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1. Revizorjevo poročilo, namenjeno javnosti 
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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 delniška investicijska družba d.d. 

Skrajšana firma   KRONA SENIOR delniška 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 31.12.2005 

 število delež 
Delničar delnic v % 

 posameznega v cel.številu 

 imetnika izdanih delnic 
Pulsar holding d.d., Ljubljana 7.905.852 10,81 
NLB d.d., Ljubljana 7.557.801 10,33 
Finira d.d., Ljubljana 5.821.308 7,96 
Fondinvest d.d., Ljubljana 5.512.064 7,53 
Borštnar Gorazd, Ljubljana 2.000.950 2,74 

DBS d.d., Ljubljana 1.144.330 1,56 
Interfin naložbe d.d., Koper 1.114.262 1,52 
Intara d.d., Ljubljana 1.013.000 1,38 
Borštnar Ana Cvetka, Ljubljana 907.875 1,24 
DUS Krona d.o.o., Ljubljana 794.980 1,09 
M1 d.d., Ljubljana 735.314 1,00 
Delničarji pod 1 % lastništva 38.662.692 52,84 

skupaj  73.170.428 100,00 

 

2.1.2. Narava poslovanja in dejavnost 

 KRONA SENIOR ID d.d., Ljubljana je registrirana za opravljanje naslednje 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.  
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2.1.3. Organi  KRONA SENIOR ID d.d., Ljubljana 

2.1.3.1. Vodstvo družbe 

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  

Za štiriletni mandat je skupščina dne  24.08.2005, imenovala nadzorni svet v naslednji sestavi: 

o predsednik - g. Cvetko Kobal,  

o namestnik predsednika - g. Jože Tepina,  

o član - g. Stanislav Hvale,  

o član - g. Ivan Winkler,  

o član - g. Uroš Glavan,  

 

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

 

Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 21.12.2005 opr.št. 79/66/AG-05-(933), 73/19/AG-05, 74/19/AG-05 z dne 
21.12.2005 izdala odločbo s katero je: 

o družbi za upravljanje KRONA družba za upravljanje investicijskih skladov in družb d.o.o., Štefanova 13a, 
Ljubljana, izdala dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun posebne 
investicijske družbe KRONA SENIOR, delniška investicijska družba d.d., Štefanova 13a, Ljubljana, sklenjene 
dne 14.12.2005 z Banko Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,  

o posebni investicijski družbi KRONA SENIOR, delniška investicijska družba d.d., Štefanova 13a, Ljubljana, 
izdala soglasje k spremembam statuta, sprejetimi na skupščini družbe dne 24.08.2005, 

o posebni investicijski družbi KRONA SENIOR, delniška investicijska družba d.d., Štefanova 13a, Ljubljana, 
izdala dovoljenje za objavo prospekta posebne investicijske družbe KRONA SENIOR, delniška investicijska 
družba d.d., Štefanova 13a, Ljubljana z dne 06.12.2005 in dovoljenje za objavo izvlečka prospekta posebne 
investicijske družbe KRONA SENIOR, delniška investicijska družba d.d., Štefanova 13a, Ljubljana z dne 
06.12.2005. 

 

Družba mora v 24 mesecih od izreka odločbe Agencije: 

o Uskladiti naložbe s statutarnimi oz. zakonskimi določili; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krona Senior, delniška ID, d.d.                                     Revidirano letno poročilo 2005 8 

3. POROČILO UPRAVE 

3.1. Poslovne aktivnosti 

 

Posebna investicijska družba KRONA SENIOR ID d.d. je v letu 2005 nadaljevala z izvajanjem poslovne politike, 
oblikovane v preteklem letu. 

Poslovna politika družbe je v letu 2005 temeljila na usklajevanju portfelja, ob investiranju v naložbe borznega trga pri 
Ljubljanski borzi in letos prvič tudi na tuje trge, predvsem pri evropskih in ameriških borzah. Delež izdajateljev tujih 
vrednostnih papirjev je tako dosegel 4,98% sredstev družbe, katerih donos je bil višji od izbranih indeksov (Dow Jones, 
Nasdaq). 

Delež netržnih vrednostnih papirjev v strukturi sredstev, se je v primerjavi s koncem leta 2004, ko je znašal 12,37%,  
zmanjšal na 11,60%. Primerjava stanj deleža naložb v vrednostne papirje borznega trga pa kaže, da se je le ta v primerjavi s 
stanjem konec lanskega leta povečal  iz 63,44% na 64,84% vseh sredstev, skupaj s tujimi vrednostnimi papirji pa delež tržnih 
vrednostnih papirjev dosega 69,88% delež sredstev. Kratkoročni denarni depoziti pri domačih bankah, ki so konec 
preteklega leta predstavljali 17,10% delež vseh sredstev, se zmanjšali na 10,23% vseh sredstev družbe. 

Med naložbami v vrednostne papirje borznega trga konec leta 2005 še vedno prevladujejo delnice uspešnih domačih 
podjetij z veliko borzno kapitalizacijo. Med drugimi so najopaznejše delnice družb Krka d.d., Mercator d.d., Petrol d.d., Terme 
Čatež d.d. in Gorenje d.d., ki skupaj dosegajo dobrih 40% vseh sredstev družbe. Nihanje borznih cen domačih tržnih 
vrednostnih paprjev, ki v strukturi sredstev predstavljajo slabih 65%, je opazno vplivalo tudi na čisto vrednost sredstev 
družbe. Kljub znižanju borznega indeksa SBI za dobrih 5,5%, ki zajema navedne vrednostne papirje, pa je družbi v letu 2005 
uspelo doseči 1,06% donos na kapital. 

Glede na navedeno lahko ugotovimo, da je družba s svojim izvajanjem poslovne politike dosegla postavljene cilje, ki 
temeljijo predvsem na rasti čiste vrednosti sredstev oz. rasti knjigovodske vrednosti delnice v primerjavi z ostalimi 
investicijskimi družbami in borznimi indeksi, katerih vrednosti so v povprečju negativni. 

 

3.2. Poslovni rezultat 

Izhajajoč iz spremenljivih tržnih dogajanj v letu 2005 in ob upoštevanju aktivnosti upravljanja lahko trdimo, da poslovni 
rezultat družbe kaže, da je bilo poslovanje družbe v letu 2005 uspešno in učinkovito. 

Prihodke družbe, ki so v letu 2005 znašali 1.716.609  tisoč SIT v največji meri predstavljajo iztrženi dobički pri naložbah, 
medtem ko odhodke, ki so bili oblikovani v višini 296.108 tisoč SIT, predstavljajo predvsem odhodki v zvezi z družbo za 
upravljanje.  

Razlika navedenih prihodkov in odhodkov je oblikovan dobiček obračunskega obdobja v znesku 1.420.501 tisoč SIT. 

Knjigovodska vrednost delnice posebne investicijske družbe KRONA SENIOR ID d.d. je konec leta 2004 znašala 206,08 
SIT, konec leta 2005 pa 209,10 SIT.  

 

3.3. Pričakovani razvoj družbe 

V letu 2005 so bile za posebno investicijsko družbo KRONA SENIOR ID d.d. opravljene aktivnosti z usklajevanjem 
njenega poslovanja z določbami zakonodaje, kar vključuje tako aktivnosti pri sklepanju pogodbe s skrbnikom o opravljanju 
skrbniških storitev, usklajevanju prospekta in statuta družbe ter spremembami naložbene politike. 

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 naložb investicijske družbe, bo v naslednjem obdobju pomemben 
del aktivnosti povezan z zahtevanimi uskladitvami. 

Vizija družbe ostaja še naprej postati investicijska družba, ki bo vodena v smislu doseganja smotrov družbe. Glede na to 
pa, da je struktura dosedaj oblikovanega portfelja takšna, da ta pričakovanja potrjuje, se s tem med drugim izpolnjujejo tudi 
osnovni cilji lastnikov.  

 

Ljubljana, januar 2006 

 

DUS Krona d.o.o.  

Člana uprave  

 

mag.Urban Belič, Ivan Pajek 
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4. Poročilo o reviziji 
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5. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

5.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2005 

 

v 000 SIT pojasnilo 31.12.2005 % 31.12.2004 % 

I. Sredstva         

Denarna sredstva 6.2.1. 689.949 4,50 1.237 0,01 

Dolgoročni vrednostni papirji 6.2.2. 12.472.484 81,42 12.441.751 82,40 

Vrednostni papirji domačih izdajateljev  12.472.484 81,42 12.441.751 82,40 

Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiz.trgu VP  8.202.836 53,55 8.767.743 58,07 

− Delnice  7.315.710 47,76 7.773.781 51,49 

– Državne obveznice  887.126 5,79 993.962 6,58 

Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na prostem trgu VP  1.729.593 11,29 1.805.720 11,96 

− Delnice  468.914 3,06 700.530 4,64 

− Obveznice  1.260.679 8,23 1.105.190 7,32 

Tuji vrednostni papirji  762.814 4,98 0 0,00 

− Delnice  762.814 4,98 0 0,00 

Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiz.trgu VP  1.777.241 11,60 1.868.288 12,37 

− Delnice  1.777.241 11,60 1.868.288 12,37 

Dani depoziti in posojila 6.2.3. 1.567.000 10,23 2.581.200 17,10 

Terjatve 6.2.4. 589.738 3,85 74.912 0,50 

Terjatve za prodane oziroma nezapadle naložbe  583.142 3,81 50.233 0,33 

Terjatve za obresti in dividende  6.596 0,04 24.679 0,16 

Skupaj sredstva    15.319.171 100,00 15.099.100 100,00 

        

II. Obveznosti do virov sredstev         

Poslovne obveznosti 6.2.5. 19.095 0,12 20.132 0,13 

Obveznosti iz nakupa naložb  1 0,00 20 0,00 

Obveznosti do družbe za upravljanje  19.094 0,12 20.112 0,13 

Čisti neiztrženi dobički pri naložbah 6.2.6. 2.475.554 16,16 3.674.947 24,34 

Kapital 6.2.7. 12.824.522 83,72 11.404.021 75,53 

Vpoklicani kapital  7.317.043 47,76 7.317.043 48,46 

Osnovni kapital  7.317.043 47,76 7.317.043 48,46 

Rezerve iz dobička  731.704 4,78 0 0,00 

Zakonske rezerve  731.704 4,78 0 0,00 

Preneseni čisti poslovni izid iz preteklih obračunskih obdobij  751.896 4,91 0 0,00 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  1.420.501 9,27 1.483.600 9,83 

Prevrednotovalni popravki kapitala  2.603.378 16,99 2.603.378 17,24 

Skupaj obveznosti do virov sredstev    15.319.171 100,00 15.099.100 100,00 
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5.2. Izkaz poslovnega izida za leto 2005 

 

 v 000 SIT pojasnilo leto 2005 % leto 2004 % 

          

Prihodki od obresti 6.3.1. 340.537 19,84 287.907 15,66 

 Prihodki od obresti dolgoročnih vrednostnih papirjev  106.183 6,19 116.973 6,36 

 Prihodki od obresti iz posojil in depozitov  81.618 4,75 77.579 4,22 

 Pozitivne tečajne razlike  65.857 3,84 0 0,00 

 Drugi prihodki od financiranja (razen dividend)  86.879 5,06 93.355 5,08 

Prihodki od dividend 6.3.2. 193.380 11,27 190.563 10,37 

 Prejete dividende  193.380 11,27 190.563 10,37 

Iztrženi dobički pri naložbah 6.3.3. 1.182.478 68,88 1.359.600 73,97 

Drugi prihodki 6.3.4. 214 0,01 76 0,00 

 Drugi prihodki  214 0,01 76 0,00 

Skupaj prihodki   1.716.609 100,00 1.838.146 100,00 

          

Odhodki za upravljalsko provizijo 6.3.5. 223.869 75,60 211.631 59,69 

Iztržene izgube pri naložbah 6.3.6. 10.118 3,42 102.326 28,86 

 Iztržene izgube pri naložbah na organiziranem trgu vrednostnih papirjev  10.118 3,42 102.326 28,86 

Odhodki v zvezi s posredovanjem vrednostnih papirjev 6.3.8. 26.629 8,99 8.287 2,34 

Odhodki za popravke vrednosti naložb 6.3.7. 4.280 1,45 0 0,00 

 Odhodki za popravke vrednosti naložb  4.280 1,45 0 0,00 

Odhodki za obresti 6.3.9. 17.821 6,02 19.939 5,62 

 Odhodki za obresti dolgoročnih vrednostnih papirjev  432 0,15 19.939 5,62 

 Negativne tečajne razlike  17.389 5,87 0 0,00 

Drugi odhodki 6.3.10. 13.391 4,52 12.363 3,49 

 stroški poslovanja  13.391 4,52 12.363 3,49 

Skupaj odhodki   296.108 100,00 354.546 100,00 
Dobiček ali izguba obračunskega obdobja 6.3.11. 1.420.501  1.483.600  

Davek od dobička 6.3.12. 0  0  

Čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja   1.420.501  1.483.600  
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5.3. Izkaz finančnega izida za leto 2005 

 

v 000 SIT leto 2005 leto 2004 

     

1. Pritoki zaradi povečanja kapitala (brez čistega dobička) -886.370 -1.005.054 

2. Odtoki zaradi zmanjšanja kapitala (brez čiste izgube) -285.990 -252.220 

3. Čisti pritoki pri širitvi poslovanja (1 – 2) -1.172.360 -1.257.274 

4. Pritoki pri prodaji naložb 1.182.478 1.359.600 

5. Odtoki pri nakupu naložb -10.118 -102.326 

6. Sprememba rezervacij 0 0 

7. Sprememba terjatev, obveznosti in časovnih razmejitev 467.604 -2.633.727 
   - Pobotano povečanje poslovnih terjatev -514.826 -28.893 
   - Pobotano povečanje poslovnih dolgovov -1.037 4.099 
   - Pobotano povečanje finančnih naložb 0  -1.281.400 
   - Pobotano zmanjšanje finančnih naložb 1.014.200 0 
   - Pobotano povečanje dolgoročnih naložb 0  -1.327.533 
   - Pobotano zmanjšanje dolgoročnih naložb -30.733 0 

8. Sprememba čistega neiztrženega dobička pri naložbah -1.199.393 1.110.094 

9. Čisti pritoki pri upravljanju premoženja (4 – 5 ± 6 ± 7 ± 8) 440.571 -266.359 

10. Čisti pritoki pri širitvi poslovanja in pri upravljanju premoženja (3 + 9) -731.789 -1.523.633 

11. Čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja 1.420.501 1.483.600 

12. Celotni čisti pritoki (10 + 11) 688.712 -40.033 

13. Končno stanje denarnih sredstev investicijske družbe (14 + 15) 689.949 1.237 

14. Finančni izid v obdobju (12) 688.712 -40.033 

15. Začetno stanje denarnih sredstev investicijske družbe 1.237 41.270 
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5.4. Izkaz gibanja kapitala 

 
 Osnovni Preneseni Dobiček Rezerve Prevrednot.  
 kapital poslovni (izguba) iz dobička popravek Skupaj 
  izid obdobja    

v 000 SIT       
             
Stanje 31.12.2003 7.317.043 0 -366.626  0 2.970.004 9.920.421 
       
PREMIKI V KAPITAL       
Izguba poslovnega leta 0 0 1.483.600 0 0 1.483.600 
PREMIKI V KAPITALU       
Prenos rezultata 0 0 366.626 0 -366.626 0 
PREMIKI IZ KAPITALA       
- 0 0 0 0 0 0 
             
Stanje 31.12.2004 7.317.043 0 1.483.600  0 2.603.378 11.404.021 
       
PREMIKI V KAPITAL       
Dobiček poslovnega leta 0 0 -63.099 0 0 -63.099 
PREMIKI V KAPITALU       
Prenos rezultata 0 751.896 0 731.704 0 1.483.600 
PREMIKI IZ KAPITALA       
- 0 0 0 0 0 0 
             
Stanje 31.12.2005 7.317.043 751.896 1.420.501 731.704 2.603.378 12.824.522 
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5.5. Izkaz premoženja na dan 31.12.2005 

 
Zap.  Količina Vrednost (000 SIT)  % % 
št. Izdajatelj dolgoročnega vrednostnega papirja 31.12.2005 31.12.2005 emisije sredstev 

Domače obveznice s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP     

1  obveznice RS 21 4.668     40.249 0,23% 0,26% 

2  obveznice RS 29 8.507    226.448 1,55% 1,48% 

3  obveznice RS 38 5.793    166.445 0,58% 1,09% 

4  obveznice RS 39 385.842    234.373 1,29% 1,53% 

5  obveznice RS 48 8.700    219.611 1,45% 1,43% 

6   NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA  1.675    170.842 1,68% 1,12% 

 skupaj  1.057.968  6,91% 

Domače delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP     

1   AERODROM D.D., LJUBLJANA  3.391 34.312 0,09% 0,22% 

2   GORENJE D.D., VELENJE  164.944 894.236 1,35% 5,84% 

3   INTEREUROPA D.D., KOPER  76.207 408.686 0,96% 2,67% 

4   KRKA D.D., NOVO MESTO  14.447 1.478.538 0,41% 9,65% 

5   MERCATOR D.D., LJUBLJANA  39.894 1.470.461 1,24% 9,60% 

6   MLINOTEST D.D., AJDOVŠČINA  32.973 46.822 1,38% 0,31% 

7   PETROL D.D., LJUBLJANA  18.734 1.325.256 0,90% 8,65% 

8   PIVOVARNA LAŠKO D.D., LAŠKO  70.006 520.055 1,58% 3,39% 

9   SAVA D.D., KRANJ  4.684 202.417 0,02% 1,32% 

10   TERME D.D., ČATEŽ  27.492 934.927 6,11% 6,10% 

 skupaj   7.315.710  47,76% 
Domače delnice s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu VP     

1   DZS D.D., LJUBLJANA  29.569 162.629 2,07% 1,06%  

2   JUTEKS D.D., ŽALEC  9.141 252.097 1,43% 1,65%  

3   KD GROUP D.D., LJUBLJANA  425 54.188 0,23% 0,35%  

 skupaj     468.914  3,06%  

Domače obveznice s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu VP     

1   POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D., MARIBOR  1.001 112.837 6,67% 0,74%  

2   SOD D.D., LJUBLJANA  76.934 977.000 0,73% 6,38%  

 skupaj   1.089.837  7,11%  

 borzni in prosti trg skupaj    9.761.587   64,84%  
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Izkaz premoženja na dan 31.12.2005 (nadaljevanje) 

 
Zap. Izdajatelj dolgoročnega vred. Papirja Količina Vrednost (000 SIT) % % 
št.  31.12.2005 31.12.2005 emisije sredstev 

Domače delnice s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu VP     

1   CIMOS INTERNATIONAL D.D., KOPER  200.108 308.863 1,20% 2,02% 

2   HIT NOVA GORICA D.D., NOVA GORICA  61.462 260.949 0,91% 1,70% 

3   STEKLARNA HRASTNIK D.D., HRASTNIK  184.000 367.832 13,05% 2,40% 

4   MINERVO D.D., LJUBLJANA  73.642 194.254 14,86% 1,27% 

5   TELEKOM D.D., LJUBLJANA  19.187 645.343 0,26% 4,21% 

 skupaj   1.777.241  11,60% 

      

Tuje delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP     

1  ORACLE CORP. ZDA  22.000 54.344  0,35% 

2  DEUTSCHE TELEKOM AG., DE  28.000 94.450  0,62% 

3  FRANCE TELECOM  16.000 80.459  0,53% 

4  AU OPTRONICS CORP   6.000 18.220  0,12% 

5  CISCO SYSTEMS Inc., ZDA  34.000 117.760  0,77% 

6  JOHNSON&JOHNSON   3.000 36.476  0,24% 

7  PFIZER Inc., NEW YORK (USA)  52.000 245.328  1,60% 

8  VERIZON COMMUNICATIONS  19.000 115.777  0,76% 

 skupaj     762.814  4,98% 

      

I SKUPAJ vred.papirji    12.472.484   81,42% 

1 bančni depoziti   1.567.000  10,23% 

2 terjatve     589.738  3,85% 

3 denarna sredstva     689.949  4,50% 

      

II SKUPAJ sredstva   15.319.171   100,00% 
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5.6. Izkaz večjih sprememb premoženja v letu 2005 

 

  nakupna   nakupna  datum 

v 000 SIT  količina   vrednost   nakupa  

Krka d.d., Novo mesto 5.695 587.085 2.dec.05 

Krka d.d., Novo mesto 3.200 249.618 14.nov.05 

Steklarna Hrastnik d.d., Hrastnik 119.500 232.189 23.nov.05 

Krka d.d., Novo mesto 2.810 218.646 6.maj.05 

Mercator d.d., Ljubljana 5.000 182.500 14.nov.05 

obveznice NLB 19 1.675 169.342 10.okt.05 

Krka d.d., Novo mesto 1.990 159.041 6.apr.05 

Krka d.d., Novo mesto 1.445 137.405 3.nov.05 

Steklarna Hrastnik d.d., Hrastnik 64.500 135.644 23.nov.05 

Telekom Slovenije d.d., Ljubljana 3.000 135.000 14.nov.05 

 prodajna prodajna datum 

  količina   vrednost   prodaje  

IMV holding d.d., Ljubljana 356.992 593.892 10.okt.05 

Krka d.d., Novo mesto 5.700 587.100 3.dec.05 

Krka d.d., Novo mesto 5.700 581.400 29.dec.05 

Krka d.d., Novo mesto 3.000 231.000 31.maj.05 

Krka d.d., Novo mesto 2.800 217.000 26.apr.05 

Krka d.d., Novo mesto 2.000 159.200 31.mar.05 

Krka d.d., Novo mesto 1.450 137.750 28.okt.05 

Schering AG, Nemčija 100.000 124.764 29.sep.05 

Steklarna Hrastnik d.d., Hrastnik 52.746 116.657 30.jun.05 

Mercator d.d., Ljubljana 3.000 112.500 22.sep.05 
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6. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 

Uprava družbe KRONA, družba za upravljanje investicijskih skladov in družb, d.o.o. potrjuje računovodske izkaze po 
stanju na dan 31. decembra 2005 pojasnila, ter tabele in priloge. 

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega 
stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2005. 

Uprava Krona, družba za upravljanje investicijskih skladov in družb d.o.o.  potrjuje, da so bile dosledno uporabljene 
ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega 
gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o 
nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. 

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

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 12.01.2006 

 

 

 

DUS Krona d.o.o.  

Člana uprave  

 

mag.Urban Belič,  Ivan Pajek 
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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 2005: 

o bilance stanja na dan 31. decembra 2005,  

o izkaza poslovnega izida,  

o izkaza gibanja kapitala, 

o izkaza finančnega izida za leto 2005 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),  

o Sklepom o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada  

o Sklepom o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov  

o Metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja 
vzajemnega sklada, 

o Prospekta in pravil o upravljanju investicijskega sklada, 

o Uresničevanjem z ZISDU in 

o Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb. 

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 31.12.2004, 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 

Neiztrženi 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 neiztrženi 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. 

 

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. 
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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 neiztrženimi 
dobički pri naložbah. 

o Odhodki iz upravljanja 

Z dnem uveljavitve ZISDU-1 je družba za upravljanje upravičena do 1,5 % povprečne letne čiste vrednosti 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 2004, 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 sklenjenih s KDD in obveznosti za plačilo nadomestila za nadzor ATVP, ki 
bremenijo vsak posamezni ID (86. člen ZISDU). 

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 
v 000 SIT 31.12.2005 31.12.2004 

tolarska sredstva na TRR 16.507 1.237 

devizna sredstva:   

- USD 84.041 0 

- EUR 258.101 0 

tolarski depozit pri banki na odpoklic 331.300 0 
Skupaj 689.949 1.237 

6.2.2. Dolgoročni vrednostni papirji 
v 000 SIT 31.12.2005 31.12.2004 

Domače obveznice s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP 887.126 993.962 

Domače delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP 7.315.710 7.773.781 

Domače delnice s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu VP 468.914 700.530 

Domače obveznice s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu VP 1.260.679 1.105.190 

Domače delnice s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu VP 1.777.241 1.868.288 

Tuje delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP 762.814 0 

Skupaj 12.472.484 12.441.751 

 

Naložbe v delnice, ki kotirajo, se izkazujejo po zadnjem tržnem tečaju 30.12.2005. 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 31.12.2005 ni imela zastavljenih vrednostnih 
papirjev. 

 

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

 oznaka trga Št. delnic  v 000 SIT     Št. delnic  v 000 SIT     

   31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004 

 AERODROM D.D., LJUBLJANA   LJSE/SI  3.391 34.312 0 0 

 GORENJE D.D., VELENJE   LJSE/SI  164.944 894.236 148.327 960.256 

 INTEREUROPA D.D., KOPER   LJSE/SI  76.207 408.686 64.740 481.799 

 KRKA D.D., NOVO MESTO   LJSE/SI  14.447 1.478.538 17.813 1.504.886 

 MERCATOR D.D., LJUBLJANA   LJSE/SI  39.894 1.470.461 36.608 1.465.973 

 MLINOTEST D.D., AJDOVŠČINA   LJSE/SI  32.973 46.822 17.078 34.139 

 PETROL D.D., LJUBLJANA   LJSE/SI  18.734 1.325.256 21.131 1.393.449 

 PIVOVARNA LAŠKO D.D., LAŠKO   LJSE/SI  70.006 520.055 91.358 656.230 

 PIVOVARNA UNION D.D., LJUBLJANA   LJSE/SI  0 0 118 8.437 

 SAVA D.D., KRANJ   LJSE/SI  4.684 202.417 4.684 205.937 

 TERME D.D., ČATEŽ   LJSE/SI  27.492 934.927 27.320 1.062.676 
Skupaj delnice s katerimi se trguje na organiz.trgu 

 
  7.315.710   7.773.782 

   obveznice RS 21  LJSE/SI  4.668 40.249 4.668 43.646 

   obveznice RS 29  LJSE/SI  8.507 226.448 8.507 236.653 

   obveznice RS 36  LJSE/SI  0 0 91 982 

   obveznice RS 38  LJSE/SI  5.793 166.445 5.793 167.983 

   obveznice RS 39  LJSE/SI  385.842 234.373 388.890 323.862 

   obveznice RS 48  LJSE/SI  8.700 219.611 8.700 220.835 

  NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA   LJSE/SI  1.675 170.842 0 0 
Skupaj obveznice s katerimi se trguje na organiz.trgu    1.057.968   993.961 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiz.trgu skupaj    8.373.678   8.767.743 
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6.2.2.2. Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na prostem trgu vrednostnih papirjev 

 oznaka trga Št. delnic vrednost v 
000 SIT     

Št. delnic vrednost v 
000 SIT     

Naložbe   31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004 

  DZS D.D., LJUBLJANA   LJSE/SI  29.569 162.629 29.569 162.596 

  JUTEKS D.D., ŽALEC   LJSE/SI   9.141 252.097  9.041 300.120 

  SATURNUS-EMBALAŽA D.D., LJUBLJANA   LJSE/SI       0      0  4.247 196.112 

  KD GROUP D.D., LJUBLJANA   LJSE/SI     425 54.188    425 41.703 

Skupaj delnice s katerimi se trguje na prostem trgu     468.914   700.531 

  POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D., MARIBOR   LJSE/SI  1.001 112.837 1.001 112.920 

  SOD D.D., LJUBLJANA   LJSE/SI  76.934 977.000 76.425 992.270 

Skupaj obveznice s katerimi se trguje na prostem trgu     1.089.837   1.105.190 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na prostem trgu skupaj    1.558.751   1.805.721 

 

6.2.2.3. Tuji vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu 

 
 oznaka trga Št. delnic vrednost v 

000 SIT     
Št. delnic vrednost v 

000 SIT     

Naložbe   31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004 

 ORACLE CORP. ZDA   NYSE/USA  22.000 54.344      0      0 

 DEUTSCHE TELEKOM AG., DE   FSE/DE  28.000 94.450      0      0 

 FRANCE TELECOM   PAR/FR  16.000 80.459      0      0 

 AU OPTRONICS CORP   NYSE/USA   6.000 18.220      0      0 

 CISCO SYSTEMS Inc., ZDA   NYSE/USA  34.000 117.760      0      0 

 JOHNSON&JOHNSON   NYSE/USA   3.000 36.476      0      0 

 PFIZER Inc., NEW YORK (USA)   NYSE/USA  52.000 245.328 0 0 

 VERIZON COMMUNICATIONS   NYSE/USA  19.000 115.777 0 0 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na prostem trgu skupaj    762.814  0 

 

6.2.2.4. 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 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 

Cimos d.d., Koper 200.108    565.252 -   256.389 308.863 200.108    565.252 -   286.267 278.985 

Hit d.d., Nova Gorica  61.462    272.156 -    11.207 260.949 148.797    174.734 -    64.672 110.062 

Minervo d.d., Ljubljana  73.642    194.254          0 194.254 73.642    194.255          0 194.255 

Steklarna d.d., Hrastnik 184.000    367.832          0 367.832 52.746    114.943          0 114.943 

Telekom d.d., Ljubljana  19.187  1.072.330 -   426.987 645.343 18.722  1.087.059 -   516.710 570.350 

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

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

Skupaj    2.471.824 -   694.583  1.777.241    2.735.937 -   867.649  1.868.288 
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6.2.3. Dani depoziti in posojila 

 
v 000 SIT Letna 

obrestna mera 
po stanju 
31.12.2005 

 
31.12.2005 

 
31.12.2004 

A banka Vipa d.d., Ljubljana 3,60-3,70% 669.000 489.000 
Banka Celje d.d., Celje 3,60-3,75% 178.000 563.000 
Probanka d.d., Maribor 3,75% 340.000 473.000 
Reifeisen krekova banka d.d., Ljubljana 3,50% 380.000 0 
NLB d.d., Ljubljana  0 160.000 
Banka Koper d.d., Koper  0 382.900 
Banka Koper d.d., Koper  0 55.300 
Deželna banka d.d., Ljubljana  0 458.000 
Skupaj   1.567.000 2.581.200 

 

Dani kratkoročni depoziti bankam so oblikovani v višini 1.567.000 tisoč SIT, ročnost vezave je nad 30 dni, pod pogoji 
navedenimi v preglednici. Obračunane nezapadle obresti so izkazane med terjatvami za obresti. 

 

6.2.4. Terjatve 

 
v 000 SIT 31.12.2005 31.12.2004 
Terjatve iz naslova obresti od depozitov   
    A banka Vipa d.d., Ljubljana 1.980 3.576 
    Banka Celje d.d., Celje 920 1.219 
    Banka Koper d.d., Koper 560 10.976 
    Probanka d.d., Maribor 2.589 4.129 
    Reifeisen Krekova banka d.d., Maribor 547 162 
    DBS d.d., Ljubljana 0 4.617 
Terjatve do BPH   
     Argonos BPH d.o.o.      1.742     50.233 
Terjatve do pravnih oseb   
     Argonos Consulting d.d. 581.400 0 
Skupaj 589.738 74.912 

        

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

 

6.2.5. Obveznosti 

 
v 000 SIT 31.12.2005 31.12.2004 

obveznost do družbe za upravljanje 19.094 20.112 

druge obveznosti 1 20 
Skupaj 19.095 20.132 

 

Obveznosti do družbe za upravljanje predstavljajo obveznosti za plačilo upravljalske provizije v denarju za mesec 
december 2005. 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 

 
v 000 SIT Neiztržene 

kapitalske 
izgube 

Neiztrženi 
kapitalski 
dobički 

Neiztržene 
kapitalske 

izgube 

Neiztrženi 
kapitalski 
dobički 

 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004 

Aerodrom d.d., Ljubljana 317           0 0           0 
Gorenje d.d., Velenje 0     430.065 0     616.429 
Intereuropa d.d., Koper 2.334           0 0     139.185 
Mlinotest d.d., Ajdovščina 12.974           0 662 0  
Krka d.d., NM 0     383.163 0     736.567 
Petrol d.d., LJ 0     675.115 0     674.474 
Pivovarna Laško d.d., Laško 0     172.287 0     240.104 
Pivovarna Union d.d., LJ 0           0 535 0  
Mercator d.d., LJ 0     410.637 0     594.592 
Terme Čatež d.d. 0     250.604 0     388.665 
Sava d.d., Kranj 0 27.869 0 31.388 
Skupaj delnice, s katerimi se trguje na organiz.trgu 15.625   2.349.740       1.197   3.421.404 

RS 29 0 6.389 0 16.344 
RS 38 0 17.724 0 19.124 
RS 48 0 12.563 0 13.613 
RS 36 0 0 26 0 
RS 39 0 12.645 0 25.409 
RS 21 0 1.284 0 2.074 
Skupaj obveznice, s katerimi se trguje na organiz.trgu 0    50.605        26    76.564 

DZS d.d., Ljubljana 0     33.088 0     33.055 
Juteks d.d., Žalec 0     18.568 0     68.885 
KD Grup d.d., LJ 0     35.275 0     22.790 
Saturnus embalaža d.d., Ljubljana 0          0 0      6.282 
Skupaj delnice s katerimi se trguje na prostem trgu 0     86.931          0    131.012 

Slovenski odškodninski sklad d.d., LJ  0 54.865 0 47.528 
Poštna banka Slovenije d.d., Maribor 338 0 338 0 
Skupaj obveznice s katerimi se trguje na prostem trgu 338     54.865        338     47.528 

 ORACLE CORP. ZDA  1.020          0          0          0 

 DEUTSCHE TELEKOM AG., NEMČIJA 6.746          0          0          0 

 FRANCE TELECOM , FRANCIJA 6.363          0          0          0 

 AU OPTRONICS CORP , ZDA 0      3.507          0          0 

 CISCO SYSTEMS Inc., ZDA  5.420          0          0          0 

 JOHNSON&JOHNSON  0         40          0          0 

 PFIZER Inc.,  ZDA 24.797          0          0          0 

 VERIZON COMMUNICATIONS, ZDA  9.825          0          0          0 

Tuje delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP 54.171      3.547          0          0 

Skupaj neiztrženi kapitalski (izgube) dobički  70.134 2.545.688 1.561 3.676.508 
Čisti neiztrženi kapitalski dobički    2.475.554   3.674.947 
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6.2.7. Kapital 

 

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

Čisto dobiček poslovnega leta 2005 v znesku 1.483.600 tisoč SIT je bil na osnovi sklepa skupšine razporejen v zakonske 
rezerve v znesku 731.704 tisoč SIT. Ostanek dobička v zneskun 751.896 tisoč SIT je ostal nerazporejen. 

Družba na dan 31.12.2005 ni imela lastnih delnic. 

 

6.3. Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida 

6.3.1. Prihodki od obresti   
     v 000 SIT leto 2005 leto 2004 

Prihodki od obresti dolgoročnih vrednostnih papirjev 106.183 116.973 
obveznice SOD d.d., LJ     54.178     52.581 

obveznice RS 39     11.286     16.726 

obveznice RS 29     10.945     13.642 

obveznice RS 48      9.882     12.549 

obveznice Poštne banke Slovenije d.d., MB      8.836     10.211 

obveznice RS 38      7.788      9.653 

obveznice RS 21      1.567      1.464 

obveznice NLB d.d., Ljubljana      1.684          0 

obveznice RS 36         17        147 

Pozitivne tečajne razlike 53.840 0 

Prihodki od obresti iz denarnih depozitov 81.618 77.758 

DBS d.d., Ljubljana    19.048    15.012 

Banka Celje d.d., Celje    19.628     1.613 

Probanka d.d., Maribor    14.716    13.172 

Abanka Vipa d.d., Ljubljana    14.336    19.119 

Banka Koper d.d., Koper    10.945    17.637 

NLB d.d., Ljubljana     1.329       344 

Bank Austria Creditanstalt d.d., LJ         0     7.082 

Nova KBM d.d., Maribor         0     2.341 

Raifeisen Krekova banka d.d., Maribor     1.224     1.259 

Avista obresti       392     179 

Drugi prihodki od financiranja (odprava popravkov vrednosti) 98.896 93.176 
Cimos d.d., Koper 29.878 17.157 

HIT d.d., Nova Gorica 53.465 11.582 

Telekom Slovenije d.d., Ljubljana 15.553 27.359 

Hoteli Bernardin d.d., Portorož 0 37.078 

Skupaj prihodki od obresti 340.537 287.907 
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6.3.2. Prihodki od dividend 

 
v 000 SIT leto 2005 leto 2004 
Terme Čatež d.d., Čatež 28.867 26.843 
Krka d.d., Novo Mesto 26.435 30.409 
Telekom Slovenije d.d., Ljubljana 20.106 13.984 
Petrol d.d., Ljubljana 18.226 14.226 
Intereuropa d.d., Koper 16.835 15.635 
Minervo d.d., Ljubljana 15.971 13.516 
Gorenje d.d., Velenje 15.387 17.491 
Mercator d.d., Ljubljana 12.269 19.526 
Juteks d.d., Žalec 10.532 2.714 

DZS d.d., Ljubljana 4.731 4.731 
Saturnus embalaža d.d., Ljubljana 4.168 0 
Hit d.d.,Nova Gorica 4.025 1.897 

Pivovarna Laško d.d., Laško 3.229 9.852 
Sava d.d., Kranj 2.904 0 
Mlinotest d.d., Ajdovscina 1.234 619 

KD Group d.d., Ljubljana 425 425 
Kemofarmacija d.d., Ljubljana 0 17.406 
Delo tiskarna d.d., Ljubljana 0 982 
Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana 0 307 
 PFIZER Inc., ZDA      3.060 0 
 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Ltd, ZDA         50 0 
 DEUTSCHE TELEKOM AG., Nemčija      2.931 0 
 NOKIA, Finska        569 0 
 Intel Corp., ZDA        549 0 
 MOTOROLA INTC., ZDA         28 0 
 VERIZON COMMUNICATIONS, ZDA        849 0 
Skupaj 193.380 190.563 
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6.3.3. Iztrženi dobički pri naložbah 

 

v 000 SIT leto 2005 leto 2004 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiz.trgu  1.044.276 1.061.419 
Krka  d.d., Novo mesto 730.535 404.642 
Aerodrom d.d., Ljubljana 32 0 
Gorenje d.d., Velenje 34.386 360.621 
Mercator d.d., Ljubljana 67.645 141.956 
Pivovarna Laško d.d., Laško 103.154 64.043 
Intereuropa d.d., Koper 252 44.785 
Petrol d.d., Ljubljana 97.345 34.985 
Terme Čatež d.d., Čatež 6.229 6.071 
RS 39 4.583 4.248 
RS 21 115 51 
Mlinotest d.d., Ajdovščina 0 17 
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na prostem trgu       2.361     22.397 

Juteks d.d., Žalec 1.284 20.760 

obveznice SOS2E 307 0 

Saturnus embalaža d.d., Ljubljana 770 1.637 

Tuji vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP 88.400 0 
 PFIZER Inc., ZDA      12.482 0 
 PRX  Par Pharmaceutical Companies Ins       2.616 0 
 CISCO SYSTEMS Inc., ZDA       6.837 0 
 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Ltd, ZDA       8.039 0 
 DEUTSCHE TELEKOM AG., Nemčija         629 0 
 FRANCE TELECOM       3.498 0 
 METALUS USA Inc., ZDA       3.128 0 
 NOKIA, Finska      10.092 0 
 Intel Corp., ZDA      11.566 0 
 ALVARION        3.564 0 
 MOTOROLA INTC       9.998 0 
 SCHERING AG       7.135 0 
 E.ON AG       5.497 0 
 OPTRONICS CORP       2.413 0 
 ORACLE CORP         550 0 
 ADVANCED MICRO DEVICES         356 0 

Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiz.trgu  47.441 275.784 

Telekom Slovenije d.d., Ljubljana 45.147 56.940 

Steklarna Hrastnik d.d., Hrastnik 1.714 0 

Delo tiskrana d.d., Ljubljana 580 0 

Kemofarmacija d.d., Ljubljana 0 212.267 

Hoteli Bernardin d.d., Portorož 0 6.577 
Skupaj iztrženi dobički pri naložbah 1.182.478 1.359.600 

                  

6.3.4. Drugi prihodki 

Drugi prihodki v znesku 214 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 2005 obračunavala v obdobju v višini 1,5% povprečne čiste vrednosti sredstev družbe. 

Upravljalska provizija za leto 2005 je tako znašala  223.869 tisoč SIT, v letu 2004 pa 211.631 tisoč SIT. 
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6.3.6. Iztržene izgube pri naložbah 

 
v 000 SIT leto 2005 leto 2004 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiz.trgu  3.122 607 

Gorenje d.d., Velenje 2.469 465 

Pivovarna Union d.d., Ljubljana 653 0 

Mlinotest d.d., Ajdovščina 0 142 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na prostem trgu        5.132          46 

obveznica SOS2E         394          46 

Saturnus embalaža d.d., Ljubljana       4.705           0 

obveznica RS36          33           0 

Tuji vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP       1.864           0 

 DEUTSCHE TELEKOM AG., Nemčija          553           0 

 METALUS USA Inc., ZDA      1.204 0 

 Intel Corp., ZDA      15 0 

 E.ON AG      92 0 

Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiz.trgu  0 101.673 

HIT d.d., Nova Gorica 0 98.155 

Minervo d.d., Ljubljana 0 2.432 

Eelektro d.d., Ljubljana 0 829 

Primis d.d., Vrhnika 0 256 

Telekom d.d., Ljubljana 0 1 

Skupaj iztržene izgube pri naložbah 10.118 102.326 

                

6.3.7. Odhodki za popravke vrednosti naložb 

Popravek naložbe Pivovarna Union d.d., Ljubljana je bil oblikovan ob prehodu  vrednotenja iz borzne kotacije v znesku 
4.280 tisoč SIT. 

                   

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 26.629 tisoč SIT odhodkov (za nakupe 15.781 tisoč SIT in 
prodaje 10.839 tisoč SIT), v letu 2004 pa skupaj 8.287 tisoč SIT. 

 

6.3.9. Odhodki za obresti 

 
v 000 SIT leto 2005 leto 2004 
Odhodki za obresti od dolgoročnih vrednostnih papirjev 432 25.004 
obveznice NLB19 184 0 
obveznice SOS2E 131 12.694 
obveznice RS39   76 11.349 
obveznice PBS2 41 0 
obveznice RS48   0 3 
obveznice RS36 0 70 
obveznice RS21  0 888 
negativne tečajne razlike 17.389 0 
Skupaj odhodki za obresti 17.821 25.004 
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6.3.10. Odhodki v zvezi s stroški upravljanja investicijske družbe 

 
v 000 SIT leto 2005 leto 2004 
stroški KDD, BTS, borze 4.971 2.657 
stroški javnih objav 4.250 570 
drugi odhodki 2.404 13 
stroški revizije 1.496 0 
odhodki za provizijo plačilnega prometa 270 158 
stroški nadzora ATVP 0 3.900 
Skupaj odhodki v zvezi s stroški upravljanja investicijske družbe 13.391 7.298 

 

6.3.11. Dobiček 

Družba je za leto 2005 izkazala 1.420.501 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  

 
 v 000 SIT Znesek 

kapitala 
% rasti Izračunan 

učinek 
  Zmanjšan 

poslovni izid 
– čisti 
dobiček 

Kapital –vse kategorije, razen tekočega dobička   
(za preračun EUR) 

11.404.021 -0,1 -11.404 
 

1.431.905 

Kapital –vse kategorije, razen tekočega dobička    
(za preračun po rasti ŽP) 

11.404.021 2,3 262.292 
  

1.158.209 

 

6.4. Druga razkritja 

 

Na dan 31.12.2005 so med imetniki delnic Krona Senior ID d.d. naslednji člani nadzornega sveta: 

 
 št. Delnic  % vseh delnic 

Stane HVALE 7.580 0,010 

Sveto KOBAL 3.800 0,005 

Jože TEPINA 1.130 0,002 
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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 

  Enotni tečaj  

ene delnice 

Knjigovodska 
vrednost ene 
delnice brez 
neizkoriščenih 
certifikatov 

 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 

31.12.2005 100,00 209,10 209,10  150,34 

 

 

(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. 

 

6.5. Kazalniki 

 
Kazalniki leto 2005 leto 2004 
      
stopnja lastniškosti finan.= kapital / obveznosti do virov sredstev 0,84 0,76 
stopnja dolg.investiranja=(dolg.fin.nal.)/sredstva 0,81 0,82 
koef.neposred.pokrit.kratk.obv.=likvidna sredstva/kratkoročne obvez. 36,13 2,81 
koef.pospešene.pokrit.kratk.obv.=(likvidna sredstva+kratk.terj.)/kratk.obvez. 67,02 5,30 
koef.kratk.pokritosti kratk.obvez.=kratk.sredstva/kratk.obveznosti 82,06 125,47 
koef.gospodarnosti poslovanja=posl.prihodki/poslovni odhodki 5,80 5,18 
koef.čiste dobičkonosnosti kapitala=čisti dobiček/povprečni kapital(brez čist.posl.izida) 0,12 0,15 
koef.dividendnosti osnov.kapitala=dividende/povprečni osnov.kapital 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 

o Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objabi podatkov in informacij o investicijskem 
skladu. 

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 31.03.2005 

o 30.06.2005 

o 30.09.2005 

o 31.12 2005 

o 18.07.2005 

o 28.11.2005 

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. 

 

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 31.03.2005 

o 30.06.2005 

o 30.09.2005 

o 31.12.2005 

o 18.07.2005 

o 28.11.2005 

 

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.  
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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 od ostalih 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. 

 

12.14. Izdelava poročil in obvestil 

V družbi se poročila in obvestila oblikujejo v skladu s: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krona Senior, delniška ID, d.d.                                     Revidirano letno poročilo 2005 40 

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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