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1 REVIZORJEVO POROČILO NAMENJENO JAVNOSTI 
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2 PREDSTAVITEV DRUŽBE 

2.1 Splošno o družbi 

Posebno investicijsko družbo Krona Senior, delniška investicijska družba d.d., Ljubljana (v nadaljevanju Družba) upravlja, na 
podlagi Pogodbe o upravljanju Krona družba za upravljanje investicijskih skladov in družb d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju DZU). 

Družba je vpisana v register družb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, enota Ljubljana, pod številko srg 95/00716. Sedež 
Družbe je v Ljubljani, Štefanova 13a. Vpis v sodni register je bil izveden 28. februarja 1995.  

Od ustanovitve do prve uskladitve z zakonom je Družba poslovala kot pooblaščena investicijska družba. Večino časa je 
izvajala prilagajanja naložb kot je to zahteval Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje1. Družba je konec leta 2003 
prejela ugotovitvene odločbe s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, da lahko posluje kot posebna investicijska družba v 
skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1)2. Družba se mora do konca leta 2007 dokončno 
uskladiti  z zakonskimi določili ter se najkasneje v štiri-letnem obdobju preoblikovati v vzajemni sklad. 

Dne 6.10.1998 so bile delnice Družbe vpisane v centralni register Klirinško depotne družbe (KDD), ki vodi centralno evidenco 
nematerializiranih vrednostnih papirjev. Od 8.12.1998 se z delnicami trguje na izvenborzni kotaciji pri Ljubljanski borzi 
vrednostnih papirjev.  

Družba posluje kot investicijski sklad zaprtega tipa (closed – end fund).  

 

Osnovni kapital 

Osnovni kapital Družbe je ob otvoritvi leta 1995 znašal 6.530.465 tisoč SIT in bil razdeljen na 6.530.465 navadnih imenskih 
delnic in se je v naslednjih letih povečeval v skladu z zakonskimi določili iz naslova odobrenega kapitala, oblikovanega v namen 
poravnave upravljalske provizije v delnicah.  

V letu 1999 so bile delnice, ki so se glasile na nominalni znesek 1.000,00 SIT zamenjane za delnice v nominalnem znesku 
100,00 SIT. Zmanjšanje nominalne vrednosti posamezne delnice je bila posledica uskladitve z zakonskimi določbami3, osnovni 
kapital pa je bil usklajevan z odločitvami delničarjev o preoblikovanju dela njihovih delnic v pokojninske bone. 

Konec leta 2006 je osnovni kapital znašal 7.316.086.tisoč SIT in je bil razdeljen na 7.316.086 delnic, nominalna vrednost 
delnice 1.000,00 SIT pa usklajena z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 4. 

 

Organi Družbe 

Družba skladno s statutom nima uprave. Funkcijo uprave družbe od 22.06.2004 dalje opravlja DZU, ki jo zastopata člana 
uprave mag. Urban Belič in Ivan Pajek. 

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 Namestnik predsednika – g. Uroš Glavan, 

o Član – g. Stanislav Hvale, 

o Član – g. Ivan Winkler. 

Nadzorni svet se je v letu 2006 sestal sedemkrat, ter izvedel eno korespondenčno sejo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št. 6/1994, 68/96, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99, 56/99). 
2 Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) (Ur.l.RS št. 26/05-ZISDU-1-UPB1 s spremembami in dopolnitvami). 
3 Zakon o prvem pokojninskem skladu RS in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l. RS, št. 50/1999, 106/99). 
4 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Ur.l.RS št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami). 
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Lastniška struktura na dan 31.12.2006 

 

 Delničar Št. delnic Delež v % 

  posameznega v cel.številu 

  imetnika izdanih delnic 

 NLB d.d., Ljubljana 947.064 12,94 

 Pulsar holding d.d., Ljubljana 723.750 9,89 

 Finira d.d., Ljubljana 581.629 7,95 

 Krona Senior, delniška ID d.d., Ljubljana 376.134 5,14 

 Borštnar Gorazd, Ljubljana 176.671 2,41 

 Fond Invest d.d, Ljubljana 161.543 2,21 

 Iskratel d.o.o., Kranj 139.395 1,91 

  DBS d.d., Ljubljana 135.638 1,85 

 Interfin naložbe, Koper 111.426 1,52 

  Banka Celje d.d., Celje 100.000 1,37 

 DUS Krona d.o.o., Ljubljana 79.498 1,09 

  Ostali delničarji pod 1% 3.783.338 51,71 

 

 
Skupaj 5 7.316.086 100,00 

 

Delež tržne vrednosti v ČVS v preteklih letih 

Rast v SIT  ČVS SN0G Index 

     (tržna vrednost)  

8.12.1998*   918,56 253,66 27,61 

31.12.1999   95,49 43,10 45,14 

31.12.2000   109,20 37,86 34,67 

31.12.2001   116,28 42,16 36,26 

31.12.2002   155,78 91,70 58,87 

31.12.2003   170,63 118,51 69,45 

31.12.2004   206,08 160,10 77,69 

31.12.2005   209,10 150,34 71,90 

31.12.2006*   2.611,09 2.049,00 78,47 

* nominalna vrednost delnice = 1.000 SIT    

 

 

Donos v zadnjih dveh letih 

Donos v % 

ČVS 6 ČVS SN0G 

(tržna vrednost) 

SBI 20 

 

1 leto 31,64 24,87 36,29 37,86 

2 leti 33,57 26,70 27,98 30,14 

                                                                 
5 Na dan 31.12.2006 je bilo v delniško knjigo vpisanih 8.536 delničarjev,  v primerjavi s koncem preteklega leta se to odraža z indeksom 

88,68. 
6 Rast ČVS ob upoštevanju pridobljenih lastnih delnic. 
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3 POROČILO UPRAVE 

3.1 Poslovne aktivnosti 

Poslovna politika Družbe je v letu 2006 temeljila na usklajevanju portfelja, ob investiranju v naložbe borznega trga pri 
Ljubljanski borzi  ter na evropskih in ameriških borznih trgih.  

Poslovno leto 2006 je bilo izrazito naklonjeno trgovalnim aktivnostim, rasti borznih indeksov so bile takšne, da lahko trdimo, 
da je bilo leto 2006 eno najdonosnejših, saj je rast osrednjega borznega indeksa SBI207 znašala 37,86 odstotkov. Indeks 
investicijskih družb PIX8 pa je dosegel  30-odstotno rast.  

Med največjimi borznimi družbami velja izpostaviti rast delnic farmacevtske družbe Krka d.d., ki so v letu 2006 pridobile 83,6 
odstotkov ter delnice družbe Petrol d.d., ki so v lanskem letu pridobile 66,5 odstotkov. Obe navedeni družbi v portfelju naložb 
Družbe predstavljata kar dobro četrtino sredstev. Rasti drugih tržnih vrednosti posameznih domačih družb, predvsem pa naložb 
iz indeksa SBI 20, so tako značilno vplivale na rast sredstev Družbe, ki je izražena z indeksom 123. 

Naložbena politika Družbe je v letu 2006 temeljila na usklajevanju portfelja, ob investiranju v naložbe borznih trgov. Delež 
izdajateljev tujih vrednostnih papirjev je tako izražen s 6,26-odstotki sredstev družbe, njihov donos pa se odraža z indeksom 
118,41 kar je višje od udeleženih borznih indeksov (Dow Jones 115,57, Nasdaq 109,34). 

Med naložbami v vrednostne papirje borznega trga konec leta 2006 še vedno prevladujejo delnice uspešnih domačih podjetij 
z veliko borzno kapitalizacijo. Med drugimi so najopaznejše delnice družb Krka d.d., Gorenje d.d. ter Maksima ID d.d. in 
obveznice SOD d.d., ki skupaj dosegajo dobrih 40-odstotkov vseh sredstev družbe. 

Ob rasti sredstev ter z izvajanjem poslovne politike je Družbi v letu 2006 uspelo doseči 24,87-odstotni donos na kapital 
oziroma ob upoštevanju pridobljenih lastnih delnic 31,64-odstotni donos. Tržna vrednost delnice SNOG pa je pridobila 36,29-
odstotno vrednost.  

Glede na dejstvo, da mora družba voditi poslovno politiko skladno z zakonom, ki opredeljuje potrebno uskladitev 
investicijskih družb, so bile tudi v tem obdobju aktivnosti povezane z zahtevanimi uskladitvami in pripravami.  

 

Velikost sredstev Krona Senior, delniška ID, d.d., v letu 2006
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Skladno s sklepom skupščine o uskladitvi nominalne vrednosti delnice iz 100,00 SIT na 1.000,00 SIT je bil na osnovi 
Odločbe KDD d.d., Ljubljana in Odločbe Uprave Ljubljanske borze d.d., Ljubljana z dne 02.02.2006 zmanjšan osnovni kapital 
družbe za 957 tisoč SIT iz 7.317.043 tisoč SIT na 7.316.086 tisoč SIT. Poleg navedenega pa je družba, po sklepu skupščine za 
namene umika delnic oz. zmanjšanja osnovnega kapitala v letu 2006 pridobila 376.134 lastnih delnic, kar predstavlja dobrih 5-
odstotkov osnovnega kapitala. Povprečna nabavna cena je bila oblikovana v skladu z določili skupščinskega sklepa. 

                                                                 
7 Slovenski borzni indeks je indeks celotnega delniškega trga Ljubljanske borze, ki meri donosnost celotnega slovenskega organiziranega 

kapitalskega trga. 
8 Indeks investicijskih skladov prikazuje gibanja tečajev delnic vseh domačih investicijskih družb. 
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V začetku leta je bilo na osnovi Pogodbe o opravljanju skrbniških storitev ter skladno z odločbo ATVP vzpostavljeno 
poslovanje družbe s skrbniško banko Banko Koper d.d., Koper ter tako vzpostavljen dnevni nadzor nad poslovanjem ter 
izračunom knjigovodske vrednosti delnice. 

 

3.2 Poslovni rezultat v letu 2006 

Iz tržnih dogajanj v letu 2006 in ob upoštevanju aktivnosti upravljanja lahko ugotovimo, da je bilo poslovanje Družbe 
primerno nastalim okoliščinam. Skladno z določili SRS 20069 prihodke Družbe v največji meri predstavljajo neiztrženi dobički pri 
naložbah v znesku 3.284.512 tisoč SIT, najznačilnejši odhodki Družbe, pa so stroški povezani z DZU v znesku 254.566 tisoč 
SIT. Razlika oblikovanih prihodkov in odhodkov je čisti dobiček obračunskega obdobja v znesku 4.538.953 tisoč SIT. 

Izhajajoč iz določil računovodskih standardov SRS 2006 je bil v bilanci stanja, čisti neiztrženi dobiček, kot rezultat povečanja 
tržne vrednosti naložbe, ki pa še ni bila unovčena, izkazano v pobotani vrednosti z neiztrženimi izgubami, prenesen med 
postavke kapitala. Na tej osnovi  s 01.01.2006 Družba izkazuje prenesene dobičke preteklih let v znesku  2.603.378 tisoč SIT, 
kar je predmet obravnave pri obračunu davka od prihodkov pravnih oseb. Sprejete spremembe zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb, bodo v prihodnjih letih pomembno vplivale na poslovanje Družbe, saj je z davčnim obdobjem 2006 porabljen še 
preostanek davčnega ščita oblikovanega v preteklih obdobjih, še zlasti pa bodo zakonska določila vplivala na likvidnost Družbe 
in seveda na velikost sredstev v upravljanju. 

V zaključku lahko ugotovimo, da je Družba s svojim izvajanjem poslovne politike dosegla postavljene cilje in pričakovanja, ki 
temeljijo predvsem na rasti čiste vrednosti sredstev oz. rasti knjigovodske vrednosti delnice.  

 

3.3 Pričakovani razvoj družbe 

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. Družba je v tem smislu v teku leta 2006 izpolnila vse zahteve prilagoditve 
poslovanja Družbe kot to zahteva zakonodaja ter je ob tem tudi uredila statut, prospekt in druge notranje akte Družbe. 

Skladno z določili ZISDU-1 se mora Družba najkasneje do konca leta 2011 preoblikovati v vzajemni sklad. Tako bo Družba v 
naslednjih obdobjih glavnino aktivnosti usmerjala v doseganje navedenega cilja, kakor tudi ciljev in prilagoditev poslovne politike, 
določene s statutom in prospektom.  

 

Ljubljana, 28.01.2007 

 

 

 

DUS Krona d.o.o. 

Uprava 

 

mag. Urban Belič 

Ivan Pajek 

                                          

                                                                 
9 Slovenski računovodski standardi 2006 (Ur.l.št. 118/2005). 
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4 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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5 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

5.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2006  

 

(v 000 SIT) Pojasnilo 10 31.12.2006 
01.01.2006 
(SRS-06) 11 31.12.2005 

I. Sredstva     

Denarna sredstva 6.2.1. 1.047.183 689.949 689.949 

Depoziti pri bankah in posojila 6.2.3. 3.067.000 1.567.000 1.567.000 

Vrednostni papirji 6.2.2. 14.998.600 12.472.484 12.472.484 

Vrednostni papirji domačih izdajateljev  13.800.525 11.709.670 11.709.670 

Vred. papirji, s katerimi se trguje na organiz.trgu vredn.papirjev  9.354.971 8.202.836 8.202.836 

Vred. papirji, s katerimi se trguje na prostem trgu vredn.papirjev  3.684.723 1.729.593 1.729.593 

Vred. papirji, s katerimi se ne trguje na organiz.trgu vredn.papirjev  760.831 1.777.241 1.777.241 

Tuji vrednostni papirji  1.198.075 762.814 762.814 

Terjatve 6.2.4. 13.702 589.738 589.738 
 
Skupaj sredstva   19.126.485 15.319.171 15.319.171 
 
 
II. Obveznosti do virov sredstev       

Poslovne obveznosti 6.2.5. 23.516 19.095 19.095 

Čisti neiztrženi dobički pri naložbah 6.2.6. 0 0 2.475.554 

Kapital 6.2.7. 19.102.969 15.300.076 12.824.522 

Vpoklicani kapital  7.316.086 7.317.043 7.317.043 

   b) Kapitalske rezerve  2.602.852 2.603.378 0 

   c) Rezerve iz dobička  731.704 731.704 731.704 

        − Zakonske rezerve  731.704 731.704 731.704 

        − Rezerve za lastne delnice  729.077 0 0 

        − Lastne delnice  -729.077 0 0 

   č) presežek iz prevrednotenja  0 0 0 

   d) Preneseni čisti poslovni izid   3.913.374 3.227.450 751.896 

   e) Čisti poslovni izid poslovnega leta  4.538.953 1.420.501 1.420.501 

Prevrednotovalni popravki kapitala  0 0 2.603.378 
 
Skupaj obveznosti do virov sredstev   19.126.485 15.319.171 15.319.171 

 

                                                                 
10 Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov. 
11 Bilančno stanje na dan 31.12.2005 je prilagojeno določilom SRS 2006. 
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5.2 Izkaz poslovnega izida za leto 2006 

 

(v 000 SIT) Pojasnilo12 leto 2006 leto 2005 

Prihodki od obresti 6.3.1. 258.447 340.537 

Prihodki od dividend 6.3.2. 334.268 193.380 

Iztrženi dobički pri naložbah 6.3.3. 1.217.327 1.182.478 

Neiztrženi dobički pri naložbah 6.3.4. 3.284.512 0 

Drugi prihodki  547 214 
 
Skupaj prihodki  5.095.101 1.716.609 

      

Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje  254.566 223.869 

Odhodki v zvezi z banko skrbnico  15.462 0 

Odhodki v zvezi z revidiranjem  1.495 0 

Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov  4.828 0 

Odhodki v zvezi s trgovanjem  37.985 0 

Odhodki negativne tečajne razlike 6.3.5. 114.868 0 

Iztržene izgube pri naložbah 6.3.6. 29.110 10.118 

Neiztržene izgube pri naložbah 6.3.7. 86.413 0 

Odhodki v zvezi s posredovanjem vrednostnih papirjev  0 26.629 

Odhodki iz naslova slabitve naložb  0 4.280 

Odhodki za obresti  0 17.821 

Drugi odhodki 6.3.8 11.421 13.391 
 
Skupaj odhodki  556.148 296.108 

Davek iz dobička 6.3.16 0 0 
 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  4.538.953 1.420.501 
 
 
Čisti posl. izid v SIT na delnico 13 (brez upoštevanja lastnih delnic) 654,03  19,41 

 

 

 

 

 

                                                                 
12 Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov. 
13 Primerljivost čistega poslovnega izida v SIT na delnico po stanju 2006 s stanjem 2005 je mogoče le ob upoštevanju spremembe 

nominalne  vrednosti delnice iz 100,00 na 1.000,00 SIT. 
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5.3 Izkaz denarnih tokov 

v 000 enot SIT  EUR  USD 

1  Prejemki od povečanja kapitala investicijske družbe 0 0 0 

2  Izdatki zaradi zmanjšanja kapitala investicijske družbe 0 0 0 

3  Dobiček, izplačan med obračunskim obdobjem, ali druga izplačila delničarjem 0 0 0 

4  Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1 – 2 - 3) 0 0 0 

5  Prejemki pri prodaji naložb 18.080.531 2.105 12.944 

6  Izdatki pri nakupu naložb 19.412.275 3.753 12.521 

7  Prejemki od udenarjenih terjatve 1.863.373 2.271 1.806 

8  Izdatki za izplačilo obveznosti 378.129 1.079 1.233 

9  Prenos med računi, vrednotenje 0 0 0 

9  Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja (5-6+7-8) 153.501 -456 996 

10  Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja in pri upravljanju premoženja (4+9) 153.501 -456 996 
 
11  Končno stanje denarnih sredstev investicijske družbe (12+13) 170.008 622 1.412 

12  Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (10) 153.501 -456 996 

13  Začetno stanje denarnih sredstev investicijske družbe 16.507 1.077 415 

 
 
Denarna sredstva v SIT 14 170.008 149.008 256.869 

 

5.4 Izkaz gibanja kapitala 

 Osnovni Preneseni Dobiček Rezerve Kapitalske Prevrednot.  
v 000 SIT kapital poslovni (izguba) iz dobička rezerve Popravek Skupaj 

  izid obdobja     
               
Stanje 31.12.2004 7.317.043 0 1.483.600  0 0  2.603.378 11.404.021 
PREMIKI V KAPITAL        
Dobiček poslovnega leta 0 0 -63.099 0 0 0 -63.099 
PREMIKI V KAPITALU        
Prenos rezultata 0 751.896 0 731.704 0 0 1.483.600 
PREMIKI IZ KAPITALA        
- 0 0 0 0 0 0 0 
Stanje 31.12.2005 7.317.043 751.896 1.420.501 731.704 0  2.603.378 12.824.522 
PREMIKI V KAPITAL        
Dobiček poslovnega leta 0 0 4.538.953 0 0 0 4.538.953 
Prenos čistih NKD 0 2.475.554 0 0 0 0 2.475.554 
Pridobitev lastnih delnic 0 0 0 -729.077 0 0 -729.077 
PREMIKI V KAPITALU        
Prenos rezultata 0 1.420.501 -1.420.501 0 0 0 0 
Oblikovanje rezerv 0 -729.077 0 729.077 2.602.852 -2.602.852 0 
PREMIKI IZ KAPITALA        
Nagrade 0 -5.500 0 0 0 0 -5.500 
Zmanjšanje OK iz denominacije -957 0 0 0 0 -526 -1.483 
               
Stanje 31.12.2006 7.316.086 3.913.374 4.538.953 731.704 2.602.852 0 19.102.969 

                                                                 
14 Preračun tujih valut temelji na upoštevanju srednjega tečaja Banke Slovenije na dan 31.12.2006. 
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5.5 Struktura naložb na dan 31.12.2006 

 

(v 000 SIT) 31.12.2006 31.12.2005 

Vrednostni papirji 14.998.600 12.472.484 

Domače delnice -organizirani trg VP 8.396.790 7.315.710 

Domače obveznice -organizirani trg VP 958.181 887.126 

Domače delnice - organizirani prosti trg VP 2.298.247 468.914 

Domače obveznice -organizirani prosti trg VP 1.386.476 1.260.679 

Tuje delnice - organizirani trg VP 1.198.075 762.814 

Domače delnice - izven organiziranega trga VP 760.831 1.777.241 

Bančni depoziti 3.067.000 1.567.000 

Terjatve 13.702 589.738 

Denarna sredstva 1.047.183 689.949 

      

Premoženje skupaj  19.126.485 15.319.171 

 

 

 

 

Struktura naložb

Bančni depoziti
16,04%

Terjatve
0,07%

Denarna sredstva
5,48%

Vrednostni papirji
78,42%
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5.6 Izkaz večjih sprememb premoženja v letu 2006 

 
NAJVEČJI NAKUPI 15   nakupna   nakupna  datum 

(v 000 SIT)  količina   vrednost   nakupa  
Krka d.d., Novo Mesto 5.695 581.390 03.01.06 
Maksima, delniška ID, d.d., Ljubljana 223.215 524.555 17.02.06 
Krka d.d., Novo Mesto 4.000 372.000 09.03.06 
Maksima, delniška ID, d.d., Ljubljana 70.000 169.400 12.04.06 
Mercator d.d., Ljubljana 3.848 162.322 06.04.06 
Maksima, delniška ID, d.d., Ljubljana 50.701 125.231 04.05.06 
Petrol d.d., Ljubljana 689 78.364 20.10.06 
Nasdaq Trust ETF Connnect, ZDA 9.000 71.912 18.10.06 
Petrol d.d., Ljubljana 555 62.502 23.10.06 
Sanofi Aventis, Francija 3.500 61.504 02.08.06 

    
NAJVEČJE PRODAJE prodajna prodajna datum 
(v 000 SIT)  količina   vrednost   prodaje  
Terme Čatež d.d., Čatež 22.385 801.383 14.04.06 
Mercator d.d., Ljubljana 10.089 416.676 14.04.06 
Mercator d.d., Ljubljana 8.900 400.247 07.04.06 
Steklarna Hrastnik d.d., Hrastnik 184.000 367.833 03.03.06 
Petrol d.d., Ljubljana 1.878 216.458 19.10.06 
Terme Čatež d.d., Čatež 5.107 182.831 14.04.06 
DZS d.d., Ljubljana 29.569 171.500 10.04.06 
Telekom d.d., Ljubljana 1.600 97.600 11.08.06 
Mercator d.d., Ljubljana 2.000 83.600 17.09.06 
Krka d.d., Novo Mesto 553 83.028 30.05.06 

 

                                                                 
15 Izkaz večjih nakupov ne vsebuje nakupov lastnih delnic Družbe. 
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6 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

6.1 Predpisi, splošni akti in računovodske smernice 

 

Predmet revidiranja 
 

Opravljeno je bilo revidiranje naslednjih računovodskih izkazov  KRONA SENIOR d.d., Ljubljana za leto 2006: 

o bilance stanja na dan 31. december 2006,  

o izkaza poslovnega izida,  

o izkaza gibanja kapitala, 

o izkaza denarnega toka za leto 2006 in  

o pojasnil k računovodskim izkazom. 

 

Podlaga za sestavljanje računovodskih izkazov 
 

Družbe za upravljanje (v nadaljevanju DZU) so v skladu z določbami 90. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje (v nadaljevanju ZISDU-1-UPB1) 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-1-UPB1),  

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-1-UPB in 

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

Kjer je to mogoče, družba izkazuje bilančna stanja v skladu z obstoječimi slovenskimi računovodskimi standardi 2006 (v 
nadaljevanju SRS 2006) sicer pa Družba vrednoti postavke, izkazane v računovodskih izkazih, v skladu s slovenskim 
računovodskim standardom 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka Družba  vrednoti lastne delnice po nabavni ceni. 

 

Uporabljene računovodske smernice pri sestavljanju računovodskih izkazov 
 

o Denarna sredstva 

Denarna sredstva vsebujejo knjižni denar na računu pri banki ter denarne depozite brez rokov odpoklica. 

o Vrednostni papirji 

Vse vrednostne papirje Družba razvršča med finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, netržne dolžniške vrednostne 
papirje pa Družba lahko razvršča med finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo ali v finančne naložbe v posesti do zapadlosti v 
plačilo. 

Pri vrednostnih papirjih, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, ki jih investicijska družba razvršča med finančna sredstva, 
izmerjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, se učinki prevrednotenja izkazujejo neposredno v poslovnem izidu, 
medtem ko so se do 31.12.2005 izkazovali skozi postavki neiztrženi dobički oz. neiztržene izgube, pri čemer so bili Čisti iztrženi 
dobički postavka bilance stanja, Čiste neiztržene izgube pa postavka izkaza poslovnega izida. Pri prevrednotenju vrednostnih 
papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, se z letom 2006 uporablja zadnji zaključni tečaj trgovalnega dne trga, na 
katerem je bil vrednostni papir pridobljen. 

Netržni vrednostni papirji se izkazujejo po nabavni vrednosti, (do 31.12.2005 so se izkazovali bodisi po nabavni bodisi po 
knjigovodski vrednosti, odvisno od tega katera od obeh vrednosti je bila nižja). V skladu s pojasnilom Slovenskega inštituta za 
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revizijo se tako izkazani vrednostni papirji ob prehodu na nove standarde niso prevrednotovali, zato sprememba usmeritev ni 
imela učinka na že posedovane vrednostne papirje, upošteva pa se ob vsakokratnem nakupu netržnega vrednostnega papirja v 
letu 2006. V letu 2006 je spremenjen tudi način odprave popravkov vrednosti teh finančnih naložb in sicer so popravki vrednosti 
dokončni in se ohranjajo do prodaje naložb.  

Lastne delnice Družba vrednoti po nabavni ceni in jih izkazuje kot negativno odbitno postavko kapitala. 

o Denarni depoziti in posojila 

Denarni depoziti so depoziti pri kreditnih ustanovah z določenim rokom zapadlosti, ki se izkazujejo v nominalni vrednosti brez 
pripisa pogodbenih obresti. 

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, stroškov plačilnega prometa, stroškov revidiranja letnega poročila, stroškov 
obveščanja delničarjev,  stroškov v zvezi s storitvami skrbnika in obveznosti do družbe za upravljanje. Obveznosti se izkazujejo 
nepobotane z morebitnimi terjatvami. 

o Kapital 

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček ali prenesena 
čista izguba , presežek iz prevrednotenja in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega 
leta. 

Kapital je opredeljen z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom. 
Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju in odkupljene lastne delnice. 

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 (izgube) pri naložbah 

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

o Neiztrženi dobički (izgube)  pri naložbah 

Neiztrženi dobički (izgube) pri naložbah so rezultat povečanja/zmanjšanja tržne vrednosti posamezne dolgoročne naložbe 
investicijskega sklada (to ni posledica obračunanih obresti ali drugih donosov), ki pa še ni bila vnovčena.  

V skladu s SRS2006 se neiztrženi dobički (izgube) pri naložbah izkažejo kot prihodek (odhodek) v izkazu poslovnega izida. 

o Drugi prihodki oziroma drugi odhodki 

Vsebujejo druge prihodke (odhodke) družbe. 

o Odhodki iz upravljanja 

Družba za upravljanje je upravičena do upravljalske provizije v višini do 1,5 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev 
Družbe. Višina provizija se natančneje določa v Pogodbi o upravljanju. 

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. 
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6.2 Razkritja postavk v bilanci stanja 

6.2.1 Denarna sredstva 

 
(v 000 SIT) 31.12.2006 31.12.2005 

Tolarska sredstva na TRR  170.008 16.507 

Sredstva na deviznem računu USD 256.869 84.041 

Sredstva na deviznem računu EUR 149.006 258.101 

Tolarski depozit pri banki na odpoklic 471.300 331.300 

 
Skupaj denarna sredstva 16 

 
1.047.183 

 
689.949 

 

6.2.2 Vrednostni papirji 

 

(v 000 SIT) 31.12.2006 31.12.2005 

Domače delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP 8.396.790 7.315.710 

Domače obveznice s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP 958.181 887.126 

Domače delnice s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu VP 2.298.247 468.914 

Domače obveznice s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu VP 1.386.476 1.260.679 

Tuje delnice s katerimi se trguje na organiziranem trgu VP 1.198.075 762.814 

Domače delnice s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu VP 760.831 1.777.241 

Skupaj vrednostni papirji 17 14.998.600 12.472.484 

 

 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem trgu 
(v 000 SIT) 

Količina  
31.12.2006 

Vrednost  
31.12.2006 

Količina  
31.12.2005 

Vrednost  
31.12.2005 

AELG  Aerodrom d.d., Ljubljana 1.622 22.346 3.391 34.312 

GRVG  Gorenje d.d., Velenje 233.697 1.470.036 164.944 894.236 

IEKG  Intereuropa d.d., Koper 46.158 283.856 76.207 408.686 

KRKG  Krka d.d., Novo mesto 20.749 3.885.275 14.447 1.478.538 

MAJG  Mlinotest d.d.,  Ajdovščina 0 0 32.973 46.822 

MELR  Mercator d.d., Ljubljana 5.058 260.487 39.894 1.470.461 

PETG  Petrol d.d., Ljubljana 7.875 932.771 18.734 1.325.256 

PILR  Pivovarna Laško d.d., Laško 69.534 664.212 70.006 520.055 

SAVA  Sava d.d., Kranj 4.684 259.256 4.684 202.417 

TLSG Telekom d.d., Ljubljana 8.245 601.305 0 0 

ZTOG Žito d.o.o, Ljubljana 429 17.246 0 0 

TCRG Terme Čatež d.d. 0 0 27.492 934.927 
 
Skupaj delnice s katerimi se trguje na org. trgu   8.396.790   7.315.710 

     

     

                                                                 
16 Tuje valute so preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31.12.2006. 
17  Družba na dan 31.12.2006 nima zastavljenih vrednostnih papirjev. 
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(nadaljevanje)     
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem trgu  
(v 000 SIT) 

Količina  
31.12.2006 

Vrednost  
31.12.2006 

Količina  
31.12.2005 

Vrednost  
31.12.2005 

RS29  Obveznica Republike Slovenije 8.507 225.579 8.507 226.448 

RS38  Obveznica Republike Slovenije 5.793 159.316 5.793 166.445 

RS48  Obveznica Republike Slovenije 8.700 215.055 8.700 219.611 

RS39  Obveznica Republike Slovenije 385.842 158.091 385.842 234.373 

RS21  Obveznica Republike Slovenije 4.668 36.479 4.668 40.249 

NLB19  Obveznica NLB d.d. 1.675 163.661 0 0 
 
Skupaj obveznice s katerimi se trguje na org.trgu   958.181   887.126 
 
Vredn.papirji s katerimi se trguje na organiz. trgu   9.354.971   8.202.836 

 

 

Vrednostni papirji s katerimi se trguje na prostem trgu  
(v 000 SIT) 

Količina  
31.12.2006 

Vrednost  
31.12.2006 

Količina  
31.12.2005 

Vrednost  
31.12.2005 

MAIR  MAKSIMA delniška ID d.d. 432.187 1.285.782 0 0 

NF1N  NFD1 delniški investicijski sklad 1.275.205 573.447 0 0 

JTKG  Juteks d.d., Žalec 13.842 361.326 9.141 252.097 

SKDR  KD Group d.d., Ljubljana 425 46.963 425 54.188 

MKIR Maksima Invest d.d., Ljubljana 31.620 17.264 0 0 

KDIR KD delniška ID, d.d., Ljubljana 5.839 13.465 0 0 

DZS DZS d.d., Ljubljana 0 0 29.569 162.629 
 
Skupaj delnice s katerimi se trguje na prostem trgu   2.298.247   468.914 
     

SOS2E  Obveznica SOS EURO 106.470 1.273.617 76.934 977.000 

NLB19  Obveznica NLB d.d 0 0 1.675 170.842 

PBS2  Obveznica Poštne Banke Slovenije d.d. 1.001 112.859 1.001 112.837 
 
Skupaj obveznice s katerimi se trguje na prostem trgu   1.386.476   1.260.679 
 
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na prostem trgu   3.684.723   1.729.593 
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Tuji vrednostni papirji s katerimi se trguje na tujih trgih  
(v 000 SIT) 

Količina  
31.12.2006 

Vrednost  
31.12.2006 

Količina  
31.12.2005 

Vrednost  
31.12.2005 

AMD US  Advanced  Micro Devices, ZDA 20.000 74.046 0  0  

AUO  AU Optronics Corp, ZDA 19.000 47.737 6.000 18.220 

BRL US Barr Pharmaceutical, ZDA 5.000 45.592 0 0 

CSCO Cisco sistem, ZDA 0 0 34.000 117.760 

DOW US  Dow Chemical co, ZDA 3.000 21.777 0 0 

DTE GY  Deutsche Telekom AG, Nemčija 37.000 122.715 28.000 94.450 

FTE FP  France  Telekom, Francija 16.000 80.327 16.000 80.459 

INTC US  Intel Corp, ZDA 28.000 103.155 0 0 

JNJ US  Johnson&Johnson, ZDA 0 0 3.000 36.476 

MOT US  Motorola INTC, ZDA 16.000 59.848 0 0 

NOA3   Nokia, Finska 18.000 67.032 0 0 

ORCL US  Oracle Corp, ZDA 0 0 22.000 54.344 

PFE US  Pfizer Inc, ZDA 20.000 94.241 52.000 245.328 

SAN FP  Sanofi Aventis, Francija 21.761 364.776 0 0 

SCSS US Select Comfort, ZDA 10.000 31.638 0 0 

SIFY  US Sify Ltd, Indija 10.000 17.338 0 0 

TEVA US Teva Pharmaceutical Ltd, ZDA 12.000 67.853 0 0 

VZ US Verzion Comunications, ZDA 0 0 19.000 115.777 
 
Vrednostni papirji s katerimi se trguje na tujih trgih 18   1.198.075   762.814 

 

 

Vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu  
(v 000 SIT) 

Količina  
31.12.2006 

Vrednost  
31.12.2006 

Količina  
31.12.2005 

Vrednost  
31.12.2005 

CIMR  Cimos international d.d., Koper 161.666 249.528 200.108 308.863 

HIT2  Hit d.d., Nova Gorica 61.462 260.949 64.462 260.949 

PVMG  Minervo d.d., Ljubljana 98.033 250.354 73.642 194.254 

TLSG  Telekom d.d., Ljubljana 0 0 19.187 645.343 

Steklarna Hrastnik d.d., Hrastnik 0 0 184.000 367.832 
 
Skupaj vrednostni papirji na neorganiziranem trgu   760.831   1.777.241 

 

 

                                                                 
18  Vrednost naložb v tuje vrednostne papirje na dan 31.12.2006 je bila povečana v primerjavi s stanjem konec leta 2005 kar za indeks 

157,05 in v strukturi sredstev predstavljajo 6,26% delež (konec leta 2005 pa 4,98%). 
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6.2.3 Dani depoziti in posojila 

 
 (v 000 SIT) Letna obrestna mera 

31.12.2006 
31.12.2006 31.12.2005 

Banka Celje d.d., Celje 3,40% 727.000 178.000 

A banka Vipa d.d., Ljubljana 3,35% - 3,42% 360.000 669.000 

Probanka d.d., Maribor 3,40%-3,42% 1.080.000 340.000 

NKBM d.d., Maribor 3,25%-3,42% 900.000 0 

Reiffeisen Krekova banka d.d., Ljubljana 3,25% 0 380.000 
 
Skupaj bančni depoziti 19   3.067.000 1.567.000 

 

6.2.4 Terjatve 

 

(v 000 SIT) 31.12.2006 31.12.2005 

Terjatve iz naslova obresti od depozitov 13.420 6.596 

Banka Celje d.d., Celje 2.099 920 

A banka Vipa d.d., Ljubljana  1520 1980 

Probanka d.d., Maribor 5.250 2589 

NKBM d.d., Maribor  3.550 0 

Banka Koper d.d., Koper 1.001 560 

Reiffeisen Krekova banka d.d., Ljubljana  0 547 

Terjatve iz naslova dividend  282 0 

Motorola, ZDA  108 0 

DOW Chemical CO, ZDA  174 0 

Skupaj terjatve za obresti in dividende 13.702 6.596 

Terjatve do BPH 0 1.742 

Terjatve do pravnih oseb 0 581.400 

Terjatve za prodane oz  zapadle naložbe 0 583.142 
 
Skupaj terjatve 20 13.702 589.738 

 

                                                                 
19 Dani kratkoročni depoziti imajo ročnost zapadlosti med 30 do 60 dni. 
20 Terjatve so izkazane v dejansko izterljivi vrednosti in se vsebinsko nanašajo na obračunane obresti na denarne depozite, vklakuliranih 

dividend ter na terjatve do BPH in drugih pravnih oseb iz naslova trgovanja. Vse izkazane terjatve so kratkoročne in nezapadle. 
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6.2.5 Poslovne obveznosti 

 
(v 000 SIT) 31.12.2006 31.12.2005 
Obveznosti iz upravljanja  21.492 19.094 

Obveznost do skrbniške banke 1.454 0 

Obveznosti iz nakupa vredn.papirjev 0 1 

Obveznosti do delničarjev  570 0 
 
Skupaj obveznosti 21 23.516 19.095 

 

6.2.6 Čisti neiztrženi dobički (izgube) pri naložbah 

 

 (v 000 SIT) 
Neiztržene  
izgube (NKI) 

Neiztrženi  
dobički (NKD) 

Neiztržene  
izgube (NKI) 

Neiztrženi  
dobički (NKD) 

  31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2005 
NKD 0 0 0 50.605 
RS29  Obveznica Republike Slovenije 0 0 0 6.389 
RS38  Obveznica Republike Slovenije 0 0 0 17.724 
RS48  Obveznica Republike Slovenije 0 0 0 12.563 
RS39  Obveznica Republike Slovenije 0 0 0 12.645 
RS21  Obveznica Republike Slovenije 0 0 0 1.284 
 NKI  /  NKD  domačih  delnic - organizirani trg 0 0 15.625 2.349.740 
AELG  AERODROM LJUBLJANA 0 0 317 0 
GRVG  Gorenje d.d., Velenje 0 0 0 430.065 
KRKG  Krka d.d., Novo Mesto 0 0 0 383.163 
MAJG  MLINOTEST d.d.,  AJDOVŠČINA 0 0 12.974 0 
MELR  Mercator d.d., Ljubljana 0 0 0 410.637 
PETG  Petrol d.d., Ljubljana 0 0 0 675.115 
PILR  Pivovarna Laško d.d., Laško 0 0 0 172.287 
SAVA  SAVA KRANJ 0 0 0 27.869 
TCRG  Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi 0 0   250.604 
IEKG  Intereuropa d.d., Koper 0 0 2.334 0 
NKI  / NKD  tujih VP - organizirani trg 0 0 54.171 3.547 
     
     

                                                                 
21 Kratkoročne nezapadle obveznosti izhajajo predvsem iz naslova upravljalske in skrbniške provizije obračunane za mesec december 

2006. Obveznost do vlagateljev je bila oblikovana iz naslova spremembe nominalne vrednosti delnice iz 100,00 SIT na 1.000,00 SIT ter 
oblikovanih t.i. ostankov v povezavi z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe. 
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(nadaljevanje)  
 
(v 000 SIT) 

Neiztržene  
izgube (NKI) 

Neiztrženi  
dobički (NKD) 

Neiztržene  
izgube (NKI) 

Neiztrženi  
dobički (NKD) 

 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2005 
NKI  / NKD  tujih VP - organizirani trg 0 0 54.171 3.547 
PFE US  PFIZER INC 0 0 24.797 0 
PRX US  Par Pharmaceutical Companies Ins 0 0 0 0 
DTE GY  DEUTSCHE TELEKOM AG 0 0 6.746 0 
FTE FP  FRANCE TELECOM 0 0 6.363 0 
AUO  AU OPTRONICS CORP 0 0 0 3.507 
ORCL US  ORACLE CORP 0 0 1.020 0 
JNJ US  JOHNSON&JOHNSON 0 0 0 40 
CSCO CISCO SYSTEM 0 0 5.420 0 
VZ VERZION COMMUNICATIONS 0 0 9.825 0 
NKI / NKD  domačih delnic - prosti trg 0 0 0 86.931 
SKDR  KD Group d.d., Ljubljana 0 0 0 35.275 
DZS  Državna založba Slovenije 0 0 0 33.088 
JTKG  Juteks d.d., Žalec 0 0 0 18.568 
NKI / NKD  domačih obveznic - prosti trg 0 0 338 54.865 
SOS2E  OBVEZNICA SOS EURO 0 0 0 54.865 

PBS2 Poštna banka Slovenije d.d., Maribor 0 0 338 0 

 Skupaj neiztrženi dobički (izgube) 0 0 70.134 2.545.688 
 
Čisti neiztrženi dobički 22   0   2.475.554 

 

6.2.7 Kapital 

Osnovni kapital je razdeljen na 7.316.086 navadnih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT.  

Čisti dobiček leta 2005 v znesku 1.483.600 tisoč SIT je bil na osnovi sklepa skupščine razporejen v zakonske rezerve v 
znesku 731.704 tisoč SIT. Ostanek dobička v znesku 751.896 tisoč SIT je ostal nerazporejen, od tega je bilo 729.077 SIT 
uporabljeno za oblikovanje rezerv za lastne delnice. V tekočem letu je oblikovan čisti dobiček v znesku 4.538.953 tisoč SIT. 

Skladno z določili SRS 38 je bil s 01.01.2006 čisti neiztrženi dobiček, izkazan po stanju 31.12.2005 prenesen v znesku 
2.475.554 tisoč SIT v dobičke preteklih let, revalorizacijski popravki osnovnega kapitala v znesku 2.602.852 tisoč SIT pa v 
kapitalske rezerve v skladu z določili točke 15 Uvoda v SRS 2006. 

Družba na dan 31.12.2006 izkazuje 376.134 lastnih delnic z oznako SNOG v nabavni vrednosti 729.077 tisoč SIT. Nakupi 
delnic so bili opravljeni na osnovi sklepa skupščine in so namenjeni umiku oz. zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. 
Pridobljene lastne delnice predstavljajo 5,14% osnovnega kapitala družbe.  

Obdobje pridobitve   
Število  

nakupov Količina 
Nominalni znesek  

v 000 SIT 
Delež OK 

v % 
September 2006 13 261.834 261.834 3,57 
Oktober 2006 5 66.441 66.441 0,91 
November 2006 7 45.848 45.848 0,63 
December 2006 6 2.011 2.011 0,03 
 
Skupaj pridobitve v letu 2006   376.134 376.134 5,14 

                                                                 
22  Stanja čistih neiztrženih dobičkov  so bila v skladu s SRS 2006 na dan 01.01.06 prenešena v prenesene dobičke preteklih let. 
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6.3 Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida 

6.3.1 Prihodki od obresti 

Prihodki od obresti  (v 000 SIT)                              leto 2006  leto 2005 
RS36 Obveznica Republike Slovenije 0 17 

RS29  Obveznica Republike Slovenije 11.086 10.945 

RS38  Obveznica Republike Slovenije 7.911 7.788 

SOS2E  Obveznica SOS EURO 72.338 54.178 

RS48  Obveznica Republike Slovenije 10.025 9.882 

RS39  Obveznica Republike Slovenije 7.355 11.286 

PBS2  Obveznica Poštne Banke Slovenije d.d. 8.489 8.836 

RS21  Obveznica Republike Slovenije 1.324 1.567 

NLB19  Obveznica NLB d.d., Ljubljana 6.704 1.684 

Prihodki od obresti vrednostnih papirjev 125.232 106.183 
 
Pozitivne tečajne razlike 41.899 53.840 
 
Deželna banka Slovenije d.d., Ljubljana 2.872 19.048 

Banka Celje d.d., Celje 14.098 19.628 

Probanka d.d., Maribor 21.421 14.716 

Abanka Vipa d.d., Ljubljana 16.821 14.336 

Banka Koper d.d., Koper 9.074 10.945 

NLB d.d., Ljubljana 0 1.329 

Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana 548 0 

Nova KBM d.d., Maribor 22.050 0 

Raiffeisen Krekova banka d.d., Maribor 3.490 1.224 

Avista obresti  0 392 

Prihodki od obresti iz denarnih depozitov 90.374 81.618 
 
Drugi prihodki - a vista obresti 942 0 
 
Cimos d.d. Koper 0 29.878 

HIT d.d., Nova Gorica 0 53.465 

TLSG Telekom Slovenije d.d., Ljubljana 0 15.553 

Drugi prihodki (odprava popravkov vrednosti) 0  98.896 
 
Skupaj prihodki od obresti 258.447 340.537 
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6.3.2 Prihodki od dividend 

 

Prihodki od dividend (v 000 SIT) Leto 2006 Leto 2005 
MAIR  Maksima Invest d.d., Ljubljana 150.235 0 

KRKG  KRKA d.d., Novo mesto 35.790 26.435 

GRVG  Gorenje d.d., Velenje 22.767 15.387 

PVMG  Minervo d.d., Ljubljana 21.227 15.971 

PETG  Petrol d.d., Ljubljana 17.239 18.226 

TLSG  Telekom Slovenije d.d., Ljubljana 14.954 20.106 

JTKG  Juteks d.d., Žalec 11.732 10.532 

IEKG  Intereuropa d.d., Koper 11.719 16.835 

MELR  Mercator d.d., Ljubljana 10.680 12.269 

DTE GY  Deutsche Telekom AG, Nemčija 5.444 2.931 

PFE US  Pfizer Inc, ZDA 4.627 3.060 

HIT2  HIT d.d., Nova Gorica 4.381 4.025 

PILR  Pivovarna Laško d.d., Laško 4.172 3.229 

SAVA  Sava d.d., Kranj 2.998 2.904 

FTE FP  France Telekom, Francija 2.875 0 

SAN FP  Sanofi Aventis, Francija 2.322 0 

AELG  Aerodrom d.d., Ljubljana 2.311 0 

NF1N  NFD1 delniški investicijski sklad, Ljubljana 2.198 0 

MAJG  Mlinotest d.d.,  Ajdovščina 1.793 1.234 

INTC US  Intel Corp, ZDA 1.677 549 

VZ US  Verizon Communications, ZDA 1.078 0 

JNJ US  Johnson&Johnson, ZDA 636 0 

DOW US  Dow Chemical co, ZDA 539 0 

SKDR KD Group d.d., Ljubljana 425 425 

MOT US  Motorola Inc, ZDA 286 28 

TEVA Pharmaceutical Industries ltd, ZDA 135 50 

WTR US  AQUA America Iic, ZDA 17 0 

QQQQ US Nasdaq ETF Connect, ZDA 11 0 

TCRG Terme Čatež d.d., Čatež 0 28.867 

DZS DZS d.d., Ljubljana 0 4.731 

Saturnus Embalaža d.d., Ljubljana 0 4.168 

NOA3 NOKIA, Finska 0 569 
 
Skupaj prihodki od dividend 23 334.268 193.380 

 

 

 

                                                                 
23 Dividende domačih izdajateljev so obračunane na dan sklepa skupščine. Dividende tujih izdajateljev vrednostnih papirjev pa se 

evidentirajo na dan javne objave. 
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6.3.3 Iztrženi dobički pri naložbah 

(v 000 SIT) Leto 2006 Leto 2005 

   

RS21  Obveznica Republike Slovenije 138 115 
RS 39 Obveznica Republike Slovenije 4.176 4.583 

Iztrženi dobički obveznic v kotaciji 4.314 4.698 
   

AELG Aerodrom d.d, Ljubljana 10.023 32 
GRVG  Gorenje d.d., Velenje 3.402 34.386 
IEKG  Intereuropa d.d., Koper 6.987 252 
KRKG  Krka d.d., Novo mesto 214.534 730.535 
MELR  Mercator d.d., Ljubljana 193.699 67.645 
MAJG Mlinotest d.d., Ajdovščina 13.592 0 
PETG  Petrol d.d., Ljubljana 308.327 97.345 
PILR  Pivovarna Laško d.d., Laško 1.589 103.154 
TLSG  Telekom d.d., Ljubljana 6.326 0 

TCRG  Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi 49.286 6.229 

Iztrženi dobički domačih delnic v kotaciji 807.765 1.039.578 
   

DZS  Državna založba Slovenije 8.871 0 
NF1N  NFD1 delniški investicijski sklad 2.287 0 
MAIR Maksima delniška ID d.d., Ljubljana 11.985 0 
KDIR KD ID delniška ID d.d., Ljubljana 66 0 
Saturnus embalaža d.d., Ljubljana 0 770 
SOS2E Obveznice 0 307 

JTKG Juteks d.d., Ljubljana 0 1.284 

Iztrženi kapitalski dobički na prostem trgu 23.209 2.361 
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(nadaljevanje iz prejšnje strani)   

 (v 000 SIT) Leto 2006 Leto 2005 
   

ALVR Alvarion, ZDA 0 3.564 
AMD  AMD - Advanced Micro Devices, ZDA 6.070 356 
AUO  AU Optronics corp, ZDA 3.523 2.413 
BMET US Biomet Inc, ZDA 2.269 0 
BRL US Barr Phramaceutical, ZDA 546 0 
CHTT US  Chattem Inc, ZDA 2.611 0 
CSCO US  CISCO Systems Inc, ZDA 16.383 6.837 
DOW US  DOW Chemical co, ZDA 2.813 0 
DTE GY Deutsche Telekom , Nemčija 321 629 
EOA GY  E.ON AG, Nemčija 6.696 5.497 
EMC US Emc corp, ZDA 2.141 0 
ERES  eResearch  Tecnology Inc 201 0 
FTE France Telekom, Francija 0 3.498 
IIF  Morgan Stanley India Investment, ZDA 1.186 0 
INTC Intel Corp, ZDA 2.972 11.566 
JNJ US  Johnson&Johnson, ZDA 3.521 0 
JNPR US  Juniper Networks, ZDA 5.677 0 
METALUS, ZDA 0 3.128 
MOT US  Motorola Intc, ZDA 17.179 9.998 
MT  Mittal Steel Company, ZDA 2.942 0 
NOA3 Nokia, Finska 0 10.092 
OMV AV  OMV AG 2.501 0 
ORCL US  Oracle Corp, ZDA 19.961 550 
PFE US  Pfizer Inc, ZDA 18.583 12.482 
PRX US  Par Pharmaceutical Companies Ins 78 2.616 
QQQQ US  Nasdaq ETF Connect, ZDA 7.039 0 
RFMD US  RF Micro Devices Inc, ZDA 2.747 0 
SAN FP  Sanofi  Aventis, Francija 4.591 0 
SCH Schering, Nemčija 0 7.135 
SCSS US Select Comfort corp, ZDA 850 0 
SIFY US  SIFY LTD, ZDA 4.906 0 
TEVA Phramaceutical ind, ZDA 2.992 8.039 
TX US  Ternium, ZDA 1.672 0 
VZ US  Verizon Communications, ZDA 14.112 0 

WTR US  Aqua Aerica Inc, ZDA 560 0 

Iztrženi kapitalski dobički tujih vrednostnih papirjev 157.643 88.400 
   

TLSG  Telekom d.d., Ljubljana 224.395 45.147 
DSHG  Steklarna Hrastnik d.d., Hrastnik 1 1.714 

Delo Tiskarna d.d., Ljubljana 0 580 

Drugi Iztrženi kapitalski dobički 224.396 47.441 
 
Skupaj iztrženi dobički pri naložbah 24  1.217.327 1.182.478 

                                                                 
24 Iztrženi dobički pri naložbah se oblikujejo kot realizirana pozitivna razlika med prodajno ceno in stanjem vrednosti naložbe v začetku 

leta. 
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6.3.4 Neiztrženi dobički pri naložbah 

(v 000 SIT)  leto 2006 leto 2005 

   
AELG Aerodrom d.d., Ljubljana 6.531 0 

GRVG Gorenje d.d., Velenje 206.976 0 

IEKG  Intereuropa d.d., Koper 36.730 0 

KRKG Krka d.d., Novo Mesto 1.754.025 0 

MELR  Mercator d.d., Ljubljana 71.340 0 

TLSG Telekom d.d., Ljubljana 140.505 0 

PETG  Petrol d.d., Ljubljana 266.931 0 

PILR  Pivovarna Laško d.d., Laško 147.621 0 

ZTOG Žito d.d., Ljubljana 455 0 

SAVA  Sava d.d., Kranj 56.838 0 

Neiztrženi dobički domačih  delnic - organizirani trg 2.687.952 0 

   
DTE GY Deutsche Telekom , Nemčija 6972 0 

NOA3 Nokia, Finska 994 0 

PFE US Pfizer Inc, ZDA 8.956 0 

DOW US  DOW Chemical co, ZDA 489 0 

AUO  AU Optronics Corp, ZDA 1.240 0 

INTC Intel Corp, ZDA 631 0 

Neiztrženi dobički tujih  delnic  19.282 0 

   

KDIR KD ID delniška ID d.d., Ljubljana 219 0 

MKIR Maksima Invest d.d., Ljubljana 557 0 

MAIR  MAKSIMA delniška ID d.d., Ljubljana 258.355 0 

NF1N  NFD1 delniški investicijski sklad d.d., Ljubljana 127.297 0 

TLSG Telekom d.d., Ljubljana 190.850 0 

Neiztrženi dobički domačih delnic - prosti trg 577.278 0 
 
Skupaj neiztrženi dobički pri naložbah 25 3.284.512 0 

 

6.3.5 Drugi prihodki 

 

Drugi prihodki v znesku 547 tisoč SIT so bili oblikovani kot razlike v obračunih . 

 

6.3.6 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 

 

Upravljalska provizija je bila v letu 2006 obračunana v višini do največ 1,5% čiste vrednosti sredstev družbe. Obračun se 
izvaja vsak delovni dan v razmerju 90% stalni del in 10% gibljivi del, ki pa ne sme biti višji od 10% obračunane letne upravljalske 
provizije v preteklem letu. Obračunana upravljalska provizija je v letu 2006 tako znašala 254.566 tisoč SIT, v letu 2005 pa 
223.869 tisoč SIT. Končni obračun upravljalske provizije bo izdelan po sklepu Nadzornega sveta v odvisnosti od uspešnosti 
poslovanja. 

                                                                 
25 Neiztrženi dobički so rezultat povečanja tržne vrednosti naložbe, ki pa še ni bila vnovčena. V preteklih obdobjih so bili neiztrženi dobički 

izkazani v pobotani vrednosti z neiztrženimi izgubami v izkazu stanja oz. izkazu uspeha v primeru, da so neiztržene izgube presegale 
neiztržene dobičke. 
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6.3.7 Odhodki v zvezi z banko skrbnico 

Provizija za storitve banke skrbnice je bila od 14.02.2006 dalje obračunana v višini 0,1‰ (en promil) od čiste vrednosti 
sredstev družbe. Skrbniška provizija je v letu 2006 znašala 15.462 tisoč SIT.  

 

6.3.8 Odhodki v zvezi z revidiranjem 

Revidiranje računovodskih izkazov je v letu 2006 opravila revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., 
Ljubljana. Odhodki v zvezi z revidiranjem so v letu 2006 znašali 1.495 tisoč SIT, enako kot v letu 2005. 

 

6.3.9 Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov 

Odhodki za obveščanje delničarjev in ostale javnosti so v letu 2006 znašali 4.828 tisoč SIT, v letu 2005 pa so bili oblikovani v 
znesku 4.250 tisoč SIT. 

 

6.3.10 Odhodki v zvezi s trgovanjem 

Iz naslova posredovanja vrednostnih papirjev v smislu poravnave posredovanja Ljubljanske Borze, Klirinško depotne družbe 
in borznih posrednikov je bilo oblikovanih 37.985 tisoč SIT odhodkov (pri prodaji 20.436 tisoč SIT in pri nakupu 17.549 tisoč SIT),  
v letu 2005 pa skupaj 26.926 tisoč SIT.  

 

6.3.11 Odhodki za obresti 

 

(v 000 SIT) leto 2006 leto 2005 
 
Odhodki za obresti od dolžniških vrednostnih papirjev 4.093 432 

Odhodki za obveznosti 3 0 

Negativne tečajne razlike 110.772 17.389 
 
Skupaj odhodki za obresti 26 114.868 17.821 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
26 Odhodki za obresti dolžniških vrednostnih papirjev nastajajo v primeru nakupa dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic), ko se 

evidentirajo natečene obresti od začetka kupona v obdobju pa do dneva nakupa. 

Negativne tečajne razlike razlike nastajajo, kot negativne razlike deviznih tečajev v primerih vrednotenja naložb. 
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6.3.12 Iztržene izgube pri naložbah 

 
(v 000 SIT) leto 2006 leto 2005 
IEKG  Intereuropa d.d., Koper 488 0 

GRVG  Gorenje d.d., Velenje 0 2.469 

PULG Pivovarna Union d.d., Ljubljana 0 653 

Iztržene kapitalske izgube domačih delnic v kotaciji 488 3.122 

   

AUO  AU Optronics corp, ZDA 412 0 

AMD  AMD - Advanced Micro Devices, ZDA 3.552 0 

DOW US  DOW Chemical co, ZDA 16 0 

DTE GY Deutsche Telekom, Nemčija 7.037 553 

CHTT US  Chattem Inc, ZDA 399 0 

ERES  eResearch  Tecnology Inc 148 0 

EOA GY  E.ON AG 311 92 

INTC Intel Corp., ZDA 1.591 15 

METALUS, ZDA 0 1.204 

MOT US  Motorola , ZDA 1.015 0 

PFE US  Pfizer Inc, ZDA 5 0 

PRX US  Par Pharmaceutical Companies Ins 6.020 0 

SAN FP  Sanofi  Aventis, Francija 4.533 0 

SCSS  Select Comfort Corp, ZDA 493 0 

SIFY US  Sify LTD, ZDA 28 0 

TX US  Ternium, ZDA 574 0 

Iztržene kapitalske izgube tujih vrednostnih papirjev 26.134 1.864 

   

SOS2E  Obveznica SOD EURO 1.231 394 

Saturnus embalaža d.d., Ljubljana 0 4.705 

RS36  Obveznica Republike Slovenije 0 33 
1.231 5.132 

Iztržene kapitalske izgube na prostem trgu   

   

CIMR  Cimos international d.d., Koper 1.257 0 

Druge iztržene kapitalske izgube 1.257 0 
 
Skupaj iztržene kapitalske izgube pri naložbah 27 29.110 10.118 

 

 

 

 

 

                                                                 
27 Iztržene izgube pri naložbah se oblikujejo kot realizirana negativna razlika med prodajno ceno in stanjem vrednosti naložbe v začetku 

leta. 

 



 

Letno poročilo za leto 2006______________________________________Krona Senior, delniška ID d.d.
           

    30  

6.3.13 Neiztržene izgube pri naložbah 

 

(v 000 SIT) leto 2006 leto 2005 
RS21 Obveznica Republike Slovenije 951 0 
RS29 Obveznica Republike Slovenije 1.016 0 
RS38 Obveznica Republike Slovenije 7.215 0 
RS39 Obveznica Republike Slovenije 2.008 0 
RS48 Obveznica Republike Slovenije 4.663 0 

Neiztržene izgube domačih obveznic na organiziranem trgu 15.853 0 
   

SKDR KD Group d.d., Ljubljana 7.225 0 

JTKG Juteks d.d., Ljubljana 12.368 0 

Neiztržene kapitalske izgube domačih delnic prosti trg 19.593 0 

   

AMD  AMD - Advanced Micro Devices, ZDA 3.818 0 

BRL US Barr Phramaceutical, ZDA 334 0 

EOA GY  E.ON AG, Nemčija 0 0 

FTE France Telekom, Francija 149 0 

MOT US  Motorola Intc, ZDA 3.333 0 

SAN FP  Sanofi  Aventis, Francija 6.008 0 

SCSS  Select Comfort Corp, ZDA 6.645 0 

SIFY US  Sify LTD, ZDA 35 0 

TEVA Phramaceutical ind, ZDA 4.891 0 

Neiztržene kapitalske izgube na tujih vrednostnih papirjih 25.213 0 
   

SOS2E  Obveznica  SOD EURO 18.534 0 

PBS2 Poštna Banka Slovenije 34 0 

NLB19 NLB d.d., Ljubljana 7.186 0 

Neiztržene kapitalske izgube obveznic  25.754 0 
 
Skupaj neiztržene izgube pri naložbah 28 86.413 0 

 

Zaradi spremenjenih SRS 2006 ni primerljivih podatkov iz naslova nerealiziranih izgub za leto 2005, ki bi se izkazovali preko 
poslovnega izida. 

 

6.3.14 Odhodki iz naslova slabitve naložb 

 

 V skladu z novimi SRS 2006, je v letu 2006 spremenjen tudi način odprave popravkov vrednosti (slabitve naložb) finančnih 
naložb in sicer so popravki vrednosti dokončni in se ohranjajo do prodaje naložb. Investicijska družba zato v tem letu ni 
oblikovala slabitev naložb. 

 

 

                                                                 
28 Neiztržene izgube so rezultat zmanjšanja tržne vrednosti naložbe, ki pa še ni bila vnovčena. V preteklih obdobjih so bile neiztrženie 

izgube izkazane v pobotani vrednosti z neiztrženimi dobički v izkazu poslovnega izida oz. izkazu stanja v primeru, da so neiztrženi dobički 
presegali neiztržene izgube. 
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6.3.15 Drugi odhodki 

 
(v 000 SIT) leto 2006 leto 2005 
   
Stroški KDD, borze 9.348 4.971 
Stroški javnih objav  0 4.250 
Obveščanje delničarjev SN0N 628 0 
Odhodki za provizijo plačilnega prometa 1.436 270 
Stroški revizije 0 1.496 

Drugi odhodki 9 2.404 

Skupaj odhodki v zvezi s stroški upravljanja investicijske družbe 11.421 13.391 

 

6.3.16 Davki 

 

Družba je v skladu z Zakonom o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO–1) za leto 2006 zavezanka za plačilo davka od 
dobička po stopnji 25% . 

Obdavčitev po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1B)29, in tako tudi 
Družbe, je pogojena z razdelitvijo poslovnega dobička prejšnjega obdobja. Družba v letu 2006 zaradi prehoda na spremenjeni 
način računovodenja v skladu s SRS 2006 izkazuje povečan poslovni dobiček. Poslovni dobiček davčnega obdobja 2006 
sestavljata dobiček, ugotovljen v izkazu poslovnega izida za leto 2006, in dobiček, ugotovljen ob prehodu na SRS 2006, to je na 
dan 1. januarja 2006, ki je izkazan v prenesenem poslovnem izidu.. Zaradi tako nastalih sprememb se zneski razlik vključujejo v 
davčno osnovo v največ treh naslednjih davčnih obdobjih, od tega v prvem davčnem obdobju, t.j. za leto 2006,  najmanj v višini 
1/3.   

Davčno osnovo za leto 2006 tako sestavljata dobiček, ugotovljen v izkazu poslovnega izida za leto 2006, in najmanj ena 
tretjina učinkov preračunov iz prehoda na SRS 2006, ki so izkazani v prenesenem poslovnem izidu na dan 01.01.2006. 

Pri določitvi davčne osnove bo torej potrebno posebno spremljanje delitve poslovnega dobička leta 2006. Šele 30. novembra 
2009 se tako ugotavlja ali je razdeljenega več kakor 20 odstotkov poslovnega dobička 2006 in s tem dokončno ugotovi ali je 
izpolnjen pogoj za obdavčitev po stopnji 0 odstotkov30. 

Družba je torej zavezana k plačevanju davka od dobička v davčnem obdobju 2007 po stopnji 0% od davčne osnove, če do 
30. novembra 2009 razdeli najmanj 20% poslovnega dobička iz leta 2006. V davčnih obdobjih od 2008 do 2011 plačujejo davek 
po stopnji 0% od davčne osnove, če do 30. novembra teh obdobij razdelijo najmanj 35% poslovnega dobička prejšnjega 
davčnega obdobja vsakega od teh davčnih obdobij. 

 

6.3.17 Dobiček obračunskega obdobja 

 

Družba v letu 2006 izkazuje 4.538.953 tisoč SIT čistega poslovnega izida obračunskega obdobja. 

Čisti poslovni izid na delnico (z upoštevanjem pridobljenih lastnih delnic) je znašal 654,03 SIT. 

 

 

 

 

 

6.3.18 Primerjava knjigovodske in tržne vrednosti delnice 

 

                                                                 
29 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1B) (Ur.l.RS št.108/05). 
30 Pojasnilo DURS, št. 4200-133/2006 dne 07.07.2006 (http://www.durs.gov.si/index.php?id=11554). 
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 Knjigovodska vrednost (SIT) Zaključni tečaj (SIT) Index 

Stanje 01.01.06 31 2.084,80 1.500,00 71,95 

Stanje 31.12.06 2.611,09 2.049,00 78,47 

Index 125,24 136,60  

 

6.4 Druga razkritja          

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 prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcij oziroma nalog prejele v poslovnem letu skupine oseb iz prejšnjega 
odstavka 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. 

Člani nadzornega sveta so bili po sklepu skupščine iz dela čistega dobička leta 2005 upravičeni do nagrade za delo v 
nadzornem svetu v skupnem znesku 5.500 tisoč SIT. 

Na dan 31.12.2006 so imetniki delnic Krona Senior delniška ID d.d. naslednji člani nadzornega sveta: 

        Št.delnic  % vseh delnic 

Stanislav Hvale          758  0,0104 

Cvetko Kobal          380  0,0052 

Jože Tepina          113  0,0015 
 

6.5 Kazalniki 

 
 leto 2006 leto 2005 

      
stopnja lastniškosti finan.= kapital / obveznosti do virov sredstev 1,00 0,84 
stopnja dolg.investiranja=(dolg.fin.nal.)/sredstva 0,78 0,81 
koef.neposred.pokrit.kratk.obv.=likvidna sredstva/kratkoročne obvez. 44,53 36,13 
koef.pospešene.pokrit.kratk.obv.=(likvidna sredstva+kratk.terj.)/kratk.obvez. 45,11 67,02 
koef.kratk.pokritosti kratk.obvez.=kratk.sredstva/kratk.obveznosti 130,42 82,06 
koef.gospodarnosti poslovanja=posl.prihodki/poslovni odhodki 9,16 5,80 
koef.čiste dobičkonosnosti kapitala=čisti dobiček/povprečni kapital(brez čist.posl.izida) 0,31 0,12 
koef.dividendnosti osnov.kapitala=dividende/povprečni osnov.kapital 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
31 Skladno s sklepom skupščine je bila s 1.2.2006 izvedena denominacija delnice iz 100,00 SIT na 1.000,00 SIT, tako da je na dan 

01.01.2006 vrednost prilagojena navedenemu dejstvu. 
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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 objavi podatkov in informacij o investicijskem 
skladu. 

 

8.2 Obseg revidiranja 

Skladno s Sklepom o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov, so predmet preizkušanja 
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 papirjev; 

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 Letni računovodski izkazi 

 

8.3 Izbrani datumi 

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

o 31.03.2006 

o 30.06.2006 

o 29.09.2006 

o 31.12 2006 

o 05.05.2006 

o 02.10.2006 

 

 

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 KNJIGOVODSKE VREDNOSTI 
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10 REVIDIRANJE IZRAČUNAVANJ KNJIGOVODSKE VREDNOSTI DELNIC 

10.1 Zakonska podlaga za izračunavanja knjigovodske vrednosti delnic 

Knjigovodske vrednosti delnic Družbe, 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 Družbe. Pri tem so bila upoštevana 
računovodska načela in standardi SRS 2006, ki so predstavljeni 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 poročil in obvestil so bili izbrani naslednji datumi: 

o 31.03.2006 

o 30.06.2006 

o 29.09.2006 

o 31.12 2006 

o 05.05.2006 

o 02.10.2006 

 

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 KOTROL 

12.1 Upravljanje naložb 

Upravljanje naložb Družbe  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 papirjev 

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, 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 s 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 prodajo 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 dokumentacijo 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. 
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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 službe financiranja v prostorih, ki so za to namenjeni. Pomembna dokumentacija, ki 
vsebuje naravo zaupnosti, se shranjuje v zaprti omari. Prostori se po odhodu zaposlenih iz oddelka zaklepajo.  

Dokumente pristojna oseba vlaga v registrator po terminskem zaporedju poslovnih dogodkov. 

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. 
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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.  

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. 

Po izvedenih postopkih pooblaščena oseba posreduje zahtevane podatke skrbniški banki, ki dnevno kontrolira in potrjuje 
stanje knjigovodske vrednosti delnice 

 

12.11 Kontrola struktura 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 poslovno stavbo 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. 
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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 prostorov 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: 

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 denarnih 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 NOD 32 na strežniku in NOD32 na vsaki lokalni enoti. 

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. uri zvečer zažene proces, 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. Tak proces zagotavlja, 
da se 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 so 
določeni 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 30 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 kontrol 

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