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POSLOVNO POROČILO 

PREGLED DOGAJANJA NA KAPITALSKIH TRGIH V LETU 2012 

 

POVZETEK SPLOŠNIH TRENDOV NA KAPITALSKIH TRGIH 

Začetek leta 2012 je bil poln pričakovanj, saj se je pozitiven trend predhodnega leta nadaljeval tudi v letu 
2012. V prvih treh mesecih so najpomembnejši svetovni delniški indeksi v povprečju porasli med 10 in 15 
%. Za razliko od leta 2011 so tokrat tudi delnice držav v razvoju sledile pozitivnemu trendu, ki so ga 
narekovale delnice razvitih držav. Zaradi izrazite rasti na začetku leta je bilo pričakovati popravek oziroma 
korekcijo na delniških trgih, ki se je tudi zgodila v drugi polovici marca. V primerjavi z letom 2011, ko je 
globalno korekcijo povzročil katastrofalen potres na Japonskem (zanimivo, da se je korekcija leta 2011 
prav tako začela v drugi polovici marca), je bil povod za tokratno korekcijo izključno politično-
makroekonomske narave. Ponovno je bila v ospredju dolžniška kriza v Evropi.  

Ko se je že zdelo, da se bo s sporazumno rešitvijo za nadzorovano pomoč Grčiji med novo grško vlado in 
t. i. trojko (Evropska komisija, Evropska centralna banka in Mednarodni denarni sklad) evropska finančno-
dolžniška kriza rešila v zadovoljstvo vseh vpletenih, se je izkazalo, da je dejansko problem Grčije le vrh 
ledene gore. Ob sporazumni rešitvi je zahtevana donosnost grških državnih obveznic padla za 15 
odstotnih točk (slika 3). Skoraj sočasno z »grškim sporazumom« so se začele pojavljati težave v Španiji in 
Italiji, saj sta bili državi zaradi prevelike zadolženosti na robu, ko bi morali zaprositi za finančno pomoč. 
Španija je naposled junija to tudi storila, medtem ko je tehnični vladi v Italiji uspelo uzakoniti prepotrebne 
reforme. Na prvi pogled se je zdelo, da je rešitev evropske dolžniške krize skoraj nemogoča, in to je 
zamajalo celoten svetovni kapitalski trg.  

V drugem četrtletju so svetovne delnice v povprečju izgubile več kot 10 % vrednosti. Nekateri trgi (Rusija, 
Indija in Brazilija) so že zašli v območje, ko je, gledano tehnično, nastopil t. i. medvedji trend, saj so 
posamezni indeksi izgubili več kot 20 % vrednosti (slike 1, 4, 5 in 6). Korekcijo lahko nazorno vidimo na 
sliki 7, ki prikazuje indeksa nihajnosti za evropske in ameriške delnice. Indeksa sta od sredine marca do 
konca junija porasla za več kot 50 %, kar pomeni, da so vlagatelji zaskrbljenost izražali s povečanjem 
sklenjenih opcijskih poslov, ki vlagateljem omogočajo zavarovanje pred padcem vrednosti delnic. 

Slika 1: Gibanje indeksov MSCI WORLD (globalni razviti trgi) in MSCI Emerging Markets (globalni trgi v 

razvoju) v letu 2012 (preračunani v EUR)  

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Dodatno je k negativnemu trendu prispevalo še ohlajanje kitajskega gospodarstva, za katerega se je 
izkazalo, da ni tako »neprebojno«, kot se je sprva zdelo, in širjenje mnenja, da bo Kitajska primorana 
popustiti v monetarni politiki (t. i. QE oziroma Quantitative Easing).  

Za razliko od delnic je bila slika zahtevanih donosnosti državnih obveznic obrnjena v nasprotno smer. 
Zahtevane donosnosti (angl. Yield) so v državah, ki so prezadolžene in/ali imajo javnofinančne probleme, 
sredi marca začele naraščati. Zahtevana donosnost državnih obveznic pomeni premijo za tveganost v 
smislu, višja kot je zahtevana donosnost, večje je tveganje, da posamezna država ne bo zmožna 
odplačevati dolga. Zahtevana donosnost španske 10-letne obveznice je v mesecu juniju že presegla 
kritičnih 7 %, to pa je obrestna mera, za katero se smatra, da država v razviti ekonomiji ni več sposobna 
odplačevati svojih obveznosti. Kmalu za tem je španska vlada tudi uradno zaprosila za denarno pomoč, 
predvsem za sanacijo bančnega sistema. Podobno kot španskim obveznicam se je zahtevana donosnost 
7 % nevarno približala tudi italijanskim obveznicam. Na drugi strani so bile zahtevane donosnosti na 
obveznice držav, ki so imele gospodarsko rast in/ali javnofinančni dolg pod kontrolo, nizke in stabilne 
(slika 2). 

Slika 2: Gibanje zahtevanih donosnosti 10-letnih pomembnejših državnih obveznic v letu 2012 (v odstotkih) 

 
Vir: Bloomberg  

Slika 3: Gibanje zahtevane donosnosti 10-letne grške državne obveznice v letu 2012 (v odstotkih) 

 
Vir: Bloomberg  
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Do spremembe razpoloženja med vlagatelji je prišlo v poletnih mesecih, saj je bilo takrat sprejetih kar 
nekaj pomembnih odločitev, predvsem s strani centralnih bank. Ukrepi centralnih bank so običajno, ko so 
vsa druga sredstva izčrpana, zadnje upanje za stabilizacijo finančnih trgov in nič drugače ni bilo tudi 
tokrat. Najprej je ukrepala Centralna banka Kitajske, ko je ob koncu junija objavila, da bodo začeli z 
monetarno razbremenitvijo oziroma s povečanjem likvidnosti (QE). V pol leta so tako komercialnim 
bankam zagotovili približno 500 mrd USD kratkoročnih likvidnih sredstev, ki so jih banke namenile 
kreditiranju gospodarstva. Delniški trgi so se na to novico takoj odzvali in so do konca leta zabeležili 
povprečno rast med 10 in 15 %. 

Sočasno so se aktivnosti Evropske centralne banke in Evropske komisije ob pomoči Mednarodnega 
denarnega sklada stopnjevale s ciljem, da se doseže dogovor o dolgoročni rešitvi evropske dolžniške 
krize. V času dogovorov za vzpostavitev evropskega mehanizma za stabilnost (angl. European 
Stabilization Mechanism) so države EU jamčile, da je bilo v začasnem stabilizacijskem mehanizmu na 
voljo dovolj sredstev. Do odločilne poteze za razrešitev težav in do olajšanja za finančne trge je prišlo 6. 
septembra, ko je Evropska centralna banka naznanila možnosti odkupa državnih obveznic (angl. Outright 
Monetary Transactions) za države evroskupine, ki bi se znašle v težavah. Temu sklepu je 27. septembra 
sledila dokončna potrditev evropskega mehanizma za stabilnost v višini 500 mrd EUR. 

Delniški trgi so tako kot vedno prehitevali dogodke, saj so vlagatelji predvidevali pozitivno rešitev tako s 
strani Kitajske kot tudi Evropske centralne banke in EU. Do konca leta so sledili tudi ukrepi nekaterih 
drugih centralnih bank. Japonska je ob koncu leta najavila, da bo tudi njihova centralna banka začela z 
zagotavljanjem dodatne likvidnosti, in je tako poskrbela za pozitiven trend japonskih delnic. Sočasno je 
ameriški FED najavil namero o časovno neomejenem odkupovanju hipotekarnih obveznic (do 40 mrd 
USD mesečno). Ta namera je bila še zadnja v vrsti ameriške centralne banke, da se ustvarijo razmere za 
vzpostavitev stabilnejše gospodarske rasti, ki temelji na zmanjšanju brezposelnosti. Prejšnja likvidnostna 
ukrepa (QE 1 in QE 2) sta bila v prvi vrsti namenjena sanaciji bank, da so te imele na voljo dovolj sredstev 
za kreditiranje gospodarstva. Zadnji ukrep (odkup hipotekarnih obveznic) pa je namenjen zagonu 
nepremičninskega trga, zaradi katerega se je tudi začela finančno-dolžniška kriza v sredini leta 2007. Več 
o tem v nadaljevanju, ko bo govora o makroekonomskem stanju. 

Leto so zaznamovale tudi predsedniške volitve v Franciji, kjer je desno usmerjenega Sarkozyja zamenjal 
levo usmerjeni Holland. V ZDA si je na predsedniških volitvah svoj drugi mandat priboril Obama. Kaj bodo 
te spremembe prinesle, bo pokazal čas. V Franciji se pričakuje, da bo vlada povečala proračunski 
primanjkljaj na račun povečanja socialne varnosti, medtem ko v politiki ZDA (vsaj v politiki znotraj ZDA) ni 
pričakovati večjih sprememb. V ZDA je to že čutiti, saj se največji stranki med sabo ne moreta uskladiti o 
proračunu. Vsem je skupen cilj zmanjšanje primanjkljaja, le poti, kako do tega priti, vidijo drugače. Zaradi 
teh nesoglasij smo bili ob koncu leta priča t. i. fiskalnemu prepadu (angl. fiscal cliff), ki so ga rešili zadnji 
delovni dan v letu. Zaradi te odločitve je bilo na finančnih trgih čutiti olajšanje. 

 
GIBANJA POMEMBNEJŠIH NACIONALNIH INDEKSOV 

Ne glede na gibanje globalnih delniških trgov, ki ju ponazarjata indeksa MSCI World (razviti trgi) in MSCI 
EM (trgi v razvoju), so indeksi posameznih držav in regij v letu 2012 dosegli povsem različne rezultate 
(slike 4, 5 in 6 prikazujejo vodilne indekse v regijah). Od razvitih trgov je najboljši donos (preračunano v 
evre) dosegel indeks največjih evropskih podjetij (S&P EUROPE 350). Nominalno je ameriški S&P 500 
sicer dosegel boljši donos, vendar je padanje vrednosti ameriškega dolarja od začetka avgusta, ko je bila 
na vidiku rešitev za evropsko dolžniško krizo, indeksu odneslo dobrih 5 odstotnih točk. Nikkei 225 
(Japonska) je največji donos (preračunano v evre) dosegel ob koncu leta, in to kljub več kot 15-
odstotnemu padcu vrednosti jena. Pri evropskem indeksu je treba omeniti, da so delnice nemških podjetij 
v povprečju dosegle najvišji donos in popravile povprečje, ki so ga znižale italijanske in španske delnice. 
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Slika 4: Gibanje izbranih indeksov na razvitih trgih v letu 2012 (preračunani v EUR)  

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Od trgov v razvoju so od najpomembnejših držav najvišji donos dosegle delnice turških podjetij, katerih 
vrednosti so v povprečju zrasle za več kot 50 %. Donos indijskih in kitajskih delnic je bil v povprečju 
primerljiv z delnicami razvitega sveta. Delnice ruskih podjetij so v povprečju dosegle pozitiven donos, 
medtem ko so brazilske delnice zabeležile negativen donos v višini 5 %. Razlog za negativen donos v 
Braziliji je upočasnitev gospodarske aktivnosti, ki ne dosega več nivojev preteklih let.  

Slika 5: Gibanje najpomembnejših indeksov na trgih v razvoju v letu 2012 (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 zaključili mešano in v 
skladu s stanjem v državah. Državam, ki so izvedle potrebne strukturne reforme pred začetkom finančne 
krize ali takoj po tem, ko so se države soočale z upadom gospodarske rasti, je uspelo krizo ublažiti ali jo 
celo zajeziti. Poljska in baltske države so izvedle vse potrebne reforme, kot so pokojninska reforma, 
reforma trga dela, liberalizacija (ukinitev državnih monopolov) in privatizacija gospodarstva. Danes te 
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države beležijo gospodarsko rast, državni proračuni so po večini izravnani in delniški trgi so se temu 
primerno odzvali. Delnice poljskih in estonskih gospodarskih družb so v povprečju dosegle pozitiven 
donos v višini 40 %, v Litvi 20 % in v Češki Republiki 15 %. Delnice podjetij Slovenije, Hrvaške in Srbije, ki 
so združene v skupni indeks DJ STOXX Sub Balkan 30, so v povprečju dosegle padec v višini 3 %.  

Razlika med omenjenimi državami Vzhodne Evrope in Hrvaško (stanje v Sloveniji je v nadaljevanju 
letnega poročila) je v že omenjenih strukturnih reformah. Hrvaška naj bi vstopila v EU v sredini leta 2013, 
a jo, podobno kot Slovenijo, pestijo mnoge še neizvedene strukturne reforme in predvsem velika 
zadolženost tako države kot tudi gospodarstva, zaradi česar država beleži negativno gospodarsko rast, ki 
je napovedana tudi za leto 2013. Te težave in politične afere so glavni razlog za nizko zaupanje 
potrošnikov, katerega neposreden odraz je gibanje delniških indeksov omenjenih držav oziroma regije. 

Še enkrat se je izkazalo, da so države, ki so že izvedle omenjene reforme, postavile temelje za 
gospodarsko rast. S tem dejanjem so države na eni strani uredile proračunsko porabo in na drugi strani 
privabile tuj kapital (predvsem neposredne investicije), kar neposredno pripomore h gospodarski rasti in 
posledično k zmanjšanju brezposelnosti. 

Slika 6: Gibanje izbranih indeksov na trgih Vzhodne in Jugovzhodne Evrope v letu 2012 (preračunani v EUR)  

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Za delnice je bilo leto 2012 »pestro« in polno preobratov v trendu gibanja delniških indeksov. Večina 
najpomembnejših indeksov je leto zaključila pozitivno, s povprečno rastjo nad 10 %, kar je nadpovprečna 
rast. Leto 2012 lahko razdelimo na tri dele. Začetek leta je zaznamovala rast, ki se je nadaljevala s konca 
leta 2011 in je temeljila na pozitivnih signalih centralnih bank in makroekonomskega stanja največjih 
svetovnih gospodarstev. V drugi polovici marca so se začeli pojavljati vse močnejši signali, da bosta za 
pomoč zaprosili Španija in Italija. Grčija je začela dajati signale, da ne bo zmožna udejanjiti zavez, ki jih je 
dala trojki, in kitajska gospodarska rast se je začela ustavljati. Vsi ti signali so »prestrašili« vlagatelje in 
padec vrednosti delnic je bil neizbežen. Vprašanje, ki se je postavljalo, je bilo, ali bodo delniški indeksi 
formirali negativen medvedji trend ali bo ostalo zgolj pri korekciji (padec indeksov za manj kot 20 %). 
Negativni trend sta ustavili dve ključni potezi centralnih bank. Najprej je konec junija Kitajska naznanila 
povečanje likvidnosti za ponoven zagon kitajskega gospodarstva, Evropska centralna banka pa je sprejela 
zavezo o zagotavljanju likvidnosti za reševanje prezadolženih evropskih držav. Tako so delnice, gledano 
globalno, v drugi polovici leta ponovno ustvarile pozitiven trend. Povzetek dogajanja je viden na sliki 7, ki 
prikazuje gibanje nihajnosti (volatilnosti) evropskih in ameriških delnic. Nižja je vrednost indeksa, večje je 
zaupanje vlagateljev v delnice. 
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Slika 7: Gibanje indeksov VIX (ZDA) in V2X (EU), ki merita nihajnost delnic, v letu 2012 

Vir: Bloomberg  

Vrednosti za posamezen indeks imajo različno osnovo, zato ima vsak indeks svojo skalo na različnih oseh. 

Najbolj donosni panogi v letu 2012 sta bili panogi financ in trajnih dobrin. Najslabši donos sta dosegli 
panogi energije in javne oskrbe. Panoga financ je v letu 2012 nadoknadila tisto, kar je leto prej izgubila, in 
je do določene mere odraz stabilizacije razmer v finančni krizi najbolj prizadete panoge. Za leto 2012 je 
bilo značilno, da so bile (z izjemo financ) najbolj donosne panoge tiste s stabilnimi prihodki (trajne dobrine 
in zdravstvo) in z nizko zadolženostjo (informacijska tehnologija). Glede na dogajanja v letu 2012 
(evrokriza, volitve, proračunska nestrinjanja), ki so postregla z relativno nestabilnim okoljem za 
poslovanje, ni presenečenje, da so bile z izjemo informacijske tehnologije v ospredju bolj defenzivno 
naravnane panoge. Panoga energije je predvsem odraz gibanja surove nafte, katere cena je bila ob koncu 
leta skoraj nespremenjena. Pogled na sliko 8, kjer so predstavljeni donosi posameznih panog za leti 2011 
in 2012, razkrije, da donosi posameznih panog iz leta v leto zelo nihajo, in v primeru, da je posamezna 
panoga v določenem letu dosegla nadpovprečen donos, to še ne pomeni, da se bo trend nadaljeval tudi v 
naslednjem letu.  

Slika 8: Donosi posameznih panog (globalni indeks S&P Global 1200 Index) za leti 2011 in 2012  

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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SUROVINSKI TRGI 

Cene surovin imajo na gibanje cen delnic bistveno večji vpliv, kot se zdi na prvi pogled. Surovine za 
podjetja predstavljajo vhodne stroške in stroške energije, ki skupaj s stroški dela posledično v največji 
meri vplivajo na višino drobnoprodajnih cen, ki jih na koncu občutimo potrošniki. Višje cene surovin v 
določenem časovnem obdobju pomenijo tudi višje cene v trgovinah, kar se na koncu izraža v inflacijskih 
pritiskih in posledično tudi v gospodarski rasti.  

Gibanje cen osnovnih surovin (slika 9) nam v večini primerov poda dokaj jasno sliko o stanju 
gospodarstva. Cena zlata, ki je v preteklih letih beležila nadpovprečne rasti, se je v letu 2012 povsem 
umirila in je leto v primerjavi z delnicami zaključila podpovprečno. V osnovi nam zlato služi kot varovanje 
pred inflacijskimi pritiski, in ker teh kljub povečani likvidnosti na denarnem trgu ni bilo, je bilo gibanje cene 
zlata komaj opazno.  

Cena bakra se je v letu 2012 gibala podobno kot cena zlata, kar daje slutiti, da svetovna proizvodnja 
počasi okreva, vendar je še daleč od nivoja izpred finančne krize. 

Cena severnomorske surove nafte Brent je leto 2012 zaključila skoraj nespremenjena, kar je bila za 
gospodarstvo in potrošnike dobrodošla novica, saj se cene energentov niso bistveno spreminjale. To je še 
toliko bolj pomembno, ker se gospodarstva počasi, a zanesljivo izvijajo iz finančne krize, in vsaka bistvena 
podražitev najpomembnejšega energenta bi lahko pomenila zastoj pri okrevanju. Stabilnost cen naftnih 
derivatov potrjuje tezo, da se svetovno gospodarstvo izvija iz primeža finančne krize, saj je povpraševanje 
po najpomembnejšem energentu stabilno in se predvsem ne zmanjšuje.  

Bolj izrazito gibanje je bilo v preteklem letu zaznati pri ceni koruze in ostalih najpomembnejših prehranskih 
surovinah (predvsem pšenici). Cena koruze je na začetku poletja močno porasla, kar je bila predvsem 
posledica suše v državah severne poloble, ki pridela največ osnovnih prehranskih surovin (ZDA in države 
bivše Sovjetske zveze). Proti koncu leta so se cene začele umirjati, tako da se je porast v višini 45 % iz 
sredine leta zmanjšal na sprejemljivejših 15 % ob koncu leta. 

Najvišji porast med vsemi pomembnejšimi surovinami je zabeležila cena lesa, ki je do konca leta zrasla za 
50 %. Glavna razloga za tak porast (predvsem v zadnji četrtini leta) sta okrevanje ameriškega 
nepremičninskega trga (prodaja novih stanovanj se je v letu 2012 povečala za 11 %) in sprememba navad 
potrošnikov pri ogrevanju, saj alternativni viri energije (npr. lesni briketi in biomasa) v zadnjih letih čedalje 
bolj zamenjujejo zemeljski plin in kurilno olje.  

Slika 9: Gibanje izbranih indeksov surovin v letu 2012 (preračunani v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 



KROVNI SKLAD NFD                                                                                                                                                                    LETNO POROČILO 2012 

12 

VALUTNI TRGI 

Na valutnem trgu lahko vidimo (slika 10) podobne trende kot na delniških trgih. Ameriški dolar in japonski 
jen sta v začetku leta v primerjavi z evrom izgubljala vrednost, saj se je takrat zdelo, da se je dolžniška 
kriza v Evropi z grškim dogovorom o pomoči dokončno zaključila. Z dnem, ko so se sredi marca začele 
pojavljati govorice o tem, da bosta Italija in Španija zaprosili za finančno pomoč, sta se vrednosti dolarja in 
jena v primerjavi z evrom začeli krepiti. Do ponovnega obrata je prišlo ob koncu poletja, ko je postajalo 
jasno, da bodo evropski voditelji skupaj z Evropsko centralno banko našli način za rešitev evropske 
dolžniške krize.  

Vrednost švicarskega franka je v primerjavi z evrom čez leto ostala nespremenjena, kajti švicarska 
centralna banka je bila zaradi zaščite konkurenčnosti svojega gospodarstva primorana nadaljevati z 
intervencijo povečanja likvidnosti domače valute. S povečano ponudbo švicarskega franka jim je v 
primerjavi z evrom uspelo držati tečaj nespremenjen. Kot posledica tega so do konca leta povečali 
devizne rezerve za 69 %. 

Slika 10: Gibanje izbranih valutnih tečajev v primerjavi z evrom (ZDA, Švica in Japonska) v letu 2012  

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

 
MAKROEKONOMSKA SLIKA 

Za podrobnejšo predstavo o stanju gospodarstva je treba proučiti nekoliko daljše obdobje. S tem 
namenom se ta del poročila osredotoča na pomembnejše makroekonomske kazalnike v obdobju zadnjih 
sedmih let, torej od časa pred začetkom finančne krize do danes. Le na ta način lahko ocenimo, v kakšni 
kondiciji je svetovno gospodarstvo, kajti pri pregledu samo enega leta bi lahko napačno interpretirali 
dejansko stanje. V tem delu se osredotočamo predvsem na gospodarstva Evrope in ZDA, ker so podatki 
drugih regij med sabo neprimerljivi. Bruto domači proizvod (BDP) je »mati« vseh kazalnikov in generalno 
kaže stanje gospodarstva v posamezni državi oziroma regiji. Ker je BDP vsota več komponent, so 
nekateri drugi kazalniki za ugotavljanje stanja in predvsem za ugotavljanje momenta bolj pomembni 
oziroma bolj predvidljivi pri napovedi kot BDP. BDP kot tak nam pove izključno zatečeno stanje in ni 
nobeno jamstvo za prihodnost, vendar je kljub temu še vedno najbolj gledan kazalnik. Na sliki 11 je 
prikazano gibanje BDP-ja v najbolj pomembnih regijah oziroma državah (ZDA, evroskupina, Rusija in 
Kitajska). Slika nam nazorno pokaže, kako velik davek smo plačali v času finančne krize, ko je BDP v 
razvitih državah padel za 5 %, v Rusiji celo več kot 10 %. Tudi rast kitajskega gospodarstva, za katerega 
se je predvidevalo, da ga finančna kriza ne bo prizadela, je v določenem trenutku padla pod 7 %. Pri 
kitajskem gospodarstvu je treba poudariti, da potrebuje (zaradi nerazvitosti, predvsem ruralnega dela 
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države) najmanj 8-odstotno rast BDP-ja, da ohrani raven socialnega položaja prebivalcev. Iz slike se jasno 
vidi okrevanje gospodarstev v letu 2009. Trenutno stanje nakazuje, da je najhuje za nami, ni pa primerljivo 
s tistim izpred finančne krize. Ta podatek je razveseljiv, saj si v prihodnosti lahko obetamo daljša obdobja 
rasti BDP-ja. Zakaj je temu tako, je opisano v nadaljevanju. 

Slika 11: Gibanje BDP-ja v izbranih regijah v obdobju od decembra 2005 do junija 2012 (v odstotkih)*  

 
Vir: Bloomberg  

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

Trajna pozitivna gospodarska rast ni možna brez nizke stopnje brezposelnosti. Brezposelnost je odraz 
povpraševanja po izdelkih, ki se prodajajo na drobno. Več kot se jih proda, večja je produktivnost v 
podjetjih in večje je zaposlovanje delodajalcev, kar se na koncu odraža v večji gospodarski rasti. Vse 
recesije so odraz poka balona določenega sektorja. Zadnja recesija je bila posledica poka 
nepremičninskega balona v letih 2007 in 2008 (slike 17, 18 in 19) v ZDA in v večini evropskih držav, kjer 
so hipotekarni krediti ohromili bančno poslovanje. Na račun katastrofalnega bančnega poslovanja so 
podjetja čez noč ostala brez finančnih sredstev za financiranje obratnih sredstev in tako bila primorana k 
odpuščanju zaposlenih, kar se nazorno vidi na sliki 12. Zaradi nestabilnosti na trgu dela je padlo zaupanje 
potrošnika (slika 13), kar se je odrazilo v nižji prodaji na drobno (slika 14). Posledično so se podjetjem 
kopičile zaloge in treba je bilo zmanjšati produktivnost (slika 15), kar je posledično vodilo do drugega vala 
odpuščanj. Zaradi nižje kupne moči prebivalstva je nekoliko z zamikom padla tudi storilnost storitvenega 
sektorja (slika 16). S tem je bil krog sklenjen in padec BDP-ja neizbežen. Svetovna ekonomija se je znašla 
v recesiji in od centralnih bank in vladnih ukrepov (izvedba strukturnih reform) je bilo odvisno, kako hitro in 
na kakšen način so posamezna gospodarstva začela okrevati. 

Gibanje stopnje brezposelnosti v ZDA in v EU (podatek je za vseh 27 držav EU) je na prvi pogled med 
regijama primerljivo. Obstaja pa bistvena razlika med njima, to je togost trga delovne sile. V ZDA imajo 
izjemno liberaliziran trg delovne sile, medtem ko je trg delovne sile v EU v posameznih državah povsem 
različno reguliran. Zaradi liberaliziranega trga delovne sile so podjetja in državne ustanove v ZDA v času 
krize odpuščala bistveno hitreje, kot se je to dogajalo v Evropi. Lahko bi rekli, da so v kratkem času državo 
»resetirali« in začeli na novo. V Evropi je ta proces trajal bistveno dlje. Ko so v ZDA podjetja leta 2010 že 
začela ponovno zaposlovati, se je v Evropi začel še en val odpuščanj, ki, kot kaže, še ni zaključen. Je pa 
treba omeniti, da je med posameznimi evropskimi državami bistvena razlika, ki se kaže v odrazu 
liberalizacije trga dela in izvedenih strukturnih reform. Tako je, na primer, stopnja brezposelnosti v Nemčiji 
nad 7 %, v Španiji pa se giblje okoli 25 %. In prav zaradi strukturnih razlik med gospodarstvi ZDA in EU se 
razlike med stopnjami brezposelnosti večajo. To se odraža tudi v višini BDP-ja, saj je v ZDA pozitiven, 
medtem ko je v evroskupini negativen. 
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Slika 12: Gibanje stopnje brezposelnosti v ZDA in EU v obdobju od decembra 2005 do decembra 2012              

(v odstotkih) 

 
Vir: Bloomberg 

Slika 13: Zaupanje potrošnika v ZDA in EU v obdobju od decembra 2005 do decembra 2012* 

 
Vir: Bloomberg  

*Vrednosti za posamezen indeks imajo različno osnovo, zato ima vsak indeks svojo skalo na različnih oseh. 

 

Stanje na trgu delovne sile se neposredno odraža v stopnji zaupanja potrošnikov, ki se meri na podlagi 
anket, ki jih izvajajo nacionalni uradi. Če primerjamo stopnjo brezposelnosti s stopnjo zaupanja 
potrošnikov, se trend povsem ujema, kajti eno izmed glavnih vprašanj v anketi se nanaša na zaposlitev. 
Poleg samega trenda nam stopnja zaupanja potrošnika najbolj nazorno prikaže, kaj si potrošnik misli o 
trenutnem stanju gospodarstva. Ne glede na trend padanja brezposelnosti v ZDA je zaupanje še vedno na 
bistveno nižji ravni, kot je bilo pred začetkom recesije, ko je bila stopnja brezposelnosti na zgodovinsko 
najnižjem nivoju. Podobno kot v ZDA je tudi v Evropi, kjer se zaupanje potrošnikov znižuje skladno s 
povečevanjem stopnje brezposelnosti. Trenutno stanje zaupanja potrošnikov je torej še daleč od tistega 
pred finančno krizo. 
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Kot že omenjeno, se en makroekonomski kazalnik navezuje na drugega in pri prodaji na drobno ni nič 
drugače. Večja brezposelnost vodi v nižje zaupanje potrošnika in nižje zaupanje potrošnika vodi v nižjo 
prodajo izdelkov. Na prodajo na drobno vplivata dva pomembna momenta. Prvi moment je nižja (ali višja) 
stopnja brezposelnosti. Ko ljudje ostanejo brez zaposlitve, avtomatično manj trošijo. Drugi moment so 
ljudje, ki zaposlitev še imajo, vendar zaradi krize (zaradi bojazni pred izgubo zaposlitve ali pred znižanjem 
prihodkov) manj trošijo in začnejo povečevati prihranke. Razlika med ZDA in EU je zaradi stopnje 
liberalizacije trga delovne sile in strukturnih razlik najbolj nazorno vidna prav v potrošnji. Ameriški 
potrošnik se na stanje v gospodarstvu odziva bistveno hitreje in odločneje. Prodaja na drobno je prvi 
pokazatelj, na kako trdnih temeljih je okrevanje, in iz slike 14 je razvidno, da je potrošnja na drobno v ZDA 
že povsem okrevala. Posledično se stopnja brezposelnosti v ZDA že znižuje, medtem ko se v Evropi še 
povečuje.  

Slika 14: Gibanje prodaje na drobno med potrošniki v ZDA in EU v obdobju od decembra 2005 do decembra 
2012* 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

*Vrednosti so indeksirane (osnova je 100, na dan 31. december 2005). Prodaja avtomobilov in energentov je zaradi sezonskih 

vplivov iz indeksa izključena. 

Razlika v trendu med regijama je zelo lepo vidna tudi na slikah 15 in 16. Prva prikazuje indeks industrijske 
proizvodnje, druga indeks storitvenih dejavnosti. Pri obeh omenjenih indeksih je za boljšo razlago treba 
vedeti, da vrednost indeksa 50 pomeni mejno vrednost med rastjo in upadom aktivnosti, kar dejansko 
pomeni razliko med rastjo in padanjem BDP-ja. 

Ker je stanje na trgu dela v ZDA bistveno boljše od stanja v Evropi, sta tudi indeksa na različnih nivojih. 
Gibanje v zadnjih sedmih letih je dokaj podobno in na prvi pogled med njima ni bistvene razlike. Razlika je 
bolj opazna šele v zadnjih dveh letih, ko se t. i. škarje odpirajo. Zaradi hitrejšega (čeprav še vedno 
počasnega) okrevanja na trgu delovne sile, sta oba indeksa v ZDA v območju ekspanzije, medtem ko sta 
oba indeksa za evroskupino v območju recesije (vrednost indeksov ima nižjo vrednost od 50). Ker v 
Evropi in še bolj v ZDA storitvena dejavnost predstavlja največji delež v strukturi BDP-ja, je razlika med 
okrevanjem gospodarstva še toliko večja. V ZDA je indeks storitvenih dejavnosti že skoraj na nivoju izpred 
finančne krize in vse, kar loči ZDA, da doseže robustnejšo rast BDP-ja, je nižja brezposelnost in dokončno 
okrevanje trga nepremičnin.  
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Slika 15: Gibanje indeksov industrijske proizvodnje (angl. Manufacturing) v ZDA in evroskupini v obdobju od 

decembra 2005 do decembra 2012* 

 
Vir: Bloomberg 

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

Slika 16: Gibanje indeksov storitvenih dejavnosti (angl. Services) v ZDA in evroskupini v obdobju od 
decembra 2005 do decembra 2012* 

 
Vir: Bloomberg 

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

Trenutno je ena izmed glavnih zavor za višji BDP v ZDA bistveno nižja poraba državnega proračuna za 
obrambne namene (angl. Defense spending), kar je posledica umik(anj)a ameriških sil iz Iraka in 
Afganistana. Po nekaterih ocenah se je poraba v zadnjega pol leta razpolovila. Dolgoročno za ZDA to 
pomeni manjši proračunski primanjkljaj, kar bo imelo pozitivne učinke na rast BDP-ja. 

Za razliko od ZDA ima EU pred seboj nekaj več ovir, ki jih bo treba preseči. Prva je stabilizacija 
proračunske porabe (predvsem v t. i. kritičnih državah: Španija, Italija, Portugalska, Grčija, Slovenija in 
delno tudi Francija), kar je osnova za zagon gospodarstva. Nezaupanje v državo (zaupanje pa temelji na 
zmožnosti rednega odplačevanja državnega dolga) vodi do tega, da se mora ta zadolževati po višjih 
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obrestnih merah (slika 2), kar posledično pomeni višje obrestne mere za banke in nato tudi za podjetja ter 
potrošnike. Za podjetja višje obrestne mere pomenijo večji strošek za obresti, kar pomeni nižji dobiček ali 
celo izgubo. Nižji dobiček pomeni manjše zaposlovanje oziroma v primeru izgube celo odpuščanje. Za 
prebivalce višja obrestna mera (npr. pri nakupu nepremičnine) pomeni več sredstev za odplačilo obresti in 
manj razpoložljivih sredstev za potrošnjo. Manj potrošnje pomeni manj prodaje ter posledično večjo 
brezposelnost in negativen BDP.  

Kritične države EU bodo morale za zagon evropskega gospodarstva urediti javne finance ter izvesti 
potrebne sanacijske in strukturne reforme, kajti na krilih Nemčije, držav Beneluksa in Skandinavije bo 
evropsko gospodarstvo težko ohranilo stik z ZDA in predvsem konkurenčno prednost pred državami v 
razvoju (Kitajska, Turčija, Indija itd.).  

 

TRG NEPREMIČNIN 

Največja globalna gospodarska kriza po drugi svetovni vojni se je začela s pokom balona na 
nepremičninskem trgu, zato bo v tem delu na kratko predstavljeno stanje v tem pomembnem segmentu 
gospodarstva. V razvitih gospodarstvih pomenijo storitvene dejavnosti skoraj dve tretjini celotne 
gospodarske aktivnosti in vsako bistveno zmanjšanje aktivnosti v tem segmentu bo gospodarstvo 
»pahnilo« v recesijo. Preostali del gospodarstva predstavljajo dejavnosti v proizvodnji, katere velik del 
predstavlja gradnja bivalnih nepremičnin. Na eni strani se nakupi stanovanj skoraj v celoti financirajo s 
hipotekarnimi krediti, medtem ko se na drugi strani gradbena podjetja prav tako zadolžujejo za izgradnjo 
stanovanj. To pomeni, da je posledično v bančnih bilancah več kot tretjina vseh kreditov povezanih s 
trgom nepremičnin. Ker je bila kriza na nepremičninskem trgu najbolj izrazita v ZDA in v državah EU, je 
smiselno več pozornosti posvetiti prav tem trgom. Ne nazadnje ZDA predstavljajo 25 % svetovne 
gospodarske aktivnosti, in če prištejemo še celotno EU, se ta delež približa polovici svetovne gospodarske 
aktivnosti. 

Nepremičninski trg v ZDA se je začel ohlajati že v začetku leta 2006, medtem ko se je finančna kriza 
začela kazati v drugi polovici leta 2007. V državah EU je začetek poka nepremičninskega balona sovpadal 
z začetkom finančne krize, torej leto in pol kasneje kot v ZDA (slike 17, 18 in 19). Razlogov za zlom 
nepremičninskega trga je več in so med sabo časovno povezani. V ZDA je bilo povpraševanje po 
stanovanjih celo desetletje večje od ponudbe in s čedalje večjo dostopnostjo hipotekarnih kreditov je bilo 
samo vprašanje časa, kdaj se bo trg zlomil. V času pred zlomom je bila gospodarska rast sorazmerno 
visoka, brezposelnost na zgodovinsko najnižjem nivoju, inflacija in obrestne mere so bile izjemno nizke, 
banke pa so se soočale s preveč likvidnimi sredstvi, ki so jih »morale« plasirati nazaj na trg. Zaupanje 
potrošnikov je bilo na izjemno visokem nivoju in na trgu se je ustvarilo prepričanje, da je naložba (tako za 
namen bivanja kot tudi v smislu alternativne finančne naložbe) v nepremičnine varna. Hipotekarni krediti 
so postali dostopni tudi populaciji s podpovprečnimi dohodki in nemalokdo izmed njih je izkoristil ugodne 
razmere ter si kupil lastno nepremičnino, kar je bilo še nekaj let pred tem skoraj nemogoče. Dodatno so 
banke ta segment stimulirale z izjemno nizko obrestno mero na začetku obdobja odplačevanja kredita, ki 
se kasneje (v roku dveh ali treh let) močno poviša. Zaradi trenda rasti cen nepremičnin je prevladovalo 
prepričanje, da tudi če stranka po začetnem obdobju ugodnih obrestnih mer ne bo več zmožna 
odplačevati kredita, bo banka nepremičnino zasegla in jo prodala po višji ceni, kar bi krilo izgubo zaradi 
ugodnih obrestnih mer (za stranko) v začetku obdobja. Banke in hipotekarne ustanove so nato vse kredite 
(ne glede na bonitetno oceno) »zapakirale« v celoto (angl. Bundle) in jih prodajale na sekundarnem trgu 
kot prvovrstne dolžniške papirje. V tem segmentu so bonitetne hiše povsem spregledale nevarnost, ki tiči 
v teh produktih. Logika je bila naslednja: ker so bili hipotekarni krediti z nizko bonitetno oceno v istem košu 
kot prvovrstni krediti, naj ne bi obstajala nevarnost za nezmožnost odplačevanja obveznosti celotnega 
produkta (angl. Default), ker bi v primeru nezmožnosti odplačevanja hipotekarnih kreditov z nižjo bonitetno 
oceno to kratkoročno krila tista z višjo bonitetno oceno.  

V sredini leta 2007 se je nato zgodil »šok«. Cene nepremičnin so v letu in pol padle za več kot 15 %. 
Število na novo prodanih stanovanj se je v istem obdobju razpolovilo, medtem ko je promet z rabljenimi 
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stanovanji upadel za 30 %. Večini hipotekarnih kreditov s slabšo bonitetno oceno se je prav v tem obdobju 
(2005–2007) iz skoraj ničelne začetne obrestne mere ta dvignila na 6 in več odstotkov. Čedalje več strank 
z nizko bonitetno oceno ni bilo več zmožno odplačevati mesečnih anuitet. Ker so se cene stanovanj 
znižale, je postalo zavarovanje obstoječih hipotekarnih kreditov z nepremičnino prenizko, tako da so 
banke od strank zahtevale dodatna zavarovanja. Ker stranke tega zavarovanja niso bile zmožne 
priskrbeti, so banke nepremičnine zasegle. Posledično se je na trgu pojavljalo vedno več nepremičnin, kar 
je še dodatno povečalo cenovne pritiske, in začele so se kopičiti zaloge neprodanih stanovanj. Lastniki 
»zapakiranih« hipotekarnih kreditov so postajali čedalje bolj zaskrbljeni, zato so začeli te produkte 
prodajati. S stečajem banke Lehman Brothers se je sekundarni trg s hipotekarnimi krediti povsem 
zaustavil in dobesedno čez noč so banke ena za drugo zašle v finančne težave. Zaradi gospodarske krize 
se je povečala stopnja brezposelnosti in pritisk na banke se je zaradi nezmožnosti odplačevanja 
hipotekarnih kreditov samo še stopnjeval, in sicer vse do trenutka, ko je ameriški FED interveniral na trgu 
in bankam (z ustanovitvijo slabe banke, imenovane TARP) zagotovil dovolj kapitala. Posledično so 
povprečne cene nepremičnin v ZDA v času krize padle za 35 %, za enak odstotek se je znižal tudi promet 
z rabljenimi nepremičninami, medtem ko se je promet z novimi stanovanji znižal za skoraj 80 %.  

Slika 17: Gibanje povprečnih cen stanovanj v ZDA in EU v obdobju od decembra 2005 do junija 2012 

 
Vir: Bloomberg, Eurostat in lastni izračuni 

Slika 18: Gibanje prometa (število poslov) in povprečnih cen z nepremičninami v ZDA v obdobju od decembra 
2005 do decembra 2012 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Šele zadnja intervencija FED-a, ko je ob koncu leta 2012 (sedem let po začetku ohlajanja 
nepremičninskega trga) najavil odkup hipotekarnih kreditov, je trgu nepremičnin dala nov zagon in 
možnost za začetek okrevanja. V letu 2012 se je prvič po začetku krize promet z novimi stanovanji 
povečal, in sicer za 11 %, medtem ko so cene nepremičnin zrasle za 7 %. Razveseljivo je tudi dejstvo, da 
se povečujeta promet z rabljenimi nepremičninami in predvsem število na novo izdanih gradbenih 
dovoljenj, kar daje pozitiven signal za nadaljevanje pozitivnega trenda, ki se je začel v letu 2012. 

Na področju držav EU se je nepremičninska kriza začela z dvoletnim zamikom. Gledano v celoti (za 
celotno EU) je na prvi pogled obseg krize bistveno manjši kot v ZDA, saj je bila situacija med 
posameznimi članicami povsem različna. V Nemčiji krize na trgu nepremičnin skorajda ni bilo, medtem ko 
so se v Španiji razsežnosti dokončno pokazale šele v letu 2012, ko je država zaradi nepremičninske krize 
zaprosila za finančno pomoč svojim bankam. Podobno je ob začetku krize storila tudi Irska, ki je za 
finančno pomoč zaprosila kot prva članica evroskupine, saj so njene banke zaradi poka nepremičninskega 
balona prve zašle v težave. Večji upad cen in aktivnosti na nepremičninskem trgu sta doživeli tudi Francija 
in predvsem Velika Britanija. Države znotraj evroskupine so se na nepremičninsko krizo, ki je vodila do 
vsesplošne dolžniške krize, odzivale povsem različno. Nemčija je predvsem poskrbela, da so imele njene 
banke dovolj kapitala za kritje izgub, ki so jih doživele na trgih, kjer je bila nepremičninska kriza 
najizrazitejša. Podobno sta storili tudi Francija in Velika Britanija. Ukrepi držav so bili v teh državah 
zadostni, da se nepremičninski trg ni zlomil. Španija, ki je imela največjo nepremičninsko ekspanzijo med 
večjimi evropskimi državami, je s sanacijo bančnega sistema oklevala, ker ni zmogla ali hotela prepoznati 
problema in zbrati dovolj »poguma« za odločno ukrepanje. Na koncu so morali sredi leta 2012 zaprositi za 
finančno pomoč in ustanoviti t. i. »slabo banko«, na katero so iz bančnih bilanc prenesli vse »nasedle« 
nepremičninske projekte po 50-odstotnem diskontu glede na knjigovodsko vrednost. 

Slika 19: Gibanje povprečnih cen stanovanj v izbranih državah EU (Nemčija, Francija, VB in Španija) v 
obdobju od decembra 2005 do junija 2012 

 
Vir: Eurostat in lastni izračuni 

Banke so v času krize postale bolj previdne, komu in pod kakšnimi pogoji bodo odobrile hipotekarni kredit, 
kar pomeni, da bo okrevanje tega segmenta izjemno dolgo in počasno. Ne nazadnje je nepremičninska 
kriza trajala polnih sedem let. 
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SLOVENIJA 

POVZETEK TRENDOV NA KAPITALSKEM TRGU 

Slovenski delniški trg se je v letu 2012 (prvič po dolgem času) gibal skladno s političnimi dogajanji in 
odločitvami, ki jih je sprejela vlada, pri čemer so vlagatelji upoštevali makroekonomske kazalnike. 
Podobno kot leto prej so bili v ospredju politične odločitve in odzivi, ki so spremljali omenjene odločitve. Za 
razliko od preteklih let je bilo v letu 2012 sprejetih veliko pomembnih odločitev, ki bodo zaznamovale 
gibanje slovenske gospodarske aktivnosti v bližnji prihodnosti. 

Po predčasnih volitvah ob koncu leta 2011 in zavrnitvi prevzemne ponudbe za nakup Mercatorja je 
Slovenija v leto 2012 vstopila z veliko mero nezaupanja in predvsem ugibanja, kaj bo prineslo leto 2012. 
Po političnih preigravanjih o sestavi nove vlade smo jo na začetku februarja le dočakali. Za Slovenijo, 
predvsem za njen postopni izhod iz gospodarske krize, je bilo najpomembneje, da je dobila operativno 
vlado, ki si je v koalicijski pogodbi zastavila jasne cilje. Več o reformah in makroekonomski sliki v 
nadaljevanju poročila.  

Kot že omenjeno, se je v letu 2012 delniški trg gibal skladno z makroekonomskim stanjem in odločitvami 
vlade in/ali parlamenta. V razvitih državah (v to kategorijo spadajo gospodarstva Zahodne Evrope, 
Severne Amerike, Japonske, Avstralije in Nove Zelandije) je delniški trg vedno odraz makroekonomskega 
stanja v državi (ali regiji), katerega gibanje narekujejo odločitve politike (tako fiskalne kot tudi monetarne). 
Za razliko od delniškega trga so bile v preteklosti edini pravi kazalnik gospodarskega stanja v državi 
zahtevane donosnosti slovenskih državnih obveznic.  

Slika 20, ki prikazuje gibanje slovenskega delniškega indeksa SBITOP v letu 2012, nazorno prikazuje 
odzive vlagateljev na politično-makroekonomsko stanje v Sloveniji. Od sredine februarja, ko je Slovenija 
po dolgotrajnih pogajanjih dobila operativno vlado, so se delnice odzvale pozitivno in v povprečju porasle 
za dobrih 10 %. Pozitiven moment je trajal do sredine aprila, ko so se začeli pojavljati prvi negativni odzivi 
na predlagane vladne reforme. Najprej se je s stavko odzval javni sektor, ki ni soglašal z vladnim 
predlogom o stabilizaciji javnih financ. Nadalje so se pogajanja o pokojninski reformi zavlekla dlje od 
pričakovanj. Dokončno je k negativnemu trendu pripomogla tudi zaostritev evropske dolžniške krize, 
zaradi katere se je na celotnem globalnem kapitalskem trgu oblikoval negativen trend. Posledica tega je, 
da so slovenske delnice do konca avgusta v povprečju padle za več kot 20 %. V tem času je bil dosežen 
dogovor z zaposlenimi v javnem sektorju, poleg tega je bila sprejeta tudi pokojninska reforma. Konec 
avgusta se je razpoloženje ponovno obrnilo v pozitivno smer in indeks SBITOP je do konca leta pridobil 
več kot 30 %. Glavna razloga za pozitivno vzdušje sta bila odločitev vlade o ustanovitvi t. i. slabe banke in 
namera o privatizaciji določenih podjetij, kjer je država največji oziroma večinski lastnik. Vladna odločitev, 
da privatizira Telekom Slovenije, Zavarovalnico Triglav in Petrol ter sočasno z ustanovitvijo slabe banke 
poišče strateške partnerje za banke v težavah, je na kapitalski trg delovala kot obliž na rano.  

Namera o ustanovitvi slovenskega državnega holdinga (SDH), ki bi po vzoru nekaterih držav (Norveška, 
države Bližnjega vzhoda itd.) upravljanje državnega premoženja spravil pod »eno streho«, in začetek 
pogajanj o liberalizaciji trga dela sta bila samo pika na i k povečanju zaupanja v slovensko gospodarstvo. 
Podcenjenost slovenskih delnic v primerjavi s tujo konkurenco in pozitivni signali, ki so jih dajale 
predlagane reforme, so ponovno pritegnile pozornost tujih institucionalnih vlagateljev, saj so v zadnjem 
četrtletju močno povečali prisotnost na slovenskem kapitalskem trgu. Ko so sindikati in opozicija podali 
zahtevo za razpis referendumov o ustanovitvi slabe banke in državnega holdinga, se je delniški trg takoj 
odzval s skoraj 10-odstotnim padcem. Odločitev ustavnega sodišča, da sta referenduma v nasprotju z 
ustavo, je poskrbela za nadaljevanje pozitivnega trenda. Nekaj je k pozitivnemu obratu prispeval tudi 
pozitiven razvoj pogajanj o prevzemu podjetja premazov Helios, d. d., predvsem s stališča tujih 
vlagateljev, da se tudi v Sloveniji lahko zaključi prodajni proces. Zaradi prisotnosti »nacionalnega 
interesa« je Slovenija ob propadu prevzema Mercatorja med tujimi vlagatelji dobila pečat države, kjer tuj 
kapital ni dobrodošel. Slovenske delnice so v letu 2012 v povprečju pridobile 8,4 %, kar se je ob koncu 
poletja zdelo skoraj nemogoče. 
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Slika 20: Gibanje indeksa slovenskih delnic SBITOP v letu 2012  

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Primerjava slovenskega delniškega trga (slika 20) in zahtevane donosnosti slovenske državne obveznice 
(slika 21) nazorno pokaže obratno sorazmerno gibanje. To pomeni, da sta se obe komponenti gibali 
skladno s sentimentom in makroekonomskim stanjem, kar je nekaj povsem normalnega v razvitih 
državah. Zahtevana donosnost dolgoročne državne obveznice je odraz zaupanja kapitalskih trgov v 
posamezno državo, da je ta sposobna redno odplačevati svoj dolg. Višja je stopnja zaupanja, nižja je 
zahtevana donosnost, in obratno.  

Slika 21: Gibanje zahtevanih donosnosti 9-letne slovenske in 10-letne nemške državne obveznice v letu 2012 
(v odstotkih) 

 
Vir: Bloomberg 

Iz slike 21 je razvidno, da je zahtevana donosnost slovenske državne obveznice do sredine avgusta 
poskočila vse do 7,8 %. Finančni trgi so Slovenijo ocenili kot kritično, če ne sprejme in izvede ključnih 
reform (stabilizacija javnih financ, sanacija bančnega sistema, pokojninska reforma in reforma trga dela). 
Z dnem, ko je postalo jasno, da vlada misli resno, je zahtevana donosnost državnih obveznic začela 
padati in Slovenija se je lahko zadolžila (refinanciranje zapadlega dolga). V primeru, da reforme ne bi bile 
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začete (uzakonjene), se Sloveniji ne bi uspelo zadolžiti in ob koncu leta bi zmanjkalo denarja za plače 
javnih uslužbencev in/ali pokojnine in/ali socialne transferje.  

Zahtevana donosnost državnih obveznic nad 7 % je na mednarodnih kapitalskih trgih indikator, da je 
država zašla v finančne težave in da je verjetnost, da zaprosi za finančno pomoč, izjemno velika. 
Finančne institucije državam s tako visoko zahtevano donosnostjo denarja ne posojajo, kajti tveganje, da 
država dolžnica ne bo sposobna vračati dolga, je preveliko. To se je zgodilo Grčiji (zahtevana donosnost 
je znašala več kot 30 %) in Španiji (zahtevana donosnost je sredi junija 2012 prestopila prag 7 %), zato 
sta bili obe državi primorani zaprositi za finančno pomoč. Težave Grčije so sicer bistveno večje od težav 
Španije, ki je zaprosila za pomoč za stabilizacijo bančnega sistema. Za obe državi veljajo enaki pogoji, ki 
jih postavi trojka, in običajno niso stvar pogajanj. 

 

MAKROEKONOMSKA SLIKA 

Slovenija je v globoki gospodarski krizi, zato mora izvesti prepotrebne strukturne reforme. Za izvedbo 
ključnih reform je potrebna stabilna politična klima, ki v Sloveniji zadnjih nekaj let ni prisotna. Podroben 
pregled sprejetih reform v zadnjih dvajsetih letih nam pove, da v Sloveniji konkretne reforme dejansko 
nikoli niso bile na dnevnem redu, kaj šele, da bi jih sprejeli. Vse ključne reforme (pokojninski sistem, trg 
dela, privatizacija in pravosodje) so bile ali popravki obstoječega sistema (zakonodaje) in/ali v času 
pogajanj do tolikšne mere omiljena reforma, da ta ni zadostila potrebam in/ali ni bila izpeljana do konca. V 
času po osamosvojitvi, ko je Slovenija prebrodila osamosvojitveno krizo, je zaradi poceni delovne sile in 
sorazmerno dobro razvite infrastrukture BDP več kot uspešno sledil razvitim državam Zahodne Evrope. V 
času pogajanj in v času vključitve v EU ter predvsem v prvih letih po sprejetju v evroskupino je Slovenija 
izkoriščala vse pozitivne učinke konjunkture, ki je v tem času potekala v svetovnem gospodarstvu. 
Slovenski BDP je v letih pred začetkom finančno-dolžniške krize rasel skoraj enkrat hitreje, kot je bilo 
povprečje evroskupine. Zaradi teh učinkov so bonitetne hiše zviševale bonitetno oceno Slovenije, včasih 
tudi večkrat letno, in dostop do denarja (izposojanje) je postajal čedalje cenejši. Likvidnost na nacionalni 
ravni se je povečala do te mere, da so imele banke velike težave s tem, kam denar plasirati. Kasneje se je 
izkazalo, da so se banke odločile za povsem napačno politiko.  

Kakor koli, vsi omenjeni pozitivni učinki so makroekonomsko stanje v Sloveniji zameglili do te mere, da se 
je zdelo, da je sistem v Sloveniji skorajda idealen, da resne reforme niso potrebne in da je t. i. 
gradualistična (s postopnimi »lepotnimi« popravki) politika povsem zadovoljiva. Trenutna finančna kriza, ki 
je v Sloveniji še v polnem razmahu, je vse neizvedene reforme v trenutku potisnila v ospredje. 

Kot primer, kaj za državo pomenijo urejene javne finance in izpeljane strukturne reforme, velja Nemčija, ki 
se zadolžuje po občutno nižji obrestni meri kot Slovenija. Nemčija, ki jo danes vsi postavljajo v ospredje 
kot vzorno državo, je strukturne reforme izvedla v prvih letih tega tisočletja. Takratna nemška vlada 
Gerharda Schroederja se je zavedala nujnosti reform in jih je izpeljala kljub bojazni, da lahko izgubijo 
naslednje volitve. To se je tudi zgodilo in zdajšnja kanclerka Angela Merkel je prevzela vodenje vlade. 
Gledano z današnje perspektive, je bila to ena izmed bolj modrih odločitev nemške vlade po 70. letih 
prejšnjega stoletja, ko so privatizirali večino nemških podjetij. Izvedene reforme so Nemčiji omogočile, da 
je zadnjo finančno krizo preživela brez večjih »prask« in v tem času celo povečala konkurenčno prednost 
pred drugimi državami v regiji.  
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Slika 22: Gibanje razlike v odstotnih točkah (angl. Yield Spread) med zahtevano donosnostjo dolgoročne 
slovenske in nemške državne obveznice v letu 2012 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Slika 22, ki prikazuje razliko med zahtevano donosnostjo primerljive dolgoročne slovenske državne 
obveznice in dolgoročne nemške državne obveznice, pove vse o makroekonomskem stanju v obeh 
državah. Nemčija, ki ima urejene in stabilne javne finance ter je izvedla strukturne reforme, se zadolžuje 
po obrestni meri, ki je za več kot 4 odstotne točke nižja od obrestne mere, po kateri se zadolžuje 
Slovenija, ki ima velik proračunski primanjkljaj, javni dolg se ji povečuje nadpovprečno hitro, čaka jo še 
večina strukturnih reform, povrhu pa jo pesti še politična kriza.  

Kot je že bilo omenjeno v globalni makroekonomski sliki tega poročila, se vse začne in konča s stanjem 
javnih financ. Nadpovprečen proračunski primanjkljaj (maastrichtski kriterij državam članicam dovoljuje 
maksimalen proračunski primanjkljaj v višini 3 % višine BDP-ja) in nadpovprečno povečevanje javnega 
dolga, ki sta v največji meri rezultat primanjkljaja v pokojninski blagajni in stroškov javnega sektorja, 
pomenita povečanje nezaupanja vlagateljev v državo. Slovenija je ob začetku krize (leto 2008) izkoristila 
svoj potencial (nizka stopnja javnega dolga, izravnan proračun in nizka zahtevana donosnost državnih 
obveznic) in se dodatno zadolžila. Ker se ni zadolževala za razvojne projekte, temveč za kritje tekočih 
proračunskih stroškov, se je javni dolg močno povečal, proračunski primanjkljaj pa je ves čas presegal še 
sprejemljive 3 % BDP-ja (slika 23).  

Slika 23: Gibanje proračunskega primanjkljaja in kumulativnega javnega dolga (v % na BDP) v Sloveniji v 
obdobju od decembra 2005 do decembra 2012* 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

*Za leto 2012 se na podlagi sprejetega proračuna predvidevata proračunski primanjkljaj in upad BDP-ja za 2 %. Na teh 

predpostavkah sta izračunana proračunski primanjkljaj in kumulativni javni dolg glede na BDP. 
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Zaradi zadolževanja, ki na srednji in dolgi rok državi ni (ne bo) prineslo dodane vrednosti v smislu 
povečanja BDP-ja, se je Slovenija dobesedno čez noč znašla v nezavidljivem položaju. Vlagatelji, ki 
posojajo denar Sloveniji, so ugotovili, da Slovenija nima zgolj kratkoročnih problemov, temveč da so ti 
problemi strukturne narave in se ne bodo rešili sami od sebe. Bonitetne hiše so znižale bonitetno oceno in 
zahtevana donosnost državnih obveznic se je povišala, kar za državo pomeni dražje zadolževanje. Nizke 
bonitetne ocene in dražje zadolževanje imajo za državo bistveno večje posledice, kot se zdi na prvi 
pogled.  

Povečano zadolževanje in višja zahtevana donosnost državnih obveznic imata neposreden vpliv na 
proračun, saj se povišajo stroški obresti, ki jih mora država plačevati. Višji stroški obresti pomenijo manj 
denarja za druge proračunske porabnike (plače, pokojnine, socialno varstvo, investicije itd.) ali povečanje 
proračunskega primanjkljaja. V primeru, da se država odloči, da tem porabnikom ne bo zmanjševala 
sredstev, se mora dodatno zadolžiti, da zadovolji vse potrebe, in proračunski primanjkljaj se še dodatno 
poveča, kar za prihodnje leto pomeni še višje stroške obresti. V Sloveniji se je v zadnjih letih odvijal prav 
ta scenarij. Leta 2009 so stroški obresti znašali 350 mio EUR, za leto 2012 pa je bilo predvideno, da se 
bodo povišali na 650 mio EUR (slika 24). Razlika 300 mio EUR pomeni povečanje stopnje DDV za 2 
odstotni točki. Višji davki še ne pomenijo avtomatično več pobranih sredstev, predvsem ne v Sloveniji, ki 
je ena izmed davčno najbolj obremenjenih držav. 

Slika 24: Stroški obresti, ki jih država plačuje za izdane obveznice (verižno*) v mio EUR in zahtevana 

donosnost 9-letne slovenske obveznice** v obdobju od decembra 2005 do oktobra 2012 

 
Vir: UMAR, Ekonomsko ogledalo – december 2012; Bloomberg in lastni izračuni 

* Mesečna plačila obresti so verižno sešteta na letnem nivoju (angl. Annualized). 

** Najstarejši razpoložljiv podatek za zahtevano donosnost 9-letne slovenske obveznice (vir: Bloomberg) je za april 2010. 

Zaradi slabše bonitetne ocene države se banke zadolžujejo po višji obrestni meri, in ker te denar posojajo 
naprej podjetjem in potrošnikom, to tudi za njih pomeni višjo obrestno mero. Za podjetja višja obrestna 
mera pomeni višje stroške financiranja, kar pomeni manj dobička. Država naj bi leta 2012 od pravnih oseb 
pobrala za 670 mio EUR manj davka kot leta 2008. Na drugi strani se potrošniki zaradi visokih obrestnih 
mer težje odločajo za hipotekarne in potrošniške kredite. Posledično je na eni strani manj razvojnih 
projektov, ki jih podjetja potrebujejo za ohranjanje konkurenčnosti, in na drugi strani manj nakupov 
nepremičnin ter drugih trajnih dobrin. Zaradi izjemno slabega stanja slovenskega bančnega sistema se je 
kreditiranje še dodatno zmanjšalo in kot posledica se je najprej zmanjšala prodaja na drobno (slika 25).  
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Slika 25: Gibanje prodaje na drobno (indeksirano) med potrošniki v Sloveniji in EU v obdobju od decembra 
2005 do decembra 2012  

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Manj potrošnje pomeni povečevanje zalog, kar privede do znižanja proizvodnje. Podjetja so primorana 
prilagoditi proizvodnjo povpraševanju, in če je to dalj časa nižje od kapacitet, morajo podjetja izvesti 
racionalizacijo poslovanja. Racionalizacija proizvodnje v največ primerih pomeni odpuščanje zaposlenih. 
Manjši obseg proizvodnje in odpravnine za odpuščene zaposlene pomenijo manj dobička. Za državo to 
pomeni manj pobranih davkov iz naslova dobička podjetij in dohodnine ter več izdatkov za socialno 
varstvo, kar se na koncu pozna v povečanju proračunskega primanjkljaja. Na slikah 26 in 27 je prikazano 
gibanje industrijske proizvodnje in stopnje brezposelnosti.  

Slika 26: Gibanje industrijske proizvodnje (indeksirano) v Sloveniji in EU v obdobju od decembra 2005 do 
decembra 2012 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Slika 27: Gibanje stopnje brezposelnosti v Sloveniji in EU v obdobju od decembra 2005 do decembra 2012 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Največja razlika med Evropo in ZDA je togost trga delovne sile (slike 12, 26 in 27). Kot je že bilo 
omenjeno, imajo v ZDA eno izmed bolj liberaliziranih zakonodaj trga delovne sile. Če primerjamo stanje v 
ZDA, najprej ugotovimo, da se pri njih stopnja brezposelnosti niža vse od leta 2010, medtem ko v Evropi 
ta še naprej narašča. Res je, da se je v ZDA stopnja brezposelnosti v krajšem času hitreje povečala kot v 
Evropi, vendar se je tudi bistveno hitreje začela zmanjševati. Zaradi prožnega trga delovne sile ameriška 
podjetja lažje odpustijo zaposlene in jih, kar je najbolj pomembno, tudi bistveno hitreje ponovno zaposlijo. 
Posledično (manjša brezposelnost pomeni večje zaupanje potrošnika, večje zaupanje potrošnika pa 
pomeni večjo potrošnjo) se prodaja na drobno v ZDA povečuje, medtem ko v Evropi stagnira.  

Slovenija ima po trenutni zakonodaji enega izmed najbolj togih trgov delovne sile. In prav zaradi tega 
delodajalci oklevajo pri ponovnem zaposlovanju, kljub temu da imajo nekatera podjetja (predvsem manjša 
podjetja in samostojni podjetniki) že povečana naročila. Obstaja namreč bojazen, da v primeru, če se 
naročila zopet zmanjšajo, podjetja ne bodo zmožna prilagoditi števila zaposlenih dejanskim potrebam. To 
za podjetja pomeni večje stroške in manj dobička oziroma izgubo, zaradi česar podjetje manj vlaga v 
razvoj, kar na koncu pomeni slabšo konkurenčnost. Večja brezposelnost in slabša konkurenčnost podjetij 
se (če kriza traja dlje časa) odrazita v nižjih dohodkih zaposlenih (slika 28). Večja brezposelnost in nižji 
dohodki zaposlenih prispevajo k nižji potrošnji, ta pa k nižji produktivnosti. Vse skupaj se na koncu odrazi 
v stopnji rasti BDP-ja, ki je krovni kazalnik stanja gospodarstva posamezne države (slika 29). 

Slika 28: Gibanje povprečne realne mesečne plače (indeksirano brez vpliva inflacije) v Sloveniji v obdobju od 

decembra 2005 do decembra 2012 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 
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Slika 29: Gibanje BDP-ja v Sloveniji in evroskupini v obdobju od decembra 2005 do junija 2012 

 
Vir: Bloomberg 

Kriza, ki je leta 2008 zajela cel svet, je Slovenijo prizadela še toliko bolj, ker v preteklosti ni izvedla 
potrebnih strukturnih reform, zaradi česar imamo danes izjemno velik javnofinančni primanjkljaj. 
Posledično Slovenija še danes (bistveno bolj kot večina drugih držav) čuti posledice krize, ker smo 
predolgo okrevali s sanacijo bančnega sistema. Zaradi nedokončane privatizacije in poudarjanja 
nacionalnega interesa se je med tujimi vlagatelji ustvarilo mnenje, da je Slovenija neprijazna do tujega 
kapitala. Za izhod iz krize bo morala Slovenija nadaljevati z začetimi reformami, ki so v začetni fazi 
usmerjene v zmanjšanje proračunskega primanjkljaja in sanacijo bank. Slovenija ima zaradi tega izjemno 
visoko zahtevano donosnost državnih obveznic, ki se posledično pozna v celotnem gospodarstvu. Poleg 
tega bo v bližnji prihodnosti treba dokončati privatizacijo in odpreti vrata tujemu kapitalu, ker v Sloveniji za 
nadaljnji razvoj domačega kapitala ni dovolj. Izravnan proračun, delujoč bančni sistem, fleksibilnejši trg 
delovne sile, povečanje tujih posrednih in neposrednih investicij ter zaključek privatizacije slovenskih 
javnih podjetij so »jamstvo« za zmanjšanje brezposelnosti in rast BDP-ja. Ker mora Slovenija v letu 2013 
refinancirati približno 3 mrd EUR dolgov, bodo v primeru, če se omenjene reforme ne bodo začele izvajati, 
tempo reform začeli diktirati tisti, ki nam denar posojajo. 
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NAPOVEDI IN PRIČAKOVANJA ZA LETO 2013 

 

GLOBALNI TRGI 

Za opredelitev pričakovanj v letošnjem letu je treba pogledati nekoliko širšo sliko, predvsem z vidika 
časovnega horizonta. Podobno kot pri makroekonomski sliki je tudi za oceno kapitalskih trgov treba 
gledati dolgoročne trende gibanja delniških indeksov, dividendnega donosa in dobičkov na delnico. Ker je 
bilo makroekonomsko stanje v tem poročilu že podrobno opisano, bo ta del osredotočen na kapitalske 
trge. 

Ob predpostavki (glej globalno makroekonomsko sliko), da se je globalno gospodarstvo izvilo iz finančne 
krize in da počasi okreva (različne regije so na različnih nivojih), je možno sklepati, da so osnovni globalni 
makroekonomski kazalniki v stanju, ko lahko pričakujemo dolgoročnejšo rast svetovnega BDP-ja. Globalni 
bančni sistem je delujoč in ponovno služi svojemu namenu, zaupanje potrošnikov se počasi približuje 
nivojem izpred krize in nepremičninski trg je po petih letih padanja končno spreobrnil krivuljo. Seveda so, 
gledano globalno, določene države v boljšem stanju kot druge, kar pa na globalnem nivoju ni tako 
pomembno. 

Za namen tega poročila so zajeti podatki od začetka leta 2000 (leto, ko je »počil« tehnološki balon) do 
konca leta 2012. Preračunano v evre so globalni razviti trgi (Severna Amerika, Zahodna Evropa, 
Japonska, Južna Koreja, Avstralija in Nova Zelandija) v tem obdobju dosegli negativen donos v višini 27 
%. Na drugi strani so trgi v razvoju generirali bistveno boljši donos, in sicer v višini dobrih 60 %. Tak 
razkorak je povsem logičen in ne pomeni, da so delnice na razvitih trgih podcenjene. Dejstvo je, da so bile 
države v razvoju na splošno bistveno bolj nerazvite leta 2000, kot so danes. V tem času, ko se je zgodila 
globalizacija, je, na primer, kitajsko gospodarstvo raslo skoraj dvakrat hitreje od gospodarstev razvitih 
držav, kar se je na koncu poznalo tudi na donosih delnic (slika 30). 

Slika 30: Gibanje indeksov MSCI WORLD (globalni razviti trgi) in MSCI Emerging Markets (globalni trgi v 

razvoju) v obdobju 2000–2012 (preračunano v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Kar se tiče primerjav med omenjenimi trgi in dejanskim stanjem na delniških trgih sta bistveno bolj 
pomembni naslednji dve sliki (31 in 32), kajti iz samega gibanja vrednosti delnic se ne da razbrati, na 
kakšnih nivojih se trguje z njimi. Prva slika prikazuje gibanje kazalnika P/E (večkratnik čistega dobička na 
delnico) omenjena trga. Iz slike je razvidno, da je kazalnik od začetka leta 2000 (delnice oziroma 
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pričakovanja o prihodnjih dobičkih so bile takrat bistveno precenjene) do danes v povprečju padal. Danes 
so nivoji kazalnika povsem v skladu z dolgoročnim povprečjem. Na podlagi tega kazalnika lahko 
ugotovimo, da delnice niso niti precenjene niti podcenjene, temveč je cena delnic v povprečju poštena 
glede na stanje gospodarstva. V zadnjih desetih letih so podjetja nenehno vlagala v raziskave in razvoj, 
postala so energetsko učinkovitejša, po zadnji finančni krizi pa so se večinoma razdolžila do te mere, da 
jim pretresi na finančnem trgu ne povzročajo težav pri financiranju obratnih sredstev. Posledično danes 
kljub recesijskim pogojem poslovanja v povprečju ustvarijo več dobička kot pred desetimi leti.  

Slika 31: Gibanje kazalnikov P/E indeksov MSCI WORLD (globalni razviti trgi) in MSCI EM (globalni trgi v 

razvoju) v obdobju 2000–2012 

 
Vir: Bloomberg 

Na eni strani imamo situacijo, ko dobički podjetij sledijo borznim cenam oziroma se celo povečujejo hitreje 
kot rastejo cene delnic, na drugi strani pa je dividendni donos (slika 32), ki se v zadnjem desetletju 
konstantno povečuje. Razloga za povečan dividendni donos sta dva. Prvi razlog so že omenjeni večji 
dobički podjetij, kar pomeni, da podjetja več sredstev namenijo za izplačilo dividend. Drugi razlog je 
predvsem v tehnoloških podjetjih, ki so v preteklosti celoten čisti dobiček namenjala razvoju in 
prevzemom. V zadnjih letih se je takšna politika spremenila in danes večina tehnoloških podjetij del 
dobička namenja za izplačilo dividend. Zadnji izmed tehnoloških velikanov, ki se je odločil za izplačilo 
dividend, je bil Apple. Podobno kot za tehnološka podjetja velja tudi za podjetja, ki izhajajo iz držav v 
razvoju. Zaradi zaostanka v razvoju so ta podjetja v preteklosti večino dobička namenila za raziskave in 
razvoj ter za prodor na trge razvitih držav (agresivno povečevanje tržnega deleža). Danes se je to 
spremenilo in dividendni donos na trgih v razvoju je povsem primerljiv z razvitimi trgi. 

Dividendni donos je za vrednotenje delnic izjemno pomemben, kajti višji je donos, večja je verjetnost, da 
delnice niso prevrednotene, in obratno. Dividendna politika podjetij, predvsem v razvitih državah, je 
določena vsaj za leto vnaprej in je podjetja načeloma ne spreminjajo. Višino dividende podjetja običajno 
vsako leto povečujejo v povprečju za več kot 5 %. Vsako nepričakovano znižanje dividende v očeh 
vlagatelja pomeni, da je podjetje v težavah, kar se odrazi v skokovitem zmanjšanju vrednosti delnice. Ker 
se želijo vodstva in nadzorni sveti podjetij takšnega scenarija na vsak način izogniti, je višina dividende 
ena izmed najbolj predvidljivih in stabilnih postavk v poslovanju podjetja. S tega vidika je torej dividendni 
donos izjemno dobrodošel kazalnik o vrednotenju delniških trgov. Kako stabilne so povečini dividende 
podjetij, je razvidno iz slike 31, ko je dividendni donos skokovito narasel v času zadnje finančne krize. V 
tem času so delnice izgubile več kot 50 % vrednosti, medtem ko se je nominalno izplačilo dividend 
skladno z dividendno politiko povečalo. Ko se je v začetku leta 2009 izkazalo, da podjetja kljub finančni 
krizi še vedno poslujejo z dobički in da izplačila dividend po večini niso bila ogrožena, so vrednosti delnic v 
lokalnih valutah do konca leta pridobile več kot 50 % vrednosti. Nadpovprečno visok dividendni donos v 
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kombinaciji z nadpovprečno nizkim kazalnikom P/E je bil indikator, da so delnice v danem trenutku 
podcenjene. 

Kljub dejstvu, da je danes dividendni donos na najvišjem nivoju po letu 1995, ko se je začel ustvarjati 
tehnološki balon, je večina finančnih podjetij začasno znižala izplačilo dividend na minimum (0,01 USD na 
delnico) oziroma jih je prenehala izplačevati. Finančna podjetja, predvsem banke, ki so vrnila državno 
pomoč in/ali ustrezno povečala kapital, napovedujejo ponovno izplačilo dividend, primerljivo nivojem 
izpred finančne krize. 

Za prihodnost je pomemben predvsem trend, ki se konstantno povečuje. Seveda ob predpostavki, da so 
izplačila dividend ena izmed stabilnejših postavk, in ker trenutno ni nobenih indicev, da bi bilo v bližnji 
prihodnosti drugače. Prav zato je ocena, da so delnice kljub rasti v zadnjih treh letih še vedno privlačna 
naložba, dokaj realna. 

Slika 32: Gibanje dividendnega donosa indeksov MSCI WORLD (globalni razviti trgi) in MSCI EM (globalni trgi 

v razvoju) v obdobju 2000–2012 (v odstotkih) 

 
Vir: Bloomberg 

V povprečju so delnice na razvitih trgih na nivoju iz leta 2000. Za delnice bi lahko rekli, da so izgubile 
celotno desetletje. Ker se je v tem času poslovanje podjetij bistveno izboljšalo (v povprečju ustvarijo več 
dobička), se je na eni strani kazalnik P/E znižal (in je v trendu padanja), na drugi strani pa se je dividendni 
donos zvišal. V prid delniškemu trgu govori kar nekaj dejstev in predpostavk: 
• splošna gospodarska klima se izboljšuje. Gospodarstva izhajajo iz krize in v določenih regijah se je 

stopnja brezposelnosti začela zmanjševati; 
• večino prostih denarnih sredstev so vlagatelji v zadnjih letih investirali v obveznice. Ker so zahtevani 

donosi največjih razvitih gospodarstev (ZDA, Nemčija, Francija, Japonska, Velika Britanija itd.) na 
zgodovinsko nizkih nivojih, v prihodnosti v tem segmentu ni pričakovati bistvenih donosov. V primeru, 
ko se izboljšuje makroekonomska slika globalnega gospodarstva, je pričakovati, da se bo del sredstev 
iz dolžniškega trga preselil na delniški trg; 

• zlato je kot varovalka pred inflacijo in negativnimi gospodarskimi trendi od začetka krize (2008) do 
sredine leta 2011 pridobilo več kot 150 % (v USD). Od takrat naprej je trend cene zlata rahlo 
negativen. Ob ugodnih gospodarskih gibanjih in izjemno nizki inflaciji v bližnji prihodnosti bistvenega 
porasta cene zlata ni pričakovati. 

Glede na napovedi in pričakovana makroekonomska gibanja so delnice trenutno ena izmed ugodnejših 
naložbenih oblik. 
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SLOVENIJA 

Slovenijo je finančno-dolžniška kriza prizadela bistveno bolj kot večino drugih držav. Zaradi zamud pri 
izvedbi strukturnih reform, sanaciji bančnega sistema in privatizaciji se je zaupanje vlagateljev v Slovenijo 
v zadnjih letih močno zmanjšalo. V zadnjem času je k temu pripomogla tudi politična kriza, ki lahko za 
nekaj časa zamakne izvedbo omenjenih reform in sanacijskih programov. 

Dejstvo je, da poti nazaj ni in da kdor koli bo v bližnji prihodnosti vodil državo, bo moral sprejemati (za 
večino) neprijetne (a nujne) odločitve. Slovenija se ponaša s prevelikim proračunskim primanjkljajem in z 
naraščajočim javnim dolgom, kar tistim, ki nam denar posojajo, ne vliva veliko zaupanja. Ker Sloveniji 
letos zapade približno 3 mrd EUR obveznic, se bo morala država dodatno zadolžiti za najmanj toliko, če 
želimo ohraniti obstoječo raven socialne države. Ker pa trenutno Slovenija ni med državami z visokim 
zaupanjem, bodo institucije, ki nam denar posojajo, postavile ostrejše pogoje zadolževanja (višjo 
zahtevano donosnost) in dodatna jamstva. To pomeni zaveze pri izvedbi strukturnih reform, sanaciji 
bančnega sistema in ponovni oživitvi privatizacije. 

Kaj to pomeni za kapitalski trg? Za delnice je takšen scenarij srednjeročno vsekakor ugoden. Oživitev 
privatizacije pomeni za slovenski delniški trg dodatno likvidnost, kar ob zdajšnji skromni likvidnosti pomeni 
povečan pritisk na povpraševanje. Posledično se bo zaupanje tujih vlagateljev povečalo, kar je za 
slovenske delnice izjemno dobrodošlo. Sanacija bančnega sistema bo spreobrnila trend krčenja bančne 
dejavnosti in podjetja bodo lažje pridobila finančna sredstva, ki jih potrebujejo za investicije. Dolgoročno 
se bo to odražalo v večjih dobičkih, kar bo delnicam dalo dodaten zagon. Izvedba strukturnih reform bo 
državi povrnila kredibilnost in posledično zvišanje bonitetne ocene. Višje bonitetne ocene pomenijo nižjo 
ceno zadolževanja, nižja cena zadolževanja pa povečuje gospodarsko aktivnost in niža stroške 
financiranja. Končni učinek so ponovno višji dobički. 

Glavno vprašanje, ki se zastavlja pri omenjenih ukrepih, je časovna komponenta. Prej kot se bo to zgodilo, 
prej bomo občutili pozitivne učinke. Gledano izključno z vidika kapitalskih trgov, je prihod trojke mogoče 
najboljša rešitev. Je pa to rešitev, ki ima svojo ceno.  

Slika 33: Gibanje indeksov SBITOP (Slovenija), MSCI WORLD (globalni razviti trgi) in MSCI EM (globalni 

trgi v razvoju) v obdobju od aprila 2003 do decembra 2012 (preračunano v EUR) 

 
Vir: Bloomberg in lastni izračuni 

Iz gibanja slovenskega delniškega indeksa v primerjavi z globalnimi indeksi (slika 33) je razvidno, da je bil 
slovenski delniški trg v preteklosti do določene mere svetovni unikum. V letih svetovne gospodarske 
konjunkture so slovenske delnice v povprečju zrasle za enkrat več kot druge primerljive delnice držav v 
razvoju. Po začetku krize je bil trend slovenskih delnic povsem v nasprotju z dogajanji na svetovnih 
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delniških trgih. Od leta 2009 dalje so se tuji vlagatelji počasi umikali z našega trga. Posledično se je 
zmanjšala likvidnost in trend padanja delnic se je nadaljeval vse do druge polovice leta 2012, ko so se 
začele napovedovati reforme. Tako je v nekaj letih slovenski delniški trg zabeležil dva ekstrema: leta 2007 
je bil slovenski delniški indeks SBITOP najbolj donosen svetovni indeks, v prvi polovici leta 2012 pa je bil 
med tremi najmanj donosnimi. 

Primerjava slovenskih delnic s cenami primerljivih konkurenčnih podjetij iz nam bližnjih trgov (Hrvaška, 
Vzhodna Evropa, Avstrija, Italija, Španija) pokaže na podcenjenost slovenskih delnic. V povprečju so 
slovenske delnice vrednotene (ob upoštevanju tekočih poslovnih rezultatov) za skoraj polovico nižje od 
konkurence. Slika 34 potrjuje trditev o podcenjenosti slovenskih delnic. Dividendni donos slovenskih delnic 
je bil ob koncu leta za več kot 60 % višji od globalnega povprečja. Za tako veliko razliko v dividendni 
donosnosti ni posebnega razloga, razen da so slovenske delnice dejansko podcenjene. Za primerjavo: 
leta 2007, ko so bile slovenske delnice izrazito precenjene, je bil dividendni donos slovenskih delnic še 
enkrat nižji od globalnega povprečja. 

Slika 34: Gibanje dividendnega donosa indeksov SBITOP (Slovenija), MSCI WORLD (globalni razviti trgi) 

in MSCI EM (globalni trgi v razvoju) v obdobju od maja 2006 do decembra 2012 (v odstotkih) 

 
Vir: Bloomberg 

Z vidika temeljne in primerjalne analize so slovenske delnice podcenjene. Glavni razlog za takšno stanje 
so že omenjene reforme oziroma njihovo neizvajanje in posledično nezaupanje tujih vlagateljev v 
Slovenijo. Trenutno je Slovenija za tuje vlagatelje izjemno tvegana država, čeprav se že pojavljajo 
posamezni institucionalni vlagatelji, ki so zaradi atraktivnosti vrednotenj pripravljeni sprejeti večje tveganje. 
Zanimanje za slovenske delnice se bo povečalo v trenutku, ko se bo Slovenija zavezala, da bo omenjene 
reforme izvedla. V tem primeru lahko pričakujemo povečano povpraševanje, in kdor ne bo na »vlaku« od 
začetka, lahko zamudi začetni del obrata, ki je običajno najbolj izrazit. Ko se je na globalnih trgih trend 
gibanja delnic marca 2009 obrnil v pozitivno smer (države so bile takrat z makroekonomskega vidika še 
globoko v recesiji), so delnice do konca leta pridobile več kot 60 % (na trgih v razvoju celo več kot 100 %). 

Slovenska podjetja so po začetku krize začela z razdolževanjem in racionalizacijo poslovanja. Večina 
podjetij, ki kotirajo na ljubljanski borzi, je pretežno izvozno usmerjenih in danes do določene mere že čutijo 
pozitivne makroekonomske razmere na tujih trgih. Razen finančnega sektorja slovenski »blue chipi« 
ponovno povečujejo dobičke, kar se ne nazadnje pozna v povečanih izplačilih za dividende. Za rast delnic 
so podjetja že veliko postorila z omenjenimi ukrepi, manjka samo še dodaten moment, ki bi »zanetil 
iskrico«. Ob koncu leta 2012 (z napovedjo vladnih reform) se je zdelo, da je ta moment že napočil, vendar 
se je s politično krizo za nekaj časa ustavil. Vprašanje je samo, kdo ga bo ponovno sprožil. 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

 
 



KROVNI SKLAD NFD                                                                                                                                                                   LETNO POROČILO 2012 

34 

ZBIRNA BILANCA STANJA 

    31.12.2012 31.12.2011 

      v EUR 

I. SREDSTVA   

1. Denarna sredstva 6.533.959 8.598.503 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 3.000.000 

3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 78.539.980 89.453.991 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 9.225.573 7.702.620 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti 
denarnega trga 7.550.392 11.287.047 

8. Terjatve 442.063 181.785 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 102.291.967 120.223.946 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

1. Poslovne obveznosti 2.789.100 3.034.638 

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 2.773.921 3.026.641 

d) Druge poslovne obveznosti 15.179 7.997 

2. Finančne obveznosti 0 8.024.579 

a) Posojila 0 8.000.000 

b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 

c) Druge finančne obveznosti 0 24.579 

3. Pasivne časovne razmejitve 192.756 228.360 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote 
premoženja 99.310.111 108.936.369 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 114.475.422 130.828.100 

b) Vplačani presežek enot premoženja 511.566 689.534 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij (18.982.827) 276.953 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega 
obdobja 

3.305.950 (22.858.218) 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 102.291.967 120.223.946 

 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 653.747 329.329 

2. Prihodki od dividend 4.532.344 488.408 

3. Drugi finančni prihodki 126.400 180.757 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 4.180.131 311.528 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 10.139.602 520.977 

6. Drugi prihodki 1.658.845 1.006.143 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 21.291.069 2.837.142 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 2.070.784 951.930 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 69.189 30.154 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 40.032 23.035 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 12.698 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 168.297 38.879 

13. Odhodki za obresti 150.740 139.709 

14. Drugi finančni odhodki 253.859 194.850 

15. Iztržene izgube pri naložbah 1.260.068 643.302 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 10.326.357 22.531.637 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 3.570.087 1.004.818 

18. Drugi odhodki 75.706 124.348 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 17.985.119 25.695.360 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 3.305.950 (22.858.218) 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja (78.330) (90.380) 

22. 
Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja (589.896) (779.914) 

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) 3.817.516 (22.168.684) 

NFD 1 delniški investicijski sklad, investicijska družba d. d. je bila dne 04. 08. 2011 preoblikovana v 
vzajemni sklad NFD 1 Delniški ter 07. 10. 2011 v podsklad NFD 1, delniški podsklad Krovnega sklada 
NFD, zato podatki iz izkaza poslovnega izida za leto 2012 niso primerljivi s podatki iz izkaza poslovnega 
izida za leto 2011. 
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IZJAVA UPRAVE  
 
 

 

Uprava družbe NFD d. o. o. potrjuje računovodske izkaze Krovnega sklada NFD in vseh podskladov 
Krovnega sklada NFD za leto 2012 ter uporabljene računovodske usmeritve s pojasnili k računovodskim 
izkazom.  

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja krovnega sklada in njegovih podskladov ter izidov njegovega poslovanja za leto 
2012. 

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter, da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so 
računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju krovnega 
sklada in vseh njegovih podskladov ter v skladu z veljavno zakonodajo in slovenskimi računovodskimi 
standardi. 

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonitosti.  

Uprava potrjuje, da je poslovanje Krovnega sklada NFD, vseh njegovih podskladov in družbe za 
upravljanje v celoti usklajeno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter da so 
naložbe podskladov Krovnega sklada NFD usklajene z določbami omenjenega zakona. 

 

 

Ljubljana, 24. 04. 2013      
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PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

RAČUNOVODSKE USMERITVE  

1. Obseg revidiranja 

Predmet revidiranja so računovodski izkazi Krovnega sklada NFD in podskladov za leto 2012, 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 z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada NFD. 

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,  
• finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, 
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• 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. 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. 

d. 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. 

e. 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. 
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f. 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. 

g. 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.  

h. Finančne obveznosti 

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

i. 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. 

j. 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. 

k. 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 zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na 
obračunske dneve v koledarskem letu.  

l. 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. 
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m. Odhodki 

Odhodki sklada 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 z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada 
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 z vključenimi pravili 
upravljanja krovnega sklada upravičen do provizije za opravljanje skrbniških storitev. Višina provizije za 
opravljanje skrbniških storitev je največ 0,075 % od povprečne letne čiste vrednosti podsklada, ki pa se 
lahko glede na obseg sredstev podsklada 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 nanšajo na odhodke v zvezi z obveščanjem javnosti, ki 
lahko bremenijo podsklad v skladu s Prospektom in pravili upravljanja krovnega sklada. 

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. 

Drugi odhodki zajemajo predvsem 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 Krovnega sklada NFD se v skladu s prospektom in pravili upravljanja 
krovnega sklada 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 
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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 Nacionalna finančna družba za upravljanje 
investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, 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 in 
• Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe 

za upravljanje tretje države. 

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 NFD iz sredstev podsklada 
upravičena izvršiti plačila za naslednje vrste stroškov: 

• stroške provizije za upravljanje, 
• stroške skrbniške provizije, 
• 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; 
• 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. 
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PREGLED UPORABLJENIH UKREPOV ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ 

Na področju obvladovanja tveganj podskladov Krovnega sklada NFD družba za upravljanje ravna v skladu 
z Načrtom o obvladovanju tveganj Krovnega sklada NFD. 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.  

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 
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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. 

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. 
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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). 

 

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 2012 Leto 2011 Leto 2010 

CSP  v % CSP  v % CSP  v % 

1 NFD 1, delniški podsklad 2,12 / / 

2 NFD Azija/Oceanija, delniški podsklad 3,57 2,92 2,44 

3 NFD Energija, delniški podsklad 3,63 3,48 2,88 

4 NFD Evro/Amerika, delniški podsklad 2,54 2,49 2,34 

5 NFD Finance, delniški podsklad 3,57 3,14 2,56 

6 NFD IT, delniški podsklad 2,91 2,81 2,58 

7 NFD Novi trgi, delniški podsklad 2,60 2,61 2,50 

8 NFD Obvezniški, obvezniški podsklad 1,91 1,77 1,40 

9 NFD Zdravstvo, delniški podsklad 3,34 3,46 2,81 

 

 

 

 

 

 
 
 

ČVS VEP ČVS VEP ČVS VEP

1 NFD 1, delniški podsklad 93.363.250 0,6917 102.718.626 0,6659 / /

2 NFD Azija/Oceanija, delniški podsklad 192.130 4,2153 170.395 3,7818 523.500 4,5228

3 NFD Energija, delniški podsklad 256.169 2,8451 283.439 2,9684 369.102 3,4363

4 NFD Evro/Amerika, delniški podsklad 2.987.145 4,7727 3.230.846 4,3512 4.343.234 4,5265

5 NFD Finance, delniški podsklad 278.031 1,8706 251.907 1,5744 451.183 2,2292

6 NFD IT, delniški podsklad 432.711 4,0190 463.635 3,8596 575.664 3,9233

7 NFD Novi trgi, delniški podsklad 1.273.619 4,8461 1.180.239 4,2514 1.763.873 5,2852

8 NFD Obvezniški, obvezniški podsklad 168.228 4,7086 277.335 4,2347 414.345 4,7692

9 NFD Zdravstvo, delniški podsklad 358.828 3,4669 359.570 3,1061 401.654 3,0146

31.12.201031.12.2012Zap. 
št.

Podsklad
30.12.2011
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II. POSEBNI DEL - PODSKLADI 

RAZKRITJA SKUPNA VSEM PODSKLADOM KROVNEGA SKLADA NFD 

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

Podskladi krovnega sklada v svojem portfelju v letu 2012 niso imeli naložb v finančne instrumente iz 171. 
člena ZISDU- 2, razen podsklada NFD 1, delniški podsklad, ki je imel naložbe v vrednostne papirje 
izdajateljev, ki so povezani z družbo za upravljanje. Pojasnilo v zvezi s tem je na strani 55 tega poročila. 

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

Družba za upravljanje v letu 2012 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). 

3. Oblikovanje popravkov vrednosti naložb in učinki skupnih ovrednotenj 

Podskladi Krovnega sklada NFD v letu 2012 niso oblikovali popravkov vrednosti naložb, razen podsklada 
NFD 1, delniški podsklad, ki je pri vrednotenju premoženja uporabil metodo skupnega ovrednotenja in 
oblikoval popravke vrednosti naložb. Pojasnilo v zvezi s tem je na strani 53 tega poročila. 

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

V letu 2012 na podskladih Krovnega sklada NFD ni bilo nakupov in prodaj naložb, ki niso razvrščene med 
finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razen na podskladu NFD 1, 
delniški podsklad. Pojasnilo v zvezi s tem je na strani 54 tega poročila. 

5. Zadolževanje posameznega podsklada krovnega sklada 

Podskladi Krovnega sklada NFD na dan 31. 12. 2012 niso bili zadolženi. 

6. Zastava vrednostnih papirjev 

Podskladi Krovnega sklada NFD na dan 31. 12. 2012 niso imeli zastavljenih vrednostnih papirjev. 

7. Druge poslovne obveznosti 

Podskladi Krovnega sklada NFD na dan 31. 12. 2012 niso imeli drugih poslovnih obveznosti, razen 
podsklada NFD 1, delniški podsklad. Pojasnilo v zvezi s tem je na strani 54 tega poročila. 

8. Naključno izbrani dnevi 

Za potrebe revidiranja poročil in obvestil so bili izbrani naslednji naključno izbrani datumi:  
11. 01. 2012 
20. 08. 2012 
31. 12. 2012 

9. Pomembni dogodki po 31. 12. 2012  

Na podskladih Krovnega sklada NFD po 31. 12. 2012 ni bilo dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje 
računovodskih izkazov. 
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1. NFD 1, delniški podsklad

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2012

 

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Podsklad NFD 1 je po preoblikovanju iz investicijske družbe pričel s poslovanjem 12. avgusta 2011. 
Podsklad je najmanj 75% zbranih sredstev nalagal v delnice in delniške investicijske sklade. Preostali 
delež sredstev so predstavljala denarna sredstva, depoziti pri bankah, dolžniški vrednostni papirji oziroma 
njim sorodni investicijski skladi. 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. Podsklad NFD 
1 je namenjen vlagateljem, ki so bolj naklonjeni tveganju in investirajo na daljši rok. 

 
NFD 1, delniški podsklad   
    
Osnovni podatki  

Začetek poslovanja: 12. avgust 2011 

Vrsta investicijskega sklada: Delniški podsklad Krovnega sklada NFD 

Regijska usmerjenost:  Vse regije 

Panožna usmerjenost:  Vse panoge 

Primerjalni indeks/benchmark: MSCI World indeks v EUR 

  VEP in ČVS  

VEP na dan 31. december 2012: 0,6917 EUR 

Čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 31. december 2012: 93.363.250 EUR 

  Stroški in provizije  

Vstopni stroški:  do 3,00 % 

Izstopni stroški:  3,00 % 

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

Izstopna provizija: 20 % (do vključno 3. 8. 2012) 
10 % (do vključno 2. 8. 2013) 

Upravljavska provizija:  2,00 % od povprečne letne ČVS 

Skrbniška provizija: do 0,075 % od povprečne letne ČVS 
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NALOŽBE, DONOSNOST IN GIBANJE VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA 

10 največjih naložb na dan 31. december 2012 

Oznaka Ime Država Panoga Delež 

CICG SV CINKARNA CELJE SLOVENIJA Surovine 9,16% 

PETG SV PETROL DD LJUBLJANA SLOVENIJA Energetika 9,03% 

HDOG SV HELIOS DOMZALE SLOVENIJA Surovine 7,61% 

TLSG SV TELEKOM SLOVENIJE DD SLOVENIJA Telekomunikacije 4,65% 

ZVTG SV ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD SLOVENIJA Finance 4,57% 

KRKG SV KRKA SLOVENIJA Potrošne dobrine 4,54% 

KDZDO SV VS KD DELNISKI DOHODKOVNI SVET Skladi 4,29% 

MELR SV MERCATOR POSLOVNI SISTEM SLOVENIJA Potrošne dobrine 4,26% 

GRVG SV GORENJE VELENJE SLOVENIJA Trajne dobrine 3,92% 

BCER SV BANKA CELJE D.D. SLOVENIJA Finance 3,43% 

 
Sestava naložb na dan 31. december 2012 

Geografska sestava naložb Panožna sestava naložb 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donosnost vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa na dan 31. december 
2012 

 Podsklad Primerjalni indeks 

1-letna donosnost (v %) 3,87 11,00 

3-letna donosnost (v %) n.p. 25,07 

5-letna donosnost (v %) n.p. -6,00 
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Gibanje vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa v letu 2012 (v EUR) 

 
 

PREGLED DOGAJANJA 

Upravljanje sredstev podsklada NFD 1 je bilo v letu 2012 izjemno zahtevno in še bolj nepredvidljivo. 
Slovenija se je znašla v največji gospodarski krizi po osamosvojitvi, kar je ob nenehnih političnih pretresih 
vplivalo na negativno prepričanje vlagateljev v slovenske delnice. Vlada (v času priprave poročila že bivša 
vlada) je za izhod iz krize pripravila nekaj vzpodbudnih ukrepov in ko je postalo jasno, da ima resne 
namene s ponovnim začetkom privatizacije (popoln oziroma delen umik države iz lastništva nekaterih 
podjetij) je slovenski delniški trg ob koncu avgusta dobil ponoven zagon.  

Z nameravano spremembo investicijske politike podsklada ob začetku leta 2013 (podsklad se je iz 
delniškega preoblikoval v mešani podsklad, ki bo svoja sredstva investiral na trge Jugovzhodne Evrope) je 
bil podsklad že v letu 2012 upravljan v tej smeri. V skladu z nameravano spremenjeno investicijsko politiko 
je podsklad del sredstev postopoma plasiral na hrvaški kapitalski trg. Zaradi manjše likvidnosti 
slovenskega kapitalskega trga je bilo za normalno poslovanje podsklada ključno zagotavljati dovolj 
likvidnih sredstev, kar nam je tudi uspelo. V letu 2012 sta bili dve izmed ključnih naložb podsklada 
udeleženi v prevzemnem procesu. Po spodletelem poskusu prodaje (že devetem po vrsti) ob koncu leta 
2011 je proces prodaje delnic konzorcija prodajalcev proti koncu leta 2012 ponovno oživel. Drugi proces, v 
katerem je bil podsklad aktivno udeležen, je bila prodaja podjetja Helios d. d. iz Domžal, ki naj bi se 
zaključila v prvi polovici leta 2013. Uspešen zaključek teh dveh prodajnih procesov, bo tako podskladu kot 
tudi celotnemu slovenskemu kapitalskemu trgu bistveno povečal likvidnost. Ne glede na omenjene 
prodajne procese je bila osnovna investicijska politika podsklada poleg ustrezne likvidnosti investiranje 
sredstev v podjetja, ki ustvarjajo pozitiven denarni tok in ohranjajo (ali povečujejo) profitne marže, ki so 
primerljive s konkurenco. V letu 2013 se je pričel uporabljati primerjalni indeks DJ Stoxx Sub Balkan 30 
Index (leta 2012 je dosegel negativni donos v višini 2,22 %), ki je sestavljen iz najbolj likvidnih delnic 
Slovenije, Hrvaške, Srbije in Makedonije, pri čemer je delež hrvaških delnic 45 %, slovenskih 40 %, 
srbskih 10 % in makedonskih 5 %. Alokacija sredstev podsklada se bo počasi a preudarno začela 
približevati sestavi omenjenega indeksa. Podsklad je ob koncu leta kljub pretresom na slovenskem 
borznem in političnem parketu dosegel pozitiven donos v višini 3,87 %. 
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BILANCA STANJA 

    31.12.2012 31.12.2011 

      v EUR 

I. SREDSTVA   

1. Denarna sredstva 6.223.574 8.112.517 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 3.000.000 

3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 73.262.783 84.038.389 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 8.851.126 7.369.604 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega 
trga 7.550.392 11.287.047 

8. Terjatve 437.593 176.983 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 96.325.468 113.984.540 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

1. Poslovne obveznosti 2.789.100 3.033.415 

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 2.773.921 3.026.641 

d) Druge poslovne obveznosti 15.179 6.774 

2. Finančne obveznosti 0 8.024.579 

a) Posojila 0 8.000.000 

b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov 0 0 

c) Druge finančne obveznosti 0 24.579 

3. Pasivne časovne razmejitve 173.118 207.494 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 93.363.250 102.719.052 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 108.550.554 124.059.334 

b) Vplačani presežek enot premoženja 579.050 493.419 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij (18.460.487) 196.234 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 2.694.133 (22.029.935) 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 96.325.468 113.984.540 

 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 

 



KROVNI SKLAD NFD                                                                                                                                                                   LETNO POROČILO 2012 
NFD 1, delniški podsklad 

50 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2012 04.08. - 31.12.2011 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 638.249 309.685 

2. Prihodki od dividend 4.368.162 334.413 

3. Drugi finančni prihodki 77.683 5.887 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 3.933.379 91.160 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 9.503.284 308.668 

6. Drugi prihodki 1.658.845 1.006.143 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 20.179.602 2.055.956 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 1.947.751 800.842 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 66.049 26.286 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 22.800 5.795 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 12.024 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 164.977 34.874 

13. Odhodki za obresti 149.288 139.435 

14. Drugi finančni odhodki 155.062 38.621 

15. Iztržene izgube pri naložbah 1.211.580 371.014 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 10.160.716 21.572.465 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 3.570.087 1.004.818 

18. Drugi odhodki 37.159 79.717 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 17.485.469 24.085.891 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 2.694.133 (22.029.935) 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja (107.133) (50.801) 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja (686.183) (544.220) 

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) 3.273.183 (21.536.516) 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,02 (0,14) 

NFD 1 delniški investicijski sklad, investicijska družba d. d. je bila dne 04. 08. 2011 preoblikovana v 
vzajemni sklad NFD 1 Delniški ter 07. 10. 2011 v podsklad NFD 1, delniški podsklad Krovnega sklada 
NFD, zato podatki iz izkaza poslovnega izida za leto 2012 niso primerljivi s podatki iz izkaza poslovnega 
izida za leto 2011. 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2012 04.08. - 31.12.2011 

      v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 3.120.115 439.779 

2. Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja 
podsklada 13.254.641 3.867.924 

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

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (10.134.526) (3.428.145) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 21.079.642 3.884.047 

6. Izdatki pri nakupu naložb 10.073.804 7.934.377 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 4.993.218 2.633.458 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 10.753.474 2.064.594 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja             
(5-6+7-8) 5.245.582 (3.481.466) 

10. Presežek prejemkov (izdatkov pri širitvi poslovanja in 
upravljanju premoženja (4+9) (4.888.944) (6.909.611) 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 6.223.574 11.112.518 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) (4.888.944) (6.909.611) 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 11.112.518 18.022.129 

 
 
 
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 01.01.2012 124.059.334 (50.801) 544.220 196.234 (22.029.935) 102.719.052 

Prenos dobička/izgube 0 50.801 (544.220) (21.536.516) 22.029.935 0 

Vplačani investicijski kuponi 3.895.694 (107.133) 0 (669.951) 0 3.118.610 

Izplačani investicijski kuponi (19.404.474) 0 686.183 3.337.029 0 (15.381.262) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 2.694.133 2.694.133 

Druge spremembe 0 0 0 212.717 0 212.717 

Končno stanje 31.12.2012 108.550.554 (107.133) 686.183 (18.460.487) 2.694.133 93.363.250 

              

Začetno stanje 04.08.2011 129.144.788 0 0 0 0 129.144.788 

Prenos dobička/izgube 0 0 0 0 0 0 

Vplačani investicijski kuponi 490.355 (50.801) 0 0 0 439.554 

Izplačani investicijski kuponi (5.575.809)  544.220 0 0 (5.031.589) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (22.029.935) (22.029.935) 

Druge spremembe 0 0 0 196.234 0 196.234 

Končno stanje 31.12.2011 124.059.334 (50.801) 544.220 196.234 (22.029.935) 102.719.052 
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IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2012 Leto 2011 

      

Začetno stanje 154.256.681,6829 160.580.300,0000 

Vplačani investicijski kuponi 4.844.185,7768 609.742,1345 

Izplačani investicijski kuponi 24.128.915,2113 6.933.360,4516 

Končno stanje 134.971.952,2484 154.256.681,6829 

 
 
 
IZKAZ PREMOŽENJA  

Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 

izvirni valuti 
Vrednost v 

EUR 

Delež v 
izdaji 

VP 

Delež v 
sredstvih 

sklada 

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

73.262.783,62   76,06 

1.1. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežem v RS 68.289.518,96   70,90 

  - Delnice 57.543.464,09   59,74 

    SKUPINA PRVA d.d. PPDL SVN 11.236 EUR 280.900,00 280.900,00 5,88 0,29 

    PETROL d.d., Ljubljana PETG SVN 36.787 EUR 8.696.446,80 8.696.446,80 1,76 9,04 

    LUKA KOPER, d.d. LKPG SVN 61.298 EUR 487.319,10 487.319,10 0,44 0,51 

    CINKARNA Celje, d.d. CICG SVN 111.731 EUR 8.826.749,00 8.826.749,00 13,72 9,16 

    SAVA RE d.d. POSR SVN 437.007 EUR 3.111.489,84 3.111.489,84 4,67 3,23 

    TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TLSG SVN 46.900 EUR 4.481.295,00 4.481.295,00 0,72 4,65 

    ALPETOUR-POTOVALNA AGENCIJA, d.d. APAG SVN 58.909 EUR 706.908,00 706.908,00 11,83 0,73 

    SAVA, d.d. SAVA SVN 101.702 EUR 345.786,80 345.786,80 5,07 0,36 

    HELIOS Domžale, d.d. HDOG SVN 14.522 EUR 7.333.610,00 7.333.610,00 5,22 7,61 

    GORENJE, d.d. GRVG SVN 996.388 EUR 3.776.310,52 3.776.310,52 6,26 3,92 

    POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. MELR SVN 36.019 EUR 4.106.166,00 4.106.166,00 0,96 4,26 

    ABANKA VIPA  d.d. ABKN SVN 106.000 EUR 425.060,00 425.060,00 1,47 0,44 

    NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR  d.d. KBMR SVN 935.833 EUR 1.216.582,90 1.216.582,90 2,39 1,26 

    KRKA, d.d., Novo mesto KRKG SVN 87.462 EUR 4.373.100,00 4.373.100,00 0,25 4,54 

    AERODROM d.d. LJUBLJANA AELG SVN 37.419 EUR 449.028,00 449.028,00 1,93 0,47 

    ISTRABENZ  d.d. ITBG SVN 191.900 EUR 95.950,00 95.950,00 3,70 0,10 

    ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ZVTG SVN 266.723 EUR 4.400.929,50 4.400.929,50 1,17 4,57 

    PROBANKA, d.d. PRBP SVN 39.097 EUR 140.710,10 140.710,10 9,87 0,15 

    INTEREUROPA d.d. IEKG SVN 304.312 EUR 167.371,60 167.371,60 1,81 0,17 

    LETRIKA d.d. IALG SVN 59.957 EUR 1.049.247,50 1.049.247,50 3,73 1,09 

    PIVOVARNA LAŠKO, d.d. PILR SVN 439.557 EUR 3.072.503,43 3.072.503,43 5,02 3,19 

  - Obveznice 10.746.054,87   11,16 

    FACTOR BANKA d.d. FB22 SVN 1.200 EUR 1.205.191,65 1.205.191,65 20,86 1,25 

    FACTOR BANKA d.d. FB20 SVN 2.358 EUR 2.253.534,22 2.253.534,22 18,01 2,34 

    PROBANKA, d.d. PRB11 SVN 2.635 EUR 2.574.757,91 2.574.757,91 17,57 2,67 

    NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR  d.d. NOVAKR6 
12/14/17 

SVN 1.215 EUR 1.218.645,00 1.218.645,00 2,68 1,27 

    BANKA CELJE d.d. BCE16 SVN 31.603 EUR 3.185.236,06 3.185.236,06 12,91 3,31 

    FACTOR BANKA d.d. FB21 SVN 65 EUR 62.175,36 62.175,36 0,89 0,06 

    FACTOR BANKA d.d. FB11 SVN 200 EUR 207.713,75 207.713,75 1,54 0,22 

    PROBANKA, d.d. PRB9 SVN 1.500 EUR 38.800,92 38.800,92 0,60 0,04 

1.2. Vrednostni papirji  izdajateljev s sedežem izven RS 4.973.264,66   5,16 

  - Delnice 4.973.264,66   5,16 

    HRVATSKI TELEKOM d.d. HTRA CZ HRV 74.883 HRK 14.766.927,62 1.953.943,45 0,09 2,03 

    ATLANTIC GRUPA d.d. ATGRRA 
CZ 

HRV 6.374 HRK 3.416.464,01 452.062,72 0,19 0,47 
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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 
sredstvih 

sklada 

    ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 
ERNTRA 
CZ HRV 10.425 HRK 14.438.624,99 1.910.502,81 0,78 1,98 

    CROATIA OSIGURANJE d.d. 
CROSRA 
CZ HRV 269 HRK 1.694.700,00 224.240,82 0,09 0,23 

    PODRAVKA d.d. PODRRA 
CZ 

HRV 10.000 HRK 2.400.200,03 317.591,80 0,18 0,33 

    ADRIS GRUPA d.d. 
ADRSPA 
CZ HRV 3.502 HRK 868.531,03 114.923,06 0,05 0,12 

2. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 8.851.125,87   9,19 

2.1. Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem v RS 6.654.744,85   6,91 

    INFOND KREKOV GLOBALNI KDUGD SVN 191.992 EUR 1.363.143,20 1.363.143,20 0,00 1,41 

    Delniški podsklad ALTA BALKAN PDZBA SVN 1.033.822 EUR 622.360,80 622.360,80 0,00 0,65 

    OBVEZN.PODSKLAD ALTA HIGH YIELD  ALSHY SVN 500.100 EUR 539.257,85 539.257,85 0,00 0,56 

    KD DELNIŠKI DOHODKOVNI KDZDO SVN 705.980 EUR 4.129.983,00 4.129.983,00 0,00 4,29 

2.2. Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 1.998.271,20   2,07 

    WIOF CHINA PERFORMANCE FUND WIOCIPI LX LUX 199.610 USD 1.694.992,17 1.284.668,92 0,00 1,33 
    WIOF MIDDLE EAST PERFORMANCE 
    FUND 

WIOMEPI 
LX 

LUX 110.396 USD 941.526,85 713.602,28 0,00 0,74 

2.3. Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 198.109,82   0,21 

    VB CROBEX10 FUND CROBX10 
CZ 

HRV 16.518 HRK 1.497.214,96 198.109,82 0,00 0,21 

3. DRUGI PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN DRUGI INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA  7.550.392,10   7,84 

3.1. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga s sedežem v RS 7.550.392,10   7,84 

    HOTELI BERNARDIN, d.d. Portorož HBPN SVN 949.281 EUR 1.110.658,77 1.110.658,77 5,92 1,15 

    ELEKTRO CELJE, d.d. ECEG SVN 94.280 EUR 257.384,40 257.384,40 0,39 0,26 

    CERTA d.d. CTCG SVN 217.069 EUR 362.505,23 362.505,23 9,60 0,38 

    NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. NLB SVN 131.693 EUR 2.307.261,36 2.307.261,36 1,05 2,40 

    BETI d.d. BEMG SVN 40.973 EUR 159.384,97 159.384,97 10,40 0,17 

    BANKA CELJE d.d. BCER SVN 46.820 EUR 3.305.960,20 3.305.960,20 9,21 3,43 

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

    AERO, d.d. AECG SVN 3.481 EUR 47.237,17 47.237,17 2,52 0,05 

PREMOŽENJE SKUPAJ 89.664.301,59   93,09 

4. DENARNA SREDSTVA 6.223.573,46   6,46 

4.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 173.573,46   0,18 

4.2. Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada 6.050.000,00   6,28 

5. TERJATVE 437.593,16   0,45 

5.1. Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe 409.999,20   0,42 

5.5. Terjatve za obresti 27.593,96   0,03 

SREDSTVA 96.325.468,21   100,00 

V izkazu premoženja ni prikazanih in izračunanih deležev glede na prilagojena sredstva, ker so deleži 
enaki kot so deleži v sredstvih podsklada.  

PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Oblikovanje popravkov vrednosti naložb in učinki skupnih ovrednotenj 

Podsklad se je v letu 2012 odločil za skupno ovrednotenje. Na podlagi sprejetega modela vrednotenja se 
je oblikoval popravek vrednosti naložb pri delnicah: 

Datum Izdajatelj vrednostnega papirja Oznaka VP Popravek vrednosti naložbe 

20. 08. 2012 

Banka Celje d. d.  BCER 1.408.830 
Banka Celje d. d.  BCEP 270.603 
Certa d. d. CTCG 245.288 
Hoteli Bernardin, d. d. Portorož HBPN 882.831 

31. 12. 2012 NLB d.d. NLB 754.601 

Prevrednotenje 20. 08. 2012 je povzročilo zmanjšanje VEP za 3,02 %. Zaradi prevrednotenja na dan    
31. 12. 2012 se je VEP zmanjšal za 0,80 %. 
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Delež naložb v ČVS na dan 31.12.2012, ki so bile prevrednotene na podlagi skupnega ovrednotenja je: 

Izdajatelj vrednostnega papirja Oznaka VP Vrednost naložbe na dan 31. 12. 2012 Delež naložbe v ČVS 

Banka Celje d. d.  BCER 3.305.960 3,54 

Certa d. d. CTCG 362.505 
 

0,39 

Hoteli Bernardin, d. d. Portorož HBPN 1.110.659 
 

1,19 

NLB d.d. NLB 2.307.261 
 

2,47 

2. Poslovne obveznosti 

 Leto 2012 Leto 2011 

Obveznosti iz naslova razdelitve dobička 2.773.921 3.026.641 
Druge poslovne obveznosti 15.179 6.774 
Skupaj 2.789.100 3.033.415 

Obveznosti iz naslova razdelitve dobička v višini 2.773.921 EUR zajemajo obveznosti do delničarjev za 
neizplačane dividende investicijske družbe NFD 1 delniškega investicijskega sklada d. d. iz naslova 
delitve dela čistega dobička za leto 2007 in 2008. Dividende niso bile izplačane tistim delničarjem, ki niso 
posredovali podatkov potrebnih za izplačilo ali pa so bili ti podatki nepopolni.  

Obveznost do izplačila dividend upravičencem, ki so bili na dan 25. 05. 2007 vpisani v KDD d. d., je dne 
31. 10. 2012 zastarala, na podlagi 336. in 346. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 s 
spremembami in dopolnitvami). Znesek neizplačanih dividend v višini 212.717 EUR je bil na podlagi 
sklepa uprave prenesen med dobiček preteklih let. 

Druge poslovne obveznosti v višini 15.179 EUR zajemajo obveznosti iz odkupa investicijskih kuponov. 

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

Zap.št. Izdajatelj Oznaka VP Vrednost  

Prodaja: 

1. Elektro Celje, d. d. ECEG 50.000 
2. Terme Maribor d. d. TMM 201.550 

 Skupaj 251.550 

4. Imetniki enot premoženja podsklada 

Po stanju na dan 31. 12. 2012 ima 27.932 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 134.971.952,2484 enot 
premoženja podsklada. 

4.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

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

1. 6.022.000,0000  3.227.834 
2. 5.145.420,0000  2.792.450 
3. 4.000.000,0000  2.255.736 
4. 1.575.667,5000 1.008.427  
5. 1.528.000,0000  796.766 
6. 1.063.159,5527 675.000  

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

4. Drugi prihodki 

Drugi prihodki v višini 1.658.845 EUR se nanašajo na izstopno provizijo. V skladu z določbami 238. člena 
ZISDU-1 je družba za upravljanje zaradi preoblikovanja investicijske družbe NFD 1 delniški investicijski 
sklad d. d. v vzajemni sklad (in kasneje v podsklad) dolžna vsem imetnikom investicijskih kuponov, ki so 
bili v trenutku preoblikovanja delničarji investicijske družbe in ki v prehodnem obdobju 2 let od 
preoblikovanja zahtevajo izplačilo odkupne vrednosti investicijskih kuponov, poleg izstopnih stroškov 
zaračunati še izstopno provizijo, ki pripada podskladu in postane sestavni del njegovih sredstev. Izstopna 
provizija se na podlagi zahteve za izplačilo obračunava v odstotku od vrednosti investicijskega kupona, ki 
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se izplačuje imetniku, in v prvem letu po preoblikovanju investicijske družbe v podsklad znaša 20 %, v 
drugem letu po preoblikovanju pa 10 %. 

5. Posamezne vrste stroškov 

 Leto 2012 Leto 2011* 

Stroški provizije za upravljanje 1.947.751 800.842 
Stroški provizije skrbniku 66.049 26.286 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 170.727 102.420 
Stroški plačilnega prometa 3.258 2.273 
Stroški revidiranja letnega poročila 22.800 5.795 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 0 12.024 
Stroški obresti in drugi stroški zadolževanja za posojila 116.714 137.632 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 28.135 9.897 
Skupaj 2.355.434 1.097.169 

* NFD 1 delniški investicijski sklad, investicijska družba d. d. je bila dne 04. 08. 2011 preoblikovana v 
vzajemni sklad NFD 1 Delniški ter 07. 10. 2011 v podsklad NFD 1, delniški podsklad Krovnega sklada 
NFD, zato podatki iz iz tabele posameznih vrst stroškov za leto 2012 niso primerljivi s podatki iz tabele 
posameznih vrst stroškov za leto 2011. 

6. Povezane osebe 

Izdajatelj 
Oznaka 
naložbe Število VP 

Vrednost v 
EUR 

Delež v sredstvih 
podsklada 

Delež v 
izdaji VP 

SAVA, d.d. SAVA 101.702 345.787 0,36 5,07 
HOTELI BERNARDIN, d.d. Portorož HBPN 949.281 1.110.659 1,15 5,92 
Skupaj 1.456.446 1,51   

V letu 2012 je imel podsklad 1,51 % celotnih sredstev podsklada vloženih v vrednostne papirje, katerih 
izdajatelj je oseba, povezana z družbo za upravljanje. 
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2. NFD AZIJA/ OCEANIJA, delniški podsklad 

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2012

 

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Podsklad NFD Azija/Oceanija je pričel s poslovanjem 17. julija 2006. Podsklad je najmanj 75 % zbranih 
sredstev nalagal v delnice z geografskega področja Azije in Oceanije. Preostali del naložb podsklada so 
predstavljala denarna sredstva in depoziti pri bankah. 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. Podsklad NFD Azija/Oceanija je namenjen vlagateljem, ki so bolj naklonjeni tveganju in 
investirajo na daljši rok. 

 
NFD Azija/Oceanija, delniški podsklad   
    Osnovni podatki  
Začetek poslovanja: 17. julij 2006 

Vrsta investicijskega sklada: Delniški podsklad Krovnega sklada NFD 

Regijska usmerjenost:  Razviti trgi Azije in Oceanije 

Panožna usmerjenost:  Vse panoge 

Primerjalni indeks/benchmark: S&P Topix 150, S&P/ASX 200 in S&P ASIA 
50 v EUR 

  VEP in ČVS   
VEP na dan 31. december 2012: 4,2153 EUR 

Čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 31. december 2012: 192.130 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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NALOŽBE, DONOSNOST IN GIBANJE VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA 

10 največjih naložb na dan 31. december 2012 

Oznaka Ime Država Panoga Delež 

005930 KS SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Južna Koreja IT 6,17% 

941 HK CHINA MOBILE LTD Hong Kong Telekomunikacije 4,81% 

1812 JP KAJIMA CORP Japonska Industrija 4,77% 

8306 JP MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO Japonska Finance 4,43% 

9020 JP EAST JAPAN RAILWAY CO Japonska Industrija 4,02% 

7751 JP CANON INC Japonska IT 4,01% 

7203 JP TOYOTA MOTOR CORP Japonska Potrošne dobrine 3,85% 

1398 HK IND & COMM BK OF CHINA-H Kitajska Finance 3,83% 

2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H Kitajska Finance 3,81% 

MQG AU MACQUARIE GROUP LTD Avstralija Finance 3,80% 

 
Sestava naložb na dan 31. december 2012 

Geografska sestava naložb Panožna sestava naložb 

 
 
Donosnost vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa na dan 31. december 
2012 

 Podsklad Primerjalni indeks 

1-letna donosnost (v %) 11,46 12,29 

3-letna donosnost (v %) 12,32 18,42 

5-letna donosnost (v %) -1,77 -6,47 
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Gibanje vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa v letu 2012 (v EUR) 

 
 
 

PREGLED DOGAJANJA 

V letu 2012 so vlagatelji v delnice azijsko-pacifiške regije bolj ali manj doživljali podobna gibanja borznih 
tečajev kot vlagatelji v drugih regijah sveta. Tudi njih je v prvem polletju oz. natančneje v drugem četrtletju 
zaskrbelo poglabljanje evropske javnofinančne krize, saj je Evropa pomemben izvozni trg za izdelke 
njihove pretežno izvozno usmerjene industrije, ter upočasnjevanje gospodarske rasti na Kitajskem, ki je 
bila posledica predhodno že dalj časa restriktivne monetarne politike Kitajske centralne banke. Ta je 
namreč že leta 2010 prekinila monetarno ekspanzijo, ki jo je bilo gospodarstvo deležno v letu 2009. 
Težnja po umiritvi pregretega gospodarstva ter zaustavitvi rasti inflacije se je pokazala v nižji kreditni 
aktivnosti bank, posledično pa v ohlajevanju gospodarske rasti.  

V drugem polletju je borzne trge in gospodarstva v regiji v pozitivni trend zopet pognala Kitajska centralna 
banka, ki je konec junija najavila ukrepe za povečanje likvidnosti in s tem omogočila ponoven zagon 
kitajskega gospodarstva. Le to je vrnilo optimizem na gospodarske in borzne trge v regiji. Posledično se je 
odrazilo tudi v zvišanju cene nafte in drugih surovin, katerih pomembna izvoznica v regiji je Avstralija. 
Japonski trg je konec leta zaznamoval padec vrednosti njihove valute jen, kar je pripomoglo k lažjemu 
izvozu japonskih podjetij in s tem povečanemu zanimanju vlagateljev za nakup delnic japonskih podjetij. 
Podsklad NFD Azija/Oceanija je lani dosegel donos v višini 11,46 % in je bil na ravni povprečnega donosa 
delniških trgov. Vrednost globalnega indeksa S&P Global 1200 Index se je namreč v preteklem letu 
zvišala za 11,38% (merjeno v evrih in brez dividendnih donosov).  
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BILANCA STANJA 

    31.12.2012 31.12.2011 

      v EUR 

I. SREDSTVA   

1. Denarna sredstva 21.436 14.870 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 

3. 
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 165.337 150.473 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 6.091 5.835 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

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

8. Terjatve 178 238 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 193.042 171.416 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

1. Poslovne obveznosti 0 0 

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

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

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

d) Druge poslovne obveznosti 0 0 

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 912 1.033 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 192.130 170.383 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 190.199 188.018 

b) Vplačani presežek enot premoženja 626 51.058 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) 
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij (17.840) 15.761 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 19.145 (84.454) 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 193.042 171.416 

 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 100 228 

2. Prihodki od dividend 4.630 10.853 

3. Drugi finančni prihodki 1.718 20.276 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 668 7.294 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 30.299 1.447 

6. Drugi prihodki 0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 37.415 40.098 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 3.676 8.456 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 92 211 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 1.025 1.025 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 38 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 13 637 

13. Odhodki za obresti 0 0 

14. Drugi finančni odhodki 9.470 6.980 

15. Iztržene izgube pri naložbah 0 53.331 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 996 50.219 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 

18. Drugi odhodki 2.998 3.655 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 18.270 124.552 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 19.145 (84.454) 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 1.727 (1.913) 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 1.101 (52.971) 

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) 19.771 (33.396) 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,43 (0,74) 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

    v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 18.711 46.205 

2. Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja podsklada 15.985 314.524 

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

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) 2.726 (268.319) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 7.053 271.645 

6. Izdatki pri nakupu naložb 0 40.743 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 4.822 9.520 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 8.035 14.245 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja         
(5-6+7-8) 3.840 226.177 

10. Presežek prejemkov (izdatkov pri širitvi poslovanja in 
upravljanju premoženja (4+9) 6.566 (42.142) 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 21.436 14.870 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) 6.566 (42.142) 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 14.870 57.012 

 
 
 
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 01.01.2012 188.018 (1.913) 52.971 15.761 (84.454) 170.383 

Prenos dobička/izgube 0 1.913 (52.971) (33.396) 84.454 0 

Vplačani investicijski kuponi 18.604 1.727 0 (1.744) 0 18.587 

Izplačani investicijski kuponi (16.423) 0 (1.101) 1.539 0 (15.985) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 19.145 19.145 

Končno stanje 31.12.2012 190.199 1.727 (1.101) (17.840) 19.145 192.130 

              

Začetno stanje 01.01.2011 483.005 335 1.757 (63.018) 101.421 523.500 

Prenos dobička/izgube 0 (335) (1.757) 103.513 (101.421) 0 

Vplačani investicijski kuponi 44.079 (1.913) 0 3.696 0 45.862 

Izplačani investicijski kuponi (339.066) 0 52.971 (28.430) 0 (314.525) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (84.454) (84.454) 

Končno stanje 31.12.2011 188.018 (1.913) 52.971 15.761 (84.454) 170.383 
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IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2012 Leto 2011 

      

Začetno stanje 45.056,2075 115.747,1627 

Vplačani investicijski kuponi 4.458,1624 10.563,0741 

Izplačani investicijski kuponi 3.935,5234 81.254,0293 

Končno stanje 45.578,8465 45.056,2075 

 
 
IZKAZ PREMOŽENJA  

Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 

izvirni valuti 
Vrednost v 

EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

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

165.336,52 85,65 

1.2. Vrednostni papirji s sedežem izven RS 165.336,52 85,65 

   - Delnice  165.336,52 85,65 
    PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA 
    LTD 2318 HK CHN 1.159 HKD 75.219,08 7.355,67 3,81 

    EAST JAPAN RAILWAY CO 9020 JP JPN 158 JPY 881.639,73 7.760,23 4,02 

    INDUSTRIAL&COMMERCIAL BANK OF CHINA 1398 HK CHN 13.761 HKD 75.685,49 7.401,28 3,83 

    CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK CHN 5.794 HKD 48.785,48 4.770,73 2,48 

    HSBC HOLDINGS PLC 5 HK GBR 600 HKD 48.779,96 4.770,19 2,47 

    ARISTOCRAT LEISURE LTD ALL AU AUS 2.265 AUD 7.134,75 5.612,61 2,91 

    SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 8316 JP JPN 105 JPY 327.075,24 2.878,93 1,49 

    KAJIMA CORP 1812 JP JPN 3.687 JPY 1.047.108,15 9.216,69 4,77 

    CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK CHN 2.634 HKD 66.640,18 6.516,74 3,38 

    MITSUBISHI CORP 8058 JP JPN 316 JPY 520.451,95 4.581,04 2,37 

    SEVEN & I HOLDINGS CO LTD. 3382 JP JPN 263 JPY 640.930,82 5.641,50 2,92 

    CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK CHN 7.327 HKD 45.573,91 4.456,67 2,31 

    UNITED OVERSEAS BANK LTD UOB SP SGP 527 SGD 10.439,86 6.479,96 3,36 

    TDK CORP 6762 JP JPN 105 JPY 326.550,36 2.874,31 1,49 

    AUSENCO LTD AAX AU AUS 2.370 AUD 7.560,30 5.947,37 3,08 

    KB FINANCIAL GROUP INC 
105560 
KS KOR 132 KRW 5.002.803,85 3.557,60 1,84 

    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTS 
005930 
KS KOR 11 KRW 16.741.997,83 11.905,59 6,17 

    BHP BILLITON LTD BHP AU AUS 158 AUD 5.861,80 4.611,23 2,39 

    RIO TINTO LTD RIO AU AUS 132 AUD 8.713,33 6.854,41 3,55 

    CHINA MOBILE LTD 941 HK HKG 1.053 HKD 95.033,29 9.293,30 4,81 

    CANON INC 7751 JP JPN 263 JPY 878.420,02 7.731,89 4,01 

    TOYOTA MOTOR CORP 7203 JP JPN 211 JPY 845.055,04 7.438,21 3,85 

    MACQUARIE GROUP LTD MQG AU AUS 263 AUD 9.333,87 7.342,57 3,80 

    COSCO CORP SINGAPORE LTD COS SP SGP 5.794 SGD 5.185,63 3.218,69 1,67 

    MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 8306 JP JPN 2.107 JPY 971.326,87 8.549,66 4,43 

    FUJITSU LTD 6702 JP JPN 1.580 JPY 568.799,83 5.006,60 2,59 

    TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502 JP JPN 105 JPY 404.775,39 3.562,85 1,85 

2. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 6.091,37 3,16 

2.3. Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 6.091,37 3,16 

    NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LDT 1306 JP JPN 790 JPY 692.040,55 6.091,37 3,16 

PREMOŽENJE SKUPAJ 171.427,89 88,81 

3. DENARNA SREDSTVA 21.436,15 11,10 

3.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 11.436,15 5,92 

3.2. Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada 10.000,00 5,18 

4. TERJATVE 177,99 0,09 

4.5. Terjatve za obresti 8,48 0,00 

4.6. Terjatve za dividende 169,51 0,09 

SREDSTVA 193.042,03 100,00 
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V izkazu premoženja ni prikazanih in izračunanih deležev glede na prilagojena sredstva, ker so deleži 
enaki kot so deleži v sredstvih podsklada. Število lotov posameznega vrednostnega papirja v portfelju 
podsklada predstavlja prenizek delež glede na celotno izdajo posameznega vrednostnega papirja, zato 
delež v izdaji vrednostnega papirja v izkazu premoženja ni prikazan. 

PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Imetniki enot premoženja podsklada 

Po stanju na dan 31. 12. 2012 ima 77 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 45.578,8465 enot 
premoženja podsklada. 

1.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

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

1. 2.342,1946 10.000  
2. 1.160,3420  4.666 
3. 698,0052  2.848 

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

2. Posamezne vrste stroškov 

 Leto 2012 Leto 2011 

Stroški provizije za upravljanje 3.676 8.456 
Stroški provizije skrbniku 92 211 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 13 637 
Stroški plačilnega prometa 777 2.029 
Stroški revidiranja letnega poročila 1.025 1.025 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 0 38 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 2.221 1.626 
Skupaj 7.804 14.022 
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3. NFD ENERGIJA, delniški podsklad 

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2012

 

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Podsklad NFD Energija je pričel s poslovanjem 25. septembra 2006. Podsklad je najmanj 75 % zbranih 
sredstev nalagal v delnice gospodarskih družb, ki spadajo v gospodarsko panogo energija in energetika. 
Preostali del naložb podsklada so predstavljala denarna sredstva in depoziti pri bankah. Ocena tveganj in 
potencialne donosnosti podsklada, ki je izračunana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa 
za vrednostne papirje in trge, je 7 od 7. Podsklad NFD Energija je namenjen vlagateljem, ki so bolj 
naklonjeni tveganju in investirajo na daljši rok. 

 
 
NFD Energija, delniški podsklad   
    Osnovni podatki  
Začetek poslovanja: 25. september 2006 

Vrsta investicijskega sklada: Delniški podsklad Krovnega sklada NFD 

Regijska usmerjenost:  Vse regije 

Panožna usmerjenost:  Energija in energetika 

Primerjalni indeks/benchmark: S&P Global 1200/Energy in S&P Global 
1200/Utilities v EUR  

  VEP in ČVS   
VEP na dan 31. december 2012: 2,8451 EUR 

Čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 31. december 2012 : 256.169 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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NALOŽBE, DONOSNOST IN GIBANJE VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA 

10 največjih naložb na dan 31. december 2012 

Oznaka Ime Država Podpanoga Delež 

JXI US ISHARES S&P GLOBAL UTILITIES ZDA Skladi 7,30% 

PBR/A US PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR Brazilija Nafta in plin 3,99% 

GSZ FP GDF SUEZ Francija Elektrika 3,64% 

HES US HESS CORP ZDA Nafta in plin 3,28% 

NFX US NEWFIELD EXPLORATION CO ZDA Nafta in plin 3,16% 

DVN US DEVON ENERGY CORPORATION ZDA Nafta in plin 3,07% 

FP FP TOTAL SA Francija Nafta in plin 3,04% 

CHK US CHESAPEAKE ENERGY CORP ZDA Nafta in plin 2,84% 

UUU CN URANIUM ONE INC Kanada Rudniki 2,77% 

EOAN GR E.ON SE Nemčija Elektrika 2,74% 

 
Sestava naložb na dan 31. december 2012 

Geografska sestava naložb Panožna sestava naložb 

 
 
Donosnost vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa na dan 31. december 
2012 

 Podsklad Primerjalni indeks 

1-letna donosnost (v %) -4,15 -2,16 

3-letna donosnost (v %) -10,66 9,90 

5-letna donosnost (v %) -41,48 -17,71 
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Gibanje vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa v letu 2012 (v EUR) 

 

 
 

PREGLED DOGAJANJA 

Poslovanje podsklada oz. sektorja energetike je bilo v minulem letu v določeni meri korelirano z gibanji v 
gospodarstvu in borznimi trgi. Še najbolj se je ta povezanost odražala v prvem četrtletju, ko je konec 
februarja cena sodčka surove nafte dosegla 110 USD in s tem tudi najvišjo raven v letu 2012. Na ravneh 
nad 100 USD je vztrajala še do konca aprila, ko se je v drugem četrtletju ponovno začela poglabljati 
evropska javnofinančna dolžniška kriza. Hkrati se je začela upočasnjevati tudi gospodarska rast na 
Kitajskem. Oboje je povzročilo, da se je povpraševanje po nafti zmanjšalo, kateri je do sredine leta cena 
za sodček upadla na 80 USD. V drugem polletju sta trge in gospodarstvo v pozitivni trend vrnila 
pomembna ukrepa dveh centralnih bank. Konec junija je Kitajska centralna banka najavila ukrepe za 
povečanje likvidnosti in s tem omogočila ponoven zagon kitajskega gospodarstva, septembra pa je 
Evropska centralna banka (ECB) sprejela podoben ukrep o zagotavljanju likvidnosti za reševanje 
prezadolženih evropskih držav. Vse skupaj je vrnilo optimizem na gospodarske in borzne trge, cena 
sodčka surove nafte je tako do konca leta porasla na 92 USD. Kljub pozitivnemu obratu v drugemu 
polletju je cena nafte na letni ravni (merjeno v eurih) upadla za 8,7 %. Glede na navedeno ne preseneča, 
da je v minulem letu energetski sektor občutno zaostal za prevladujočimi trendi na kapitalskih trgih. 
Vrednost večine indeksov je porasla za več kot 10 %, medtem ko se je vrednost primerjalnega indeksa  
(kombinacija sektorjev energije in javne oskrbe) v letu 2012 znižala za 2,16 % (merjeno v evrih in brez 
dividendnih donosov). 
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BILANCA STANJA 

    31.12.2012 31.12.2011 

      v EUR 

I. SREDSTVA   

1. Denarna sredstva 36.100 31.857 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 

3. 
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 196.980 226.934 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 23.496 25.445 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

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

8. Terjatve 424 113 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 257.000 284.349 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

1. Poslovne obveznosti 0 0 

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

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

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

d) Druge poslovne obveznosti 0 0 

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 831 921 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 256.169 283.428 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 375.723 398.449 

b) Vplačani presežek enot premoženja (806) 1.170 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) 
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij (108.461) (70.333) 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja (10.287) (45.858) 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 257.000 284.349 

 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 210 209 

2. Prihodki od dividend 7.109 7.165 

3. Drugi finančni prihodki 2.307 12.607 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 23.331 20.894 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 3.838 4.383 

6. Drugi prihodki 0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 36.795 45.258 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 5.477 6.413 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 137 160 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 720 720 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 27 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 367 291 

13. Odhodki za obresti 0 0 

14. Drugi finančni odhodki 5.823 7.268 

15. Iztržene izgube pri naložbah 3.410 1.405 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 25.394 68.311 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 

18. Drugi odhodki 5.754 6.521 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 47.082 91.116 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) (10.287) (45.858) 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 54 (503) 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 860 (1.673) 

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) (11.093) (44.688) 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja (0,12) (0,47) 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

    v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 9.178 16.614 

2. Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja podsklada 26.141 56.408 

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

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (16.963) (39.794) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 99.397 112.890 

6. Izdatki pri nakupu naložb 72.969 101.237 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 6.965 7.570 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 12.187 14.134 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja         
(5-6+7-8) 21.206 5.089 

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

4.243 (34.705) 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 36.100 31.857 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) 4.243 (34.705) 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 31.857 66.562 

 
 
 
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 01.01.2012 398.449 (503) 1.673 (70.333) (45.858) 283.428 

Prenos dobička/izgube 0 503 (1.673) (44.688) 45.858 0 

Vplačani investicijski kuponi 12.813 54 0 (3.698) 0 9.169 

Izplačani investicijski kuponi (35.539) 0 (860) 10.258 0 (26.141) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (10.287) (10.287) 

Končno stanje 31.12.2012 375.723 54 (860) (108.461) (10.287) 256.169 

              

Začetno stanje 01.01.2011 448.220 (3.962) 79.596 (175.844) 21.091 369.101 

Prenos dobička/izgube 0 3.962 (79.596) 96.725 (21.091) 0 

Vplačani investicijski kuponi 20.760 (503) 0 (3.664) 0 16.593 

Izplačani investicijski kuponi (70.531) 0 1.673 12.450 0 (56.408) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (45.858) (45.858) 

Končno stanje 31.12.2011 398.449 (503) 1.673 (70.333) (45.858) 283.428 
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IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2012 Leto 2011 

      

Začetno stanje 95.484,2506 107.411,5499 

Vplačani investicijski kuponi 3.070,5764 4.974,8515 

Izplačani investicijski kuponi 8.516,6886 16.902,1508 

Končno stanje 90.038,1384 95.484,2506 

 
 
 
IZKAZ PREMOŽENJA 

Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja  Število VP Izvirna 

valuta 
 Vrednost v 
izvirni valuti 

Vrednost v 
EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

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

196.979,88 76,65 

1.2. Vrednostni papirji s sedežem izven RS 196.979,88 76,65 

   - Delnice  196.979,88 76,65 

    HALLIBURTON CO HAL US USA 250 USD 8.672,50 6.573,06 2,56 

    PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR PBR/A US BRA 700 USD 13.517,00 10.244,81 3,99 

    SAIPEM SPA SPM IM ITA 100 EUR 2.930,00 2.930,00 1,14 

    EXELON CORP EXC US USA 130 USD 3.866,20 2.930,27 1,14 

    URANIUM ONE INC UUU CN CAN 4.000 CAD 9.359,99 7.124,91 2,77 

    DUKE ENERGY CORP DUK US USA 100 USD 6.380,00 4.835,53 1,88 

    BAKER HUGHES INC BHI US USA 200 USD 8.169,54 6.191,86 2,41 

    NATIONAL OILWELL VARCO INC NOV US USA 50 USD 3.417,50 2.590,19 1,01 

    EMPRESA NACIONAL DE ELICTRICIDAD SA EOC US CHL 70 USD 3.416,71 2.589,59 1,02 

    ELECTRICITE DE FRANCE EDF FP FRA 500 EUR 6.990,00 6.990,00 2,72 

    TOTAL SA FP FP FRA 200 EUR 7.802,00 7.802,00 3,04 

    CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CIG US BRA 250 USD 2.715,00 2.057,75 0,80 

    APACHE CORP APA US USA 100 USD 7.849,99 5.949,67 2,32 

    ENI SpA ENI IM ITA 200 EUR 3.668,00 3.668,00 1,43 

    CIA PARANAENSE DE ENERGIA ELP US BRA 200 USD 3.070,01 2.326,82 0,91 

    CAIRN ENERGY PLC CNE LN GBR 1.500 GBP 3.972,00 4.867,05 1,89 

    NEWFIELD EXPLORATION CO NFX US USA 400 USD 10.712,00 8.118,84 3,16 

    DENBURY RESOURCES INC DNR US USA 450 USD 7.290,00 5.525,24 2,15 

    CAMECO CORP CCJ US CAN 300 USD 5.916,00 4.483,86 1,74 

    SUNCOR ENERGY INC SU CN CAN 200 CAD 6.542,00 4.979,83 1,94 

    RWE AG RWE GR DEU 150 EUR 4.686,00 4.686,00 1,82 

    DEVON ENERGY CORP DVN US USA 200 USD 10.407,99 7.888,43 3,07 

    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. OXY US USA 100 USD 7.661,00 5.806,43 2,26 

    AES CORP/THE AES US USA 600 USD 6.420,00 4.865,85 1,89 

    CANADIAN NATURAL RESOURCES CNQ CN CAN 120 CAD 3.436,80 2.616,12 1,02 

    TULLOW OIL PLC TLW LN GBR 200 GBP 2.522,00 3.090,31 1,20 

    GDF SUEZ GSZ FP FRA 600 EUR 9.345,00 9.345,00 3,64 

    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN NLD 170 GBP 3.607,40 4.420,29 1,72 

    ROWAN COS INC RDC US USA 200 USD 6.254,00 4.740,03 1,84 

    ENERSIS SA ENI US CHL 200 USD 3.644,00 2.761,86 1,07 

    HESS CORP HES US USA 210 USD 11.121,61 8.429,29 3,28 

    CRESCENT POINT ENERGY CORP CPG CN CAN 100 CAD 3.762,00 2.863,67 1,11 

    CEZ CEZ CP CZE 100 CZK 68.000,00 2.703,67 1,05 

    CHESAPEAKE ENERGY CORP CHK US USA 580 USD 9.639,60 7.306,05 2,84 

    ANADARKO PETROLEUM CORP. APC US USA 75 USD 5.573,25 4.224,08 1,64 

    E.ON SE EOAN GR DEU 500 EUR 7.045,00 7.045,00 2,74 

    BP PLC BP/ LN GBR 1.000 GBP 4.248,00 5.205,24 2,03 

    BG GROUP PLC BG/ LN GBR 500 GBP 5.062,50 6.203,28 2,41 
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Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja  Število VP Izvirna 

valuta 
 Vrednost v 
izvirni valuti 

Vrednost v 
EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

2. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 23.496,13 9,14 

2.3. Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 23.496,13 9,14 

    POWERSHARES WILDERHILL CLEAN ENER.  PBW US USA 1.535 USD 6.262,80 4.746,70 1,84 

    ISHARES S&P GLOBAL UTILITIES SECTOR  JXI US USA 600 USD 24.738,00 18.749,43 7,30 

PREMOŽENJE SKUPAJ 220.476,01 85,79 

3. DENARNA SREDSTVA 36.099,81 14,05 

3.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 11.099,81 4,32 

3.2. Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada 25.000,00 9,73 

4. TERJATVE 423,53 0,16 

4.5. Terjatve za obresti 21,24 0,00 

4.6. Terjatve za dividende 402,29 0,16 

SREDSTVA 256.999,35 100,00 

V izkazu premoženja ni prikazanih in izračunanih deležev glede na prilagojena sredstva, ker so deleži 
enaki kot so deleži v sredstvih podsklada. Število lotov posameznega vrednostnega papirja v portfelju 
podsklada predstavlja prenizek delež glede na celotno izdajo posameznega vrednostnega papirja, zato 
delež v izdaji vrednostnega papirja v izkazu premoženja ni prikazan. 

PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Imetniki enot premoženja podsklada  

Po stanju na dan 31. 12. 2012 ima 101 imetnik investicijskih kuponov v lasti 90.038,1384 enot premoženja 
podsklada. 

1.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

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

1. 1.677,3332  5.062 
2. 1.526,1329  4.774 
3. 1.205,0366  3.715 

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

2. Posamezne vrste stroškov 

 Leto 2012 Leto 2011 

Stroški provizije za upravljanje 5.477 6.413 
Stroški provizije skrbniku 137 160 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 367 291 
Stroški plačilnega prometa 2.320 3.311 
Stroški revidiranja letnega poročila 720 720 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 0 27 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 3.434 3.210 
Skupaj 12.455 14.132 

 

 

 

.
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4. NFD EVRO/AMERIKA, delniški podsklad

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2012 

 

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Podsklad NFD Evro/Amerika je pričel s poslovanjem 1. julija 2004. Podsklad je najmanj 70 % zbranih 
sredstev nalagal v delnice z veliko do srednjo tržno kapitalizacijo z geografskega področja Evrope in 
Severne Amerike. Preostali del naložb podsklada so predstavljala denarna sredstva in depoziti pri bankah. 
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. Podsklad NFD Evro/Amerika je namenjen 
vlagateljem, ki so bolj naklonjeni tveganju in investirajo na daljši rok. 

 
NFD Evro/Amerika, delniški podsklad   
    Osnovni podatki  
Začetek poslovanja: 1. julij 2004 

Vrsta investicijskega sklada: Delniški podsklad Krovnega sklada NFD 

Regijska usmerjenost:  Severna Amerika in Evropa 

Panožna usmerjenost:  Vse panoge 

Primerjalni indeks/benchmark: S&P 500 in S&P EUROPE 350 v EUR  

  VEP in ČVS  
VEP na dan 31. december 2012: 4,7727 EUR 

Čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 31. december 2012: 2.987.145 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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NALOŽBE, DONOSNOST IN GIBANJE VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA 

10 največjih naložb na dan 31. december 2012 

Oznaka Ime Država Panoga Delež 

XESX GY  DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 Luksemburg Skladi 7,85% 

CICG SV  CINKARNA CELJE Slovenija  Surovine 4,41% 

PEP US  PEPSICO INC ZDA Trajne dobrine 4,33% 

PFE US  PFIZER INC ZDA Trajne dobrine 4,12% 

PG US  PROCTER & GAMBLE CO/THE ZDA Trajne dobrine 3,95% 

BAS GR  BASF SE Nemčija Surovine 3,56% 

KRKG SV  KRKA Slovenija  Trajne dobrine 3,50% 

UTX US  UNITED TECHNOLOGIES CORP ZDA Industrija 3,32% 

GE US  GENERAL ELECTRIC CO ZDA Industrija 3,18% 

TSCO LN  TESCO PLC Velika Britanija Trajne dobrine 3,02% 

 
Sestava naložb na dan 31. december 2012 

Geografska sestava naložb Panožna sestava naložb 

 
 
Donosnost vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa na dan 31. december 
2012 

 Podsklad Primerjalni indeks 

1-letna donosnost (v %) 9,69 12,19 

3-letna donosnost (v %) 25,40 25,91 

5-letna donosnost (v %) -12,95 -6,55 
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Gibanje vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa v letu 2012 (v EUR) 

 

 
 
 
PREGLED DOGAJANJA  

 
Delniški trgi držav Severne Amerike in razvite Evrope so v letu 2012 v povprečju dosegli pozitivni donos v 
višini 12,19 %, merjeno z indeksoma S&P 500 v eurih (ZDA) in S&P EUROPE 350 (razvita Evropa). 
Podsklad je v enakem obdobju dosegel pozitivni donos v višini 9,69 %. Glavni razlog za nekoliko nižji 
donos podsklada glede na primerjalni indeks je bil v nekoliko bolj defenzivno naravnani investicijski politiki. 
Kot je bilo že omenjeno v uvodnem delu, se je v letu 2012 svetovno gospodarstvo znašlo v izjemno 
zapletenem položaju, katerega vrhunec je bila evropska dolžniška kriza. Za evropsko gospodarstvo je 
nekaj časa kazalo, da se bo ponovno znašlo v recesiji in delniški trgi so se v drugem četrtletju temu 
primerno odzvali.  
Zaradi omenjenih razlogov je bila investicijska politika podsklada naravnana nekoliko bolj defenzivno, v 
smislu povečanega deleža denarnih sredstev in predvsem izbora določenih panog. Glede na okoliščine in 
izjemno visoko nihajnost delniških trgov je bil rezultat, ki ga je v letu 2012 podsklad dosegel, zadovoljiv. 
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BILANCA STANJA 

    31.12.2012 31.12.2011 

      v EUR 

I. SREDSTVA   

1. Denarna sredstva 66.225 183.960 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0  

3. 
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 2.693.218 2.849.744 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 235.268 205.682 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

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

8. Terjatve 2.254 2.002 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 2.996.965 3.241.388 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

1. Poslovne obveznosti 0 0 

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

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

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

d) Druge poslovne obveznosti 0 0 

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 9.820 10.551 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 2.987.145 3.230.837 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 2.611.760 3.098.512 

b) Vplačani presežek enot premoženja (40.684) 48.026 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) 
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij 111.530 262.543 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 304.539 (178.244) 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 2.996.965 3.241.388 

 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 1.623 2.241 

2. Prihodki od dividend 100.542 76.388 

3. Drugi finančni prihodki 24.957 64.661 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 76.683 95.968 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 312.015 143.032 

6. Drugi prihodki 0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 515.820 382.290 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 64.075 76.049 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 1.602 1.901 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 8.490 8.490 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 325 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 1.488 979 

13. Odhodki za obresti 0 0 

14. Drugi finančni odhodki 40.429 58.288 

15. Iztržene izgube pri naložbah 30.629 82.048 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 56.795 323.242 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 

18. Drugi odhodki 7.773 9.212 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 211.281 560.534 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 304.539 (178.244) 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 10.658 (5.179) 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 51.342 (53.205) 

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) 263.855 (130.218) 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,42 (0,18) 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

    v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 120.629 195.104 

2. Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja podsklada 668.670 1.130.002 

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

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (548.041) (934.898) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 804.665 1.396.901 

6. Izdatki pri nakupu naložb 393.368 362.703 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 101.956 69.466 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 82.947 100.352 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja              
(5-6+7-8) 430.306 1.003.312 

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

(117.735) 68.414 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 66.225 183.960 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) (117.735) 68.414 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 183.960 115.546 

 
 
 
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 01.01.2012 3.098.512 (5.179) 53.205 262.543 (178.244) 3.230.837 

Prenos dobička/izgube 0 5.179 (53.205) (130.218) 178.244 0 

Vplačani investicijski kuponi 105.284 10.658 0 4.496 0 120.438 

Izplačani investicijski kuponi (592.036) 0 (51.342) (25.291) 0 (668.669) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 304.539 304.539 

Končno stanje 31.12.2012 2.611.760 10.658 (51.342) 111.530 304.539 2.987.145 

              

Začetno stanje 01.01.2011 4.003.975 2.506 (7.853) (514.065) 858.671 4.343.234 

Prenos dobička/izgube 0 (2.506) 7.853 853.324 (858.671) 0 

Vplačani investicijski kuponi 185.284 (5.179) 0 15.699 0 195.804 

Izplačani investicijski kuponi (1.090.747) 0 53.205 (92.415) 0 (1.129.957) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (178.244) (178.244) 

Končno stanje 31.12.2011 3.098.512 (5.179) 53.205 262.543 (178.244) 3.230.837 
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IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2012 Leto 2011 

      

Začetno stanje 742.523,9398 959.508,0038 

Vplačani investicijski kuponi 25.229,9011 44.401,3999 

Izplačani investicijski kuponi 141.875,2338 261.385,4639 

Končno stanje 625.878,6071 742.523,9398 

 
 
 
IZKAZ PREMOŽENJA  

Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 

izvirni valuti 
Vrednost v 

EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

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

2.693.218,71 89,86 

1.1. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežem v RS 294.096,00 9,81 

  - Delnice  294.096,00 9,81 

    CINKARNA Celje, d.d. CICG SVN 1.674 EUR 132.246,00 132.246,00 4,41 

    GORENJE, d.d. GRVG SVN 15.000 EUR 56.850,00 56.850,00 1,90 

    KRKA, d.d., Novo mesto KRKG SVN 2.100 EUR 105.000,00 105.000,00 3,50 

1.2. Vrednostni papirji  izdajateljev s sedežem izven RS 2.399.122,71 80,05 

  - Delnice 2.399.122,71 80,05 

    MICROSOFT CORP.  MSFT US USA 3.500 USD 93.483,95 70.853,38 2,36 

    GROUPE DANONE BN FP FRA 1.800 EUR 89.829,00 89.829,00 3,00 

    GOOGLE INC-CL A 
GOOG 
US USA 65 USD 45.979,70 34.848,95 1,16 

    DAIMLERCHRYSLER AG DAI GR DEU 850 EUR 35.122,00 35.122,00 1,17 

    PEPSICO INC PEP US USA 2.500 USD 171.075,00 129.661,21 4,33 

    SOCIETE GENERALE GLE FP FRA 1.200 EUR 34.008,00 34.008,00 1,13 

    BAKER HUGHES INC BHI US USA 1.500 USD 61.271,55 46.438,95 1,55 

    ALLIANZ AG ALV GR DEU 700 EUR 73.360,00 73.360,00 2,45 

    CATERPILLAR INC CAT US USA 1.250 USD 112.010,62 84.895,12 2,83 

    PFIZER INC PFE US USA 6.500 USD 163.015,45 123.552,71 4,12 

    TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ERIC US SWE 8.000 USD 80.800,00 61.239,96 2,04 

    K+S AG SDF GR DEU 1.350 EUR 47.250,00 47.250,00 1,58 

    TESCO PLC TSCO LN GBR 22.000 GBP 73.920,00 90.577,14 3,02 

    DEUTSCHE POST AG-REG DPW GR DEU 3.200 EUR 53.120,00 53.120,00 1,77 

    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM US USA 2.000 USD 54.780,00 41.518,87 1,39 

    GENERAL  ELECRIC CO GE US USA 6.000 USD 125.940,00 95.452,48 3,18 

    CVS CORPORATION CVS US USA 2.100 USD 101.534,99 76.955,43 2,57 

    ORACLE CORP ORCL US USA 3.000 USD 99.960,00 75.761,71 2,53 

    CELGENE CORP CELG US USA 650 USD 51.005,50 38.658,10 1,29 

    COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SGO FP FRA 2.700 EUR 86.994,00 86.994,00 2,90 

    EMC CORP EMC US USA 3.000 USD 75.900,00 57.526,15 1,92 

    PROCTER  & GAMBLE CO PG US USA 2.300 USD 156.147,01 118.346,98 3,95 

    VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US USA 1.200 USD 51.924,00 39.354,25 1,31 

    AMGEN INC AMGN 
US 

USA 650 USD 56.030,00 42.466,27 1,42 

    SYMANTEC CORP SYMC US USA 3.500 USD 65.870,00 49.924,21 1,67 

    UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX US USA 1.600 USD 131.216,01 99.451,27 3,32 

    BHP BILLITON PLC BLT LN GBR 1.500 GBP 31.942,50 39.140,42 1,31 

    ILLINOIS TOOL WORKS INC ITW US USA 700 USD 42.567,00 32.262,39 1,08 

    CISCO SYSTEMS INC CSCO US USA 5.000 USD 98.247,00 74.463,39 2,48 

    BARCLAYS PLC BARC LN GBR 16.000 GBP 41.984,00 51.444,68 1,72 

    INTEL CORP INTC US USA 2.100 USD 43.302,00 32.819,46 1,10 

    BAYER AG BAYN GR DEU 750 EUR 53.917,50 53.917,50 1,80 

    INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE IBM US USA 250 USD 47.887,50 36.294,91 1,21 
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Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 

izvirni valuti 
Vrednost v 

EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

    E.ON SE EOAN 
GR 

DEU 2.600 EUR 36.634,00 36.634,00 1,22 

    BASF AG BAS GR DEU 1.500 EUR 106.725,00 106.725,00 3,56 

    METRO AG MEO GR DEU 1.500 EUR 31.500,00 31.500,00 1,05 

    SIEMENS AG SIE GR DEU 920 EUR 75.624,00 75.624,00 2,52 

    TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR TEVA US ISR 1.100 USD 41.074,00 31.130,82 1,04 

2. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 235.268,00 7,85 

2.1. Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 235.268,00 7,85 

    DB X-TRACKERS - DJ EURO STOXX 50 ETF XESX GY LUX 8.800 EUR 235.268,00 235.268,00 7,85 

PREMOŽENJE SKUPAJ 2.928.486,71 97,71 

3. DENARNA SREDSTVA 66.225,13 2,21 

3.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 5.225,13 0,17 

3.2. Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada 61.000,00 2,04 

4. TERJATVE 2.254,15 0,08 

4.5. Terjatve za obresti 63,92 0,00 

4.6. Terjatve za dividende 2.190,23 0,08 

SREDSTVA 2.996.965,99 100,00 

V izkazu premoženja ni prikazanih in izračunanih deležev glede na prilagojena sredstva, ker so deleži 
enaki kot so deleži v sredstvih podsklada. Število lotov posameznega vrednostnega papirja v portfelju 
podsklada predstavlja prenizek delež glede na celotno izdajo posameznega vrednostnega papirja, zato 
delež v izdaji vrednostnega papirja v izkazu premoženja ni prikazan. 

PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Imetniki enot premoženja podsklada  

Po stanju na dan 31. 12. 2012 ima 526 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 625.878,6071 enot 
premoženja podsklada. 

1.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

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

1. 24.930,2327  119.882 
2. 16.165,3044  77.876 
3. 15.590,2229 75.599  
4. 15.590,2229  74.715 
5. 6.581,4808  31.814 

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

2. Posamezne vrste stroškov 

 Leto 2012 Leto 2011 

Stroški provizije za upravljanje 64.075 76.049 
Stroški provizije skrbniku 1.602 1.901 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 1.488 979 
Stroški plačilnega prometa 2.640 4.460 
Stroški revidiranja letnega poročila 8.490 8.490 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 0 325 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 5.133 4.752 
Skupaj 83.428 96.956 
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5. NFD FINANCE, delniški podsklad 

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2012

 

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Podsklad NFD Finance je pričel s poslovanjem 8. maja 2006. Podsklad je najmanj 75 % zbranih sredstev 
nalagal v delnice gospodarskih družb, ki spadajo v gospodarsko panogo financ. Preostali del naložb 
podsklada so predstavljala denarna sredstva in depoziti pri bankah. Ocena tveganj in potencialne 
donosnosti podsklada, ki je izračunana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge, je 7 od 7. Podsklad NFD Finance je namenjen vlagateljem, ki so bolj naklonjeni 
tveganju in investirajo na daljši rok. 

 
NFD Finance, delniški podsklad   
    
Osnovni podatki  
Začetek poslovanja: 8. maj 2006 

Vrsta investicijskega sklada: Delniški podsklad Krovnega sklada NFD 

Regijska usmerjenost:  Vse regije 

Panožna usmerjenost:  Finance 

Primerjalni indeks/benchmark: S&P Global 1200/Finance v EUR 

  VEP in ČVS   
VEP na dan 31. december 2012: 1,8706 EUR 

Čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 31. december 2012: 278.031 EUR 

  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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NALOŽBE, DONOSNOST IN GIBANJE VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA 

10 največjih naložb na dan 31. december 2012 

Oznaka Ime Država Podpanoga Delež 

AFL US AFLAC INC ZDA Zavarovalnice 4,76% 

CBA AU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL Avstralija Banke 4,56% 

GS US  GOLDMAN SACHS GROUP INC ZDA Banke 3,99% 

ANZ AU  AUST AND NZ BANKING GROUP Avstralija Banke 3,88% 

BBD US BANCO BRADESCO-ADR Brazilija Banke 3,73% 

JPM US  JPMORGAN CHASE & CO ZDA Banke 3,70% 

MET US  METLIFE INC ZDA Zavarovalnice 3,53% 

PNC US  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ZDA Banke 3,48% 

SPG US  SIMON PROPERTY GROUP INC ZDA Nepremičnine 3,44% 

BNP FP BNP PARIBAS Francija Banke 3,21% 

 
Sestava naložb na dan 31. december 2012 

Geografska sestava naložb Panožna sestava naložb 

 
 
Donosnost vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa na dan 31. december 
2012 

 Podsklad Primerjalni indeks 

1-letna donosnost (v %) 18,81 22,47 

3-letna donosnost (v %) -14,33 7,80 

5-letna donosnost (v %) -47,69 -37,09 
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Gibanje vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa v letu 2012 (v EUR) 

 

 
 

PREGLED DOGAJANJA 

 

V grobem bi lahko dogajanja na svetovnih kapitalsko finančnih trgih v minulem letu razdelili na dve 
polovici. V prvem polletju oz. natančneje v drugem četrletju leta je finančni sektor ponovno zaznamovalo 
poglabljanje evropske javnofinančne dolžniške krize. V tem obdobju so se namreč začeli pojavljati vse 
močnejši znaki, da Grčija ne bo zmožna udejanjiti zavez, ki jih je dala »trojki« in da bosta za pomoč morali 
zaprositi še dve javnofinančni problematični južnoevropski državi (Španija in Italija).  

Drugo polletje so zaznamovali koordinirana evropska pomoč v višini 100 milijard, katero so konec junija 
odobrili za reševanje španskega bančnega sistema, sprejem nepriljubljenih varčevalnih ukrepov v Italiji 
pod vodstvom tehnične Montijeve vlade ter predvsem septembrski ukrep Evropske centralne banke (ECB) 
o zagotavljanju likvidnosti za reševanje prezadolženih evropskih držav. Vse skupaj je ponovno povečalo 
zaupanje v finančne družbe (predvsem banke), ki so bile med največjimi kupci državnih obveznic 
zadolženih evropskih držav. 

Če k temu dodamo, da so cene delnic bančnih družb zaradi finančne krize v preteklih letih znatno upadle 
(na raven knjigovodskih vrednosti ali celo bistveno pod njo) potem ne preseneča, da so navedeni ukrepi 
povrnili zaupanje v bančne družbe (ki imajo največjo utež v indeksu finančnega sektorja), kar se je 
odrazilo v dejstvu, da je bil minulo leto finančni sektor najdonosnejši med vsemi desetimi delniškimi 
borznimi sektorji. Podsklad NFD Finance je tako v lanskem letu izkazal nadpovprečno visok letni donos v 
višini 18,81 %, kar je bilo mnogo višje od ravni povprečnega donosa delniških trgov. Vrednost globalnega 
indeksa S&P Global 1200 Index se je namreč v preteklem letu zvišala le za 11,38 % (merjeno v evrih in 
brez dividendnih donosov).  
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BILANCA STANJA 

    31.12.2012 31.12.2011 

      v EUR 

I. SREDSTVA   

1. Denarna sredstva 28.989 20.631 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 

3. 
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 249.703 216.745 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 0 15.209 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

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

8. Terjatve 303 291 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 278.995 252.876 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

1. Poslovne obveznosti 0 0 

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

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

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

d) Druge poslovne obveznosti 0 0 

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 964 979 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 278.031 251.897 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 620.215 667.688 

b) Vplačani presežek enot premoženja (3.169) 22.930 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) 
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij (386.228) (310.998) 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 47.213 (127.723) 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 278.995 252.876 

 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 104 163 

2. Prihodki od dividend 7.030 8.630 

3. Drugi finančni prihodki 4.670 14.294 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 27.576 8.566 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 31.378 1.480 

6. Drugi prihodki 0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 70.758 33.133 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 5.488 7.547 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 137 189 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 883 883 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 30 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 364 381 

13. Odhodki za obresti 0 0 

14. Drugi finančni odhodki 4.965 11.385 

15. Iztržene izgube pri naložbah 744 34.033 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 5.816 101.756 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 

18. Drugi odhodki 5.148 4.652 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 23.545 160.856 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 47.213 (127.723) 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 2.134 (3.415) 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 5.303 (26.345) 

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) 44.044 (104.793) 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,30 (0,65) 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

    v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 19.799 29.171 

2. Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja podsklada 40.873 100.719 

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

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (21.074) (71.548) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 135.695 201.456 

6. Izdatki pri nakupu naložb 101.752 148.421 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 7.166 8.760 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 11.677 13.625 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja         
(5-6+7-8) 29.432 48.170 

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

8.358 (23.378) 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 28.989 20.631 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) 8.358 (23.377) 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 20.631 44.008 

 
 
 
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 01.01.2012 667.688 (3.415) 26.345 (310.998) (127.723) 251.897 

Prenos dobička/izgube 0 3.415 (26.345) (104.793) 127.723 0 

Vplačani investicijski kuponi 46.805 2.134 0 (29.145) 0 19.794 

Izplačani investicijski kuponi (94.278) 0 (5.303) 58.708 0 (40.873) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 47.213 47.213 

Končno stanje 31.12.2012 620.215 2.134 (5.303) (386.228) 47.213 278.031 

              

Začetno stanje 01.01.2011 844.573 (69.519) 130.527 (461.763) 7.365 451.183 

Prenos dobička/izgube 0 69.519 (130.527) 68.373 (7.365) 0 

Vplačani investicijski kuponi 60.970 (3.415) 0 (28.399) 0 29.156 

Izplačani investicijski kuponi (237.855) 0 26.345 110.791 0 (100.719) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (127.723) (127.723) 

Končno stanje 31.12.2011 667.688 (3.415) 26.345 (310.998) (127.723) 251.897 
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IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2012 Leto 2011 

      

Začetno stanje 160.004,9223 202.393,9261 

Vplačani investicijski kuponi 11.216,3859 14.610,9458 

Izplačani investicijski kuponi 22.593,0595 56.999,9496 

Končno stanje 148.628,2487 160.004,9223 

 
 
 
IZKAZ PREMOŽENJA 

Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 

izvirni valuti 
Vrednost v 

EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

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

249.703,16 89,50 

1.1. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežem v RS 1.965,66 0,70 

   - Delnice  1.965,66 0,70 

    ABANKA VIPA  d.d. ABKN SVN 166 EUR 665,66 665,66 0,24 

    NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR  d.d. KBMR SVN 1.000 EUR 1.300,00 1.300,00 0,46 

1.2. Vrednostni papirji  izdajateljev s sedežem izven RS 247.737,50 88,80 

   - Delnice 247.737,50 88,80 

    WELLS FARGO & COMPANY WFC US USA 270 USD 9.228,60 6.994,54 2,51 

    AFLAC INC AFL US USA 330 USD 17.529,60 13.286,04 4,76 

    GOLDMAN SACHS GROUP INC GS US USA 115 USD 14.669,41 11.118,24 3,99 

    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC PNC US USA 220 USD 12.828,20 9.722,75 3,49 

    CREDIT SUISSE GROUP CSGN VX CHE 225 CHF 5.008,50 4.148,86 1,49 

    BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR BBD US BRA 790 USD 13.722,30 10.400,41 3,73 

    ALLIANZ AG ALV GR DEU 60 EUR 6.288,00 6.288,00 2,25 

    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD OCBC SP SGP 800 SGD 7.784,00 4.831,48 1,73 

    SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US USA 80 USD 12.647,20 9.585,57 3,44 

    INTESA SANPAOLO SPA ISP IM ITA 3.800 EUR 4.940,00 4.940,00 1,77 

    METLIFE INC MET US USA 395 USD 13.011,30 9.861,53 3,53 

    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA AU AUS 260 AUD 16.166,80 12.717,75 4,56 

    AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK. GROUP ANZ AU AUS 550 AUD 13.777,49 10.838,18 3,88 

    BANK OF NOVA SCOTIA BNS CN CAN 170 CAD 9.768,20 7.435,64 2,67 

    STANDARD CHARTERED PLC STAN LN GBR 410 GBP 6.451,35 7.905,10 2,83 

    US BANCORP USB US USA 220 USD 7.026,79 5.325,75 1,91 

    SUN HUNG KAI PROPERTIES Ltd 16 HK HKG 640 HKD 74.367,97 7.272,44 2,61 

    ROYAL BANK OF CANADA RY CN CAN 130 CAD 7.784,40 5.925,55 2,12 

    FRANKLIN RESOURCES INC BEN US USA 80 USD 10.056,01 7.621,65 2,73 

    LEGAL & GENERAL GROUP PLC LGEN LN GBR 3.440 GBP 5.008,64 6.137,29 2,20 

    CITIGROUP INC. C US USA 190 USD 7.516,40 5.696,83 2,04 

    JPMORGAN CHASE & CO JPM US USA 310 USD 13.630,42 10.330,77 3,70 

    BNP PARIBAS SA BNP FP FRA 210 EUR 8.942,85 8.942,85 3,21 

    CANADIAN IMPERILA BANK OF COMMERCE CM CN CAN 100 CAD 7.997,00 6.087,39 2,18 

    BARCLAYS PLC BARC LN GBR 1.430 GBP 3.752,32 4.597,87 1,65 

    ZURICH FINANCIAL SERVICE-REG ZURN VX CHE 25 CHF 6.085,00 5.040,59 1,81 

    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BBVA SM ESP 1.045 EUR 7.273,20 7.273,20 2,61 

    UNUM GROUP UNM US USA 480 USD 9.993,60 7.574,35 2,71 

    WESTFIELD GROUP WDC AU AUS 830 AUD 8.764,80 6.894,90 2,47 

    HSBC HOLDINGS PLC HSBA LN GBR 780 GBP 5.045,82 6.182,85 2,22 

    NORDEA BANK AB NDA SS SWE 1.100 SEK 68.309,97 7.959,68 2,85 

    BANK OF AMERICA CORP. BAC US USA 1.000 USD 11.609,99 8.799,45 3,15 

PREMOŽENJE SKUPAJ 249.703,16 89,50 

3. DENARNA SREDSTVA 28.988,89 10,39 
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Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 

izvirni valuti 
Vrednost v 

EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

3.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 5.988,89 2,15 

3.2. Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada 23.000,00 8,24 

4. TERJATVE 302,55 0,11 

4.5. Terjatve za obresti 19,53 0,01 

4.6. Terjatve za dividende 283,02 0,10 

SREDSTVA 278.994,60 100,00 

V izkazu premoženja ni prikazanih in izračunanih deležev glede na prilagojena sredstva, ker so deleži 
enaki kot so deleži v sredstvih podsklada. Število lotov posameznega vrednostnega papirja v portfelju 
podsklada predstavlja prenizek delež glede na celotno izdajo posameznega vrednostnega papirja, zato 
delež v izdaji vrednostnega papirja v izkazu premoženja ni prikazan. 

PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Imetniki enot premoženja podsklada 

Po stanju na dan 31. 12. 2012 ima 95 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 148.628,2487 enot 
premoženja podsklada. 

1.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

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

1. 10.447,3449  19.116 
2. 2.290,8458  4.089 
3. 1.615,4392  2.922 
4. 1.327,0000  2.426 

Izkaz gibanja vplačanih in izplačanih enot premoženja je prikazano v izkazu gibanja števila enot 
premoženja podsklada. Večjih nakupov v letu 2012 ni bilo. 

2. Posamezne vrste stroškov 

 Leto 2012 Leto 2011 

Stroški provizije za upravljanje 5.488 7.547 
Stroški provizije skrbniku 137 189 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 364 381 
Stroški plačilnega prometa 2.035 2.590 
Stroški revidiranja letnega poročila 883 883 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 0 30 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 3.113 2.062 
Skupaj 12.020 13.682 

 

. 
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6. NFD IT, delniški podsklad

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2012

 

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Podsklad NFD IT je pričel s poslovanjem 17. julija 2006. Podsklad je najmanj 75 % zbranih sredstev 
nalagal v delnice gospodarskih družb, ki spadajo v gospodarsko panogo informacijske tehnologije in 
telekomunikacij. Preostali del naložb podsklada so predstavljala denarna sredstva in depoziti pri bankah. 
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. Podsklad NFD IT je namenjen vlagateljem, ki 
so bolj naklonjeni tveganju in investirajo na daljši rok. 

 
NFD IT, delniški podsklad   
    Osnovni podatki  
Začetek poslovanja: 17. julij 2006 

Vrsta investicijskega sklada: Delniški podsklad Krovnega sklada NFD 

Regijska usmerjenost:  Vse regije 

Panožna usmerjenost:  Informacijska tehnologija in telekomunikacije 

Primerjalni indeks/benchmark: 
S&P Global 1200/Information Technology in 
S&P Global 1200 Telecommunication 
Services v EUR 

  VEP in ČVS   
VEP na dan 31. december 2012: 4,0190 EUR 

Čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 31. december 2012: 432.711 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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NALOŽBE, DONOSNOST IN GIBANJE VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA 

10 največjih naložb na dan 31. december 2012 

Oznaka Ime Država Podpanoga Delež 

IXN US  ISHARES S&P GLBL TECH SECTOR ZDA Skladi 9,05% 

UTDI GR  UNITED INTERNET AG-REG SHARE Nemčija Internet 6,01% 

EMC US EMC CORP/MA ZDA Računalniška oprema 4,86% 

CSCO US  CISCO SYSTEMS INC ZDA Telekomunikacije 4,80% 

MSFT US  MICROSOFT CORP ZDA Programska oprema 4,66% 

ADBE US  ADOBE SYSTEMS INC ZDA Programska oprema 4,61% 

ORCL US ORACLE CORP ZDA Programska oprema 4,42% 

ERICB SS ERICSSON LM-B SHS Švedska Telekomunikacije 4,19% 

T US AT&T INC ZDA Telekomunikacije 3,83% 

SYMC US  SYMANTEC CORP ZDA Internet 3,45% 

 
Sestava naložb na dan 31. december 2012 

Geografska sestava naložb Panožna sestava naložb 

 
 
Donosnost vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa na dan 31. december 
2012 

 Podsklad Primerjalni indeks 

1-letna donosnost (v %) 4,13 8,72 

3-letna donosnost (v %) 20,34 26,99 

5-letna donosnost (v %) -8,00 2,45 
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Gibanje vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa v letu 2012 (v EUR) 

 

 
 

PREGLED DOGAJANJA 

Donos panog informacijske tehnologije in telekomunikacij je bil v letu 2012 povsem različen. Panoga 
informacijske tehnologije je na »krilih« podjetja Apple in deloma tudi podjetja Samsung dosegla rezultat, ki 
je bil skoraj identičen povprečju vseh delnic. Na drugi strani je bil donos telekomunikacij komaj pozitiven in 
je močno zaostajal za povprečjem. Če je na eni strani leto 2012 zaznamovala evropska dolžniška kriza, je 
bila med posameznimi podjetji nedvomno najbolj zaželena delnica podjetja Apple, saj je v letu 2012 
dosegla donos v višini 25 % (med letom 2012 je dosegla tudi več kot 70 % donos). V določenem trenutku 
se je delež delnic podjetja Apple v indeksu informacijske tehnologije začel približevati 20 %, tako da je bilo 
gibanje indeksa v veliki meri odvisno ravno od gibanja te delnice. Ker je največja izpostavljenost 
posamezne naložbe v podskladu z zakonom omejena na največ 10 %, je bilo izjemni rasti delnice podjetja 
Apple nemogoče slediti.  

Upravljanje podsklada je bilo zaradi splošno znanih dogodkov v letu 2012 (evropska dolžniška kriza) 
nekoliko bolj konzervativno (večji delež v delnicah telekomunikacijskih podjetij), kar se je na koncu 
izkazalo, glede na razvoj dogodkov (predvsem nadpovprečna rast delnic podjetja Apple, ki je imela ob 
koncu leta skoraj 15 % utež v indeksu informacijske tehnologije), za nekoliko preveč konzervativno 
alokacijo sredstev.  
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BILANCA STANJA 

    31.12.2012 31.12.2011 

      v EUR 

I. SREDSTVA   

1. Denarna sredstva 31.408 30.737 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 

3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 362.967 399.192 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 39.282 34.938 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

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

8. Terjatve 402 756 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 434.059 465.623 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

1. Poslovne obveznosti 0 504 

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

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

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

d) Druge poslovne obveznosti 0 504 

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 1.348 1.496 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 432.711 463.623 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 449.282 501.279 

b) Vplačani presežek enot premoženja (2.135) 12.656 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij (33.751) (29.992) 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 19.315 (20.320) 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 434.059 465.623 

 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 263 384 

2. Prihodki od dividend 9.427 10.667 

3. Drugi finančni prihodki 2.376 13.965 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 10.953 24.786 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 43.975 18.650 

6. Drugi prihodki 0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 66.994 68.452 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 9.101 11.836 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 228 296 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 1.115 1.115 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 53 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 55 226 

13. Odhodki za obresti 0 0 

14. Drugi finančni odhodki 6.916 9.190 

15. Iztržene izgube pri naložbah 4.691 17.233 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 22.391 44.462 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 

18. Drugi odhodki 3.182 4.361 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 47.679 88.772 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 19.315 (20.320) 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 2.484 3.440 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 4.619 (9.216) 

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) 17.180 (7.664) 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,16 (0,06) 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

    v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 43.290 167.099 

2. Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja podsklada 93.951 257.600 

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

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (50.661) (90.501) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 81.467 208.483 

6. Izdatki pri nakupu naložb 26.321 161.297 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 10.029 9.083 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 13.843 18.345 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja         
(5-6+7-8) 51.332 37.924 

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

671 (52.577) 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 31.408 30.737 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) 671 (52.577) 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 30.737 83.314 

 
 
 
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 01.01.2012 501.279 3.440 9.216 (29.992) (20.320) 463.623 

Prenos dobička/izgube 0 (3.440) (9.216) (7.664) 20.320 0 

Vplačani investicijski kuponi 44.041 2.484 0 (3.306) 0 43.219 

Izplačani investicijski kuponi (96.038) 0 (4.619) 7.211 0 (93.446) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 19.315 19.315 

Končno stanje 31.12.2012 449.282 2.484 (4.619) (33.751) 19.315 432.711 

              

Začetno stanje 01.01.2011 612.296 (25.386) 22.051 (109.238) 75.941 575.664 

Prenos dobička/izgube 0 25.386 (22.051) 72.606 (75.941) 0 

Vplačani investicijski kuponi 173.270 3.440 0 (10.364) 0 166.346 

Izplačani investicijski kuponi (284.287) 0 9.216 17.004 0 (258.067) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (20.320) (20.320) 

Končno stanje 31.12.2011 501.279 3.440 9.216 (29.992) (20.320) 463.623 
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IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2012 Leto 2011 

      

Začetno stanje 120.126,1844 146.730,6703 

Vplačani investicijski kuponi 10.554,2488 41.522,5652 

Izplačani investicijski kuponi 23.014,6854 68.127,0511 

Končno stanje 107.665,7478 120.126,1844 

 
 
IZKAZ PREMOŽENJA 

Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja 

Število VP Izvirna 
valuta 

Vrednost v 
izvirni valuti 

Vrednost v 
EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

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

362.967,08 83,62 

1.2. Vrednostni papirji s sedežem izven RS 362.967,08 83,62 

   - Delnice  362.967,08 83,62 

    SANDISK CORP SNDK US USA 120 USD 5.219,99 3.956,34 0,91 

    MICROSOFT CORP.  MSFT US USA 1.000 USD 26.709,70 20.243,82 4,66 

    HEWLETT-PACKARD CO HPQ US USA 770 USD 10.972,50 8.316,28 1,92 

    GOOGLE INC-CL A 
GOOG 
US 

USA 25 USD 17.684,50 13.403,44 3,09 

    FISERV INC FISV US USA 130 USD 10.273,90 7.786,80 1,79 

    QUALCOMM INC 
QCOM 
US 

USA 300 USD 18.557,88 14.065,39 3,24 

    DEUTSCHE TELEKOM AG DTE GR DEU 1.500 EUR 12.892,50 12.892,50 2,97 

    ADOBE SYSTEMS INC ADBE US USA 700 USD 26.375,99 19.990,90 4,61 

    ORACLE CORP ORCL US USA 760 USD 25.323,20 19.192,97 4,42 

    SAP AG SAP GR DEU 200 EUR 12.138,00 12.138,00 2,80 

    ELECTRONIC ARTS INC EA US USA 600 USD 8.712,00 6.603,00 1,52 

    FRANCE TELECOM SA FTE FP FRA 1.300 EUR 10.840,70 10.840,70 2,50 

    EMC CORP EMC US USA 1.100 USD 27.830,00 21.092,92 4,86 

    TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US USA 350 USD 10.811,49 8.194,25 1,89 

    ERICSSON LM ERICB SS SWE 2.400 SEK 156.240,03 18.205,55 4,19 

    VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US USA 400 USD 17.307,99 13.118,08 3,02 

    AT&T INC T US USA 650 USD 21.911,50 16.607,17 3,83 

    SYMANTEC CORP SYMC US USA 1.050 USD 19.761,00 14.977,26 3,45 

    TELEFONICA SA TEF SM ESP 923 EUR 9.405,37 9.405,37 2,17 

    CISCO SYSTEMS INC CSCO US USA 1.400 USD 27.509,16 20.849,75 4,80 

    INTEL CORP INTC US USA 400 USD 8.248,00 6.251,33 1,44 

    APPLE COMPUTER INC AAPL US USA 30 USD 15.965,19 12.100,34 2,79 

    INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE IBM US USA 80 USD 15.324,00 11.614,37 2,68 

    VODAFONE GROUP PLC VOD LN GBR 7.900 GBP 12.201,55 14.951,05 3,44 

    STMICROELECTRONICS NV STM FP CHE 1.750 EUR 9.394,00 9.394,00 2,16 

    UNITED INTERNET AG-REG SHARE UTDI GR DEU 1.600 EUR 26.096,00 26.096,00 6,01 

    CAP GEMINI SA CAP FP FRA 325 EUR 10.679,50 10.679,50 2,46 

2. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 39.282,02 9,05 

2.3. Investicijski skladi, neusklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 39.282,02 9,05 

    ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECT. IXN US USA 770 USD 51.828,70 39.282,02 9,05 

PREMOŽENJE SKUPAJ 402.249,10 92,67 

3. DENARNA SREDSTVA 31.408,12 7,24 

3.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 7.408,12 1,71 

3.2. Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada 24.000,00 5,53 

4. TERJATVE 402,37 0,09 

4.5. Terjatve za obresti 20,35 0,00 

4.6. Terjatve za dividende 382,02 0,09 

SREDSTVA 434.059,59 100,00 
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V izkazu premoženja ni prikazanih in izračunanih deležev glede na prilagojena sredstva, ker so deleži 
enaki kot so deleži v sredstvih podsklada. Število lotov posameznega vrednostnega papirja v portfelju 
podsklada predstavlja prenizek delež glede na celotno izdajo posameznega vrednostnega papirja, zato 
delež v izdaji vrednostnega papirja v izkazu premoženja ni prikazan. 

PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Imetniki enot premoženja podsklada  

Po stanju na dan 31. 12. 2012 ima 136 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 107.665,7478 enot 
premoženja podsklada. 

1.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

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

1. 5.037,2772  20.398 
2. 3.255,3233  13.503 
3. 2.390,0574 10.000  
4. 1.439,6620  5,913 
5. 1.107,4492  4.370 

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

2. Posamezne vrste stroškov 

 Leto 2012 Leto 2011 

Stroški provizije za upravljanje 9.101 11.836 
Stroški provizije skrbniku 228 296 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 55 226 
Stroški plačilnega prometa 1.450 2.650 
Stroški revidiranja letnega poročila 1.115 1.115 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 0 53 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 1.732 1.711 
Skupaj 13.681 17.887 
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7. NFD NOVI TRGI, delniški podsklad 

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2012

 

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Podsklad NFD Novi trgi je pričel s poslovanjem 25. septembra 2006. Podsklad je najmanj 75 % zbranih 
sredstev nalagal v delnice izdajateljev iz držav v razvoju, ki zagotavljajo ustrezno likvidnost. Preostali del 
naložb podsklada so predstavljala denarna sredstva in depoziti pri bankah. 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. Podsklad NFD Novi trgi je namenjen vlagateljem, ki so bolj naklonjeni 
tveganju in investirajo na daljši rok. 

 
NFD Novi trgi, delniški podsklad   
    Osnovni podatki  
Začetek poslovanja: 25. september 2006 

Vrsta investicijskega sklada: Delniški podsklad Krovnega sklada NFD 

Regijska usmerjenost:  Države v razvoju 

Panožna usmerjenost:  Vse panoge 

Primerjalni indeks/benchmark: MSCI Emerging Markets Index v EUR 

  VEP in ČVS  
VEP na dan 31. december 2012: 4,8461 EUR 

Čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 31. december 2012: 1.273.619 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 

  

 
 
 
 

 

 

 

 



KROVNI SKLAD NFD                                                                                                                                                                    LETNO POROČILO 2012 

NFD NOVI TRGI, delniški podsklad 

97 

 

NALOŽBE, DONOSNOST IN GIBANJE VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA 

10 največjih naložb na dan 31. december 2012 

Oznaka Ime Država Panoga Delež 

TSM US  TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR Tajvan Tehnologija 5,09% 

TV US  GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR Mehika Telekomunikacije 4,73% 

OGZD LI  GAZPROM OAO-SPON ADR Rusija Energija 4,49% 

TUR FP  LYXOR ETF TURKEY Turčija Skladi 4,40% 

SOL SJ  SASOL LTD Južna Afrika Surovine 4,32% 

SMSN LI  SAMSUNG ELECTR-GDR REG S Južna Koreja Tehnologija 4,18% 

LKOD LI  LUKOIL OAO-SPON ADR Rusija Energija 3,92% 

HHPD LI HON HAI PRECISION-GDR REG S Tajvan Industrija 3,88% 

LTOD LI  LARSEN & TOUBRO-GDR REG S Indija Industrija 3,46% 

ITUB US  ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR Brazilija Finance 3,42% 

 
Sestava naložb na dan 31. december 2012 

Geografska sestava naložb Panožna sestava naložb 

 
 
Donosnost vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa na dan 31. december 
2012 

 Podsklad Primerjalni indeks 

1-letna donosnost (v %) 13,99 12,92 

3-letna donosnost (v %) 13,28 16,44 

5-letna donosnost (v %) -8,33 -5,48 
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Gibanje vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa v letu 2012 (v EUR) 

 
 

PREGLED DOGAJANJA 

Delniški trgi držav v razvoju so, merjeno s primerjalnim indeksom MSCI Emerging Markets v eurih, lansko 
leto končali 12,92 % višje kot na začetku. Kljub dejstvu, da so vsled zgodovinskih dogodkov v razvitih 
državah, države v razvoju bile posledično manj medijsko izpostavljene kot leta poprej, je dosežen letni 
donos slednjih večji od ameriškega S&P 500 in sicer za 1,55 odstotne točke, merjeno v eurih. Največje 
države v razvoju, popularno BRIC, so se lani neizogibno soočile z upadom izvoznega povpraševanja, 
predvsem iz območja EU, ki se je na področju javnih izdatkov začel izraziteje razdolževati ravno v 
lanskem letu. Posledično so se stopnje rasti bruto domačega proizvoda omenjenih držav pričele pomikati 
proti nivojem, ki so sicer pozitivni, ampak ob upoštevanju demografskih vzorcev teh držav pomenijo blaga 
znamenja recesije.  

Blažilca neugodnega izvoznega okolja za države v razvoju sta bila predvsem zdrava javno finančna slika 
in povečano domače povpraševanje ter posledično povečan obseg trgovanja med samimi državami v 
razvoju. Prav dojemanje vlagateljev o vzdržnosti javnih financ držav v razvoju, v nasprotju z največjimi 
razvitimi državami, je ključno prispevalo k povečanim kapitalskim tokovom v vse oblike premoženja držav 
v razvoju. Posebej izpostavimo Turčijo, ki je bila proti koncu leta s strani bonitetnih agencij proglašena za 
t.i. investment grade oziroma naložbeni razred, kar je bila prej bolj kot ne izključna oznaka razvitih držav. 
Tako tudi ne preseneča, da je turški borzni indeks lansko leto zaključil neverjetnih 58,35 % višje kot na 
začetku. Podsklad NFD Novi trgi je imel lani večjo izpostavljenost do turškega trga kot primerjalni indeks, 
zato je tudi ustvaril za 1,07 odstotne točke boljši neto donos od slednjega. 
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BILANCA STANJA 

    31.12.2012 31.12.2011 

      v EUR 

I. SREDSTVA   

1. Denarna sredstva 97.100 127.912 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 

3. 
Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 1.123.866 1.021.055 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 56.270 35.020 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

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

8. Terjatve 454 1.032 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 1.277.690 1.185.019 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

1. Poslovne obveznosti 0 719 

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

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

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

d) Druge poslovne obveznosti 0 719 

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 4.071 4.069 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 1.273.619 1.180.231 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 1.096.695 1.158.451 

b) Vplačani presežek enot premoženja (7.001) 57.642 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) 
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij 20.617 308.782 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 163.308 (344.644) 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 1.277.690 1.185.019 

 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 917 852 

2. Prihodki od dividend 29.756 34.140 

3. Drugi finančni prihodki 9.045 37.476 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 55.545 39.201 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 166.754 16.092 

6. Drugi prihodki 0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 262.017 127.761 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 24.965 29.867 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 624 747 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 3.402 3.410 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 127 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 232 1.054 

13. Odhodki za obresti 0 0 

14. Drugi finančni odhodki 22.851 57.936 

15. Iztržene izgube pri naložbah 0 71.853 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 41.748 301.330 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 

18. Drugi odhodki 4.887 6.081 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 98.709 472.405 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 163.308 (344.644) 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 6.872 (22.752) 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 13.873 (80.394) 

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) 156.307 (287.002) 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,59 (1,03) 

 



KROVNI SKLAD NFD                                                                                                                                                                    LETNO POROČILO 2012 

NFD NOVI TRGI, delniški podsklad 

101 

IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

    v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 78.606 177.301 

2. Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja podsklada 148.803 470.913 

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

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (70.197) (293.612) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 142.947 542.925 

6. Izdatki pri nakupu naložb 100.551 523.198 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 31.335 35.425 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 34.346 41.377 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja         
(5-6+7-8) 39.385 13.775 

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

(30.812) (279.837) 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 97.100 127.912 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) (30.812) (279.838) 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 127.912 407.750 

 
 
 
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 01.01.2012 1.158.451 (22.752) 80.394 308.782 (344.644) 1.180.231 

Prenos dobička/izgube 0 22.752 (80.394) (287.002) 344.644 0 

Vplačani investicijski kuponi 69.977 6.872 0 1.315 0 78.164 

Izplačani investicijski kuponi (131.733) 0 (13.873) (2.478) 0 (148.084) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 163.308 163.308 

Končno stanje 31.12.2012 1.096.695 6.872 (13.873) 20.617 163.308 1.273.619 

              

Začetno stanje 01.01.2011 1.392.662 50.330 (55.394) 38.868 337.407 1.763.873 

Prenos dobička/izgube 0 (50.330) 55.394 332.343 (337.407) 0 

Vplačani investicijski kuponi 201.575 (22.752) 0 53.731 0 232.554 

Izplačani investicijski kuponi (435.786) 0 80.394 (116.160) 0 (471.552) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (344.644) (344.644) 

Končno stanje 31.12.2011 1.158.451 (22.752) 80.394 308.782 (344.644) 1.180.231 
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IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2012 Leto 2011 

      

Začetno stanje 277.612,2090 333.738,8746 

Vplačani investicijski kuponi 16.769,3096 48.305,8469 

Izplačani investicijski kuponi 31.568,6335 104.432,5125 

Končno stanje 262.812,8851 277.612,2090 

 
 
 
IZKAZ PREMOŽENJA  

Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 

izvirni valuti 
Vrednost v 

EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

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

1.123.865,21 87,96 

1.1. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežem v RS 1.123.865,21 87,96 

  - Delnice  96.616,80 7,56 

    CINKARNA Celje, d.d. CICG SVN 500,00 EUR 39.500,00 39.500,00 3,09 

    TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TLSG SVN 412,00 EUR 39.366,60 39.366,60 3,08 

    NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR  d.d. KBMR SVN 13.654,00 EUR 17.750,20 17.750,20 1,39 

1.2. Vrednostni papirji  izdajateljev s sedežem izven RS 1.027.248,41 80,40 

  - Delnice 1.027.248,41 80,40 

    GRUPO TELEVISA SA TV US MEX 3.000,00 USD 79.740,00 60.436,56 4,73 

    HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD HHPD LI TWN 10.890,00 USD 65.448,90 49.605,05 3,87 

    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US TWN 5.000,00 USD 85.800,00 65.029,56 5,08 

    VALE SA VALE/P 
US 

BRA 2.500,00 USD 50.725,01 38.445,51 3,01 

    HSBC HOLDINGS PLC 5 HK GBR 5.000,00 HKD 406.499,96 39.751,61 3,11 

    DAEWOO SHIPBUILDING&MARINE ENG. 042660 
KS 

KOR 1.500,00 KRW 40.724.997,35 28.960,41 2,27 

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA ITUB US BRA 3.500,00 USD 57.610,00 43.663,79 3,42 

    BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3328 HK CHN 73.700,00 HKD 430.408,05 42.089,58 3,29 

    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 2600 HK CHN 40.000,00 HKD 141.999,97 13.886,17 1,09 

    POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PZU PW POL 400,00 PLN 174.799,98 42.906,23 3,36 

    CIA PARANAENSE DE ENERGIA ELP US BRA 1.000,00 USD 15.350,01 11.634,08 0,91 

    KT CORP KT US KOR 1.500,00 USD 25.110,00 19.031,38 1,49 

    BANK OF CHINA LTD 3988 HK CHN 104.500,00 HKD 361.569,99 35.357,91 2,77 

    AMERICA MOVIL SA DE CV AMX US MEX 2.000,00 USD 46.280,00 35.076,55 2,75 

    LUKOIL-SPON ADR LKOD LI RUS 1.000,00 USD 66.150,01 50.136,43 3,92 

    SASOL LTD SOL SJ ZAF 1.700,00 ZAR 616.759,97 55.202,41 4,32 

    LENOVO GROUP LTD 992 HK USA 27.000,00 HKD 189.540,03 18.535,11 1,45 

    BM&FBOVESPA SA 
BVMF3 
BS BRA 5.000,00 BRL 69.999,99 25.891,40 2,03 

    GUANGZHOU AUTOMOBILE GRO. CO LTD 2238 HK CHN 50.720,00 HKD 348.446,45 34.074,56 2,67 

    OAO GAZPROM-SPON ADR OGZD LI RUS 8.000,00 USD 75.680,01 57.359,41 4,49 

    WIPRO LTD WIT US IND 5.000,00 USD 43.800,00 33.196,91 2,60 

    VALE SA VALE US BRA 2.000,00 USD 41.920,00 31.772,02 2,49 

    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTS SMSN LI KOR 100,00 USD 70.500,00 53.433,38 4,18 

    ORASCOM TELECOM HOLDING SAE OTLD LI EGY 10.000,00 USD 31.380,00 23.783,54 1,86 

    SAMSUNG C&T CORP 000830 
KS 

KOR 900,00 KRW 56.340.000,27 40.064,57 3,14 

    CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK CHN 75.000,00 HKD 344.999,98 33.737,53 2,64 

    LARSEN & TOUBRO LTD LTOD LI IND 2.000,00 USD 58.300,00 44.186,75 3,46 

2. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 56.270,00 4,40 

2.2. Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 56.270,00 4,40 

    LYXOR ETF TURKEY EURO TUR FP FRA 1.000,00 EUR 56.270,00 56.270,00 4,40 

PREMOŽENJE SKUPAJ 1.180.135,21 92,36 
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Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 

izvirni valuti 
Vrednost v 

EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

3. DENARNA SREDSTVA 97.100,37 7,60 

3.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 7.100,37 0,56 

3.2. Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada 90.000,00 7,04 

4. TERJATVE 453,76 0,04 

4.5. Terjatve za obresti 83,32 0,01 

4.6. Terjatve za dividende 370,44 0,03 

SREDSTVA 1.277.689,34 100,00 

V izkazu premoženja ni prikazanih in izračunanih deležev glede na prilagojena sredstva, ker so deleži 
enaki kot so deleži v sredstvih podsklada. Število lotov posameznega vrednostnega papirja v portfelju 
podsklada predstavlja prenizek delež glede na celotno izdajo posameznega vrednostnega papirja, zato 
delež v izdaji vrednostnega papirja v izkazu premoženja ni prikazan. 

PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Imetniki enot premoženja podsklada  

Po stanju na dan 31. 12. 2012 ima 301 imetnik investicijskih kuponov v lasti 262.812,8851 enot 
premoženja podsklada. 

1.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

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

1. 3.611,6393  16.987 
2. 2.924,6419  14.018 
3. 2.924,6419 13.661  
4. 1.651,1264  7.577 
5. 1.468,1604  6.965 

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

2. Posamezne vrste stroškov 

 Leto 2012 Leto 2011 

Stroški provizije za upravljanje 24.965 29.867 
Stroški provizije skrbniku 624 747 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 1.260 1.345 
Stroški plačilnega prometa 1.163 3.270 
Stroški revidiranja letnega poročila 3.402 3.410 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 0 127 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 2.696 2.520 
Skupaj 34.110 41.286 
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8. NFD ZDRAVSTVO, delniški podsklad 

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2012

 

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Podsklad NFD Zdravstvo je pričel s poslovanjem 8. maja 2006. Podsklad je najmanj 75 % zbranih 
sredstev nalagal v delnice gospodarskih družb, ki spadajo v gospodarsko panogo zdravstva. Preostali del 
naložb podsklada so predstavljala denarna sredstva in depoziti pri bankah. 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. Podsklad NFD Zdravstvo je namenjen vlagateljem, ki so bolj 
naklonjeni tveganju in investirajo na daljši rok. 

 
NFD Zdravstvo, delniški podsklad   
    Osnovni podatki  
Začetek poslovanja: 8. maj 2006 

Vrsta investicijskega sklada: Delniški podsklad Krovnega sklada NFD 

Regijska usmerjenost:  Vse regije 

Panožna usmerjenost:  Finance 

Primerjalni indeks/benchmark: S&P Global 1200/Health Care v EUR 

  VEP in ČVS   
VEP na dan 31. december 2012: 3,4669 EUR 

Čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 31. december 2012: 358.828 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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NALOŽBE, DONOSNOST IN GIBANJE VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA 

10 največjih naložb na dan 31. december 2012 

Oznaka Ime Država Podpanoga Delež 

NOVN VX  NOVARTIS AG-REG Švica Farmacija 5,29% 

ABC US  AMERISOURCEBERGEN CORP ZDA Farmacija 4,55% 

CAH US  CARDINAL HEALTH INC ZDA Farmacija 4,34% 

IBB US  ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX ZDA Skladi 3,90% 

PFE US  PFIZER INC ZDA Farmacija 3,86% 

WLP US WELLPOINT INC ZDA Zdravstvene storitve 3,72% 

JNJ US  JOHNSON & JOHNSON ZDA Farmacija 3,69% 

PHST LI  PHARMSTANDARD-REG S GDR Rusija Farmacija 3,53% 

ROG VX  ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Švica Farmacija 3,18% 

TEVA US  TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR Izrael Farmacija 3,15% 

 
Sestava naložb na dan 31. december 2012 

Geografska sestava naložb Panožna sestava naložb 

 
 
Donosnost vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa na dan 31. December 
2012 

 Podsklad Primerjalni indeks 

1-letna donosnost (v %) 11,62 12,76 

3-letna donosnost (v %) 18,49 36,10 

5-letna donosnost (v %) -8,44 23,73 
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Gibanje vrednosti enote premoženja podsklada in primerjalnega indeksa v letu 2012 (v EUR) 

 
PREGLED DOGAJANJA 

Sektor zdravstva je bil v minulem letu ponovno ena boljših naložbenih izbir za vlagatelja. V drugem 
četrtletju leta se je na borzne trge vrnila negotovost glede nadaljnjega okrevanja svetovnega 
gospodarstva, zaradi ponovnega poglabljanja evropske javnofinančne dolžniške krize in upočasnjevanja 
gospodarske rasti na Kitajskem. Glede na to ni presenetljivo, da so se vlagatelji na poslabšanje razmer 
odzvali z selitvijo naložb v t.i. »aciklični« sektor kot je zdravstveni. 

Poleg prej navedenih dejavnikov so selitev sredstev v delnice farmacevtskih in ostalih zdravstvenih 
podjetij podpirali tudi drugi makroekonomski dejavniki. Najprej seveda večajoči se delež starejšega 
prebivalstva v razvitih državah (t.i. »baby boom« generacija) in s tem rastoče potrebe po zdravilih in 
drugih zdravstvenih izdelkih ter storitvah. Naslednji pomemben dejavnik je bilo tudi nadaljevanje razvoja 
novih cenejših zdravil in posodabljanje tehnologij v bolnišnicah in klinikah z namenom zniževanja stroškov 
zdravljenja, saj so te ustanove čedalje bolj pod drobnogledom državnih zdravstvenih blagajn zaradi 
uvedenih javnofinančnih varčevalnih ukrepov. 

Vse skupaj je v zadnjih desetletjih povzročilo, da je zdravstvo raslo z mnogo hitrejšim tempom kot celotno 
gospodarstvo. Tako so npr. v ZDA od leta 1970 izdatki v zdravstvu letno v povprečju rasli za 7,9 %, kar je 
3,5 odstotne točke več od povprečne letne rasti BDP te države. V zadnjih letih se je odstopanje od rasti 
BDP sicer nekoliko znižalo, kljub temu pa je po napovedih za obdobje do leta 2020 v ZDA pričakovati 
povprečno letno rast izdatkov v zdravstvu v višini 6,2 %, kar je 2,3 odstotne točke več od najbolj 
optimističnih napovedi povprečnih letnih rasti BDP v tem obdobju. Delež zdravstva v ameriškem BDP-ju 
se je tako v zadnjih petih desetletjih več kot podvojil, na 16 %, čez 10 let pa naj bi predstavljal kar petino 
ameriškega BDP-ja. Podobni trendi so tudi v drugih razvitih državah. 

Glede na navedeno ne preseneča, da je tudi v preteklem letu sektor zdravstva presegel donos delniških 
trgov v celoti. Indeks globalnega zdravstvenega sektorja, S&P Global 1200 Health Care Index, je namreč 
v letu 2012 porastel za 12,76 %, medtem ko se je vrednost globalnega indeksa S&P Global 1200 Index, v 
preteklem letu zvišala za 11,38 % (merjeno v evrih in brez dividendnih donosov). 
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BILANCA STANJA 

    31.12.2012 31.12.2011 

      v EUR 

I. SREDSTVA   

1. Denarna sredstva 14.636 41.006 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 

3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 330.769 308.408 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 14.040 10.887 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

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

8. Terjatve 452 346 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 359.897 360.647 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

1. Poslovne obveznosti 0 0 

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

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

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

d) Druge poslovne obveznosti 0 0 

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 1.069 1.086 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 358.828 359.561 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 431.905 483.075 

b) Vplačani presežek enot premoženja (4.441) (2.837) 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij (110.433) (134.094) 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 41.797 13.417 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 359.897 360.647 

 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 316 147 

2. Prihodki od dividend 5.688 6.152 

3. Drugi finančni prihodki 3.644 11.591 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 39.292 23.659 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 29.477 26.744 

6. Drugi prihodki 0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 78.417 68.293 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 7.687 7.304 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 192 183 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 786 786 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 33 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 249 213 

13. Odhodki za obresti 0 0 

14. Drugi finančni odhodki 8.343 5.182 

15. Iztržene izgube pri naložbah 42 2.079 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 12.219 31.327 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 

18. Drugi odhodki 7.102 7.769 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 36.620 54.876 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 41.797 13.417 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 1.209 (98) 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 5.650 2.739 

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) 37.356 10.580 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,36 0,09 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

    v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 17.095 23.373 

2. Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja podsklada 59.610 78.846 

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

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (42.515) (55.473) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 84.403 157.480 

6. Izdatki pri nakupu naložb 58.344 101.119 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 5.887 6.474 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 15.801 16.143 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja         
(5-6+7-8) 16.145 46.692 

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

(26.370) (8.781) 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 14.636 41.006 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) (26.370) (8.781) 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 41.006 49.787 

 
 
 
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 01.01.2012 483.075 (98) (2.739) (134.094) 13.417 359.561 

Prenos dobička/izgube 0 98 2.739 10.580 (13.417) 0 

Vplačani investicijski kuponi 21.324 1.209 0 (5.452) 0 17.081 

Izplačani investicijski kuponi (72.494) 0 (5.650) 18.533 0 (59.611) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 41.797 41.797 

Končno stanje 31.12.2012 431.905 1.209 (5.650) (110.433) 41.797 358.828 

              

Začetno stanje 01.01.2011 555.987 (4.371) 16.347 (177.926) 11.617 401.654 

Prenos dobička/izgube 0 4.371 (16.347) 23.593 (11.617) 0 

Vplačani investicijski kuponi 32.437 (98) 0 (9.003) 0 23.336 

Izplačani investicijski kuponi (105.349) 0 (2.739) 29.242 0 (78.846) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 13.417 13.417 

Končno stanje 31.12.2011 483.075 (98) (2.739) (134.094) 13.417 359.561 
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IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2012 Leto 2011 

      

Začetno stanje 115.763,8676 133.236,5582 

Vplačani investicijski kuponi 5.110,1086 7.773,2913 

Izplačani investicijski kuponi 17.372,5860 25.245,9819 

Končno stanje 103.501,3902 115.763,8676 

 
 
 
IZKAZ PREMOŽENJA  

Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 

izvirni valuti 
Vrednost v 

EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

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

330.769,01 91,90 

1.1. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežem v RS 330.769,01 91,90 

  - Delnice  7.500,00 2,08 

    KRKA, d.d., Novo mesto KRKG SVN 150 EUR 7.500,00 7.500,00 2,08 

1.2. Vrednostni papirji  izdajateljev s sedežem izven RS 323.269,01 89,82 

  - Delnice 323.269,01 89,82 

    ABBOTT LABORATORIES ABT US USA 160 USD 5.014,41 3.800,52 1,06 

    UNITEDHEALTH GROUP CENTER UNH US  USA 250 USD 13.560,00 10.277,40 2,85 

    STADA ARZNEIMTTEL AG SAZ GR  DEU 400 EUR 9.764,00 9.764,00 2,70 

    WELLPOINT INC WLP US USA 290 USD 17.666,81 13.390,03 3,71 

    AETNA INC AET US USA 300 USD 13.893,00 10.529,79 2,92 

    EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW US  USA 50 USD 4.508,50 3.417,08 0,95 

    GLAXOSMITHKLINE PLC GSK LN GBR 500 GBP 6.675,00 8.179,14 2,27 

    STRYKER CORP SYK US USA 250 USD 13.705,00 10.387,30 2,89 

    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX CHE 75 CHF 13.800,00 11.431,41 3,18 

    NOBEL BIOCARE HOLDING AG 
NOBN 
SW CHE 1.000 CHF 7.760,00 6.428,10 1,79 

    PHARMSTANDARD  PHST LI RUS 1.000 USD 16.770,00 12.710,32 3,53 

    PFIZER INC PFE US USA 730 USD 18.307,89 13.875,92 3,86 

    K+S AG SDF GR DEU 120 EUR 4.200,00 4.200,00 1,17 

    DENTSPLY INTERNATIONAL INC XRAY US USA 100 USD 3.961,00 3.002,12 0,83 

    HUMANA INC HUM US USA 170 USD 11.667,10 8.842,73 2,46 

    FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME GR DEU 90 EUR 4.707,90 4.707,90 1,31 

    ABBVIE INV ABBV US USA 160 USD 5.465,60 4.142,49 1,15 

    ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US USA 50 USD 4.687,00 3.552,37 0,99 

    CIGNA CORP CI US USA 200 USD 10.692,00 8.103,68 2,25 

    INTERCELL AG ICLL AV AUT 3.200 EUR 5.804,80 5.804,80 1,61 

    ANTISOMA PLC ASM LN GBR 44.800 GBP 831,04 1.018,31 0,28 

    PERRIGO CO 
PRGO 
US USA 40 USD 4.161,20 3.153,86 0,88 

    ST JUDE MEDICAL INC STJ US USA 280 USD 10.119,20 7.669,55 2,13 

    EXPRESS SCRIPTS INC ESRX US USA 200 USD 10.800,00 8.185,54 2,27 

    THERMO FISHER CORP.  TMO US USA 75 USD 4.783,50 3.625,51 1,01 

    MERCK & CO INC MRK US USA 250 USD 10.234,99 7.757,31 2,16 

    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN RO SW CHE 30 CHF 5.607,00 4.644,63 1,29 

    SANOFI SAN FP FRA 100 EUR 7.139,00 7.139,00 1,98 

    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY US USA 250 USD 8.147,51 6.175,16 1,72 

    INTUITIVE SURGICAL INC ISRG US USA 15 USD 7.355,55 5.574,92 1,55 

    LIFE TEHNOLOGIES CORP LIFE US USA 150 USD 7.354,49 5.574,12 1,55 

    BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX US USA 800 USD 4.584,00 3.474,31 0,97 

    AGILENT TECHNOLOGIES INC A US USA 140 USD 5.731,61 4.344,10 1,21 

    ASTRAZENECA PLC AZN LN GBR 200 GBP 5.819,00 7.130,25 1,98 

    JOHNSON & JOHNSON JNJ US USA 250 USD 17.525,00 13.282,55 3,69 

    CARDINAL HEALTH INC CAH US USA 500 USD 20.590,00 15.605,58 4,34 

    NOVARTIS AG-REG NOVN VX CHE 400 CHF 22.980,01 19.035,79 5,29 
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Izdajatelj Oznaka 
naložbe 

Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 

izvirni valuti 
Vrednost v 

EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

    AMERISOURCEBERGEN CORP ABC US USA 500 USD 21.590,00 16.363,50 4,55 

    SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP SHP LN GBR 200 GBP 3.774,00 4.624,43 1,28 

    MCKESSON CORP MCK US USA 150 USD 14.544,00 11.023,19 3,06 

    TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR TEVA US ISR 400 USD 14.936,00 11.320,30 3,15 

2. INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE ODPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 14.040,25 3,90 

2.2. Investicijski skladi, usklajeni z direktivo, s sedežem izven RS 14.040,25 3,90 
    ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX 
   FUND 

IBB US USA 135 USD 18.524,71 14.040,25 3,90 

PREMOŽENJE SKUPAJ 344.809,26 95,80 

3. DENARNA SREDSTVA 14.635,94 4,07 

3.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 9.635,94 2,68 

3.2. Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada 5.000,00 1,39 

4. TERJATVE 452,11 0,13 

4.5. Terjatve za obresti 22,66 0,01 

4.6. Terjatve za dividende 429,45 0,12 

SREDSTVA 359.897,31 100,00 

V izkazu premoženja ni prikazanih in izračunanih deležev glede na prilagojena sredstva, ker so deleži 
enaki kot so deleži v sredstvih podsklada. Število lotov posameznega vrednostnega papirja v portfelju 
podsklada predstavlja prenizek delež glede na celotno izdajo posameznega vrednostnega papirja, zato 
delež v izdaji vrednostnega papirja v izkazu premoženja ni prikazan. 

PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Imetniki enot premoženja podsklada 

Po stanju na dan 31. 12. 2012 ima 95 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 103.501,3902 enot 
premoženja podsklada. 

1.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

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

1. 10.274,7372  35.961 
2. 4.099,9738  13.543 
3. 2.318,0931 7.746  

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

2. Posamezne vrste stroškov 

 Leto 2012 Leto 2011 

Stroški provizije za upravljanje 7.687 7.304 
Stroški provizije skrbniku 192 183 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 249 213 
Stroški plačilnega prometa 2.669 3.694 
Stroški revidiranja letnega poročila 786 786 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 0 33 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 4.433 4.075 
Skupaj 16.016 16.288 
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9. NFD OBVEZNIŠKI, obvezniški podsklad 

POSLOVNO POROČILO PODSKLADA V LETU 2012

 

PREDSTAVITEV PODSKLADA 

Podsklad NFD Obvezniški je pričel s poslovanjem 1. julija 2004. Podsklad je najmanj 75% zbranih 
sredstev nalagal v obveznice s povprečno do visoko bonitetno oceno (investment grade) različnih 
ročnosti. Pri tem se je upravitelj posluževal bonitetnih ocen Standard & Poor´s in Moody´s. Poleg obveznic 
je podsklad do 10 % sredstev nalagal v instrumente denarnega trga in/ali v bančne depozite. Ocena 
tveganj in potencialne donosnosti podsklada, ki je izračunana v skladu s sprejeto metodologijo 
Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, je 3 od 7. Podsklad NFD Obvezniški je namenjen 
vlagateljem, ki so manj naklonjeni tveganju in investirajo na daljši rok. 

 
NFD Obvezniški, obvezniški podsklad   
    Osnovni podatki  
Začetek poslovanja: 1. julij 2004 

Vrsta investicijskega sklada: Obvezniški podsklad Krovnega sklada NFD 

Regijska usmerjenost:  Ni omejitve 

Panožna usmerjenost:  Ni omejitve 

Primerjalni indeks/benchmark: / 

  VEP in ČVS   
VEP na dan 31. december 2012: 4,7086 EUR 

Čista vrednost sredstev (ČVS) na dan 31. december 2012: 168.228 EUR 

  Stroški in provizije  
Vstopni stroški:  do 1,00 % 

Izstopni stroški:  0,00 % 

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

Upravljavska provizija:  1,00 % od povprečne letne ČVS 

Skrbniška provizija: do 0,075 % od povrečne letne ČVS 
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NALOŽBE, DONOSNOST IN GIBANJE VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA 

10 največjih naložb na dan 31. december 2012 

Oznaka Ime Država Panoga Delež 

FRTR 5 1/2 04/29 FRANCE O.A.T. Francija Obv. drugih držav 16,90% 

POLAND5 5/8 06/18 REPUBLIC OF POLAND Poljska Obv. drugih držav 14,78% 

POLAND 4.2 04/20 REP OF POLAND 4.2 04/20 Poljska Obv. drugih držav 13,89% 

CYPGB 3 3/4 11/15 CYPRUS GOVERMENT Ciper Obv. drugih držav 11,37% 

FRTR 3 1/4 10/21 FRANCE O.A.T. Francija Obv. drugih držav 10,01% 

NETHER 4 1/2 07/15/17 NETHERLANDS 
GOVERMENT 

Nizozemska Obv. drugih držav 7,13% 

RS49 RS49 Slovenija Obv. RS 4,48% 

RS57 RS57 Slovenija Obv. RS 3,76% 

EOANGR5 1/4 09/15 E.ON INTL FIN BV Nemčija Podjetniške obv. 3,36% 

METFNL5 3/4 07/14 METRO AG Nemčija Podjetniške obv. 3,25% 

 
Sestava naložb na dan 31. december 2012 

Geografska sestava naložb Vrsta naložb 

 
 
Donosnost vrednosti enote premoženja podsklada na dan 31. december 2012 

 Podsklad  

1-letna donosnost (v %) 11,19  

3-letna donosnost (v %) 1,14  

5-letna donosnost (v %) 11,44  
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Gibanje vrednosti enote premoženja podsklada v letu 2012 (v EUR) 

 

 
 

PREGLED DOGAJANJA 

Minulo leto je obvezniške trge ponovno zaznamovalo poglabljanje evropske javnofinančne dolžniške krize 
iz drugega četrtletja leta. Začeli so se pojavljati vse močnejši znaki, da Grčija ne bo zmožna udejanjiti 
zavez, ki jih je dala »trojki« in da bosta za pomoč morali zaprositi še dve javnofinančni problematični 
južnoevropski državi (Španija in Italija). Posledično so vse problematične evropske države utrpele 
znižanje bonitetnih ocen, kar je povzročilo dodatno napetost med vlagatelji v dolžniške vrednostne papirje 
teh držav in nasploh negotovost glede prihodnosti evroobmočja. 

Kot posledica smo bili priča begu vlagateljev v dolžniške vrednostne papirje evropskih držav z višjo 
bonitetno oceno, zato so se močno povzpele vrednosti obveznic javnofinančno stabilnejših severnih 
evropskih držav kot so Nemčija, Nizozemska, Poljska in Francija. Glede na to, da smo v portfelju 
podsklada imeli velik delež obveznic iz teh držav, je podsklad v lanskem letu dosegel donos v višini 11,19 
%, kar se je izkazalo, da je bil za obvezniško vrsto sklada nadpovprečno visok letni donos in je bil na ravni 
povprečnega donosa delniških trgov. Za primerjavo, vrednost globalnega delniškega indeksa (S&P Global 
1200 Index) se je v preteklem letu zvišala za 11,38 % (merjeno v evrih in brez dividendnih donosov). 
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BILANCA STANJA 

    31.12.2012 31.12.2011 

      v EUR 

I. SREDSTVA   

1. Denarna sredstva 14.491 35.013 

2. Depoziti pri bankah in posojila 0 0 

3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 154.357 243.051 

4. Instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 0 0 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni instrumenti 0 0 

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

8. Terjatve 3 24 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0 

10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) 168.851 278.088 

 Zunajbilančna sredstva 0 0 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

1. Poslovne obveznosti 0 0 

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

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0 

c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0 

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

d) Druge poslovne obveznosti 0 0 

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 623 731 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 168.228 277.357 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 149.089 273.294 

b) Vplačani presežek enot premoženja (9.874) 5.470 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0 

č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih 
obračunskih obdobij 2.226 39.050 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 26.787 (40.457) 

5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) 168.851 278.088 

 Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev 0 0 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

      v EUR 

1. Prihodki od obresti 11.965 15.420 

2. Prihodki od dividend 0 0 

3. Drugi finančni prihodki 0 0 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 12.704 0 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 18.582 481 

6. Drugi prihodki 0 0 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 43.251 15.901 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 2.564 3.616 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 128 181 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 811 811 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 0 41 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem 552 224 

13. Odhodki za obresti 1.452 274 

14. Drugi finančni odhodki 0 0 

15. Iztržene izgube pri naložbah 8.972 10.306 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 282 38.525 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb 0 0 

18. Drugi odhodki 1.703 2.380 

19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) 16.464 56.358 

20. Čisti dobiček ali izguba (7-19) 26.787 (40.457) 

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja 3.665 (9.159) 

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 13.539 (14.629) 

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) 16.913 (34.987) 

26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število 
enot premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja 0,47 (0,53) 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 

    01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2011 

    v EUR 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja podsklada 74.954 146.224 

2. Izdatki za izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja podsklada 210.865 241.530 

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

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1-2-3) (135.911) (95.306) 

5. Prejemki pri prodaji naložb 161.884 86.140 

6. Izdatki pri nakupu naložb 52.952 19.828 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 11.788 15.576 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 5.331 8.534 

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

115.389 73.354 

10. Presežek prejemkov (izdatkov pri širitvi poslovanja in 
upravljanju premoženja (4+9) (20.522) (21.952) 

11. Končno stanje denarnih sredstev podsklada (12+13) 14.491 35.013 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) (20.522) (21.952) 

13. Začetno stanje denarnih sredstev podsklada 35.013 56.965 

 
 
 
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 01.01.2012 273.294 (9.159) 14.629 39.050 (40.457) 277.357 

Prenos dobička/izgube 0 9.159 (14.629) (34.987) 40.457 0 

Vplačani investicijski kuponi 70.245 3.665 0 1.039 0 74.949 

Izplačani investicijski kuponi (194.450) 0 (13.539) (2.876) 0 (210.865) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 26.787 26.787 

Končno stanje 31.12.2012 149.089 3.665 (13.539) 2.226 26.787 168.228 

              

Začetno stanje 01.01.2011 362.543 17.094 (36.233) 54.604 16.337 414.345 

Prenos dobička/izgube 0 (17.094) 36.233 (2.802) (16.337) 0 

Vplačani investicijski kuponi 134.887 (9.159) 0 19.271 0 144.999 

Izplačani investicijski kuponi (224.136) 0 14.629 (32.023) 0 (241.530) 

Čisti dobiček/izguba obdobja 0 0 0 0 (40.457) (40.457) 

Končno stanje 31.12.2011 273.294 (9.159) 14.629 39.050 (40.457) 277.357 
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IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA 

  Leto 2012 Leto 2011 

      

Začetno stanje 65.491,5759 86.879,0962 

Vplačani investicijski kuponi 16.833,3670 32.323,6191 

Izplačani investicijski kuponi 46.597,1899 53.711,1394 

Končno stanje 35.727,7530 65.491,5759 

 
 
 
IZKAZ PREMOŽENJA  

Izdajatelj Oznaka naložbe Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 

izvirni valuti 
Vrednost v 

EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

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

154.356,57 91,42 

1.1. Vrednostni papirji izdajateljev s sedežem v RS 154.356,57 91,42 

  - Obveznice 14.858,33 8,80 

    REPUBLIKA SLOVENIJA RS38 SVN 9 EUR 953,68 953,68 0,56 

    REPUBLIKA SLOVENIJA RS49 SVN 20 EUR 7.556,92 7.556,92 4,48 

    REPUBLIKA SLOVENIJA RS57 SVN 150 EUR 6.347,73 6.347,73 3,76 

1.2. Vrednostni papirji  izdajateljev s sedežem izven RS 139.498,24 82,62 

  - Obveznice 139.498,24 82,62 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/41 GRD 1 EUR 154,83 154,83 0,09 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/29 GRD 1 EUR 167,40 167,40 0,11 

    REPUBLIC OF POLAND POLAND5 5/8 06/18 POL 20 EUR 24.948,55 24.948,55 14,79 

    REPUBLIC OF POLAND POLAND 4.2 04/20 POL 20 EUR 23.448,96 23.448,96 13,89 

    FRANCE O.A.T. FRTR 3 1/4 10/21 FRA 15 EUR 16.903,44 16.903,44 10,01 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/42 GRD 1 EUR 154,34 154,34 0,09 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/34 GRD 1 EUR 159,32 159,32 0,09 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/31 GRD 1 EUR 161,57 161,57 0,10 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/25 GRD 1 EUR 175,74 175,74 0,10 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/39 GRD 1 EUR 155,18 155,18 0,09 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/38 GRD 1 EUR 154,93 154,93 0,09 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/27 GRD 1 EUR 172,40 172,40 0,10 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 0 10/15/42 GRD 1 EUR 0,01 0,01 0,00 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/40 GRD 1 EUR 154,76 154,76 0,09 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/36 GRD 1 EUR 155,62 155,62 0,09 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/33 GRD 1 EUR 158,35 158,35 0,09 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/28 GRD 1 EUR 175,91 175,91 0,10 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/24 GRD 1 EUR 180,29 180,29 0,11 

    CYPRUS GOVERMENT CYPGB 3 3/4 11/15 CYP 25 EUR 19.194,86 19.194,86 11,37 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/35 GRD 1 EUR 156,81 156,81 0,09 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/32 GRD 1 EUR 159,02 159,02 0,09 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/26 GRD 1 EUR 173,90 173,90 0,10 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/23 GRD 1 EUR 191,21 191,21 0,11 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/37 GRD 1 EUR 154,54 154,54 0,09 

    HELLENIC REPUBLIC GGB 2 02/24/30 GRD 1 EUR 163,08 163,08 0,10 

    NETHERLANDS GOVERMENT NETHER 4 1/2 07/15/17 NLD 10.000 EUR 12.033,16 12.033,16 7,13 

    FRANCE O.A.T. FRTR 5 1/2 04/29 FRA 20 EUR 28.535,02 28.535,02 16,90 
    E.ON INTERNATIONAL FINANCE 
   BV 

EOANGR5 1/4 09/15 NLD 5 EUR 5.669,49 5.669,49 3,36 

    METRO AG METFNL5 3/4 07/14 DEU 5 EUR 5.485,55 5.485,55 3,25 

PREMOŽENJE SKUPAJ 154.356,57 91,42 

3. DENARNA SREDSTVA 14.491,03 8,58 

3.1. Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada 10.991,03 6,51 

3.2. Druga dodatna likvidna sredstva investicijskega sklada 3.500,00 2,07 
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Izdajatelj Oznaka naložbe Država 
izdajatelja Število VP Izvirna 

valuta 
Vrednost v 

izvirni valuti 
Vrednost v 

EUR 

Delež v 
sredstvih 
podsklada 

4. TERJATVE 3,01 0,00 

4.5. Terjatve za obresti 3,01 0,00 

SREDSTVA 168.850,61 100,00 

V izkazu premoženja ni prikazanih in izračunanih deležev glede na prilagojena sredstva, ker so deleži 
enaki kot so deleži v sredstvih podsklada. Število lotov posameznega vrednostnega papirja v portfelju 
podsklada predstavlja prenizek delež glede na celotno izdajo posameznega vrednostnega papirja, zato 
delež v izdaji vrednostnega papirja v izkazu premoženja ni prikazan. 

PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Imetniki enot premoženja podsklada 

Po stanju na dan 31. 12. 2012 ima 53 imetnikov investicijskih kuponov v lasti 35.727,7530 enot 
premoženja podsklada. 

1.1. Pregled večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov 

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

1. 25.098,2118  114.731 
2. 4.704,6315  20.455 
3. 3.733,6192  16.578 
4. 3.036,7261 13.503  
5. 3.036,7261  13.661 

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

2. Posamezne vrste stroškov 

 Leto 2012 Leto 2011 

Stroški provizije za upravljanje 2.564 3.616 
Stroški provizije skrbniku 128 181 
Stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada 552 224 
Stroški plačilnega prometa 424 1.164 
Stroški revidiranja letnega poročila 811 811 
Stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov 0 41 
Drugi stroški v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za podsklad 1.279 1.216 
Skupaj 5.758 7.253 
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POROČILO O DEJANSKIH UGOTOVITVAH O PREGLEDU LETNEGA POROČILA 
KROVNEGA SKLADA NFD 
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UPRAVLJANJE KROVNEGA SKLADA 
 
Nacionalna finančna družba za upravljanje 
investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana 
Trdinova 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.nfd.si 
080 2633 

 


