 05. 2014 NFD IT NFD OBVEZNIŠKI NFD ZDRAVSTVO 

     v EUR 
I. SREDSTVA    
1. Denarna sredstva 72.489 13.172 58.119 
2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 0 

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

398.510 137.769 351.341 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 0 
5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 40.628 0 17.086 
6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 0 

7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti 
denarnega trga 

0 0 0 

8. Terjatve 114 0 354 
9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 0 
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 511.741 150.941 426.900 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 0 
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    
1. Poslovne obveznosti 493 87 363 

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

b)    Obveznosti iz upravljanja 0 0 0 
c)    Obveznosti za plačilo davkov 0 0 0 

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

d)    Druge poslovne obveznosti 493 87 363 
2. Finančne obveznosti 0 0 0 
a)    Posojila 0 0 0 
b)    Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 0 
c)    Druge finančne obveznosti 0 0 0 
3. Pasivne časovne razmejitve 1.294 475 1.023 

4. 
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote 
premoženja 509.954 150.379 425.514 

a)    Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 419.993 128.930 380.388 
b)    Vplačani presežek enot premoženja 100 (204) 584 
c)    Presežek iz prevrednotenja 0 0 0 

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

68.778 15.037 10.667 

d)    Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba  
   obračunskega obdobja 

21.083 6.616 33.875 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 511.741 150.941 426.900 

 
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PRENOSNIH PODSKLADOV  

 za obdobje od 01. 01. do 30. 05. 2014 NFD AZIJA NFD ENERGIJA NFD FINANCE 

        v EUR 
1. Prihodki od obresti 0 1 1 
2. Prihodki od dividend 1.461 2.978 3.450 
3. Drugi finančni prihodki 6.715 3.823 3.395 
4. Iztrženi dobički pri naložbah 91 4.491 303 
5. Neiztrženi dobički pri naložbah 5.373 22.076 9.937 
6. Drugi prihodki 0 0 0 
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 13.640 33.370 17.086 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 1.479 2.234 2.015 
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 52 78 71 
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 430 302 370 
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 0 
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 193 123 38 
13. Odhodki za obresti 0 0 0 
14. Drugi finančni odhodki 185 719 404 
15. Iztržene izgube pri naložbah 1.363 292 226 
16. Neiztržene izgube pri naložbah 9.703 2.125 6.386 
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 0 
18. Drugi odhodki 862 2.437 1.206 
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 14.267 8.309 10.715 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) (627) 25.060 6.371 
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja (146) 24 (228) 

22. 
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja (451) 230 33 

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

24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja 0 0 0 

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

(322) 24.854 6.110 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PRENOSNIH PODSKLADOV 

 za obdobje od 01. 01. do 30. 05. 2014 NFD IT NFD OBVEZNIŠKI NFD ZDRAVSTVO 

        v EUR 
1. Prihodki od obresti 2 3.020 2 
2. Prihodki od dividend 5.156 0 2.458 
3. Drugi finančni prihodki 5.793 2 4.036 
4. Iztrženi dobički pri naložbah 4.111 903 15.917 
5. Neiztrženi dobički pri naložbah 26.792 5.292 20.004 
6. Drugi prihodki 0 0 0 
7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 41.854 9.217 42.417 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 4.114 637 3.374 
9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 144 45 118 
10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 468 340 330 
11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 0 0 
12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 75 86 76 
13. Odhodki za obresti 0 434 0 
14. Drugi finančni odhodki 915 3 536 
15. Iztržene izgube pri naložbah 6.222 30 343 
16. Neiztržene izgube pri naložbah 7.291 255 1.427 
17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 0 
18. Drugi odhodki 1.542 771 2.338 
19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 20.771 2.601 8.542 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 21.083 6.616 33.875 
21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 63 367 1.314 

22. 
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja (37) 571 730 

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

24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja 0 0 0 

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

21.183 6.412 34.459 
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UPRAVLJANJE KROVNEGA SKLADA 
 
ALPEN Invest d. d. 
Trdinova ulica 4  
1000 Ljubljana 
Telefon  (01) 434 1003 
Telefaks (01) 431 1109 
 
 
NEODVISNA REVIZIJSKA HIŠA 
 
BDO Revizija d. o. o. 
Cesta v Mestni log 1 
1000 Ljubljana 
Telefon  (01) 53 00 920 
Telefaks (01) 53 00 921 
 
 
SKRBNIŠKA BANKA 
 
Banka Koper d. d. 
Pristaniška ulica 14 
6000 Koper 
Telefon  (05) 66 61 000 
Telefaks (05) 66 62 001 

 
 
 

www.alpeninvest.si 
080 2633 

 


