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1. Osnovni podatki o skladu 

 

 
Ime sklada Delniški vzajemni sklad Publikum Komet 

Sedež Kocljeva 1a, 9000 Murska Sobota 

Status sklada Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb 

DZU PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d.d.  

Uprava DZU Dvočlanska: Roman Ratkai, predsednik uprave, Slavko Rogan, član uprave 

Datum ustanovitve 07.07.2008 

Dovoljenje ATVP Opr. št. 82/135/AG/06 (346) z dne 16.06.2008  

Matična številka 5858089011 

Davčna številka nima, uporablja davčno številko DZU, ki ga upravlja 

Telefon 02 535-1800 

Telefax 02 535-1802 

Elektronski naslov info@pdu.si; skladi@publikum.si 

Spletna stran www.publikum.si/sl/vzajemni_skladi/ 

Račun sklada 1010 0004 5105 189 

Provizija DZU Upravljalska provizija v višini 2,5% od povprečne čiste vrednosti sredstev 

Provizija DZU izstopna provizija v višini 0%, vstopna provizija največ 4%  

Skrbnik premoženja Banka Koper d.d. 
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2. Pregled poslovanja vzajemnega sklada 

 

Vzajemni sklad je delniški vzajemni sklad z naložbeno politiko, usmerjeno v vrednostne papirje 

podjetij s področja Južne Koreje, Mehike in Turčije. 

 

Finančna kriza, ki se je pričela v letu 2007, se je v letu 2008 še stopnjevala in dosegla vrhunec s 

propadom investicijske banke Lehman Brothers v septembru. Njen propad je sprožil padce na borzah 

po vsem svetu, hkrati pa je medbančni trg zamrznil, kar je povzročilo močno likvidnostno krizo. To je 

seveda pomenilo veliko pomanjkanje denarja na trgu in posledično opaznejšo selitev finančne krize 

zahodnih držav v realni sektor, saj se je rast BDP-ja pričela zmanjševati, industrijska proizvodnja je 

upadla, nezaposlenost pa se je pričela povečevati. Čeprav je sprva kazalo, da jo bodo trgi v razvoju 

odnesli relativno dobro, pa so se proti koncu leta razmere pričele močno zaostrovati, predvsem v tistih 

državah, ki so imela neugodno zunanjo izpostavljenost in pa šibko plačilnobilančno sposobnost. 

Posledično je to vodilo v močno depreciacijo valut teh držav, pri tem pa so bile pod močnim 

prodajnim pritiskom valute vseh treh držav, ki so zastopane v skladu Publikum Komet.   

 

Za prvo polovico 2008 je bila značilna zelo visoka inflacija, ki pa se je ob zaostrovanju razmer v 

realnem sektorju in posledično sesutju cen surovin umirila, kar je centralnim bankam za spopadanje s 

krizo v gospodarstvu omogočilo nižanje obrestnih mer. Tako smo bili v drugi polovici leta priče 

usklajenemu nižanju obrestnih mer skoraj vseh svetovnih centralnih bank.   

 

Tabela 1: Pregled gibanja borznih trgov v regiji (donosi so preračunani v evre) 

 

 

 

 

 
Vir: Podatki borz, Bloomberg 

 

Vse omenjeno se je odrazilo tudi na delniških tečajih, saj je bilo to za zahodne trge eno najslabših let 

po depresiji v 30-ih letih prejšnjega stoletja, za azijske pa po finančni krizi konec 90-ih let. Najslabše 

od trgov, zastopanih v skladu Publikum Komet, se je odrezala Turčija, saj je delniški indeks, izražen v 

EUR, v letu 2008 izgubil več kot 60%. Velik del tega padca lahko pripišemo prisotnosti tujega 

kapitala, ki se je ob širitvi krize še toliko hitreje umikal s trgov, ki so veljali za šibke. Turčija se je v 

letu 2008 spopadala z ogromnim primanjkljajem tekočega računa in pa odplačevanjem dolga tujini. 

Hkrati je potrebno omeniti, da so v preteklih letih za financiranje teh potreb uporabljali neposredne 

tuje naložbe, ki pa so se v letu 2008 močno zmanjšale. Sicer imajo na voljo več kot 70 milijard USD 

rezerv, ki pa ne bodo zadoščale in zato v letu 2009 pričakujemo dogovor z Mednarodnim denarnim 

skladom.  

 

Tudi korejski indeks, izražen v EUR, je v letu 2008 izgubil več kot 50 odstotkov. Za korejski 

kapitalski trg je bil ravno tako značilen beg tujega kapitala, ki je skupaj z ogromnimi potrebami po 

USD (večino dolga denominiranega v USD) povzročil skoraj 38 odstotno depreciacijo valute proti 

USD. Padanje vrednosti korejskega won-a se je umirilo šele po odprtju devizne linije z ameriško 

centralno banko FED, kar pomeni, da so pridobili dostop do 30 milijard ameriških dolarjev. 

 

Mehiško gospodarstvo je močno korelirano z ameriškim, kar se je odrazilo tudi na delniških tečajih. 

Indeks BOLSA je tako izgubil slabih 38%, kar je primerljivo s padcem indeksa S&P. Tudi mehiška 

valuta je bila v letu 2008 pod močnim pritiskom, saj je od vrha izgubila 31%. Depreciacija je 

predvsem posledica zaskrbljenosti glede dvojnega primanjkljaja, to je tako proračunskega 

primanjkljaja kot primanjkljaja na tekočem računu plačilne bilance. 

 

Čeprav je bil sklad Publikum Komet ustanovljen 19.6.2008, pa so nas neugodne razmere na trgu 

prisilile, da smo na začetku večino sredstev držali v obliki depozitov in denarja, tako da smo sredstva 

Indeks Država V 2008 

KOSPI Južna Koreja -55,38% 

XU100 Turčija -61,47% 

MEXBOL Mehika -37,79% 
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investirali v zgolj dve naložbi. Struktura sklada je bila s prospektom usklajena v decembru. Kljub 

temu, da so se takrat že pojavljali prvi znaki, da so borzni trgi lahko dosegli dno, smo strukturo sklada 

usmerili v t.i. defenzivne naložbe, to so sektorji, ki so manj izpostavljeni cikličnim gibanjem v 

gospodarstvu. Poleg tega smo imeli konec leta denarno pozicijo blizu maksimalno dovoljenih 20% 

sredstev. Glede na primerjalni indeks1 smo nižjo utež namenili sektorjem, kot so finance, industrija in 

surovine. Geografsko smo največjo utež namenili Turčiji in pa Koreji, saj sta bila ta dva trga po 

vrednotenjih zelo poceni in po našem mnenju v tistem trenutku bolj perspektivna kot pa Mehika.  

 

To, da večino sredstev sklada Publikum Komet nismo investirali do decembra, se je poznalo tudi pri 

gibanju vrednosti enote premoženja v primerjavi s primerjalnim indeksom. Medtem ko je sklad 

Publikum Komet izgubil zgolj 3,25%, je primerjalni indeks izgubil 34,14%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vir: Bloomberg, Publikum PDU 
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Vir: Publikum PDU 
 

1 Primerjalni indeks je sestavljen iz indeksov KOSPI (37%), XU100 (25%) in MEXBOL (38%). 

 

 

 

Obvladovanje tveganja 

 

Spremljanje tveganja, merjenje  tveganja in v zvezi s tem sprejemanje ustreznih ukrepov vzajemnega 

sklada Publikum Komet se izvaja v skladu z Načrtom o obvladovanju tveganj, kjer so podrobno 

obravnavana vsa tveganja. Za spremljanje naložbenega tveganja vrednosti naložb, enega izmed najbolj 

relevantnih tveganj za vlagatelje, vzajemnega sklada Publikum Komet se uporablja metodo VaR 

(Value at Risk). VaR je definiran kot maksimalna izguba, ki jo lahko pričakujemo za dani portfelj z 

opredeljenim intervalom zaupanja v določenem obdobju. VaR za vzajemni sklad Publikum Komet se 

izračunava na podlagi historične metode za obdobje 1 meseca pri intervalu zaupanja 95%. V letu 2008 

je sklad posloval znotraj postavljenih omejitev. 
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3. Računovodski izkazi 

 
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2008   

  v EUR 

 31.12.2008 delež v % 

I. Sredstva     
1. Denarna sredstva 1.632 1,32 

2. Depoziti pri bankah in posojila  19.390 15,70 
3. Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na   
    organiziranem trgu vrednostnih papirjev 102.476 82,98 

4. Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev 0 0,00 

5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov  0 0,00 

6. Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti 0 0,00 

7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga 0 0,00 

8. Terjatve 0 0,00 

9. Aktivne časovne razmejitve 0 0,00 

10. SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 9) 123.498 100,00 

Zunajbilančna sredstva 0  0,00 

      

II. Obveznosti do virov sredstev     

1. Poslovne obveznosti 0 0,00 

a) Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov 0 0,00 

b) Obveznosti iz upravljanja 0 0,00 
c) Obveznosti za plačilo davkov 0 0,00 
č) Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom  
    enot premoženja 0 0,00 

d) Druge poslovne obveznosti 0 0,00 
2. Finančne obveznosti   0,00 
3. Pasivne časovne razmejitve 1.102 0,89 

4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 122.396 99,11 

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 126.511 102,44 

b) Vplačani presežek enot premoženja -1.698 -1,37 

c) Presežek iz prevrednotenja 0 0,00 
č) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih  
    obdobij 0 0,00 

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja -2.417 -1,96 
5. SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (od 1 do 5) 123.498 100,00 

Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev  0 0,00  
 

Sklad je bil ustanovljen 07.07.2008, zato ne razpolaga s podatki za leto 2007. 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 07.07. DO 31.12.2008 

   

 v EUR v EUR 

 
 

 
07.07. - 31.12.2008 delež v % 

1. Prihodki od obresti                1.405 11,61 

2. Prihodki od dividend            0 0,00 

3. Drugi finančni prihodki              4.167 34,44 

4. Iztrženi dobički pri naložbah 485 4,01 

5. Neiztrženi dobički pri naložbah 6.042 49,94 

6.  Drugi prihodki  0 0,00 

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) 12.099 100,00 

8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 1.085 7,47 

9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico  49 0,34 

10. Odhodki v zvezi z revidiranjem 1.200 8,27 

11. Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev 0 0,00 

12. Odhodki v zvezi s trgovanjem  656 4,52 

13  Odhodki za obresti  0 0,00 

14. Drugi  finančni odhodki 6.467 44,55 

15. Iztržene izgube pri naložbah 0 0,00 

16. Neiztržene izgube pri naložbah 4.484 30,89 

17. Odhodki iz naslova slabitve naložb  0 0,00 

18. Drugi odhodki  575 3,96 

19. SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18) 14.516 100,00 

20. ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19) -2.417   

21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -1.698   

22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 0   

23. Že razdeljeni del čistega dobička med obračunskim obdobjem 0   

24. Druga izplačila imetnikom enot premoženja 0   

25. NERAZDELJENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (20+21-22+23+/-24) -4.115   
26. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot  
      premoženja v obtoku na dan sestavitve bilance stanja  -0,02   

 

 

Sklad je bil ustanovljen 07.07.2008, zato ne razpolaga s podatki za leto 2007. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Delniški vzajemni sklad Publikum Komet                                                                  Letno poročilo 2008 

 9 

 
IZKAZ DENARNIH TOKOV 

 

  
 

v EUR 

 
 07.07. - 31.12.2008 

1. Prejemki od vplačil enot premoženja vzajemnega sklada 124.839 

2. Izdatki za plačilo odkupnih vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada 0 

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

4. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1 - 2 - 3) 124.839 

5. Prejemki pri prodaji naložb 8.045 

6. Izdatki pri nakupu naložb 110.021 

7. Prejemki od udenarjenih terjatev 0 

8. Izdatki za plačilo obveznosti 1.840 

9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja (5 - 6 + 7 - 8) -103.817 

10. 
Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja in upravljanju 
premoženja (4 +9) 21.022 

11. Končno stanje denarnih sredstev vzajemnega sklada (12 + 13) 21.022 

12. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) 21.022 

13. Začetno stanje denarnih sredstev vzajemnega sklada 0 
 

Sklad je bil ustanovljen 07.07.2008, zato ne razpolaga s podatki za leto 2007. 

 
 

 

Denarna sredstva, izkazana v Izkazu denarnega toka, zajemajo: 

- denarna sredstva na TRR računu, 

- denarna sredstva na deviznem računu in 

- denarne ustreznike, to je depozitna sredstva pri bankah na odpoklic. 
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IZKAZ GIBANJA VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA za leto 2008   

       

      v EUR 

  

Nominalna 
vrednost 

vplačanih enot 
premoženja 

Vplačani 
presežek 

enot 
premoženja 

Presežek iz 
prevrednotenja 

Preneseni 
dobiček/ 
izguba 

(preteklih let) 

Nerazdeljeni čisti 
dobiček (izguba) 
obračunskega 

obdobja  

Skupaj 

Stanje 07.07.2008 0 0   0 0 0 

Prenos dobička        0 

Vplačila investicijskih kuponov 126.511     0 0 126.511 

Izplačila investicijskih kuponov        
Vračunan tekoči dobiček (izguba)  
v ceni prodanega kupona  -1.698   0   -1.698 
Vračunan tekoči dobiček (izguba)  
v ceni izplačanega kupona     0   0 
Čisti dobiček ali izguba 
obračunskega obdobja        -2.417 -2.417 

Stanje 31.12.2008 126.511 -1.698   0 -2.417 122.396 

       

  

       

IZKAZ GIBANJA ŠTEVILA ENOT PREMOŽENJA za leto 2008  

       

       

Stanje 01.01.2008           0,0000 

         

Vplačani investicijski kuponi v letu 2008           126.510,7880 

         

Izplačani investicijski kuponi v letu 2008           0,0000 

         

Stanje 31.12.2008           126.510,7880 

       

Sklad je bil ustanovljen 07.07.2008, zato ne razpolaga s podatki za leto 2007.     
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IZJAVA UPRAVE PUBLIKUM PDU, d.d. 
 
 
Uprava Publikum PDU, d.d. potrjuje računovodske izkaze delniškega vzajemnega sklada Publikum 

Komet za leto 2008, na straneh od 7 do 10 in pojasnila na straneh od 12 do 27. 

 

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko 

premoženjskega stanja vzajemnega sklada in izidov njegovega poslovanja za leto 2008.  

 

Uprava potrjuje, da so: 

• računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem 

poslovanju vzajemnega sklada in v skladu z veljavno zakonodajo ter Slovenskimi 

računovodskimi standardi; 

• dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve; 

• računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.  

 

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, sprejem ustreznih ukrepov za 

zavarovanje premoženja, preprečevanje in odkrivanje prevar ter drugih nepravilnosti in nezakonitosti. 

 

 

 

 

Murska Sobota, 31.03.2009 PUBLIKUM PDU, d.d. 

  

 Roman Ratkai, predsednik uprave 

  

 Slavko Rogan, član uprave 
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4. Priloga k računovodskim izkazom 
 
4.1 Predpisi za sestavljanje računovodskih izkazov  
 
Računovodski izkazi vzajemnega sklada za leto 2008 so sestavljeni na podlagi: 

 

• Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05, 68/05, 

28/06, 114/06, 92/07, 109/07, 65/08; v nadaljevanju ZISDU-1); 

• Sklepa o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 119/08); 

• Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila 

             investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 80/03, 31/07); 

• Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila 

o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 80/03, 31/07); 

• Slovenskega računovodskega standarda 38 in smiselno tudi SRS od 1 do 19;   

• Prospekta in pravil upravljanja vzajemnega sklada. 

 

Sklep o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada in SRS 38 – 

Računovodske rešitve v vzajemnih skladih – urejata posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti 

ter pri merjenju in izkazovanju odhodkov in prihodkov ter poslovnega izida, ki so značilne za 

vzajemne sklade in investicijske družbe. Za vrednotenje ostalih postavk v računovodskih izkazih se 

smiselno uporabljajo slovenski računovodski standardi od 1 do 19. 

 

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

 

 
4.2 Obseg revidiranja 
 
Predmet revidiranja so računovodski izkazi vzajemnega sklada delniški vzajemni sklad Publikum 

Komet za poslovno leto 2008, predpisani z ZISDU-1, s Sklepom o letnem in polletnem poročilu 

investicijskega sklada, vsebini njihovih prilog s pojasnili, analitičnem kontnem načrtu, pravilih 

vrednotenja postavk v računovodskih izkazih in pravilih za izračunavanje čiste vrednosti sredstev 

investicijskega sklada, Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranja letnega oziroma polletnega 

poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 80/03, 31/07) in Prospektom ter Pravili upravljanja 

delniškega vzajemnega sklada Publikum Komet. 

 

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

naključno izbrani datumi: 

 

•  30. september 2008,   

•  30. oktober 2008 in 

•  31. december 2008. 
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4.3 Vrednotenje premoženja vzajemnega sklada 
 
Pojasnila postavk in njihovega vrednotenja, izkazanih v bilanci stanja 
 
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; 

 - finančne naložbe v posojila in terjatve ali 

 - za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 
 

 

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

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

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

 

Za izkazovanje naložb v računovodskih izkazih investicijske družbe se upošteva SRS 3, skupaj s 

posebnostmi po SRS 38. 

 

Obrestovani vrednostni papirji se izkazujejo z obrestmi vred v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj 

pri izdaji vrednostnih papirjev. 

 

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

zadnjem dnevnem tečaju. 

 

Zmanjšanje ali povečanje vrednosti naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, se 

izkazujejo kot neiztržena izguba ali neiztrženi dobiček pri naložbah. 

 

Negativne oziroma pozitivne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo nakupno ceno 

oziroma vrednostjo na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja se pri naložbi, izmerjeni po pošteni 

vrednosti prek poslovnega izida, izkazujejo kot iztržene izgube ali iztrženi dobički pri naložbah. 

 

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

 

Postavka Denarna sredstva zajema dobroimetje na posebnem denarnem računu investicijskega sklada 

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

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

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

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

kar določi upravljalec investicijskega sklada z zabeležko na depozitni pogodbi. Dodatna likvidna 

sredstva zajemajo predvsem depozite na odpoklic, ki se dnevno obrestujejo. 

 

Postavka Depoziti pri bankah zajema depozite pri domačih bankah, za katere se dnevno 

obračunavajo pripadajoče obresti, skladno s pogodbenimi določili.  

Postavka Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, zajemajo naložbe v vrednostne papirje in inštrumente 

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

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

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

referenčnem tečaju ECB, ki velja ob 24.00 uri obračunskega dne, ki ga objavi Banka Slovenije. 
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Postavka Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev zajema naložbe v inštrumente 

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

in je njihovo vrednost mogoče kadarkoli natančno določiti. 

 

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

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

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

trgu vrednostnih papirjev. 

 

Postavka Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi inštrumenti denarnega trga vključuje 

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

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

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

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

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

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

tečaju trga, na katerem so kupljeni. 

 

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

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

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

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

prevrednotujejo po referenčnem tečaju ECB. 

 

Postavka Poslovne obveznosti vključuje obveznosti za nakup vrednostnih papirjev in drugih finančnih 

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

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

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

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

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

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

Postavka Pasivne časovne razmejitve so kratkoročnega značaja in predstavljajo vnaprej vračunane 

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

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

Pasivne časovne razmejitve zajemajo: 

- vračunane stroške upravljavske provizije za pretekli mesec, 

- vračunane stroške skrbniške provizije za pretekli mesec, 

- stroške revidiranja letnih računovodskih izkazov in  

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

 

Postavka Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja zajema: 
 

• nominalno vrednost vplačanih enot premoženja, 

• vplačani presežek enot premoženja, 

• presežek iz prevrednotenja, 

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

• nerazdeljeni čisti dobiček ali čisto izgubo obračunskega obdobja. 

 

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

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

sklada. Prodaja enot premoženja investicijskega sklada se evidentira po metodi FIFO. 

 

 



Delniški vzajemni sklad Publikum Komet                                                                  Letno poročilo 2008 

 15 

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

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

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

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

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

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

zapadlosti v plačilo ali v vrednostne papirje razpoložljive za prodajo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

nabavni vrednosti. 

 

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj postavk v izkazu poslovnega izida 
 
Prihodki od obresti predstavljajo prihodke od obresti iz vrednostnih papirjev, obresti iz terjatev, 

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

računu). 

 

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

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

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

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

z vrednotenjem finančnih instrumentov, terjatev in obveznosti ter deviznih sredstev.  

 

Drugi prihodki vsebujejo druge izredne prihodke. 

 

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

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

poslovnega izida, izkazujejo kot iztrženi dobički pri naložbah. 

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

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

ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja. 

 

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

zaračunava družba za upravljanje v skladu s 123. členom ZISDU-1 in Sklepom o letnem in polletnem 

poročilu investicijskega sklada, ki določa sheme letnih in polletnih računovodskih izkazov 

investicijskega sklada, vsebino prilog s pojasnili, vrednotenje postavk v računovodskih izkazih, 

analitični kontni načrt ter pravila za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada (Uradni list 

RS, št. 119/08). Provizija za upravljanje je določena v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev 

vzajemnega sklada na letni ravni in znaša 2,5% čiste vrednosti sredstev sklada. Čista vrednost sredstev 

predstavlja razliko med skupnimi sredstvi sklada in obveznostmi sklada, izkazanimi v računovodskih 

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

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

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

tega obračunskega obdobja oziroma poslovnega leta.  
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Odhodki v zvezi z banko skrbnico predstavljajo obračunano provizijo za opravljanje skrbniških 

storitev, ki v skladu s pogodbo znaša 0,13% od povprečne čiste vrednosti sredstev. 
 
Družba za upravljanje je poleg provizije za upravljanje in skrbniške provizije iz sredstev vzajemnega 

sklada upravičena izvršiti plačila samo za tiste vrste stroškov v zvezi z upravljanjem vzajemnega 
sklada, ki so opredeljeni v drugem odstavku 124. člena ZISDU-1 in so določeni v pravilih 

upravljanja vzajemnega sklada. Ti stroški so: 

 

- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih  

vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma 

prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni 

družbi in borznemu posredniku); 

- stroški za provizije in drugi stroški, ki jih je na podlagi pogodbe treba plačati klirinško   

depotni družbi; 

- stroški plačilnega prometa; 

- stroški revidiranja letnega poročila vzajemnega sklada; 

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1; 

- stroški v zvezi z morebitnimi zahtevami in ugovori za račun vzajemnega sklada v vseh sodnih 

postopkih in postopkih pred državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma 

premoženje vzajemnega sklada; 

- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem vzajemnega sklada oziroma prometom s tem 

premoženjem. 

 

Skrbnik je iz sredstev vzajemnega sklada upravičen do povrnitve naslednjih stroškov: 

 

- stroškov za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji, izdanimi 

v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi; 

- stroškov hrambe vrednostnih papirjev vzajemnega sklada, s katerimi se trguje na organiziranih 

trgih v državah članicah oziroma tujih državah, pri drugih bankah oziroma finančnih 

organizacijah; 

- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevami in ugovori za račun vzajemnega sklada v vseh 

sodnih postopkih in postopkih pred državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti 

oziroma premoženje vzajemnega sklada. 

 

Drugi finančni odhodki predstavljajo negativne tečajne razlike. Negativne razlike med prodajno ceno 

prodanih naložb in njihovo nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan prejšnjega obračunskega 

obdobja se pri naložbah, izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, izkazujejo kot 

iztržene izgube pri naložbah. 

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

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

nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja. 

 

Drugi odhodki zajemajo predvsem stroške plačilnega prometa.  

 

Postavki izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja in izenačevanje prihodka za 
izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja zajemata izenačevanje, potrebno pri nakupu in 

prodaji enot premoženja v obravnavanem obračunskem obdobju. Naložbenik plača enoto premoženja 

po ceni, v kateri je poleg nominalne vrednosti vplačane enote premoženja zajet tudi sprotni dobiček ali 

sprotna izguba vzajemnega sklada. Če naložbenik udenari enoto premoženja, je v izplačilu poleg 

nominalne vrednosti vplačane enote premoženja zajet tudi sprotni dobiček ali izguba vzajemnega 

sklada. 
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4.4  Izkazovanje dobičkov 
 
Dokazani dobiček ali dokazana izguba pri finančnem sredstvu, izmerjenem po pošteni vrednosti prek 

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

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

neposredno v obveznostih do naložbenikov v enote premoženja kot povečanje (dobiček) ali 

zmanjšanje (izguba) presežka iz prevrednotenja, če je poštena vrednost finančnega sredstva, 

razpoložljivega za prodajo, manjša od njegove pripoznane vrednosti, se pripozna negativni presežek iz 

prevrednotenja. Izgube kot posledice prevrednotenja zaradi oslabitve, ki niso mogle biti poravnane s 

presežkom iz prevrednotenja, se pripoznajo kot izguba v poslovnem izidu. Dokazani dobiček ali 

izguba pri finančnem sredstvu, ki se izkazujejo po odplačni vrednosti, se dobiček ali izguba pripozna v 

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

pripoznanje. 

 

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

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

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

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

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

plačila oziroma najkasneje s prejemom plačila. 

 
 
4.5 Posebnosti vrednotenja premoženja vzajemnega sklada 
 
Za izkazovanje naložb v računovodskih izkazih vzajemnega sklada se upošteva SRS 3 (2006), skupaj s 

posebnostmi po SRS 38, navedenimi v tem poglavju. 

 

Obrestovani vrednostni papirji se izkazujejo z obrestmi vred v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj 

pri izdaji vrednostnih papirjev. 

 

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

Izkazujejo se po diskontirani nominalni vrednosti z obrestmi vred v skladu s pogoji, ki jih določi 

izdajatelj pri izdaji vrednostnih papirjev. 

 

Obveznice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo v 

neodplačani nominalni vrednosti, pomnoženi z zaključnim tečajem trga, na katerem so kupljene, in v 

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

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

 

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

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

izdaji obveznic. 

 

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

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

vrednostnih papirjev. 

 

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

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

vrednostnih papirjev. 

 

Udeležbene prednostne delnice se izkazujejo enako kot navadne delnice. 
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Navadne delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po 

zadnjem dnevnem tečaju. 

 

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

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

primerih skupnega ovrednotenja. 

 

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

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

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

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

prevrednotenja. Če je dokazana poštena vrednost manjša od knjigovodske, se za razliko oblikuje 

popravek vrednosti vrednostnega papirja. Zmanjšanje ali povečanje vrednosti naložbe, izmerjene po 

pošteni vrednosti prek poslovnega izida, se izkazuje kot neiztržena izguba ali neiztrženi dobiček pri 

naložbah. 

 

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

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

prodajo, njihovo prevrednotenje pa se evidentira v skladu s SRS 3 (2006).  

 

Pri ovrednotenju vrednostnega papirja s ceno na organiziranem trgu vrednostnih papirjev se upošteva 

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

vrednostnih papirjev, na katerih so bili vrednostni papirji kupljeni. 

 

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

ki ga objavi organizator trga in je rezultat opravljenih poslov. 

 

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

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

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

zapadlosti v plačilo. 

 

 

 4.6 Pojasnila o razdelitvi čistega dobička med obračunskim obdobjem 
 
V skladu s Pravili upravljanja in Prospektom sklada delniški vzajemni sklad Publikum Komet dobiček 

zadrži in ga izplača hkrati z izplačilom odkupne vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada. 

 

 

4.7 Zakonska podlaga izračunavanja vrednosti enote premoženja 
 
Vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, katere je izračunavala Publikum PDU, družba za 

upravljanje, d.d., in poročala Agenciji za trg vrednostnih papirjev, so bile izračunane na podlagi: 

 

� Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05, 68/05, 

28/06, 114/06, 92/07, 109/07, 65/08; v nadaljevanju ZISDU-1); 

� Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in 

upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in 

informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 101/08); 

� Sklepa o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 119/08). 
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 4.8 Podlaga za izračun vrednosti enote premoženja 
 

Vrednosti enote premoženja so bile izračunane na podlagi računovodskih izkazov delniškega 

vzajemnega sklada Publikum Komet. 

 

 

4.9 Pomembni poslovni dogodki, nastali po preteku poslovnega leta 
 
Družba za upravljanje Publikum PDU, d.d. je, dne 27.11.2008, pridobila dovoljenje Agencije za trg 

vrednostnih papirjev za oblikovanje krovnega sklada Publikum iz obstoječih enajstih vzajemnih 

skladov, ki jih upravlja. 

• Ključno prednost formiranja krovnega sklada, poleg optimizacije poslovanja, predstavlja 

predvsem odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Vlagatelj ob prenašanju sredstev med 

podskladi krovnega sklada Publikum ne bo prijavil davka na kapitalski dobiček, saj bo davčna 

obveznost za prijavo kapitalskega dobička nastopila šele v primeru prodaje investicijskih 

kuponov in izplačila na osebni račun. Omenjena davčna ugodnost predstavlja pomembno 

prednost v primerjavi z neposrednim investiranjem v vrednostne papirje. 

• Krovni sklad Publikum je sestavljen iz 11 podskladov. Vsebinsko ni razlik med podskladom 

in do sedaj obstoječim samostojnim vzajemnim skladom, ki ni krovni sklad. Krovni sklad 

nima svoje naložbene politike, ampak pravno vsebuje druge podsklade. Podskladi pa imajo 

vsak svojo naložbeno politiko. 

• Preoblikovanje obstoječih vzajemnih skladov v podsklade in njihova združitev v krovni sklad 

Publikum ne bosta v nobenem primeru vplivala na vrednosti enot premoženja vzajemnih 

skladov oziroma podskladov in na vplačila ter izplačila investicijskih kuponov vzajemnih 

skladov oziroma podskladov. Sredstva in obveznosti ter naložbene politike različnih 

podskladov v okviru krovnega sklada Publikum bodo enako strogo ločeni kot do sedaj v 

primeru posameznih vzajemnih skladov. 

• Cenejši in davčno ugodnejši prestopi med podskladi so prav gotovo med najpomembnejšimi 

novostmi. Tako sedaj ne bo več stroškov prehoda med podskladi, ki so bili zaračunani do 

sedaj (izjema le prenos sredstev iz Publikum Bond).  
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5. Razkritja in pojasnila k računovodskim izkazom 
 
5.1 Pojasnila k bilanci stanja 
 

Bilanca stanja na dan 31.12.2008 zajema naslednje postavke: 

 
 
SREDSTVA 

 
EUR 

 
% 

  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 
EUR 

 
% 

       

 
1. Denarna sredstva 

 
1.632 

 
1,32 

  
7. Poslovne obveznosti 

 
0 

 
0,00 

 
2. Vrednostni papirji in inštrumenti,  s katerimi  
    se trguje na org. trgu vrednostnih papirjev 

 
102.476 

 
82,98 

  
8. Pasivne časovne razmejitve 

 
1.102 

 
     0,89 

 
3. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi  
    inštrumenti denarnega trga 

 
0 

 
0,00 

  
9. Obveznosti do naložbenikov v enote  
    premoženja 

 
122.396  

 
99,11 

 
4. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov 

 
0 

 

 
0,00 

    

5. Depoziti pri bankah in posojila 19.390 15,7     
 
6. Terjatve 

 
0 

 
0,00 

 

    

 
SKUPAJ 

 
123.498 

 
100,00  

  
SKUPAJ 

 
123.498 

 
100,00 

 
 

Denarna sredstva v višini  1.632 EUR se nanašajo na denarna sredstva na transakcijskem računu.  

 

Dani depoziti v višini 19.390 EUR se nanašajo na kratkoročno vezani depozit pri banki Sparkasse 

d.d., št. pogodbe 5519/000148100. 

 

Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev, v višini 102.476 EUR predstavljajo naložbe v domače in tuje vrednostne 

papirje, s katerimi se trguje na borznem trgu in tujih trgih vrednostnih papirjev. 

 

Podrobna razčlenitev naložb v vrednostne papirje je razvidna iz Izkaza premoženja na dan 31.12.2008, 

ki je sestavni del letnega poročila. 

 

Naložbe v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (iz 

seznama organiziranih trgov, navedenih v Pravilih upravljanja), se vrednotijo po pošteni vrednosti 

preko poslovnega izida. Za vrednotenje se uporablja zaključni tečaj borze, na kateri so bili kupljeni 

vrednostni papirji.  

 

Pasivne časovne razmejitve v višini 1.102 EUR se nanašajo na vračunane stroške skrbniške provizije 

za mesec december v višini 9 EUR, vračunane stroške provizije za upravljanje za mesec december v 

višini 253 EUR in vračunane stroške revidiranja letnih poročil v višini 840 EUR. 

 
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja v višini 122.396 EUR zajemajo: 

• nominalno vrednost vplačanih enot premoženja v višini 126.511 EUR, 

• vplačani presežek enot premoženja v višini  -1.698 EUR,  

• nerazdeljeno čisto izgubo obračunskega obdobja v višini -2.417 EUR. 

 

Na dan 31.12.2008 je bilo v obtoku 126.510,7880 investicijskih kuponov, vrednost enega 

investicijskega kupona pa je znašala na zadnji obračunski dan v letu 31.12.2008 –  0,9675 EUR.  
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5.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida 
 

Izkaz poslovnega izida na dan 31.12.2008 zajema naslednje postavke: 

 

 

 EUR %   EUR % 

 

PRIHODKI 
 

    

ODHODKI 

  

       

1. Prihodki od obresti 1.405 11,61  7. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 1.085 7,47 
2. Prihodki od dividend 0 0,00  8. Odhodki v zvezi z banko skrbnico 49 0,34 
3. Iztrženi dobički pri naložbah 485 4,01  9. Odhodki v zvezi z revidiranjem 1.200 8,27 
4. Drugi finančni  prihodki 4.167 34,44  10. Odhodki v zvezi z obveščanjem delničarjev 0 0,00 
5. Neiztrženi dobički pri naložbah 6.042 49,94  11. Odhodki v zvezi s trgovanjem 656 4,52 
6. Drugi prihodki 0 0  12. Odhodki za obresti 0 0,00 
    13. Drugi finančni odhodki 6.467 44,55 
    14. Iztržene izgube pri naložbah 0 0 
    15. Neiztržene izgube pri naložbah 4.484 30,89 
    16. Drugi odhodki 575 3,96 
       
SKUPAJ 12.099 100,00  SKUPAJ 14.516 100,00 
       

ČISTA IZGUBA 

     
 

-2.417 

 

 
Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja 

 

 

 
-1.698 

 

Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote 
premoženja 
 
 

 

 

 
0 

 

 
NERAZDELJENA ČISTA IZGUBA 

 

 

 
-4.115 

 

 
 

Prihodki od obresti znašajo 1.405 EUR in obsegajo prihodke iz naslova obresti od danih depozitov v 

višini 1.390 EUR in  prihodke iz naslova obresti denarnih sredstev na transakcijskem in deviznem 

računu v višini 15 EUR.  

 

Drugi finančni prihodki v višini 4.167 EUR se nanašajo na pozitivne tečajne razlike iz naslova 

terjatev in obveznosti v tuji valuti v višini 3.611 EUR, pozitivne tečajne razlike iz prevrednotenja 

finančnih instrumentov v višini 556 EUR. 

 

Iztrženi dobički pri naložbah v skupni višini 485 EUR so posledica preseganja prodajne cene 

prodanih vrednostnih papirjev nad nakupno ceno in so bili doseženi s prodajo tujih in domačih delnic. 

 

Iztrženi dobički so nastali pri prodaji delnic, ki so razvidne iz spodnje tabele: 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                            v EUR 

• BOSSA TI BOSSA TICARET SANAYI ISLETME  485 

 
                                                                                                                                           

Neiztrženi dobički pri naložbah v višini 6.042 EUR zajemajo pozitivne razlike med dnevno tržno 

ceno naložb in nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja iz 

naslova vrednostnih papirjev na tujem in domačem trgu. 
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Razkritje posameznih vrst stroškov, opredeljenih v drugem odstavku 124. člena Zakona 
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1): 
 
 

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

sklada v višini 2,5% čiste vrednosti sredstev družbe in znašajo 1.085 EUR. 

 
V skladu z ZISDU-1 in Pravili upravljanja sklada je družba za upravljanje iz sredstev sklada 
upravičena izvršiti plačila za naslednje vrste stroškov: 
 

- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih 

vrednostnih papirjev znašajo 656 EUR in so zajeti v postavki odhodki v zvezi s trgovanjem;  
- stroški plačilnega prometa znašajo 575 EUR in so zajeti  v postavki drugi odhodki; 
- stroški revidiranja letnega poročila znašajo 1.200 EUR;  

- stroški v zvezi s storitvami skrbnika predstavljajo skrbniško provizijo v višini 39 EUR in 

stroške hrambe ter vodenja računov vrednostnih papirjev v višini 10 EUR. Oboji so zajeti v 

postavki odhodki v zvezi z banko skrbnico.  
 
Drugi finančni odhodki v višini 6.467 EUR predstavljajo negativne tečajne razlike iz naslova 

prevrednotenja tujih vrednostnih papirjev v višini 4.589 EUR, iz naslova terjatev in obveznosti v tuji 

valuti v višini 1.878 EUR. 

 
Neiztržene izgube pri naložbah v skupni višini 4.484 EUR zajemajo negativne razlike med dnevno 

tržno ceno naložb in nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja 

iz naslova vrednostnih papirjev na tujem ali domačem trgu. 

 

Čista izguba v obdobju od 07.07.2008 do 31.12.2008 znaša 2.417 EUR. 

 

Izenačevanje prihodka za vplačane investicijske kupone znaša 1.698 EUR. 
 
Nerazdeljena čista izguba v obdobju od 07.07.2008 do 31.12.2008 znaša 4.115 EUR. 
 
Čista izguba na enoto premoženja glede na število enot v obtoku na dan 31.12.2008 znaša -0,02 EUR. 

 
 
6. Ostala razkritja 
 
Vzajemni sklad ni davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), prav tako ni 

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

 

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

 

Vzajemni sklad na dan 31.12.2008 nima zastavljenih nobenih vrednostnih papirjev iz svojega 

portfelja. 
 

Izkaz gibanja števila enot premoženja v letu 2008 
 

Stanje 01.01.2008           0 

         

Vplačani investicijski kuponi v letu 2008           126.510,7880 

         

Izplačani investicijski kuponi v letu 2008           0 

         

Stanje 31.12.2008           126.510,7880 
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V delniški vzajemni sklad Publikum Komet je po stanju na dan 31. decembra 2008 vključenih 14 

vlagateljev, ki imajo skupaj v lasti 126.510,7880 enot premoženja vzajemnega sklada. Fizičnih oseb je 

13 in imajo skupaj 25.876,7938 enot premoženja, pravnih oseb pa 1 in ima 100.633,9942 enot 

premoženja vzajemnega sklada. 

Glede na število investitorjev prevladujejo fizične osebe, ki razpolagajo z do 1% vseh enot, saj je teh 

investitorjev 8 oziroma 57,14%. 

 

V celoti pa je struktura investitorjev na dan 31.12.2008 naslednja: 

 
 
   Delež lastništva 

        

Vlagatelji Število oseb 
Število enot 
premoženja 20% in več 5-20% 3-5% 1-3% do 1% 

                

Vsi vlagatelji 14 126.510,7880 1 1 1 3 8 

Fizične osebe 13 25.876,7938 0 1 1 3 8 

Pravne osebe 1 100.633,9942 1 0 0 0 0 

                

Nerezidenti 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

Pregled uporabljenih inštrumentov za obvladovanje tveganj 
 
Na področju obvladovanja tveganj ravna sklad v skladu z Načrtom za obvladovanje tveganj delniškega 

vzajemnega sklada Publikum Komet. Načrt opredeljuje posamezna tveganja, postopke za njihovo 

obvladovanje in osebe, odgovorne za obvladovanje teh tveganj. 

 

Področja obvladovanja tveganj so: 
 

- tveganje neizpolnitve obveznosti, 

- naložbeno tveganje, 

- likvidnostno tveganje, 

- valutno tveganje, 

- tveganje dolžniških vrednostnih papirjev in 

- tveganje skrbništva. 

 

Družba za upravljanje je v letu 2008 zagotavljala izvajanje postopkov za spremljanje izvajanja 

ukrepov za obvladovanje tveganj iz tretjega odstavka 65. člena ZISDU-1. 

 

 

Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada – TER 
 
Med stroške poslovanja vzajemnega sklada spadajo naslednji stroški, ki se izplačujejo iz sredstev  

vzajemnega sklada: 

 

� stroški za upravljavsko provizijo družbi za upravljanje; 

� stroški za storitve Klirinško depotne družbe iz prvega odstavka 61. člena Zakona o 

investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05, 68/05, 28/06, 

114/06, 92/07, 109/07, 65/08; v nadaljevanju ZISDU-1), razen stroškov povezanih z vnosom 

in izvršitvijo naloga (transakcijskih stroškov); 

� stroški plačilnega prometa; 

� stroški revidiranja letnega poročila vzajemnega sklada; 

� stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1; 
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� stroški v zvezi s sodnimi postopki družbe za upravljanje iz tretjega odstavka 57. člena in  

drugega odstavka 58. člena ZISDU- 1; 

� stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev; 

� stroški hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov 

posameznega investicijskega sklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah 

skladno z določbami 61.a člena ZISDU-1, razen stroškov povezanih z vnosom in izvršitvijo 

naloga (transakcijskih stroškov); 

� stroški v zvezi s sodnimi postopki skrbnika iz drugega odstavka 58. člena, četrtega odstavka 

138. člena in četrtega odstavka 182. člena ZISDU-1. 

 
Celotni stroški poslovanja (TER) vzajemnega sklada v zadnjih dvanajstih mesecih, to je v obdobju od 

01.01.2008 do 31.12.2008, znašajo 2,94% čiste vrednosti sredstev. TER vključuje vse stroške 

poslovanja vzajemnega sklada v navedenem obdobju, razen transakcijskih stroškov in njim primerljive 

stroške. 

 

Stopnja obrata naložb vzajemnega sklada – PTR 
 
Stopnja obrata naložb je kazalec, ki meri aktivnost upravljanja premoženja vzajemnega sklada, pri 

čemer velja, da višji kot je odstotek, bolj je upravljanje premoženja aktivno in večji so posledično 

transakcijski stroški, ki se plačujejo iz sredstev vzajemnega sklada. Stopnja obrata naložb v zadnjih 

dvanajstih mesecih, to je v obdobju od 01.01.2008 do 31.12.2008, znaša -9,47%. 

 
Naložbene tehnike in orodja upravljanja z naložbami vzajemnega sklada 
 
Družba za upravljanje za račun delniškega vzajemnega sklada Publikum Komet za namene varovanja 

pred tveganji ne uporablja posebnih tehnik in orodij, ki se nanašajo na tržne vrednostne papirje in 

instrumente denarnega trga.  

 

 

Zadolževanje vzajemnega sklada 
 
Delniški vzajemni sklad Publikum Komet  v letu 2008, kakor tudi na dan 31.12.2008, ni bil zadolžen.  

 

 
Razkritja nakupov in prodaj naložb, ki niso uvrščene med finančna sredstva, izmerjena 
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter stroškov neposredno povezanih z nakupi 
in prodajami teh naložb 
 

 
Delniški vzajemni sklad Publikum Komet na dan 31.12.2008 nima naložb, ki niso uvrščene med 

finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, in z njimi tudi v letu 2008 ni 

trgoval.  
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Večji nakupi in večje prodaje investicijskih kuponov 
 
Največje prodaje enot premoženj – deset največjih 
 

Datum VEP 
Število enot 
premoženja 

Vrednost enote 
premoženja 

12.08.2008 100.633,9942 0,9937 
07.11.2008 10.603,3294 0,9431 
22.10.2008 5.361,9303 0,9325 
24.07.2008 3.000,0000 1,0000 
24.07.2008 2.500,0000 1,0000 
30.07.2008 2.000,8003 0,9996 
20.10.2008 1.060,8954 0,9426 
01.12.2008 252,0600 0,9393 
01.12.2008 252,0600 0,9393 
30.07.2008 222,1188 0,9996 

 
 
Največji odkupi enot premoženja – ni bilo odkupov 

 
 
Objava dnevne vrednosti enote premoženja 
 
Dnevne vrednosti enote premoženja delniškega vzajemnega sklada Publikum Komet se dnevno 

pošiljajo in so dnevno objavljene v dnevnikih Večer, Delo, Dnevnik in Finance. Dnevne vrednosti 

enote premoženja so objavljene tudi na spletni strani družbe za upravljanje in se dnevno poročajo 

Agenciji za trg vrednostnih papirjev. 

 

 
Skupno ovrednotenje sredstev vzajemnega sklada 
 
Pri vrednotenju premoženja delniškega vzajemnega sklada Publikum Komet ni bila uporabljena 

metoda skupnega ovrednotenja.  

 

 

Prikaz vrednosti enote premoženja in čiste vrednosti sredstev na zadnji obračunski dan 
poslovnega leta v preteklih treh poslovnih letih 
 
 
  31.12.2008 31.12.2007 29.12.2006 

Čista vrednost sredstev v EUR 122.396,13 - - 

Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR 0,9675 - - 
 

Sklad je bil ustanovljen 07.07.2008, zato ne razpolaga s podatki za leto 2007 in leto 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Izkaz premoženja 

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

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

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

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

 
 
Družba za upravljanje:  PUBLIKUM PDU, d. d.  

          

Skrbnik:  BANKA KOPER d.d. 
          

Investicijska družba ali vzajemni sklad:  Delniški vzajemni skladi PUBLIKUM KOMET 
         

Dan/mesec/leto: 31.12.2008 
            

              

DEPOZITNA INSTITUCIJA OZNAKA DEPOZITA 

DRŽAVA 
DEPOZITNE 
INSTITUCIJE 

VREDNOST 
V EUR 

DELEŽ V 
SREDSTVIH 

SKLADA 
IZVIRNA 
VALUTA 

VREDNOST 
V IZVIRNI 
VALUTI      

2. DEPOZITI IN POSOJILA     19.390,18 15,70          
2.1 Dani depoziti z namenom doseganja 
naložbenih ciljev     19.390,18 15,70          
2.1.1   - bankam in drugim kreditnim 
inštitucijam s sedežem v Republiki Sloveniji     19.390,18 15,70          

    KÄRTNER SPARKASSE AG 
DEP. SPARKASSE, 
5519/0001481-00 SI 19.390,18 15,70 EUR 19.390,18      

              

              

VREDNOST V € PO IZVIRNI VALUTI 

IZDAJATELJ 
OZNAKA 

NALOŽBE 
DRŽAVA 

IZDAJATELJA 

ŠTEVILO 
VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV 
VREDNOST 

V EUR 

DELEŽ 
V 

IZDAJI 
VP 

DELEŽ 
V SRED. 
SKLADA 

IZVIRNA 
VALUTA 

VREDNOST 
V IZVIRNI 
VALUTI EUR KRW MXN TRY USD 

3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI 
DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE 
TRGUJE NA ORG. TRGU VP       102.476,21   82,98       26.108,54 4.736,58 30.695,05 40.936,04 
3.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na 
org. trgu VP       102.476,21   82,98       26.108,54 4.736,58 30.695,05 40.936,04 
3.1.2 Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu       102.476,21   82,98       26.108,54 4.736,58 30.695,05 40.936,04 
3.1.2.1 Vrednostni papirji, s katerimi se trguje 
na borzi VP       102.476,21   82,98       26.108,54 4.736,58 30.695,05 40.936,04 

3.1.2.1.1 Lastniški vrednostni papirji       102.476,21   82,98       26.108,54 4.736,58 30.695,05 40.936,04 

3.1.2.1.1.1   - Delnice gospodarskih družb       96.752,99   78,34       26.108,54 4.736,58 30.695,05 35.212,82 
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    POSCO PKX US KOR 80 4.325,64 0,00 3,50 USD 6.019,99         4.325,64 

    LIG INSURANCE CO LTD 002550 KS KOR 520 3.336,36 0,00 2,70 KRW 6.135.999,77   3.336,36       

    FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR FMX US MEX 300 6.494,93 0,00 5,26 USD 9.038,99         6.494,93 

    Samsung Electronics SMSN LI KOR 50 6.287,27 0,00 5,09 USD 8.749,99         6.287,27 

    BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS BIMAS TI TUR 470 7.053,94 0,00 5,71 TRY 15.157,51       7.053,94   

    KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 
KIMBERA 
MM MEX 2.000 4.736,58 0,00 3,84 MXN 91.100,06     4.736,58     

    TURKCELL ILETISIM HIZMET TKC US TUR 500 5.238,20 0,00 4,24 USD 7.290,00         5.238,20 

    TUPRAS-TURKIYE PETROL  TUPRS TI TUR 500 3.769,55 0,00 3,05 TRY 8.100,01       3.769,55   

    AMERICA MOVIL-ADR AMX US MEX 250 5.566,93 0,00 4,51 USD 7.747,50         5.566,93 

    Garanti Bankasi GARAN TI TUR 3.500 4.234,92 0,00 3,43 TRY 9.100,00       4.234,92   

    TURK HAVA YOLLARI AO THYAO TI TUR 1.500 3.978,97 0,00 3,22 TRY 8.550,01       3.978,97   

    Selcuk Ezca Deposu Ticaret ve Sanayi AS SELEC TI TUR 11.500 7.224,96 0,00 5,85 TRY 15.524,99       7.224,96   

    SK TELECOM 017670 KS KOR 40 4.545,63 0,00 3,68 KRW 8.360.004,50   4.545,63       

    GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR TV US MEX 680 7.299,85 0,00 5,91 USD 10.159,20         7.299,85 

    WOONGJIN COWAY CO LTD 021240 KS KOR 300 4.347,16 0,00 3,52 KRW 7.994.992,37   4.347,16       

    KOREA GAS CORPORATION 036460 KS KOR 120 3.751,77 0,00 3,04 KRW 6.899.992,76   3.751,77       

    COCA-COLA ICECEK CCOLA TI TUR 1.500 4.432,71 0,00 3,59 TRY 9.525,01       4.432,71   

    SHINGSEAGAE CO LTD 004170 KS KOR 18 4.717,45 0,00 3,82 KRW 8.676.003,82   4.717,45       

    LG DACOM CORP 015940 KS KOR 500 5.410,17 0,00 4,38 KRW 9.950.005,95   5.410,17       
3.1.2.1.1.2   - Delnice zaprtih investicijskih 
skladov       5.723,22   4,63             5.723,22 

    Turkish Investment Fund Inc. TKF US TUR 1.350 5.723,22 0,00 4,63 USD 7.965,01         5.723,22 

PREMOŽENJE SKUPAJ    121.866,39  98,68   0,00 26.108,54 4.736,58 30.695,05 40.936,04 

              

              

1. DENARNA SREDSTVA       1.632,13   1,32     1.632,13 0,00   0,00 0,00 
    1.1 Denarna sredstva na posebnem računu 
investicijskega sklada       1.632,13   1,32     1.632,13 0,00   0,00 0,00 

              

VSA SREDSTVA    123.498,52  100,00   1.632,13 26.108,54 4.736,58 30.695,05 40.936,04 
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