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2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 

2.1. Splošno o družbi 

2.1.1. Uvodna predstavitev družbe in lastniška struktura družbe 

2.1.1.1. Sedež, pravna oblika, država  

Sodni register 

Firma    KRONA SENIOR Posebna investicijska družba d.d. 

Skrajšana firma   KRONA SENIOR ID d.d. 

Pravna oblika   delniška družba 

Sedež   Štefanova 13a, 1000 Ljubljana 

Vpis pri   Okrožno sodišče v Ljubljani 

Datum vpisa   28.02.1995 

Številka vpisa   srg 95/00716 

Registerski vložek  1/26074/00 

Osnovni kapital   7.317.042.800,00 SIT 

Država   Slovenija 

 

2.1.1.2. Lastniška struktura na dan 31.12.2004 

 število delež 

Delničar delnic v % 

 posameznega v cel.številu 

 imetnika izdanih delnic 

NLB d.d., Ljubljana 6.921.253 9,46 

Pulsar holding d.d., Ljubljana 6.684.852 9,14 

Finira d.d., Ljubljana 5.793.264 7,92 

Fondinvest d.d., Ljubljana 5.129.541 7,01 

DUS Krona d.o.o., Ljubljana 2.894.980 3,96 

Cebfin d.o.o., Ljubljana 1.397.875 1,91 

Krona Holding d.d., Ljubljana 1.162.591 1,59 

Prifo d.o.o., Koper 1.114.262 1,52 

Delničarji pod 1 % lastništva 42.071.810 57,50 

skupaj  73.170.428 100,00 

 

2.1.2. Narava poslovanja in dejavnost 

 KRONA SENIOR ID d.d., Ljubljana je registrirana za opravljanje naslednjih dejavnosti: 

o drugo finančno posredništvo, d.n. 

Posle upravljanja  KRONA SENIOR ID d.d., Ljubljana opravlja KRONA, družba za upravljanje investicijskih skladov in 
družb d.o.o.na podlagi Pogodbe o upravljanju pooblaščene investicijske družbe KRONA SENIOR ID d.d. Ljubljana, z dne 
01.12.2003.  

Plačilni promet  KRONA SENIOR ID d.d., Ljubljana opravlja preko transakcijskega računa 02010-0014999755 pri Novi 
Ljubljanski banki d.d., Ljubljana.  

 

2.1.3. Organi  KRONA SENIOR ID d.d., Ljubljana 

2.1.3.1. Vodstvo družbe 

Družbo so do 22.06.2004 zastopli direktor skupaj s prokuristom v skladu s statutom družbe, Zakonom o gospodarskih 
družbah in Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU). 

o g. TEPINA JOŽE -  direktor družbe za 5 letni mandat od 06.09.1999 dalje,  

o g. IVAN PAJEK – prokurist od 05.09.2003 dalje, 
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o mag. URBAN BELIČ – prokurist od 05.09.2003 dalje. 

Od 22.06.dalje, skladno s statutom družbe funkcijo uprave družbe opravlja DUS Krona d.o.o., ki jo zastopata člana 
uprave mag. Urban Belič in Ivan Pajek 

2.1.3.2. Nadzorni svet  

Štiriletni mandat je 10.02.2003, po sklepu skupščine nastopil nadzorni svet v naslednji sestavi:  

o g. Cveto Kobal,  

o g. Stanislav Hvale,  

o g. Ivan Winkler,  

o mag. Alojzij Cuznar, 

o g. Roman Mazi,  

o g. Franci Žmavc,  

o g. Samo Primožič.  

G. Samo Primožič je, z veljavnostjo na dan izjave to je 07.11.2004, podal nepreklicno odstopno izjavo na članstvo v 
nadzornem svetu.  

G. Roman Mazi je, z veljavnostjo na dan izjave to je 06.01.2005, podal nepreklicno odstopno izjavo na članstvo v 
nadzornem svetu.  

 

2.1.4. Uskladitev  KRONA SENIOR ID d.d., Ljubljana z zakonskimi določili 

Družba mora v 18 mesecih od izreka odločbe Agencije št. 59/19/AG-03-(763), z dne 24.12.2003: 

o Skleniti pogodbo o opravljanju skrbiniških storitev (potrebno dovoljenje ATVP); 

o Uskladiti prospekt in izvleček prospekta; 

o Uskladiti statut družbe z zakonskimi določili; 
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3. POROČILO UPRAVE 

3.1. Poslovne aktivnosti 

 

Osnovne poslovne aktivnosti družbe KRONA SENIOR ID d.d. so bile v letu 2004 usmerjene v izvajanje poslovne politike, 
oblikovane s soglasjem nadzornega sveta družbe.  

 

Poslovna politika je temeljila na usklajevanju portfelja v likvidnejšo obliko v smislu dezinvestiranja netržnih vrednostnih 
papirjev iz portfelja ob investiranju v naložbe borznega trga pri Ljubljanski borzi in oblikovanju naložb v denarne bančne 
depozite. Tako se je delež netržnih vrednostnih papirjev v strukturi sredstev, ki je konec leta 2003 znašal 19,65%, zmanjšal 
na 12,37%, povečala pa sta se deleža naložb v vrednostne papirje borznega trga  iz 62,96% na 63,44% in kratkoročni 
denarni depoziti pri domačih bankah, ki so iz 10,40% vseh sredstev povečali na 17,10% vseh sredstev družbe. 

 

Donosnost tržnega dela portfelja družbe v primerjavi s primerljivimi mešanimi vzajemnimi skladi, ki so v letu 2004, 
dosegali 17,07% donos, ob upoštevanju sprememb porfelja kaže, da donos v enakem obdobju znaša 24,36%. Zaradi 
povečane varnosti naložb in zaradi relativno visokih nakupnih cen vrednostnih papirjev pri Ljubljanski borzi, se je velik del 
prostih denarnih sredstev usmeril v obveznice z dobro boniteto, donosnostjo in relativno likvidnostjo. Pri tem pa seveda velja 
dejstvo, da obveznice in denarni depoziti, dosegajo slabše donose od borznega indeksa.  

 

Med naložbami v vrednostne papirje borznega trga konec leta prevladujejo delnice uspešnih podjetij z veliko borzno 
kapitalizacijo. Med drugimi so najopaznejše delnice družb Mercator d.d., Krka d.d., Petrol d.d. in Gorenje d.d., ki skupaj 
predstavljajo kar dobrih 50,35% vseh naložb sklada. Cilj take naložbene politike je bil povečati stopnjo likvidnosti portfelja ob 
istočasnem zasledovanju cilja donosnosti in varnosti. 

 

3.2. Poslovni rezultat 

 

Izhajajoč iz tržnih dogajanj v letu 2004 in ob upoštevanju aktivnosti upravljanja lahko trdimo, da poslovni rezultat družbe 
kaže, da je bilo poslovanje družbe v letu 2004 uspešno in učinkovito. 

 

Prihodke družbe, ki so v letu 2004 znašali 1.838.146 tisoč SIT in so bili v primerjavi z letom 2003 višji kar za 56,15%  v 
največji meri predstavljajo iztrženi dobički pri naložbah. 

 

Odhodke, ki so bili oblikovani v višini 354.546 tisoč SIT, predstavljajo predvsem odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 
in iztržene izgube pri naložbah.  

 

Razlika navedenih prihodkov in odhodkov je oblikovan dobiček obračunskega obdobja v znesku 1.483.600 tisoč SIT. 

 

3.3. Pričakovani razvoj družbe 

 

Tudi v bodoče bo vodena poslovna politika, ki bo vodila v optimalno kombinacijo vrednostnih papirjev z vidika njihove 
donosnosti, stabilnosti in likvidnosti. Svoja sredstva bo družba tudi v bodoče nalagala v naložbe, ki bodo omogočale stalne in 
stabilne dohodke za investitorje kot tudi v naložbe, ki bodo dosegale kapitalske dobičke. 

 

Glede na dejstvo, da mora družba voditi poslovno politiko skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje (ZISDU-1), ki opredeljuje potrebno uskladitev investicijskih družb, bo v naslednjem obdobju pomemben del 
aktivnosti povezan s zahtevanimi uskladitvami. 

 

Zakon omogoča tudi širše možnosti investiranja, zato se v bodoče namerava ustrezno prilagoditi tudi naložbeno politiko 
družbe, predvsem z vidika nastopanja na tujih organiziranih trgih kapitala in možnostmi investiranja v nove vrste dovoljenih 
naložb. 
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4. Poročilo o reviziji 
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5. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

5.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2004 

 

v 000 SIT pojasnilo 31-dec-04 31-dec-03 Index 

SREDSTVA     

Denarna sredstva 6.2.1. 1.237 41.270 3,00  

Obveznice Republike Slovenije  993.962 786.570 0,00  

Navadne delnice - borzna kotacija  7.773.781 6.831.278 113,80  

Navadne delnice - prosti trg  700.530 374.025 187,29  

Domače obveznice gosp.družb - prosti trg  1.105.190 665.891 0,00  

Delnice ki ne kotirajo na organiziranem trgu  2.735.937 4.311.341 63,46  

Popravek vrednosti drugih dolgor.vredn.papirjev  -867.649 -1.854.887 46,78  

Dolgoročni vrednostni papirji 6.2.2. 12.441.751 11.114.218 111,94  

Kratkoročno dani depoziti 6.2.3. 2.581.200 1.299.800 198,58  

Terjatve iz naslova obresti za dana posojila in depozite  24.679 9.440 261,43  

Terjatve za prodane vrednostne papirje  50.233 36.579 0,00  

Terjatve 6.2.4. 74.912 46.019 162,78  

Skupaj sredstva   15.099.100 12.501.307 120,78  

     

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV         

Poslovne obveznosti 6.2.5. 20.132 16.033 125,57  

Čisti neiztrženi dobički pri naložbah 6.2.6. 3.674.947 2.564.853 0,00  

Osnovni kapital  7.317.043 7.317.043 100,00  

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  1.483.600 -366.626 -404,66  

Prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala  2.603.378 2.970.004 87,66  

Kapital 6.2.7. 11.404.021 9.920.421 114,96  

Skupaj obveznosti do virov sredstev   15.099.100 12.501.307 120,78  
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5.2. Izkaz poslovnega izida za leto 2004 

 

v 000 SIT pojasnilo leto 2004 leto 2003 Index 

Prihodki od obresti 6.3.1. 287.907 351.002 82,02  

Prihodki od dividend 6.3.2. 190.563 198.212 96,14  

Iztrženi dobički pri naložbah 6.3.3. 1.359.600 627.905 216,53  

Drugi prihodki 6.3.4. 76 16 475,00  

SKUPAJ PRIHODKI  1.838.146 1.177.135 156,15  

     

Odhodki za upravljalsko provizijo 6.3.5. 211.631 174.617 121,20  

Iztržene izgube pri naložbah 6.3.6. 102.326 1.257.550 8,14  

Odhodki za popravke vrednosti naložb 6.3.7. 0 85.430 0,00  

Odhodki v zvezi s posredovanjem vred.papirjev 6.3.8. 8.287 3.784 219,00  

Drugi odhodki 6.3.9 in 6.3.10 32.302 22.380 144,33  

SKUPAJ ODHODKI  354.546 1.543.761 22,97  

        

Dobiček / izguba 6.3.11. 1.483.600 -366.626 -404,66  

Davek iz dobička 6.3.12. 0  0   

ČISTI DOBIČEK / IZGUBA   1.483.600 -366.626   
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5.3. Izkaz finančnega izida za leto 2004 

 

 v 000 SIT leto 2004 leto 2003 

 ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 41.270 40.786 

     

+ Pritoki brez iztrženih dobičkov pri naložbah 478.547 549.230 

+/- Pritoki (Odtoki) zaradi nab.vredn.naložb -1.327.533 -918.874 

- Odtoki brez iztrženih izgub -252.220 -286.210 

= ČISTI PRITOKI OD UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM -1.059.936 -615.068 

      

+ Iztrženi dobički (izgube). pri prodajinaložb 1.257.273 -629.646 

    

= ČISTI PRITOKI OD IZTRŽENIH DOBIČKOV (IZGUB) 197.337 -1.244.714 

+ Povečanje obveznosti 4.100 0 

- Zmanjšanje obveznosti 0 -83.061 

- Povečanje terjatev -1.310.293 -84.596 

- Povečanje čistega iztrženega dobička 1.110.093 1.453.641 

    

 KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 1.237 41.270 
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5.4. Izkaz gibanja kapitala 

 

 Osnovni Preneseni Dobiček Prevrednot.  

 kapital poslovni (izguba) popravek Skupaj 

  izid obdobja   

v 000 SIT      

           

Stanje 31.12.2002 7.317.043 0 -1.446.892 4.416.896 10.287.047 

      

PREMIKI V KAPITAL      

Izguba poslovnega leta 0 0 -366.626 0 -366.626 

PREMIKI V KAPITALU      

Prenos rezultata 0 0 1.446.892 -1.446.892 0 

PREMIKI IZ KAPITALA      

- 0  0 0 0 

           

Stanje 31.12.2003 7.317.043 0 -366.626 2.970.004 9.920.421 

      

PREMIKI V KAPITAL      

Dobiček poslovnega leta 0 0 1.483.600 0 1.483.600 

PREMIKI V KAPITALU     0 

Prenos rezultata 0 0 366.626 -366.626 0 

PREMIKI IZ KAPITALA     0 

- 0 0 0 0 0 

           

Stanje 31.12.2004 7.317.043 0 1.483.600 2.603.378 11.404.021 
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5.5. Izkaz premoženja na dan 31.12.2004 

 

Zap. Izdajatelj dolgoročnega vred. Papirja Količina 
Vrednost  

(v 000 SIT) % % 

št.  31.12.2004 31.12.2004 emisije sredstev 

      

Domače obveznice z borzno kotacijo     

1 obveznice RS 21 4.668    43.646 0,23% 0,29% 

2 obveznice RS 29 8.507   236.653 1,55% 1,57% 

3 obveznice RS 36    91       982 0,08% 0,01% 

4 obveznice RS 38 5.793   167.983 0,58% 1,11% 

5 obveznice RS 39 388.890   323.862 1,30% 2,14% 

6 obveznice RS 48 8.700   220.835 1,45% 1,46% 

 Skupaj  993.961  6,58% 

      

Domače delnice z borzno kotacijo     

1   GORENJE D.D., VELENJE  148.327       960.256 1,22% 6,36% 

2   INTEREUROPA D.D., KOPER   64.740       481.799 0,82% 3,19% 

3   KRKA D.D., NOVO MESTO   17.813     1.504.886 0,50% 9,97% 

4   MERCATOR D.D., LJUBLJANA   36.608     1.465.973 1,14% 9,71% 

5   MLINOTEST D.D., AJDOVŠČINA   17.078        34.139 0,71% 0,23% 

6   PETROL D.D., LJUBLJANA   21.131     1.393.449 1,01% 9,23% 

7   PIVOVARNA LAŠKO D.D., LAŠKO   91.358       656.230 2,06% 4,35% 

8   PIVOVARNA UNION D.D., LJUBLJANA      118         8.437 0,00% 0,06% 

9   SAVA D.D., KRANJ    4.684       205.937 0,23% 1,36% 

10   TERME D.D., ČATEŽ   27.320   1.062.676 6,07% 7,04% 

 Skupaj  7.773.782  51,49% 

      

Domače delnice na prostem trgu     

1   DZS D.D., LJUBLJANA  29.569     162.596 2,07% 1,08% 

2   JUTEKS D.D., ŽALEC   9.041     300.120 1,41% 1,99% 

3   SATURNUS-EMBALAŽA D.D., LJUBLJANA   4.247     196.112 4,94% 1,30% 

4   KD GROUP D.D., LJUBLJANA     425      41.703 0,23% 0,28% 

 Skupaj  700.531  4,64% 

      

Domače obveznice na prostem trgu     

1   POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D., MARIBOR  1.001     112.920 6,67% 0,75% 

2   SOD D.D., LJUBLJANA  76.425     992.270 0,73% 6,57% 

 Skupaj  1.105.190  7,32% 

      

 borzni in prosti trg skupaj   10.573.464   70,03% 
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Izkaz premoženja na dan 31.12.2004 (nadaljevanje) 

    

Zap. Izdajatelj dolgoročnega vred. Papirja Količina 
Vrednost  

(v 000 SIT) % % 

št.  31.12.2004 31.12.2004 emisije sredstev 

      

Delnice ki ne kotirajo na organiziranem trgu     

1   CIMOS INTERNATIONAL D.D., KOPER  200.108     278.985 1,20% 1,85% 

2   STEKLARNA HRASTNIK D.D., HRASTNIK  52.746     114.943 3,74% 0,76% 

3   DELO-TISKARNA D.D., LJUBLJANA  3.868       5.802 0,40% 0,04% 

4   HIT NOVA GORICA D.D., NOVA GORICA  148.797     110.062 2,19% 0,73% 

5   HOLDING IMV D.D., LJUBLJANA  356.992     593.892 6,71% 3,93% 

6   MINERVO D.D., LJUBLJANA  73.642     194.255 14,86% 1,29% 

7   TELEKOM D.D., LJUBLJANA  18.722     570.350 0,29% 3,78% 

 skupaj nekotirajoči vrednostni papirji    1.868.289  12,37% 

      

I SKUPAJ vred.papirji in deleži   12.441.753   82,40% 

      

2 bančni depoziti  2.581.200  17,10% 

      

II SKUPAJ naložbe   15.022.953   99,50% 
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5.6. Izkaz večjih sprememb premoženja v letu 2004 

 

  nakupna   nakupna  pogodbena  

 Naložbe   količina   vrednost  Stranka 

    (v 000 SIT)    

HOLDING IMV D.D., LJ 195.482     325.204 ARKADA HOLDING D.D., LJ 

TELEKOM SLOVENIJE D.D., LJ 9.500     277.638 ZVON DVA HOLDING D.D., MB 

SAVA D.D., KRANJ 4.684     174.548 GBD D.O.O., KRANJ 

HOLDING IMV D.D., LJ 101.691     169.173 AKTIVA AVANT D.D., LJ 

JUTEKS D.D., ŽALEC 5.900     149.978 ZLATA MONETA I D.D., MB 

HOLDING IMV D.D., LJ 59.819     99.515 CERTIUS INVEST D.D., LJ 

HOTELI BERNARDIN D.D., PORTOROŽ 110.000     99.000 ZVON DVA HOLDING D.D., MB 

OBVEZNICE SOS 2E 6.150     80.878 GBD D.O.O., KRANJ 

OBVEZNICE SOS 2E 3.343     43.592 GBD D.O.O., KRANJ 

SATURNUS EMBALAŽA D.D., LJ 975     42.900 ARGONOS D.O.O., LJ 

    

  prodajna   prodajna  pogodbena  

  količina   vrednost  Stranka 

    (v 000 SIT)    

HOTELI BERNARDIN D.D., PORTOROŽ 549.914     670.895 ISTRABENZ D.D., KOPER 

KEMOFARMACIJA D.D., LJ 29.653     400.316 ILIRIKA D.D., LJ 

KRKA D.D., NOVO MESTO 5.000     320.000 HOLDING IMV D.D., LJ 

ELEKTRO LJUBLJANA D.D., LJUBLJANA 45.530     49.172 VIPA Holding d.d., NG 

KRKA D.D., NOVO MESTO 450     37.125 DEŽELNA BANKA D.D., LJ 

KRKA D.D., NOVO MESTO 450     36.675 DEŽELNA BANKA D.D., LJ 

KRKA D.D., NOVO MESTO 400     33.800 ARGONOS D.O.O., LJ 

JUTEKS D.D., ŽALEC 1.000     33.200 ARGONOS D.O.O., LJ 

GORENJE D.D., VELENJE 6.000     31.800 ARGONOS D.O.O., LJ 

KRKA D.D., NOVO MESTO 400     30.280 NOVA LB D.D., LJ 
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6. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
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6.1. Predpisi, splošni akti in računovodske smernice 

6.1.1. Predmet revidiranja 

Opravljeno je bilo revidiranje naslednjih računovodskih izkazov  KRONA SENIOR d.d., Ljubljana za leto 2004: 

o bilance stanja na dan 31. decembra 2004,  

o izkaza poslovnega izida,  

o izkaza gibanja kapitala, 

o izkaza finančnega izida za leto 2004 in  

o pojasnil k računovodskim izkazom. 

 

6.1.2. Podlaga za sestavljanje računovodskih izkazov 

Družbe za upravljanje (v nadaljevanju DZU) so v skladu z določbami 116. člena Zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje dolžne zagotoviti revidiranje računovodskih izkazov investicijske družbe in pooblaščene investicijske 
družbe. 

Revidiranje računovodskih izkazov je bilo opravljeno v skladu z naslednjimi predpisi: 

o Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju ZISDU), (Uradni list RS 6/94, 68/96, 
25/97, 32/97,10/98, 26/99, 56/99 in 61/00), 

o Sklepom o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada (Uradni list RS 5/95, 
23/95, 16/96, 91/98, 92/99, 110/99 in 109/01), 

o Sklepom o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS 16/96, 8/97, 
popr.19/96, 3/97, 56/97 in 43/01), 

o nvesticijskega sklada in vrednosti enote premoženja 
vzajemnega sklada (Uradni list RS 5/95, 23/95, 16/96 in 15/97), 

o Prospekta in pravil o upravljanju investicijskega sklada, 

o Uresničevanjem 93., 99. do 140. člena in 109. člena ZISDU in 

o Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb ( 
Ur.l. 50/99) 

Posebnega slovenskega računovodskega standarda, ki bi urejal izkazovanje in vrednotenje postavk bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida investicijskih družb ni, zato so postavke v izkazih izkazane v skladu z obstoječimi slovenskimi 
računovodskimi standardi, kjer je to mogoče, drugače pa so upoštevani zgoraj navedeni predpisi. 

 

6.1.3. Uporabljene računovodske smernice pri sestavljanju računovodskih izkazov 

o Denarna sredstva 

Denarna sredstva vsebujejo knjižni denar na računu pri banki. 

o Dolgoročni vrednostni papirji 

Dolgoročne finančne naložbe se v začetku izkazujejo po nakupni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna ali druga 
sredstva. Vrednotijo se po dnevni tržni oziroma udenarljivi vrednosti, razen v primeru skupnega ovrednotenja. 

Delnice, ki kotirajo na borzi oziroma so na prostem trgu, so vrednotene po tržni ceni na dan vrednotenja. Delnice, s 
katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, so vrednotene po nakupni ceni, če je ta nižja od knjigovodske vrednosti po 
stanju na dan 31.12.2003, oziroma po knjigovodski vrednosti. 

o Denarni depoziti in posojila 

Denarni depoziti pri bankah, ki se izkazujejo v nominalni vrednosti brez pripisa pogodbenih obresti. 

o Obveznosti 

Obveznosti vključujejo obveznosti do družbe za upravljanje. Obveznosti se izkazujejo nepobotane z morebitnimi 
terjatvami. 

o Čisti neiztrženi dobički pri naložbah 

Neitrženi dobički pri naložbah so rezultat povečanja tržne vrednosti posamezne dolgoročne naložbe investicijskega 
sklada (to ni posledica obračunanih obresti ali drugih donosov), ki pa še ni bila vnovčena. V skladu z načelom previdnosti 
bilanciranja se neriztrženi dobički pri naložbah ne izkažejo kot prihodek v izkazu poslovnega izida, ampak šele takrat, ko so 
iztrženi. V bilanci stanja se izkazujejo pobotani z neiztrženimi izgubami pri naložbah v primeru, da je njihov saldo večji od 
salda neiztrženih izgub pri naložbah. 
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o Kapital 

Osnovni kapital predstavlja nominalno vrednost izdanih delnic, pomnoženo z njihovim številom. Splošni prevrednotovalni 
popravek kapitala pa predstavlja kumulativni učinek revalorizacije kapitala do 31.12.2001. 

o Prihodki od obresti in dividend 

Med prihodke od obresti so vključene vse obresti na vse terjatve, vrednostne papirje in depozite do dneva, za katerega 
se dela izkaz poslovnega izida. 

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

o Iztrženi dobički pri naložbah 

Iztrženi dobički pri naložbah zajemajo vse pozitivne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo nakupno ceno 
oziroma vrednostjo po stanju 31. decembra preteklega leta. 

o Drugi prihodki oziroma drugi odhodki 

Vsebujejo druge prihodke (odhodke) družbe. 

o Iztržene in neiztržene izgube pri naložbah 

Iztržene izgube pri naložbah zajemajo vse negativne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo nakupno 
ceno oziroma vrednostjo po stanju 31. decembra preteklega leta. 

Neiztržene izgube pri naložbah so rezultat znižanja tržne vrednosti posamezne dolgoročne naložbe investicijskega 
sklada (to ni posledica obračunanih obresti ali drugih donosov), ki pa še ni bila realizirana. Neiztržene izgube pri naložbah so 
v izkazu poslovnega izida pobotane z neiztrženimi dobički pri naložbah. V skladu z načelom previdnosti bilanciranja se 
presežek neiztrženih izgub pri naložbah nad neiztrženimi dobički pri naložbah izkaže kot odhodek v izkazu poslovnega izida 
obdobja, na katerega se nanašajo. Neiztržene izgube pri naložbah so v izkazu poslovnega izida pobotane z neiztržen imi 
dobički pri naložbah. 

o Odhodki iz upravljanja 

Družba je v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in v skladu z Metodologijo za izračun 
čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada dolžna družbi za upravljanje plačevati provizijo za upravljanje. Provizija ne 
sme presegati 3% povprečne letne čiste vrednosti sredstev pooblaščene investicijske družbe. Prvih pet let po ustanovitvi se 
za del provizije v višini 1% povprečne letne čiste vrednosti sredstev izdajo delnice in sicer eno petino teh delnic za vsako 
leto. Ostala provizija v višini 2% od iste osnove pa se plačuje v denarju. V skladu z Metodologijo za izračun čiste vrednosti 
sredstev investicijskega sklada (Uradni list RS številka 5/95), se čista vrednost sredstev izračuna tako, da se od vseh 
sredstev odštejejo obveznosti in rezervacije pooblaščene investicijske družbe. 

Z dnem uveljavitve ZISDU-1 je družba za upravljanje upravičena do 1,5 % povprečne letne čiste vrednostni sredstev 
investicijskega sklada. Provizija je plačljiva v denarju. 

o Popravek vrednosti dolgoročnih finančnih naložb 

Družba izkazuje popravke vrednosti dolgoročnih finančnih naložb kot razliko med višjo nakupno in nižjo zadnjo znano 
knjigovodsko vrednostjo delnic po stanju na dan 31. decembra 2003, ki ne kotirajo na borzi. 

o Izkaz premoženja in izkaz pomembnejših sprememb premoženja 

Izkaz premoženja družbe predstavlja pregled vseh naložb v vrednostne papirje ali druge finančne instrumente: 
- po številu, za posameznega izdajatelja; 
- po kvaliteti (borzni trg, prosti trg, nekotirajoči); 
- po tržni vrednosti za kotirajoče vrednostne papirje (za nekotirajoče pa po nabavni oz. knjigovodski 

vrednosti, glede na to, katera je nižja); 
- odstotku v primerjavi z vsemi sredstvi sklada. 

o Obveznosti, ki se plačujejo v breme družbe 

Obveznosti, ki se plačujejo v breme družbe so stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev, zmanjšani 
za strošek borzno posredniške družbe ali banke ter stroški obresti iz kreditov, ki jih družba za upravljanje najema za račun 
družbe, obveznosti za plačila po pogodbah sklenjene s KDD in obveznosti za plačilo nadomestila za nadzor ATVP, ki 
bremenijo vsak posamezni ID (86. člen ZISDU). 

Provizije za upravljanje ne smejo presegati 3% povprečne letne čiste vrednosti sredstev PID-a. Prvih 5 let po ustanovitvi 
se del provizije v višini 1% povprečne čiste vrednosti sredstev PID-a ne sme plačevati v denarju, ampak z izdajo delnic. V 
tem primeru pa se mora DZU s pogodbo o upravljanju zavezati, da delnic, ki jih prejme namesto izplačila letne provizije, ne 
bo prodala, dokler upravlja PID, ali dokler se te delnice ne uvrstijo v kotacijo na borzi. 

Z dnem preoblikovanja družbe v investicijsko družbo, DZU vrne delnice, ki jih je pridobila iz tega naslova. Provizija za 
upravljanje investicijske družbe ne sme presegati 1,5% povprečne letne čiste vrednosti ID-a. 
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6.2. Razkritja postavk v bilanci stanja 

6.2.1. Denarna sredstva 

Denarna sredstva na tolarskem računu pri NLB d.d., v znesku 1.237 tisoč SIT. 

 

6.2.2. Dolgoročni vrednostni papirji 

 

V 000 SIT 31.12.2004 31.12.2003 

Domače delnice in obveznice z borzno kotacijo 
7.773.781 6.831.278 

Domače obveznice z borzno kotacijo 
993.962 786.570 

Domače delnice na prostem trgu 
700.530 374.025 

Domače obveznice na prostem trgu 
1.105.190 665.891 

Delnice ki ne kotirajo na organiziranem trgu 
2.735.937 4.311.341 

popravek vrednosti delnic ki ne kotirajo na organiz.trgu -867.649 -1.854.887 

Skupaj 12.441.751 11.114.218 

 

Naložbe v delnice, ki kotirajo, se izkazujejo po zadnjem tržnem tečaju 30.12.2004. Delnice, ki ne kotirajo na borzi, se 
izkazujejo po nabavni vrednosti ali pa po zadnji objavljeni knjigovodski vrednosti (revidirani; če ta ni znana, pa po 
nerevidirani knjigovodski vrednosti), glede na to, katera je nižja. 

Družba na dan 31.12.2004 ni imela zastavljenih vrednostnih papirjev. 

 

6.2.2.1. Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na orgniziranem trgu vredn.papirjev 

 

  Št. delnic vrednost v 
000 SIT 

Št. delnic vrednost v 
000 SIT 

Naložbe 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2003 

 GORENJE D.D., VELENJE  148.327 960.256 235.981 1.160.510 

 INTEREUROPA D.D., KOPER  64.740 481.799 93.945 505.843 

 KRKA D.D., NOVO MESTO  17.813 1.504.886 23.749 1.239.409 

 MERCATOR D.D., LJUBLJANA  36.608 1.465.973 38.105 1.244.567 

 MLINOTEST D.D., AJDOVŠČINA  17.078 34.139 0 0 

 PETROL D.D., LJUBLJANA  21.131 1.393.449 21.195 1.191.319 

 PIVOVARNA LAŠKO D.D., LAŠKO  91.358 656.230 105.735 764.837 

 PIVOVARNA UNION D.D., LJUBLJANA  118 8.437 0 0 

 SAVA D.D., KRANJ  4.684 205.937 0 0 

 TERME D.D., ČATEŽ  27.320 1.062.676 25.748 724.793 

Skupaj delnice s katerimi se trguje na organiz.trgu   7.773.782   6.831.278 

   obveznice RS 21 4.668 43.646 1.064 9.908 

   obveznice RS 29 8.507 236.653 8.507 223.259 

   obveznice RS 36 91 982 0 0 

   obveznice RS 38 5.793 167.983 5.793 159.111 

   obveznice RS 39 388.890 323.862 175.542 176.866 

   obveznice RS 48 8.700 220.835 8.700 217.426 

Skupaj obveznice s katerimi se trguje na organiz.trgu   993.961   786.570 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiz.trgu skupaj   8.767.743   7.617.848 
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6.2.2.2. Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na prostem trgu vrednostnih papirjev 

 

 Št. delnic vrednost  
v 000 SIT      

Št. delnic vrednost  
v 000 SIT      

Naložbe 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2003 

  DZS D.D., LJUBLJANA  29.569 162.596 29.569   141.929 

  JUTEKS D.D., ŽALEC   9.041 300.120  6.736   190.494 

  SATURNUS-EMBALAŽA D.D., LJUBLJANA   4.247 196.112     84     3.352 

  KD GROUP D.D., LJUBLJANA     425 41.703    425    38.250 

Skupaj delnice s katerimi se trguje na prostem trgu  
  

700.531 
  

374.025 

  POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D., MARIBOR  1.001 112.920 1.001   112.948 

  SOD D.D., LJUBLJANA  76.425 992.270 44.205   552.943 

Skupaj obveznice s katerimi se trguje na prostem trgu  
  

1.105.190 
  

665.891 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na prostem trgu skupaj   1.805.721   1.039.916 

 

6.2.2.3. Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu 

 
 Količina Bruto 

vrednost 
Popravek 
vrednosti 

Neto vrednost Količina Bruto vrednost Popravek 
vrednosti 

Neto vrednost 

Naložbe v 000 SIT 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2003 

Cimos d.d., Koper 200.108 565.252 -   286.267 278.985 200.108    565.252 -   303.424    261.828 

Delo tiskarna d.d., Ljubljana 3.868 5.802          0 5.802 3.868      5.802          0      5.802 

Hit d.d., Nova Gorica 148.797 174.734 -    64.672 110.062 148.797    841.503 -   367.231    474.272 

Holding IMV d.d., Ljubljana 356.992 593.892          0 593.892                  0          0          0 

Minervo d.d., Ljubljana 73.642 194.255          0 194.255 73.642    197.548          0    197.548 

Steklarna d.d., Hrastnik 52.746 114.943          0 114.943 52.746    114.943          0    114.943 

Telekom d.d., Ljubljana 18.722 1.087.059 -   516.710 570.350 17.806  1.377.949 -   857.567    520.382 

Aero d.d., Celje          0          0          0          0 1.200     19.800          0     19.800 

Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana          0          0          0          0 35.930     39.523          0     39.523 

Hoteli Bernardin d.d., Portorož          0          0          0          0 439.914    854.905 -   326.665    528.240 

Kemofarmacija d.d., Ljubljana          0          0          0          0 29.653    188.049          0    188.049 

Livar d.d., Ivančna Gorica          0          0          0          0 66.000     99.000          0     99.000 

Primis d.d., Vrhnika          0          0          0          0 3.960      7.067          0      7.067 

Skupaj    2.735.937 -   867.649  1.868.289    4.311.341 - 1.854.887  2.456.454 

 

6.2.3. Dani depoziti in posojila 

 

Bančni depoziti (v 000 SIT) Letna obrestna mera po 
stanju 31.12.2004 

31.12.2004 31.12.2003 

Banka Celje d.d., Celje 3,75% 
563.000 55.000 

A banka Vipa d.d., Ljubljana  od 3,7 % do 3,8 % 
489.000 100.000 

Probanka d.d., Maribor 3,75% 
473.000 

0 

Deželna banka d.d., Ljubljana  od 3,65% do 5,70 % 
458.000 214.800 

Banka Koper d.d., Koper 3,60% 382.900 325.000 

NLB d.d., Ljubljana 3,75% 
160.000 100.000 

Banka Koper d.d., Koper odpoklic - 3,25% 
55.300 0 

Bank Austria Creditanstalt d.d., LJ  0 245.000 
Poštna banka d.d., Maribor  

0 150.000 
Nova KBM d.d., Maribor  

0 110.000 

Skupaj   2.581.200 1.299.800 

Dani kratkoročni depoziti bankam so v višini 2.581.200 tisoč SIT, ročnost vezave je nad 30 dni, pod pogoji navedenimi v 
preglednici. Obračunane nezapadle obresti so izkazane med terjatvami za obresti. 
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6.2.4. Terjatve 

 

(v 000 SIT) 31.12.2004 31.12.2003 

Terjatve iz naslova obresti od depozitov 24.679 9.440 
Banka Koper d.d., Koper 10.976 2.416 

SZKB d.d., Ljubljana 4.617 1.008 

Probanka d.d., Maribor 4.129 805 

A banka Vipa d.d., Ljubljana 3.576 153 

Banka Celje d.d., Celje 1.219 427 

NLB d.d., Ljubljana 162 2.555 

Nova KBM d.d., Maribor 0 1.198 

Bank Austria Creditanstalt d.d., LJ 0 878 

Terjatve do BPH 50.233 36.579 
     Argonos BPH d.o.o.     50.233 20.166 

     SZKB d.d. 0 16.413 

Skupaj 74.912 46.019 

         

Terjatve zajemajo nezapadle terjatve do bank za obračunane nezapadle obresti na denarne depozite ter nezapadle 
terjatve do BPH iz naslova trgovanja. Terjatve so izkazujejo v dejansko izterljivi višini. 

 

6.2.5. Obveznosti 

 

Obveznosti (v 000 SIT) 31.12.2004 31.12.2003 

obveznost do družbe za upravljanje 20.112 16.033 

druge obveznosti 
20 

0 

Skupaj 20.132 16.033 

 

Obveznosti do družbe za upravljanje predstavljajo obveznosti za plačilo upravljalske provizije v denarju za mesec 
december 2004. Provizija je obračunana v skladu s Pogodbo o upravljanju, v višini 1,5% povprečne čiste vrednosti sredstev 
družbe. 
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6.2.6. Čisti neiztrženi dobički pri naložbah 

 

Vrednostni papir Neiztržene 
izgube 

pri naložbah 

Neiztrženi 
dobički  

pri naložbah 

Neiztržene 
izgube 

pri naložbah 

Neiztrženi 
dobički  

pri naložbah 

(v 000 SIT) 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2003 

Gorenje d.d., Velenje 0     616.429 0     620.351 

Intereuropa d.d., Koper 0     139.185 0       8.786 

Mlinotest d.d., Ajdovščina -662   0           0 

Krka d.d., NM 0     736.567 0     463.191 

Petrol d.d., LJ 0     674.474 0     506.081 

Pivovarna Laško d.d., Laško 0     240.104 0     295.687 

Pivovarna Union d.d., LJ -535      

Poslovni sistem Mercator d.d., LJ 0     594.592 0     461.285 

Terme Čatež d.d. 0     388.665 0     107.471 

Sava d.d., Kranj 0 31.388 0 0 

Skupaj delnice, s katerimi se trguje na organiz.trgu -      1.197   3.421.404           0   2.462.852 

RS 29 0 16.344 0 5.766 

RS 38 0 19.124 0 12.148 

RS 48 0 13.613 0 12.842 

RS 36 -26 0 0 0 

RS 39 0 25.409 0 4.612 

RS 21 0 2.074 0 537 

Skupaj obveznice, s katerimi se trguje na organiz.trgu -       26    76.564         0    35.905 

DZS d.d., Ljubljana 0     33.055 0     12.388 

Juteks d.d., Žalec 0     68.885 0     17.526 

KD Grup d.d., LJ 0     22.790 0     19.337 

Liz inženiring d.d., LJ 0 0  0 0 

Saturnus embalaža d.d., Ljubljana 0      6.282 0        159 

Velana d.d., LJ 0 0 0 0 

Skupaj delnice s katerimi se trguje na prostem trgu          0    131.012          0     49.410 

Slovenski odškodninski sklad d.d., LJ  0 47.528 0 16.578 

Poštna banka Slovenije d.d., Maribor -338  0 108 

Skupaj obveznice s katerimi se trguje na prostem trgu -       338     47.528          0     16.686 

       

Skupaj neiztržene (izgube) dobički pri naložbah -1.561 3.676.508 0 2.564.853 

Čisti neiztrženi dobički pri naložbah    3.674.947   2.564.853 

 

                    

6.2.7. Kapital 

Osnovni kapital je razdeljen na 73.170.428 navadnih delnic po nominalni vrednosti 100 SIT.  

Poslovna izguba leta 2003 v znesku 366.6262 tisoč SIT je bila na osnovi sklepa nadzornega sveta na predlog uprave, 
pokrita v breme splošnega prevrednotovalnega popravka osnovnega kapitala. 

Družba na dan 31.12.2004 ni imela lastnih delnic. 
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6.3. Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida 

6.3.1. Prihodki od obresti   

      

v 000 SIT leto 2004 leto 2003 

Prihodki od obresti dolgoročnih vrednostnih papirjev 116.973 77.000 
obveznice SOD d.d., LJ     52.581     26.414 
obveznice RS 39 

    16.726      2.409 
obveznice RS 29 

    13.642     16.387 
obveznice RS 48 

    12.549     15.653 
obveznice Poštne banke Slovenije d.d., MB 

    10.211      4.445 
obveznice RS 38 

     9.653     11.523 
obveznice RS 21 

     1.464        169 
obveznice RS 36 

       147          0 

Prihodki od obresti od terjatev 0 10.835 

Prihodki od obresti iz denarnih depozitov 77.579 63.180 

Abanka Vipa d.d., Ljubljana    19.119    12.191 

Banka Koper d.d., Koper    17.637     3.140 

SZKB d.d., Ljubljana    15.012    13.765 

Probanka d.d., Maribor    13.172     8.155 

Bank Austria Creditanstalt d.d., LJ     7.082     3.556 

Nova KBM d.d., Maribor     2.341     3.276 

Banka Celje d.d., Celje     1.613     8.998 

Raifeisen Krekova banka d.d., Maribor     1.259         0 

NLB d.d., Ljubljana       344    10.099 

Drugi prihodki od financiranja (odprava popravkov vrednosti) 93.176 199.781 

Hoteli Bernardin d.d., Portorož 
37.078 445 

Telekom Slovenije d.d., Ljubljana 
27.359 19.787 

Cimos d.d., Koper 
17.157 36.116 

HIT d.d., Nova Gorica 
11.582 113.643 

Tekstilna tovarna Prebold d.d., Prebold 
0 22.374 

Elektron inv.delavnice d.d., Krška vas 0 3.870 
Kemofarmacija d.d., Ljubljana 

0 2.502 
Velo d.d., Ljubljana 

0 650 
Primis d.d., Vrhnika 

0 394 

Avista obresti     179     206 

Skupaj prihodki od obresti 287.907 351.002 
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6.3.2. Prihodki od dividend 

 

Dividende (v 000 SIT) leto 2004 leto 2003 

Krka d.d., Novo Mesto 30.409 27.707 
Terme Čatež d.d., Čatež 26.843 8.770 
Mercator d.d., Ljubljana 19.526 20.932 
Gorenje d.d., Velenje 17.491 23.954 
Kemofarmacija d.d., Ljubljana 17.406 16.102 
Intereuropa d.d., Koper 15.635 0 
Petrol d.d., Ljubljana 14.226 19.423 
Telekom Slovenije d.d., Ljubljana 13.984 12.819 
Minervo d.d., Ljubljana 13.516 23.663 

Pivovarna Laško d.d., Laško 9.852 13.050 

DZS d.d., Ljubljana 4.731 5.322 
Juteks d.d., Žalec 2.714 0 
Hit d.d.,Nova Gorica 1.897 4.678 
Delo tiskarna d.d., Ljubljana 982 0 
Mlinotest d.d., Ajdovscina 619 0 

KD Group d.d., Ljubljana 425 425 
Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana 307 0 

Istarbenz d.d., Koper 0 12.145 
Velana d.d., Ljubljana 0 8.787 
Kolinska d.d., Ljubljana 0 367 

Luka Koper d.d., Koper 0 68 

Skupaj 190.563 198.212 

                      

6.3.3. Iztrženi dobički pri naložbah 

(v 000 SIT) leto 2004 leto 2003 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiz.trgu  1.061.419 585.902 

Krka  d.d., Novo mesto 404.642 84.599 

Gorenje d.d., Velenje 360.621 40.532 

Mercator d.d., Ljubljana 141.956 100.544 

Pivovarna Laško d.d., Laško 64.043 64.256 

Intereuropa d.d., Koper 44.785 21 

Petrol d.d., Ljubljana 34.985 119.523 

Terme Čatež d.d., Čatež 6.071 0 

RS 39 4.248 0 

RS 21 51 0 

Mlinotest d.d., Ajdovščina 17 0 

Kolinska d.d.,Ljubljana 0 145.159 

Delo d.d., Ljubljana 0 31.102 

Luka Koper d.d., Koper 0 166 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na prostem trgu      22.397     36.207 

Juteks d.d., Žalec 20.760  

Saturnus embalaža d.d., Ljubljana 1.637 0 

Liz Inženiring d.d. 
     36.207 

Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiz.trgu  275.784 5.796 

Kemofarmacija d.d., Ljubljana 212.267 103 

Telekom Slovenije d.d., Ljubljana 56.940 0 

Hoteli Bernardin d.d., Portorož 6.577 0 

Puh d.d., Ljubljana  2.713 

Mercator-spectrum d.o.o., Ljubljana  51 

prodaja nepremičnin   

Nepremičnine BTC Sežana   2.929 

Skupaj iztrženi dobički pri naložbah 1.359.600 627.905 
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6.3.4. Drugi prihodki 

Drugi prihodki v znesku 76 tisoč SIT so bili oblikovani kot razlike v obračunu. 

 

6.3.5. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 

Upravljalska provizija se je v letu 2004 obračunavala v obdobju v višini 1,5% povprečne čiste vrednosti sredstev družbe. 

Upravljalska provizija za leto 2004 je tako znašala 211.631 tisoč SIT, v letu 2003 pa 174.617  tisoč SIT. 

 

6.3.6. Iztržene izgube pri naložbah 

 

(v 000 SIT) leto 2004 leto 2003 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiz.trgu  607 0 

Gorenje d.d., Velenje 465 0 

Mlinotest d.d., Ajdovščina 142 0 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na prostem trgu           46           0 

obveznica SOS2E          46           0 

Velana d.d., Ljubljana           0     574.422 

Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiz.trgu  101.673 683.128 

HIT d.d., Nova Gorica 98.155 0 

Minervo d.d., Ljubljana 2.432 12.624 

Eelektro d.d., Ljubljana 829 0 

Primis d.d., Vrhnika 256 1.139 

Telekom d.d., Ljubljana 1 6.815 

Tekstilna tovarna Prebold d.d., Prebold 0 256.665 

Konfekcija Jutranjka d.d., Sevnica 0 206.945 

Velo d.d., Ljubljana 0 86.734 

SCT d.d., Ljubljana 0 50.183 

Hoteli Bernardin d.d., Portorož 0 33.086 

Elektron inv.delavnice d.d., Krška vas 0 17.550 

TEOL d.d., Ljubljana 0 11.387 

Skupaj iztržene izgube pri naložbah 102.326 683.128 

 

                

6.3.7. Odhodki za popravke vrednosti naložb 

 

(v 000 SIT) leto 2004 leto 2003 
Teol d.d., Ljubljana 0 85.430 

Skupaj popravki vrednosti naložb 0 85.430 

                   

6.3.8. Odhodki v zvezi s posredovanjem vrednostnih papirjev 

Iz naslova posredovanja vrednostnih papirjev v smislu poravnave stroškov posredovanja Ljubljanske borze, Klirinško 
depotne družbe in Borznega posredovanja je bilo oblikovanih 8.287 tisoč SIT odhodkov, v letu 2003 pa 3.784  tisoč SIT. 
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6.3.9. Odhodki za obresti 

 

(v 000 SIT) leto 2004 leto 2003 

Odhodki za obresti od dolgoročnih vrednostnih papirjev 25.004 11.565 
obveznice SOS2E 12.694 6.582 

obveznice RS39   11.349 1.447 

obveznice RS21  888 447 

obveznice RS36 70 0 

obveznice RS48   3 1.332 

obveznice PBS2   0 1.757 

Odhodki za obresti od obveznosti 0 2.868 
Liz Inženiring d.d., Ljubljana (avansi)   0 2.868 

Skupaj odhodki za obresti 25.004 14.433 

 

6.3.10. Odhodki v zvezi s stroški upravljanja investicijske družbe 

 

(v 000 SIT) leto 2004 leto 2003 

stroški nadzora ATVP 3.900 7.800 

stroški KDD 2.657 0 

stroški javnih objav 570 0 

odhodki za provizijo plačilnega prometa 158 146 

drugi odhodki 13 0 

Skupaj odhodki v zvezi s stroški upravljanja investicijske družbe 7.298 7.946 

 

6.3.11. Dobiček 

Družba je za leto 2004 izkazala 1.483.600 tisoč SIT dobička. 

 

6.3.12. Davki 

Družba je v skladu z Zakonom o davku od dobička pravnih oseb zavezanka za plačilo davka od dobička po stopnji 25%.  

Na podlagi 4. alinee 6. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb družba ne plača davka od dobička, če do 
novembra tekočega leta razdeli najmanj 90% dobička za preteklo leto. 

               

6.3.13. Čisti poslovni izid po preračunu kapitala s pomočjo EUR in cen življenjskih potrebščin  

 

   Znesek 
kapitala 

% rasti Izračunan 
učinek 

Zmanjšan 
poslovni izid – 
čisti dobiček 

Kapital –vse kategorije, razen tekočega dobička  9.920.421 1,29 127.973 1.355.627 

(za preračun EUR) 

Kapital –vse kategorije, razen tekočega dobička  9.920.421 3,2 317.453 1.166.147 

(za preračun po rasti ŽP) 
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6.4. Druga razkritja 

 

Na dan 31.12.2004 so med imetniki delnic Krona Senior ID d.d. naslednji člani nadzornega sveta: 

  št. delnic  % vseh delnic 

Stanko HVALE 7.580 0,010 

Cveto KOBAL 3.800 0,005 

 

6.4.1. Poslovne terjatve do članov uprave, nadzornega sveta in notranjih lastnikov  

Dolgovi družbe do poslovodstva, nadzornega sveta in drugih notranjih lastnikov skladno z zakonom niso oblikovani. 

Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcij oziroma nalog prejele v poslovnem letu skupine oseb iz 
prejšnje točke se oblikujejo v breme družbe za upravljanje DUS Krona d.o.o., Štefanova 13a, Ljubljana. 

Družba ni dajala predujmov in posojil ter poroštev družbe za obveznosti. 

 

6.4.2. Knjigovodska in tržna vrednost delnice 

 

 Nominalna 
vrednost  

Knjigovodska 
vrednost ene 
delnice brez 

neizkoriščenih 
certifikatov 

Knjigovodska 
vrednost 

Enotni tečaj 

ene delnice  ene delnice  ene delnice 

     
31.12.1995 1.000,00 211,05 1.589,80 0,00 

31.12.1996 1.000,00 543,52 1.662,62 0,00 

31.12.1997 1.000,00 761,58 1.718,29 0,00 

31.12.1998 1.000,00 918,56 1.755,90 269,30 

31.12.1999[1] 100,00 95,49 180,39 43,10 

31.12.2000 100,00 109,20 160,44 37,86 

31.12.2001 100,00 116,28 164,60 42,16 

31.12.2002 100,00 155,78 155,78 91,70 

31.12.2003 100,00 170,63 170,63 118,51 

31.12.2004 100,00 206,08 206,08 160,10 

 

(1) Knjigovodska vrednost delnice obsega njeno nominalno vrednost, povečano za splošni prevrednotovalni popravek 
kapitala, zmanjšano za ugotovljeno izgubo tekočega leta ter povečano za čiste neiztržene dobičke in ugotovljen dobiček 
tekočega leta. 

Na podlagi določb 1. odstavka 2. člena ZPSPID so se delnice, ki so se glasile na nominalni znesek 1.000 SIT zamenjale 
za delnice, ki se glasijo na nominalni znesek 100 SIT. 
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6.5. Kazalniki 

 

Kazalniki leto 2004 leto 2003 Index 

      04/03 

stopnja lastniškosti finan.= kapital / obveznosti do virov sredstev 0,76 0,79 95,18 

stopnja dolg.investiranja=(dolg.fin.nal.)/sredstva 0,82 0,89 92,68 

koef.neposred.pokrit.kratk.obv.=likvidna sredstva/kratkoročne obvez. 2,81 2,57 109,10 

koef.pospešene.pokrit.kratk.obv.=(likvidna sredstva+kratk.terj.)/kratk.obvez. 5,30 5,44 97,41 

koef.kratk.pokritosti kratk.obvez.=kratk.sredstva/kratk.obveznosti 125,47 86,51 145,02 

koef.gospodarnosti poslovanja=posl.prihodki/poslovni odhodki 5,18 0,81 642,34 

koef.čiste dobičkonosnosti kapitala=čisti dobiček/povprečni kapital(brez čist.posl.izida) 0,15 0,00 0,00 

koef.dividendnosti osnov.kapitala=dividende/povprečni osnov.kapital 0,00 0,00 0,00 
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7. Mnenje o poročanju in obveščanju javnosti 
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8. REVIDIRANJE POROČIL IN OBVESTIL 

8.1. Zakonska podlaga za poročanje in obveščanje 

Poročila in obvestila s katerimi DZU poroča javnosti in Agenciji za trg vrednostnih papirjev so bila sestavljena na podlagi: 

o Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za 
upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Uradni list RS št. 80/03, 42/04) 

o Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objabi podatkov in informacij o investicijskem 
skladu (Uradni list RS št. 80/03). 

8.2. Obseg revidiranja 

o Skladno s Sklepom o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov, so predmet 
preiskušanja naslednja poročila in obvestila: 

o Obrazec IS/M-1: Agregatni mesečni prikaz strukture sredstev investicijskih skladov; 

o Obrazec IS/M-2a: Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskih skladov v  vrednostne papirje in 
instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjeve; 

o Obrazec IS/M-2b: Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskih skladov v enote premoženja 
oziroma delnice investicijskih skladov; 

o Obrazec IS/M-2c: Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v izvedene finančne 
instrumente 

o Obrazec IS/M-2č: Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v instrumente 
denarnega trga, s katerim se običajno trguje na denarnem trgu; 

o Obrazec IS/M-2d: Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v druge prenosljive 
vrednostne papirje in instrumente denarnega trga; 

o Obrazec IS/M-2g: Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada po poslih, sklenjenih 
zunaj  organiziranih trgov finančnih instrumentov oziroma denarnih trgov; 

o Obrazec IS/M-3: Drugi mesečni podatki o investicijskih skladih; 

o Obrazec IS/M-4: Mesečni podatki o investicijskih kuponih oziroma delnicah investicijskega sklada; 

8.3. Izbrani datumi 

Za potrebe revidiranja poročil in obvestil so bili izbrani naslednji datumi: 

o 31.03.2004 

o 30.06.2004 

o 30.09.2004 

o 31.12 2004 

o 19.01.2004 

o 22.12.2004 

8.4. Podlaga za sestavljanje poročil in obvestil 

Podlaga za sestavljanje poročil so bili računovodski izkazi, sestavljeni v skladu s Sklepom o vsebini letnega in polletnega 
poročila. Poročila v celoti odražajo stanja, ki so razvidna iz revidiranih računovodskih izkazov. 
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9. Mnenje o izračunavanju knjigovodskih vrednosti 
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10. REVIDIRANJE IZRAČUNAVANJA KNJIGOVODSKE VREDNOSTI DELNIC 

10.1. Zakonska podlaga izračunavanja knjigovodske vrednosti delnic 

Knjigovodske vrednosti delnic  KRONA SENIOR d.d., Ljubljana, katere je izračunavala DZU in poročala Agenciji za trg 
vrednostnih papirjev so bile izračunavane na podlagi: 

o Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje; 

o Sklepa o Shemah letnih in polletnih računovodskih izkazov investicijskih skladov, vsebini njihovih prilog s 
pojasnili, analitičnem kontnem načrtu, pravilih vrednotenja postavk v računovodskih izkazih in pravilih za 
izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada (Uradni list RS št. 80/03). 

 

10.2. Podlaga za izračun knjigovodske vrednosti delnic 

Knjigovodske vrednosti delnic so bile izračunane na podlagi računovodskih izkazov  KRONA SENIOR d.d., Ljubljana Pri 
tem so bila upoštevana računovodska načela in standardi, ki so obrazloženi v pojasnilih 

 

10.3. Obseg revidiranja 

Skladno s Sklepom o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov, je predmet preiskušanja 
obrazec: (P)ID 4: Knjigovodska vrednost delnice (P)ID. 

 

10.4. Izbrani datumi 

Za potrebe revidiranja izračunavanja knjigovodske vrednosti delnic so bili izbrani naslednji izbrani datumi: 

o 31.03.2004 

o 30.06.2004 

o 30.09.2004 

o 31.12.2004 

o 19.01.2004 

o 22.12.2004 

 

10.5. Podlaga za sestavljanje poročil in obvestil 

Podlaga za sestavljanje poročil so bili računovodski izkazi, sestavljeni v skladu s sklepom. Poročila v celoti odražajo 
stanja, ki so razvidna iz računovodskih izkazov. 
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11. Mnenje o notranjih kontrolah družbe 
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12. REVIDIRANJE STANJA IN DELOVANJA INTERNIH KONTROL 

12.1. Upravljanje naložb 

 

Upravljanje naložb družbe  KRONA SENIOR ID d.d. se opravlja v skladu z naložbeno politiko družbe, kjer se na kolegijih 
definirajo letni cilji. Letni cilji so opredeljeni po naslednjih kriterijih: 

o Ciljna struktura naložb sklada (vključuje delež tržnih in netržnih vrednostnih papirjev, deleže posameznih 
vrednostnih papirjev, delež posamezne kotacije vrednostnih papirjev in podobno) 

o Določitev vrednostnih papirjev, v katerih se bo lastništvo investicijskih družb povečevalo, zmanjševalo ali ostalo 
nespremenjeno, 

o Na podlagi zbranih podatkov kolegij spremlja realizacijo naložbene politike in realizacijo letnih načrtov, 
ugotavlja odmike in temu ustrezno ukrepa. 

o Kolegij se sestaja periodično, praviloma enkrat tedensko in obravnava: 
- Aktualno dogajanje na trgih vrednostnih papirjev 
- Aktualno dogajanje v zvezi s posameznimi izdajatelji vrednostnih papirjev 
- Poročila upravljalca o opravljenih aktivnostih 
- Predloge upravljalca glede smernic nakupov in prodaj vrednostnih 

Upravljalec naložb je dolžan delovati v okviru svojih pristojnosti, dolžan je dosledno upoštevati naložbeno politiko in 
sklepe kolegija, ter zakonsko določene predpise. Poleg tega ima vsak upravljalec še naslednje naloge: 

o analiza in spremljanje izdajateljev vrednostnih papirjev, panog in trgov, 

o planiranje in spremljanje izplačevanja dividend, 

o pripravlja predloge stališč za skupščine posameznih podjetij, 

o spremlja izvajanje sklepov skupščine posameznega izdajatelja, 

o ažurira arhiv podjetja (mapa v kateri se hranijo vsi pravni akti statuti, registracije, akti v zvezi z dogovori in 
sporazumi lastnikov, akti v zvezi s kotacijo itd.) in podatki o tekočem poslovanju podjetja (seje skupščin, 
planski akti in poslovna poročila in tekoča korespondenca) za posamezno podjetje. 

Tehnično analizo vseh tržnih vrednostnih papirjev izdeluje upravitelj po lastni presoji za lastne potrebe. Za tržne 
vrednostne papirje upravitelj oddaja naročila na obrazcu in sicer v dveh izvodih, od katerih izvod arhivira. 

 

12.2. Računovodstvo 

Interni akt ureja naslednja področja: 

o splošne določbe, 

o organizacija in vodenje računovodstva 

o vodenje poslovnih knjig, 

o popis sredstev, terjatev in obveznosti, 

o sestavljanje in gibanje knjigovodskih listin, 

o sestavljanje računovodskih poročil, 

o zaključevanje in hrambo knjigovodskih listin, poslovnih knjig in druge knjigovodske dokumentacije, 

o knjigovodsko izkazovanje sredstev, obveznosti ter prihodkov in odhodkov 

o odgovornost računovodskih delavcev. 

Knjigovodske listine se sestavijo za vsak poslovni dogodek, ki se v zvezi z poslovanjem družbe pokaže v spremembi 
sredstev ali obveznosti do virov sredstev ali pa v nastanku odhodkov ali prihodkov družbe. 

Sestavijo se na kraju in ob času nastanka poslovnega dogodka in sicer na mestu nastanka (v finančno računovodski 
službi). 

Izvirne knjigovodske listine, poleg mesečnih in letnih poročil, so: 

o pogodbe o nakupih in prodajah vrednostnih papirjev, 

o obračuni v zvezi z nakupi in prodajami,  

o pogodbe o danih depozitih in obračuni obresti. 
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12.3. Nakupi in prodaje vrednostnih papirjev  

Na podlagi prejetih informacij iz različnih virov, uprava DZU najprej preveri interes investicijske družbe in usklajenost 
poslovne priložnosti z naložbeno politiko investicijske družbe ter zatem prične postopek za sprejem odločitve o nakupu ali 
prodaji posameznega vrednostnega papirja.   

Pred sprejemom končne odločitve, se člana uprave o nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev (o vsebini, količini in 
vrednosti) po potrebi posvetujeta s kolegijem. 

V primeru odločitve za nakup ali prodaje netržnega vrednostnega papirja, upravljalec pripravi pogodbo o nakupu ali 
prodaji vrednostnih papirjev, ki jo v imenu investicijske družbe podpišeta oba člana uprave. 

Pred sklenitvijo pogodb pooblaščenec uprave v smislu določil internega akta o preprečevanju pranja denarja, preveri 
identifikacijo pogodbene stranke.  

Upravljalec preveri ekonomske kazalce pogodbene stranke in poskrbi, da v smislu omejitev naložb investicijske družbe 
ne pride do prepovedanih naložb.  

Po sklenitvi posla, skladno z roki iz pogodbenih opredelitev, upravljalec uredi lastništvo v Klirinško depotni družbi in 
konec meseca preverja stanje izpisa KDD s stanjem v knjigovodstvu. 

V primeru nakupa ali prodaje vrednostnih papirjev preko BPH, upravljalec izpolni standardni obrazec za naročilo in ga 
podpiše skupaj s članom uprave. Naročilo nato izvede ustno z vsemi potrebnimi omejitvami o nakupni količini in ceni. Na 
pisnem naročilu upravljalec označi svojo aktivnost in ga arhivira. 

Po prejemu obračuna iz BPH o opravljenem nakupu upravljalec obračun vsebinsko preveri in potrdi s podpisom in k 
obračunu priloži naročilo iz prejšnjega odstavka, član uprave pa ga zatem likvidira. 

Podpisane in pregledane dokumente pristojna oseba oddeleka za financiranje v nadaljevanju obravnava v smislu 
postopkov zajema podatkov kot je določeno z internim aktom. 

 

12.4. Prejem in izdaja dokumentacije 

Vso prejeto dokumentacijo tajništvo družbe na dan prejema opremi z žigom oznake družbe, zaporedno številko in 
datumom prejema oz. izdaje. Dokumentacijo tajništvo evidentira v elektronski obliki. 

Oba člana uprave dokumentacijo pregledata, odobrita  s podpisom ali jo zavrneta in jo predata knjigovodstvu. 
Dokumentacijo s podpisom potrdijo tudi posamezni zaposleni–naročniki.  

V knjigovodstvu odobreno dokumentacijo razporedijo po posameznih oddelkih. Pristojna oseba evidentira kot veljaven 
poslovni dogodek dokumente, ki se nanašajo na poslovne dogodke. 

Fotokopijo zavrnjene dokumentacije knjigovodstvo ustrezno arhivira, original pa s spremnim dopisom preko tajništva 
vrne pošiljatelju. 

Knjigovodstvo prejete fakture, obračune in pogodbe ter drugo dokumentacijo elektronsko evidentira v knjigo prejetih 
faktur, obračunov ali pogodb ter druge dokumentacije, oštevilči z zaporedno številko, likvidira s podpisom knjigovodje ter po 
vsebinah ločeno arhivira. 

Izdane fakture pripravi pristojna oseba oddelka v dveh izvodih, jo podpiše in posreduje upravi v podpis. 

Oba člana uprave dokumentacijo pregledata, odobrita  s podpisom ali jo zavrneta in jo predata knjigovodstvu.  

Knjigovodstvo izdane fakture ter drugo dokumentacijo elektronsko evidentira v knjigo izdanih faktur ter druge 
dokumentacije, oštevilči z zaporedno številko, likvidira s podpisom knjigovodje ter arhivira. 

Druga dokumentacija se preveri v okviru oddelka in predloži v potrditev članu uprave, ki je zadolžen za področje, iz 
katerega se dokumentacija pripravlja.  

Vsa dokumentacija se opremi s spremnim dopisom. Oseba, ki je dokumentacijo pripravljala, spremni dopis tudi podpiše. 

Spremni dopis vsebuje tudi inicialke imena osebe, ki je dokumentacijo potrdila in osebo, ki je dokumentacijo pripravljala 
(ab-cd). 

 V knjigovodstvu odobreno dokumetacijo razporedijo in sicer en izvod usmerijo v tajništvo za naslovnika, drugi izvod, ki je 
fotokopija potrjenega originala pa za evidentiranje kot veljavnega poslovnega dogodka. 

Tajništvo pripravi kopijo poslane dokumentacije ter jo arhivira. 

 

12.5. Arhiviranje dokumentov 

Vsi originali dokumentov se dnevno vlagajo v registratorje. Registratorjev ali posameznih dokumentov iz prostorov 
obdelave ni dovoljeno več odnašati. 

Registratorji se shranjujejo v prostoru računovodstva in knjigovodstva v prostorih, ki so za to namenjeni. Pomembna 
dokumentacija, ki vsebuje naravo zaupnosti, se shranjuje v zaprti omari, ki se po odhodu zaposlenih iz oddelka zaklene. 

Dokumente pristojna oseba vlaga v registrator po terminskem zaporedju poslovnih dogodkov. 
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V kolikor zaposleni želi odnesti dokument iz prostora arhiviranja, je to dovoljeno samo, če željen dokument pooblaščena 
oseba fotokopira in to na originalu dokumenta tudi označi. Realizacijo obdelave na izdelani kopiji ustrezno evidentira.  

Vsakršno drugo izdajanje fotokopij dokumentov mora biti nadzorovano. V kolikor obstaja kakršenkoli riziko pri izdajanju 
fotokopij, je le-to v celoti prepovedano. 

 

12.6. Zajem in obdelava podatkov  

Pristojna oseba (knjigovodja) dnevno v obdelavo sprejema zgolj dokumentacijo, ki je ustrezno označena, odobrena in 
likvidirana s strani naročnika dogodka in uprave družbe. Vsa nepopolno evidentirana ali odobrena dokumentacija strokovna 
služba vrne tajništvu v ponoven postopek evidentiranja in zajema. 

Dokumentacijo dogodkov preteklega dneva v sistem obdelave podatkov vnaša le pristojna oseba (knjigovodja), ki 
podatke obdeluje in zbira. Vnos, dostop in obdelava podatkov v sistemu elektronskega sistema, mora temeljiti zgolj na 
osebni vstopni kodi pristojne osebe. 

Pravilnost vnosa in obdelave podatkov odgovorna oseba službe (vodja službe financiranja) dnevno preverja in kontrolira. 
V primeru morebitnih napak pri vnosu ali obdelavi nemudoma odreagira in če je mogoče napako takoj odpravi. Vsako 
odstopanje podatkov od dejanskega stanja, odgovorna oseba takoj javi upravi družbe. 

Morebitni popravki podatkov so mogoči zgolj na osnovi odobritve uprave. 

Vse izpise podatkov s podpisom potrdi uprava družbe. Vsi izpisi morajo biti označeni s časom in datumom izpisa ter 
navedbo osebe, ki je izpis pripravila. 

 

12.7. Poravnava obveznosti 

Izvrševanje plačilnih nalogov temelji na standardih elektronskega plačilnega prometa, iz tega izhajajočih pooblastil in 
posesti pametnih plačilnih kartic, ki jih imata zgolj člana uprave. 

Plačilo se izvrši na osnovi podpisa člana uprave na originalu dokumenta. 

Zapadle obveznosti, evidentirane v bazi podatkov, na dan zapadlosti pooblaščeni knjigovodja generira in prenaša v 
sistem elektronskega plačilnega prometa. 

Odgovorna oseba oddelka za financiranje zagotovi stanje sredstev na transakcijskem računu družbe. 

Član uprave z elektronskim podpisom izvede plačilni nalog. 

 

12.8. Dostop do podatkov 

Dostop do arhiva podatkov v elektronski in fizični obliki je strogo omejen. 

Vsak morebiten prenos, popravek ali izpis podatkov mora temeljiti na odobritvi uprave družbe. 

Pravico do dostopa, vpogleda in vnosa podatkov ima pristojna oseba službe. Pravico do sprememb podatkov imajo 
samo osebe, ki jih uprava določi s posebnim sklepom.  

Dostop do baze podatkov na mrežnem strežniku v smislu vnosa in sprememb podatkov ima pooblaščena oseba ter 
odgovorna oseba za obdelavo podatkov, pravico vpogleda v podatke pa ima uprava družbe. 

Do baze podatkov na strežniku ima dostop tudi pooblaščena oseba za vzdrževanje informacijskega sistema, ki jo uprava 
imenuje s posebnim sklepom. 

 

12.9. Varovanje podatkov 

Dokumentacija arhivirana v registratorjih se varuje v prostorih strokovne službe in je brez vednosti uprave oziroma brez 
postopka izvedenega po internem aktu, ni dovoljeno prenašati iz teh prostorov. 

Vsak zaposleni je dolžan na osebnem direktoriju na strežniku, v katerega ostali zaposleni nimajo dostopa in možnost 
vpogleda, najmanj enkrat tedensko oblikovati rezervno kopijo vseh podatkov iz osebnega računalnika. 

Do podatkov, ki so generirani v bazi podatkov na strežniku imajo dostop samo pooblaščene osebe. 

Vsak vstop v sistem obdelave podatkov, vnos, obdelava ali izpis  mora biti opremljen s časom in datumom ter navedbo 
oseb, ki so opravile aktivnost in tako aktivnost tudi odobrile.  

Vsi obdelani podatki se generirajo v bazi podatkov na mrežnem strežniku. Vsak dan ob 22.30. uri se na tračno enoto 
samodejno arhivira kopija ključnih podatkov oz. posameznih baz podatkov. Tako oblikovane baze podatkov se shranjujejo na 
tračni enoti za obdobje enega tedna. 

Mrežni strežnik je priključen na UPS (uninterruptible power supply), ki v trenutku prekinitve napajanja omogoča, da se 
vse operacije na strežniku varno zaključijo.  



 39 

Za primer nastopa izrednih razmer in v namen obnovitve informacijskega sistema, odgovorna oseba za obdelavo 
podatkov v posebno varovani sef na drugi lokaciji arhivira kopije programske opreme za podporo obdelave podatkov ter 
vsakodnevno kopijo baze podatkov iz mrežnega strežnika na kaseti z zmogljivostjo 20 Gb. 

Zadnje stanje podatkov strežnika se v primeru potrebe restavrira s tem, da se disketa z zadnjim stanjem iz strežnika 
vstavi v tračno enoto na strežniku in z ukazom RESTORE v programu BACKUP v okviru operacijskega sistema Windows  se 
vzpostavi stanje na disku, ki omogoča nadaljnje nemoteno delo. 

 

12.10. Kontrola izračuna knjigovodske vrednosti delnic ID 

Pooblaščeni delavec v računovodstvu opravi kontrolo avtomatskega prenosa tečajev in knjiženja poslovnih dogodkov, 
kar potrdi s svojim podpisom na dokumentih. 

Podpisnik obrazca Knjigovodske vrednosti delnic investicijskih družb (dnevne objave v časopisu) izvede logično kontrolo 
gibanja knjigovodske vrednosti delnic ID, zaradi spremembe tečajev ter morebitnih nakupov in prodaj vrednostnih papirjev. 

 

12.11. Kontrola strukture portfelja 

Kontrolo strukture portfelja opravi poleg delavca v računovodstvu še upravljalec premoženja. 

Na osnovi izpisov iz računalniške evidence ( bilance stanja, izpisa stanja vrednostnih papirjev in %, ki jih le-ti 
predstavljajo v celotnih sredstvih), izvede kontrolo tako, da: 

o preveri, ali je struktura posameznih naložb v skladu z zakonskimi omejitvami; 

o preveri, ali naložbe v vrednostne papirje istega in z njim povezanih izdajateljev ne presegajo omejitev. 

 

12.12. Tehnično in fizično varovanje poslovnih prostorov 

Poslovna stavba in poslovni prostori družbe so varovani z dvostopenjskim tehničnim varovanjem. Vstopne kode morajo 
biti spremenjene vsako četrtletje ali v primeru, da zaposlenemu v družbi preneha delovno razmerje. 

Poslovna stavba, kjer je sedež družbe, je varovana preko prenosa signala alarma sistema tehničnega protivlomnega 
varovanja na dežurni center izvajalca v primeru alarma. Varovanje objekta v primeru prenosa alarma na dežurni center 
izvajalca, vključuje tudi prihod interventa na objekt in posredovanje interventa na objektu. Na podlagi pogodbe z izvajalcem 
mora biti zagotovljena tudi stalna pripravljenost na intervencijo tako v smislu tehničnega dela varovanja kot tudi fizičnega 
dela varovanja.  

Poslovne prostore družbe za upravljanje (razen tajništva) od ostalih funkcionalnih prostorov, ki so del poslovnih 
prostorov, kjer je sedež družbe, ločuje vhod v poslovne prostore, ki je varovan z mehanizmom odpiranja vrat na osnovi 
biometrije prstnega odtisa. Vhodna vrata v poslovne so stalno zaprta. 

Zaposleni zunaj posamezne službe se obravnavajo kot obiskovalci v smislu varovanja tajnih podatkov in drugih zaupnih 
informacij. 

Ob zapustitvi delovnega mesta mora zaposleni zagotoviti, da sta arhiv in vsa dokumentacija ustrezno zavarovana. 

Ob koncu delovnega dne morajo biti vsa delovna mesta (arhiv, dokumentacija, računalniška oprema) varno zaklenjena. 

Vhod v vse poslovne prostore je nezaposlenim strogo omejen. Obiskovalce uslužbenec sprejema v sejni sobi, ki se 
nahaja izven funkcionalnih poslovnih družbe za upravljanje. 

Obiskovalca mora ves čas spremljati uslužbenec družbe. 

 

12.13. Poslovna skrivnost 

Za poslovno skrivnost se štejejo predvsem podatki, ki se nanašajo na poslovanje DZU ali investicijskih družb, ki jih 
družba upravlja. 

Za poslovno skrivnost se štejejo tudi vsi drugi podatki DZU, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje 
izvedela nepooblaščena oseba. 

Poslovna skrivnost pa so tudi podatki, ki jih kot take pisno določi uprava DZU s posebnim sklepom. 

Za ustrezno informiranost javnosti, nadzornih organov in zaposlenih se nekatere informacije in listine objavljajo javno. 
Javno objavljene informacije in listine ne pomenijo poslovne skrivnosti. 

Gradivo izgubi značaj zaupnosti, kadar je le to javno objavljeno. 
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12.14. Izdelava poročil in obvestil 

V družbi se poročila in obvestila oblikujejo v skladu s: 

o Sklepom o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov, 

o Sklepom o revidiranju poslovanja investicijskih družb in pooblaščenih investicijskih družb, 

o Sklepom o obveščanju o poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo osebe, ki imajo dostop do notranjih 
informacij in dostopnost do teh podatkov, 

o Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, 

o Zakonom o prevzemih. 

V računovodstvu izdelujejo poleg zakonsko predpisanih poročil za zunanje uporabnike tudi: 

o bilance stanja in bilanco poslovnega izida dnevno, 

o obračunsko bilanco stanja in bilanco uspeha mesečno, 

o obračunski izkaz finančnih tokov polletno in letno, 

o polletno in letno poslovno poročilo. 
 

12.15. Ocena tehnološke opremljenosti 

Družba uporablja za vodenje knjig Programski paket za podporo računovodstvu skladov, ki so ga izdelali v podjetju ITEO 
Ljubljana. Programski paket je podprt s certifikatom o ustreznosti s Sklepom o vsebini letnega in polletnega poročila o 
poslovanju investicijskega sklada od Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje pridobil.  

Programski paket deluje na podatkovni bazi Oracle 8.1. Vsi podatki na strežniku so shranjeni na diskovnem polju. 

Informacijski sistem družbe je pred zunanjimi vdori varovan na usmerjevalniku s požarnim zidom in protivirusnim 
licenčnim programom Norton na strežniku. 

Dodatna varnost je zagotovljena z rednim shranjevanjem vseh podatkov na strežniku na zunanji sistem za shranjevanje 
podatkov. Po predvidenem načrtu se vsak dan ob 22.30 h zvečer zažene procedura, ki vse podatke, ki se nahajajo na 
strežniku shrani na trenutno uporabljeno DAT kaseto. Te kasete se zamenjajo vsak dan in hranijo na drugi lokaciji. Taka 
procedura zagotavlja, da lahko tudi v primeru zelo hude napake na strežniku dokaj hitro vzpostavi zadnje pravilno stanje. 

Vnos podatkov se izvaja preko delovnih postaj, ki so povezane v omrežje. Za vse delovne postaje je izdelan popis in 
določeni so pooblaščeni uporabniki in lokacija, na kateri se nahajajo. Dostop do podatkov v omrežju se ureja z različnimi 
varnostnimi mehanizmi. 

Vsak od zaposlenih ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerimi se prijavi v centralno omrežje. Gesla se obvezno 
spreminjajo na 60 dni. Geslo za dostop do same aplikacije, ki dodatno omejujejo možnosti uporabnikov in zagotavlja varnost 
dostopa se zamenja 1x letno. 
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13. Priloge 

 

(P)ID 0: Zbirnik k poročilu o revidiranju poslovanja 

(P)ID 1: Prikaz naložb investicijske družbe v vrednostne papirje in instrumente tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

(P)ID 2: Poročilo o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil 

(P)ID 3: Podatki o številu lastnikov 

(P)ID 4: Knjigovodska vrednost delnic (P)ID 

(P)ID 5: Provizije posebne investicijske družbe 

(P)ID 6: Pregled prihodkov in odhodkov posebne investicijske družbe 

(P)ID 7: Zunajbilančna evidenca 

(P)ID 8: Sredstva dana v zastavo oz. prejeta v zastavo, podatki o posojah in izposojah VP 

(P)ID 9: Opis poslovnih procesov in notranjih kontrol 

(P)ID 10: Opis poslovnih procesov in notranjih control 

(P)ID 11: Izboljšave in odprave pomanjkljivosti iz pisma poslovodstvu za preteklo leto 
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