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1.

POSLOVNO POROČILO

1.1.

Predstavitev družbe

Firma:

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.

Skrajšana firma:

ALTA Invest d.d.

Angleški prevod firme:

ALTA Invest, investment services, Inc.

Angleški prevod skrajšane firme:

ALTA Invest Inc.

Poslovni naslov in sedež:

Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

Matična številka:

3710432000

Davčna številka:

SI89931181

Datum vpisa v sodni register:

19. 3. 2010

Osnovni kapital:

2.031.803,00 EUR

Družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. (v nadaljevanju: ALTA Invest ali družba) nima
odvisnih in pridruženih podjetij.
Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.
Družba je bila ustanovljena po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, in sicer oddelitve
prenosnih borznoposredniških družb MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana,
Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, z matično številko 5698235000, POTEZA, borzno
posredniška družba, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, z matično številko 5317959000 in Publikum
investicijske storitve d.d., Miklošičeva cesta 38, Ljubljana, z matično številko 5539480000 (v
nadaljevanju vse tri družbe skupaj tudi: prenosne družbe) in prenosom dela premoženja, vključno s
pravicami in obveznostmi v zvezi s tem premoženjem, skladno z delitvenimi načrti prenosnih
družb, na novoustanovljeno družbo. Novoustanovljena družba ALTA Invest je v posledici
omenjenih statusnih preoblikovanj prenosnih družb kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa
pravna razmerja v zvezi s prenesenim premoženjem ter pravicami in obveznostmi prenosnih družb,
skladno z delitvenimi načrti prenosnih družb, ter vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi z
investicijskimi storitvami in posli ter pomožnimi investicijskimi storitvami v smislu Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami, v nadaljevanju: ZTFI), katerih
subjekt so bile prenosne družbe, skladno z delitvenimi načrti prenosnih družb. Omenjena statusna
preoblikovanja prenosnih družb in nova družba ALTA Invest so bila vpisana v sodni register dne 19.
3. 2010.
Družba je dne 3. 3. 2010 prejela dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje
investicijskih storitev in poslov, pomožnih investicijskih storitev in poslov ter opravljanje skrbniških
in drugih storitev ali poslov skladno z ZTFI in je tako ob vpisu družbe v sodi register dne 19. 3. 2010
že pričela z opravljanjem omenjenih storitev in poslov.
Družba se je sprva imenovala MP, Poteza, Publikum, investicijske storitve, d.d., s skrajšano firmo
MP, Poteza, Publikum d.d., od dne 7. 5. 2010, ko je bila v sodni register vpisana sprememba firme
družbe, pa se firma družbe glasi ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., skrajšana firma pa ALTA
Invest d.d.
ALTA Invest je v letu 2015 v okviru svojih storitev opravljala in ponujala storitve borznega
posredovanja in izvrševanja naročil, gospodarjenja s finančnimi instrumenti, aktivnega spremljanja
naložb, korporativnih financ, analitske storitve in druge pomožne investicijske storitve in posle.
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1.2.

Organi upravljanja

ALTA Invest ima enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom.
Upravni odbor družbe je najmanj štiričlanski.
Sestava upravnega odbora družbe je bila na dan 31. 12. 2015 naslednja:
- Aleš Škerlak, predsednik;
- Simon Mastnak, namestnik predsednika;
- Matjaž Albreht, član;
- Igor Taljat, član.
Izvršna direktorja družbe na dan 31. 12. 2015 sta bila:
- Matjaž Albreht in
- Igor Taljat.

Konec leta 2015 so upravni odbor družbe sestavljali predsednik upravnega odbora Aleš Škerlak,
namestnik predsednika upravnega odbora Simon Mastnak ter člana upravnega odbora Matjaž
Albreht in Igor Taljat. Izvršna direktorja družbe sta Matjaž Albreht in Igor Taljat.

4 / 74

ALTA Invest d.d.

1.3.

Organizacijska struktura

Slika 1: Organizacija struktura

Funkcije oz. storitve financ, kontrolinga, marketinga, IT in notranje revizije za družbo opravlja
družba ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana. Storitve računovodstva
za družbo opravlja družba ALTA konto, računovodstvo in notranja revizija, d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, pravne storitve in kadrovske storitve pa so najete pri drugih zunanjih izvajalcih.
Na zadnji dan v letu je bilo v družbi 46 zaposlenih, od tega 33 z dovoljenjem ATVP za borznega
posrednika.

1.4.

Struktura zaposlenih

Tabela 1: Struktura zaposlenih glede na njihovo izobrazbo
Število zaposlenih na 31. 12. 2015

Število zaposlenih na 31. 12. 2014

ALTA Invest

ALTA Invest

srednja

14

15

višja/visoka

11

12

univerzitetna

17

15

magisterij ali več

4

5

46

47

Izobrazba

Skupaj

Konec leta 2015 je imela družba 46 zaposlenih, od tega 5 za polovični delovni čas. Povprečno
število zaposlenih v letu 2015 je bilo 42,52.
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Tabela 2: Struktura zaposlenih glede na njihovo starost
Starost

Število zaposlenih na 31. 12. 2015

Število zaposlenih na 31. 12. 2014

ALTA Invest

ALTA Invest

3

5

do 30 let
31 do 40 let

31

31

41 do 50 let

10

10

nad 50 let

2

1

46

47

Skupaj

1.5.

Obseg dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi
papirji

ALTA Invest ima v skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40210-10/2009-34(86) z dne 3. 3. 2010, dovoljenje za:
1.

opravljanje naslednjih investicijskih storitev in poslov iz 8. člena ZTFI:
•

sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti,

•

izvrševanje naročil za račun strank,

•

poslovanje za svoj račun,

•

gospodarjenje s finančnimi instrumenti,

•

investicijsko svetovanje,

•

izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa,

•

izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa,

2. opravljanje naslednjih pomožnih investicijskih storitev in poslov iz 9. člena ZTFI:
•

hramba in vodenje finančnih instrumentov za račun strank, ki vključuje tudi:
o
skrbništvo in sorodne storitve, kakršne so upravljanje denarnih in drugih vrst
zavarovanja,
o
storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank,

•

dajanje posojil vlagateljem oziroma vlagateljicam (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), da bi ti
lahko opravili enega ali več poslov s finančnimi instrumenti, če je investicijsko podjetje, ki
daje posojilo, udeleženo pri teh poslih;

•

svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev ter
svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij;

•

menjalniške storitve, če jih investicijsko podjetje opravlja v zvezi z investicijskimi storitvami;

•

investicijske raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi s posli
s finančnimi instrumenti;

•

storitve v zvezi z izvedbo prve oziroma nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z
obveznostjo odkupa;

•

storitve in posli enake vrste kakor investicijske ali pomožne investicijske storitve, ki se
nanašajo na osnovne instrumente izvedenih finančnih instrumentov iz 5., 6., 7., 10. ali 11.
točke drugega odstavka 7. člena ZTFI, če so povezane z investicijskimi ali pomožnimi
investicijskimi storitvami;

3. skrbniške in druge storitve ali posle, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim družba
pri njihovem opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot storitve in posli iz točk 1. in 2.
tega razdelka.
Storitve iz točk 1 do 3 so po standardni klasifikaciji razvrščene v naslednje dejavnosti:
K 66.120
K 66.190

Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
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K
K
K
K
K
K

64.190
64.200
64.300
64.910
64.920
64.990

Drugo denarno posredništvo
Dejavnost holdingov
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
Dejavnost finančnega zakupa
Drugo kreditiranje
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
K 66.210 Vrednotenje tveganja in škode
K 66.300 Upravljanje finančnih skladov

1.6.

Lastniška struktura

Osnovni kapital družbe je na dan 31. 12. 2015 znašal 2.031.803,00 EUR in je razdeljen na 2.031.803
delnic, ki so izdane v nematerializirani obliki z oznako ALIR v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d.
Lastniška struktura družbe na dan 31. 12. 2015 je prikazana v spodnji Tabeli 3.
Tabela 3: Lastniška struktura na dan 31. 12. 2015
Delničar

Število delnic

% v celotnem osnovnem kapitalu družbe

2.031.736

99,9967%

67

0,0033%

2.031.803

100,00%

ALTA SKUPINA d.d.
ALTA INVEST d.d.
SKUPAJ

1.7.

Izdani vrednostni papirji družbe

ALTA Invest je imela na dan 31. 12. 2015 v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev, ki ga vodi KDD d.d., izdanih 2.031.803 navadnih imenskih prostoprenosljivih kosovnih
delnic, z oznako ALIR.
Tabela 4: Izdani vrednostni papirji družbe
Vrsta VP in oznaka v KDD

Knjigovodska vrednost delnice v
EUR, 31. 12. 2015

Kosovna delnica, ALIR

1,7000

Knjigovodska vrednost delnice v
EUR, 31. 12. 2014

2,1300

Knjigovodske vrednosti delnic so usklajene z izračunom kapitala po Mednarodnih standardih računovodskega
poročanja.
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1.8.

Kazalci poslovanja

Tabela 5: Kazalci poslovanja za leto 2015
Zap. št.

Kazalec

1

2

V obračunskem
obdobju

Zadnji dan
obračunskega
obdobja

Zadnji dan
prejšnjega
poslovnega leta

3

4

5

1

Število strank, za katere je BPD v teku obračunskega obdobja sklepala posle izvrševanja
naročil za račun strank (vključno tudi s posredovanjem naročil)

2

Število strank, za katere je BPD v teku obračunskega obdobja opravljala storitve
gospodarjenja s finančnimi instrumenti (vključno tudi s posredovanjem naročil)

1.232

3

Število strank, za katere je BPD v teku obračunskega obdobja samo sprejemala in
posredovala naročila

1.274

4

Število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno pogodbo o izvrševanju naročil (vključno tudi s
posredovanjem naročil)

5

Število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno pogodbo o gospodarjenju s finančnimi
instrumenti (vključno tudi s posredovanjem naročil)

6

5.032

29.362

31.019

1.238

1.010

Število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno pogodbo samo za sprejemanje in posredovanje
naročil

0

0

7

Število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno enotno pogodbo o izvrševanju naročil, o
gospodarjenju s finančnimi instrumenti in o sprejemanju in posredovanju naročil

0

0

8

Število podružnic BPD po 31. členu ZGD-1
Število odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki jih je BPD pooblastila, da v njenem imenu
opravljajo dejanja iz prvega odstavka 238. člena ZTFI
Število zaposlenih

0

0

11

10

46

47

Število zaposlenih za nedoločen čas vključno s člani uprave oziroma upravnega odbora

44

45

9
10=11+12
11
12

Število zaposlenih za določen čas vključno s člani uprave oziroma upravnega odbora

13

Višina zahtevanega kapitala v skladu s pravili o kapitalski ustreznosti, v EUR

14

Podlaga [P=posamična/K=konsolidirana]
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Tabela 6: Seznam odvisnih borznoposredniških zastopnikov družbe na dan 31. 12.2015
Zap.
št.

Ime oziroma firma odvisnega
borznoposredniškega zastopnika

Naslov oziroma sedež

1

ALTA Svetovanje d.o.o.

Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

Število podružnic
OBPZ po 31.
členu ZGD-1

0

2

ARGONOS, d.o.o.*

Puharjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

2

3

ATKA - PRIMA d.o.o.

Kidričeva ulica 24B, 3000 Celje

0

4

BANKA KOPER d.d.*

Pristaniška ulica 14, 6000 Koper

45
0

5

BPH, d.o.o.

Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

6

FINANČNI CENTER d.o.o.

Partizanska cesta 5, 2000 Maribor

1

7

MKB – LINIJA d.o.o. Brežice

Kregarjeva ulica 56, 8250 Brežice

0

8

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.*

Slomškov trg 10, 2500 Maribor

9

PFCI, d.o.o.

Pristaniška ulica 12, 6000 Koper

0

10

SFIN STORITVE d.o.o.

Belšakova ulica 2, 2250 Ptuj

0

11

Vezovišek & Partnerji d.o.o.

Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

0

*Poslovalnica, kjer se opravljajo storitve odvisnega borznoposredniškega zastopnika izven sedeža OBPZ-ja.

1.9.

Poročilo izvršnih direktorjev

Poslovanje družbe ALTA Invest je bilo tudi v letu 2015 uspešno, saj je dosegla poslovni izid, ki je bil
nad zastavljenimi plani.
Popuščanje povpraševanja na slovenskem kapitalskem trgu, ki se je začelo v zadnjem četrtletju
2014 se je nadaljevalo tudi v prvem četrtletju 2015, saj je slovenski borzni indeks konstantno, z
vmesnimi manjšimi popravki, izgubljal na svoji vrednosti. Prvi zapleti glede prodaje družbe
Telekom Slovenije, d.d. so se začeli že v letu 2014, ko so si predstavniki političnih strank različno
razlagali učinke prodaje. Nesoglasja pa so se prenesla tudi v naslednje leto in edini kupec je
odstopil od nakupne namere. Slednje je zelo negativno vplivalo na celoten slovenski kapitalski trg,
saj so se pričakovanja, da se bo del prejete kupnine reinvestiral in s tem vzpodbudil kapitalski trg,
izjalovila. Že tako pasivne investitorje je signal, da se proces odprodaje državnega lastništva v
slovenskih družbah ponovno preusmerja na stranski tir, še dodatno demotiviral. Enako neuspešno
se je zaključil tudi drugi večji proces prodaje in sicer družbe Cinkarna Celje, d.d.
Prav tako se na žalost optimizem prvega kvartala na tujih kapitalskih trgih ni obdržal, saj so si
sledili, za našo panogo, sami negativni dogodki. Dvomi o elegantni rešitvi grške krize, ki so bili v
začetku leta še dokaj zmerni, so se izkazali še kako upravičeni. Možnost Grexita je tako precej
aktivne trge, tudi Ljubljansko borzo, praktično čez noč ohromila. Sledilo je obdobje mesecev zelo
skromne tržne aktivnosti, saj je bil izid situacije prevelika neznanka.
V poletnem obdobju je trge presenetila še azijska »valutna kriza«, ki je vzpodbudila dodatna
ugibanja o Kitajski gospodarski rasti in gospodarski moči ostalih držav, ki jih je prizadela
devalvacija kitajskega Yuana, v avgustu in v septembru pa še korekcija na razvitih borzah. Pred
avgustovsko korekcijo smo bili predvsem na ameriških borzah priča gibanju indeksov v kanalu, kar
je vplivalo na zmanjšano aktivnost strank. Le-te so namreč bolj aktivne ob večjih pozitivnih in
negativnih premikih na kapitalskih trgih, kar je pokazala tudi korekcija konec poletja. Vse našteto je
povzročilo obdobja neaktivnosti s strani investitorjev, kar za našo osnovno dejavnost borznega
posredovanja pomeni najslabšo možno situacijo.
Trend ugodnih gospodarskih razmer v Sloveniji iz preteklega leta se je nadaljeval tudi v 2015, saj
smo beležili preko dvoinpol odstotno rast BPD po posameznem četrtletju, zadnje četrtletje je bila
rast BDP celo 3,3 odstotna, torej skupaj 2,9 odstotka, kar je bilo več od pričakovanj in napovedi
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različnih ekonomşkih uradov oz. institucij. Rast BPD je bila predvsem posledica izvozne
naravnanosti gospodarstva in posledično večje rasti izvoza. Kljub večjemu deležu izvoza v
primerjavi z letom prej pa so težavne razmere v Ukrajini in Rusiji njegovo rast nekoliko upočasnile.
Začeta rast potrošnje gospodinjstev v letu 2014 se je nadaljevala tudi v 2015 in dosegla 2,1
odstotka. Število brezposelnih se je stabiliziralo in je ostalo na nivojih okoli 12%, za državo, kot tudi
ostale države evro območja pa je bila značilna izredno nizka oz. skoraj ničelna inflacija.
ZDA so še vedno predstavljale gonilno silo svetove gospodarske rasti, saj so beležile skoraj 3
odstotno gospodarsko rast, medtem ko je bila le-ta v Evropi na nivoju okoli 1,5 odstotka. Podobno
so se gibali tudi večji svetovni indeksi, predvsem evropski, nemški DAX je pridobil 9,6 odstotka,
nekaj manj tudi francoski CAC, medtem pa je S&P beležil celo padec v višini 0,7 odstotka, ki pa ga
je v relaciji do evropskih investitorjev kompenziral s približno 10 odstotno apreciacijo ameriškega
dolarja v primerjavi z evrom. Pesimizen na trgih držav v razvoju je predvsem posledica naraščanja
zadolževanja, praviloma v ameriških dolarjih, tako da apreciacija slednjega ni bila v pomoč, prav
tako tudi ne napovedi o dvigu obrestnih mer s strani FEDa. Ob tem pa so še naprej padale cene
surovin in energentov, od katerih so, kot proizvajalke, (pre)močno odvisne posamezne države v
razvoju.
V družbi smo se skušali na nestanovitne gospodarske razmere odzvati kar se da hitro in učinkovito.
Proces optimizacije stroškov je postal stalnica poslovanja, prav tako smo nadaljevali z nadgradnjo
odnosa in nivoja storitev do obstoječih strank, z nadgradnjo in prenovo dnevnih, tedenskih in
mesečnih mailingov, …
Nizke obrestne mere predvsem na depozite in posledično iskanje alternativnih oblik vlaganja v
primerjavi z bančnimi depoziti se je odrazilo tudi na prilivih sredstev na individuialnem upravljanju
premoženja. Percepcija vlagateljev se je nekoliko spremenila, saj slednji namenjajo večji poudarek
varnosti kot samemu donosu sredstev zaradi česar so se vlagatelji, obstoječi in novi, praviloma
odločali za varnejše produkte upravljanja, ki jih predstavljajo različne ABS strategije. Konec leta
2015 je družbi upravljanje premoženja zaupalo 1.204 strank katerih skupna vrednost sredstev je
znašala 106,2 milijona EUR. Prav tako smo beležili večje prilive sredstev v storitev upravljanja med
skladi, ki jo je družba vpeljala v svojo ponudbo v začetku leta 2013. Predmetna storitev, zraven višje
stroškovne učinkovitosti, ponuja vlagateljem možnosti uporabe tudi vseh davčnih prednosti, ki jih
ponuja krovni sklad. K navedeni storitvi je v letu 2015 pristopilo 155 novih strank, vsi prilivi pa so
znašali 13,48 milijona EUR.
Pri trgovanju s finančnimi instrumenti družba nadaljuje politiko sistematične delitve segmenta
trgovanja na segment trgovanja, namenjen institucionalnim strankam in na segment trgovanja
namenjen retail strankam. V okviru segmenta domačih institucionalnih strank, katerim nudi družba
tudi analitsko podprto trgovanje, je bila tudi v letu 2015, januarja, organizirana že tradicionalna
strateška investicijska konferenca. Družba pa je prav tako sodelovala tudi pri organizaciji drugih
različnih srečanj domačih izdajateljev in tujih investitorjev, ki so se odvijala skozi celotno leto.
Vizualno prenovljena elektronska trgovalna platforma e-Trading je vedno bolj uporabljen način
komunikacijskega kanala v segmentu trgovanja retail strank, saj le-ta predstavlja pregledno in
poenostavljeno trgovanje, približano potrebam in željam uporabnikov. Sistematično delo
zaposlenih v družbi v odnosu do strank se je odrazilo tudi v uspešnosti poslovanja družbe ne glede
na izredno neugodne razmere na trgu, čemur nedvomno pritrjuje ponovno doseženo prvo mesto
družbe po celotnem prometu na Ljubljanski borzi in sicer s kar 32,53 odstotnim tržnim deležem, z
več kot pet odstotnih točk višjim deležem kot leto prej.
Na oddelku trgovanja je bila že konec leta 2014 sprejeta odločitev o zagonu projekta združitve
podpore TradePort ekipe s podporo ekipe klasičnega posredovanja in eTradinga z namenom, da
se v letu 2015 oblikuje skupno spletno mesto za objavljanje podpornih vsebin in oblikovanje skupne
ekipe, ki bo nudila podporo aktivnim vlagateljem. Posledično je družba tekom leta 2015 prenehala
ponujati svoje trgovalne platforme v okviru »White Label« partnerstva, temveč se je preusmerila v
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ponujanje možnosti odprtja trgovalnega računa pri Saxo Bank v okviru »Introducing Broker«
partnerstva. Slednje omogoča še kvalitetnejšo trgovalno podporo za vse stranke ALTA Invest
zaradi česar se posledično pričakuje večji obrat sredstev tudi na eTrading trgovanju in klasičnem
trgovanju v prihodnjem obdobju.
Za kvalitetno in celostno podporo strankam skrbi oddelek investicijskega svetovanja, ki skrbi za
predstavljanje strankam primernih produktov družbe ALTA Invest, predvsem upravljavskih
produktov (klasično upravljanje z različnimi strategijami in upravljanje med skladi) in vzajemnih
skladov ter skrbništvo strank.
Družba je bila tudi v letu 2015 zelo aktivna na področju podjetniških financ, predvsem na segmentu
izdaj novih kratkoročnih in dolgoročnih finančnih instrumentov, v sodelovanju s krovno družbo, s
katero je sodelovala tudi pri drugih kompleksnejših korporativnih projektih.
Februarja 2015 je potekala tretja javna dražba za nakup delnic izdajatelja ALTA Invest d.d., na
kateri je obvladujoča družba ALTA Skupina d.d., kot najboljši ponudnik kupila 1.128.063 rednih
delnic z oznako ALIR izdajatelja ALTA Invest d.d., katerih imetnik je bila družba Poteza Skupina,
holding podjetje, d.d. – v stečaju. Družba ALTA Skupina d.d. je v juniju 2015 pristopila k postopku
prevzema družbe ALTA Invest d.d. in le-tega uspešno zaključila v mesecu juliju 2015.
Vse navedene in tudi druge aktivnosti kažejo na izboljšano učinkovitost delovanja
borznoposredniške družbe ALTA Invest, saj je bil kljub izredno nepredvidljivim dogajanjem na
kapitalskih trgih tako v tujini kot doma, zastavljeni letni plan z vidika poslovnega izida dosežen.
Družba je tako leto 2015 zaključila z 662.411 EUR čistega dobička in 5,3 milijona EUR prihodkov.
Sredstva strank pri ALTA Invest pa so konec leta 2015 znašala 2,39 milijarde EUR.
Glede na razmere in zadnje dogodke, ki tudi družbo postavljajo pred nove izzive pričakujemo, da
bo tudi leto 2016, podobno kot leto prej, poslovno še vedno zelo zahtevno. Tako bomo tudi v letu
2016 nadaljevali z že začetimi projekti, katerih namen je dvigniti nivo storitev do naših strank. Z
nadaljnjim razvojem želimo utrjevati položaj sodobne, tehnološko napredne in stabilne finančne
družbe, ki svojim strankam nudi odlične finančne storitve preko čim bolj enostavnih ter učinkovitih
uporabniških izkušenj.

1.10.

Poročilo o poslovanju ALTA Invest d.d.

1.10.1.

Poslovno in ekonomsko okolje v letu 2015

SLOVENIJA
Tekom 2015 so se nadaljevale ugodne gospodarske razmere v Sloveniji. BDP je tako zrasel za 2,8
odstotka v prvem četrtletju, za 2,7 odstotka v drugem četrtletju, za 2,5 odstotka v tretjem
četrtletju in za 3,3 odstotka v zadnjem četrtletju. Skupaj je torej BDP zrasel za 2,9 odstotka, kar je
več kot so pričakovale različne ekonomske institucije. Rast je še naprej temeljila predvsem na
ugodni rasti izvoza, zato ima Slovenija lep nad 6 odstotkov BDPja pozitiven saldo tekočega računa
plačilne bilance. Izvoz je namreč zrasel za 5,2% v 2015 glede na 2014. Seveda bi bili izvozni podatki
še boljši, če se ne bi nadaljevale težavne razmere v Rusiji in Ukrajini, res pa je tudi, da se je tekom
leta rast izvoza umirjala. Počasi pa se je pokazalo tudi okrevanje domače potrošnje, saj je zasebna
potrošnja še v 2014 beležila le 0,7 odstotno rast, v 2015 pa je bila dosežena rast že 2,1 odstotka ali
0,1 odstotkov več od pričakovanj. Pri tem velja obenem omeniti, da je bila tudi večina
makroekonomskih podatkov tekom leta spodbudnih, razmere v bančnem sektorju so se vse bolj
normalizirale, dvigovale pa so se tudi napovedi raznih institucij glede gospodarske rasti za 2015 in
2016. UMAR tako napoveduje 2,3 odstotno rast za 2016 ter 2017. Evropska komisija pa je podala
napoved za 2,6 odstotno rast v 2015, 1,9 odstotno rast za 2016 in 2,5 odstotno rast v 2017. Velja
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omeniti, da se Slovenija, tako kot nekatere druge države v Evroobmočju, srečuje z izredno nizko,
skorajda ničelno inflacijo.
Temu do neke mere sledijo tudi rezultati največjih slovenskih borznih podjetij, saj kumulativno
gledano dobički glavnih slovenskih borznih podjetij le rastejo, pa čeprav deloma na račun nižjih
stroškov obresti ter izostanka večjih negativnih enkratnih dogodkov, in to kljub navedeni ter s
trenutnega vidika problematični izpostavljenosti Vzhodni Evropi. Istočasno pa se ne sme
spregledati, da so tudi letos bila slovenska borzna podjetja večinoma zelo radodarna z
dividendami. Posledično je bila dividendna donosnost SBI TOPa ponovno nadpovprečna, rezultati
v 2015 pa implicirajo podobno tudi za 2016.
Slika 2: Gibanje osrednjega indeksa Ljubljanske borze SBI TOP v 2014 v primerjavi z MSCI World in
MSCI EM, vse v evrih.
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Na domačem trgu se je sicer z vidika pričakovanj vlagateljev vse še naprej vrtelo okoli privatizacije.
Začetek leta se je tako začel dobro, kasneje pa je prevladal predvsem negativen sentiment zaradi
razočaranja z neuspešno privatizacijo oziroma prodajo Telekoma Slovenije in tudi Cinkarne Celje.
Res pa je, da se je na drugi strani proti koncu leta uspešno dokončal prevzem Žita in Pivovarne
Laško. Zaradi navedenega obe delnici tudi sodita med najdonosneje slovenske delnice v 2015 in
sicer z 34,5 in 7,7 odstotno donosnostjo, zraven pa sodita še Mercator in tudi Krka, s tega vidika
dolžnika iz leta 2014. Krka je tako v 2015 dosegla 9,4 odstotno donosnost. Velja omeniti, da je Krka
sicer kljub depreciaciji rublja uspela slabšo prodajo na vzhodnoevropskih trgih nadomestiti s
prodajo na zahodnoevropskih trgih. Logično pa sta med večjimi upadi tudi delnici Telekoma
Slovenije in Cinkarne Celje, med poražence v 2015 pa sodi še delnica Intereurope, katero bremeni
visok dolg obenem pa tudi izpostavljenost Ukrajini. Delnica Telekoma Slovenije je tako v 2015
upadla za 49,6 odstotkov, delnica Cinkarne Celje za 57,1 odstotkov in delnica Intereurope za 55,2
odstotkov. Z vidika višine rasti prihodkov je sicer v 2015 med večjimi slovenskimi borznimi podjetji
zmagovalka Luka Koper, z vidika dobička pa tudi, saj je sicer Telekom Slovenije zabeležil še višjo
rast, a je pri tem treba upoštevati enkratne negativne dogodke v 2014 in pozitivne enkratne
dogodke v 2015.
Indeks SBI TOP je sicer v letu 2015 upadel za 11,2 odstotka in sicer po 7,8 odstotni rasti v 2012, 3,2
odstotni rasti v 2013 in lepi 19,6 odstotni rasti v 2014.
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Tabela 7: Donos izbranih slovenskih delnic v 2015:
Podjetje

Oznaka

Zadnji tečaj

Donos v 2015

CICG
GRVG
IEKG
KRKG
LKPG
MELR
PETG
PILR
POSR
TLSG
ZVTG
ZTOG

76,0
4,6
0,5
65,2
23,0
82,0
255,8
25,3
13,0
73,0
23,5
176,2

-57,1%
-18,1%
-55,2%
9,4%
2,2%
13,9%
-9,9%
7,7%
-19,0%
-49,6%
-0,4%
34,5%

Cinkarna Celje
Gorenje
Intereuropa
Krka
Luka Koper
Mercator
Petrol
Pivovarna Laško
Pozavarovalnica Sava
Telekom Slovenije
Zavarovalnica Triglav
Žito
Vir: Bloomberg

Zahtevana donosnost za slovensko 10 letno (evrsko) obveznico je bila ob začetku leta 2013 5,6%,
ob začetku leta 2014 je ta znašala 4,9%, ob začetku leta 2015 pa že 2,2%. Konec leta 2015 je znašala
zahtevana donosnost navedene 10 letne obveznice 1,7%. Velja omeniti, da je bilo sicer gibanje
zahtevanih donosov tekom leta volatilno z minimumom spomladi pri 0,8% in maksimumom poleti
pri 2,6%. Gibanje pa je bilo bolj ali manj v skladu s periferijo, npr. s primerljivo italijansko in špansko
obveznico. To je tudi pričakovano glede na relativno dobre makroekonomske podatke in
stabilizacijo bančnega sektorja. Vlagatelji pa tudi niso bistveno negativno reagirali na slabe novice
glede posameznih privatizacijskih postopkov. Velja omeniti tudi dejstvo, da je precej aktiven ostal
tudi domači trg komercialnih zapisov in obveznic, saj je bilo veliko zanimanja zabeležiti tako na
strani ponudbe kot povpraševanja. LJSE je sicer doživela uspešno leto z vidika izdaj, saj je bilo
novih obvezniških izdanih 10 s skupno vrednostjo 5.523 milijona EUR, obenem pa še 6 izdaj
komercialnih papirjev v skupni vrdnosti 109 milijona EUR.
Slika 3: Gibanje zahtevanih donosov v USD in EUR za slovensko 10 letno državno obveznico:
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MEDNARODNO OKOLJE
Svetovna gospodarska rast se je gibala okoli 2,8%, pri čemer močno gospodarsko rast v razvitem
delu sveta zagotavlja predvsem ZDA s skoraj 3 odstotno rastjo, medtem ko se v Evropi slednja
giblje okoli odstotka in pol. Obrestne mere so ostale na nizkih oziroma ničelnih ravneh, res pa je, da
so bili narejeni koraki k zaostrovanju monetarne politike v ZDA na eni strani in h še ohlapnejšemu
delovanju ECB na drugi. To je odsevala tudi apreciacija ameriškega dolarja proti evru. Trgi v
razvoju pa so ostala tematika razprav o gospodarskemu ohlajevanju, pomanjkanju strukturnih
reform, težavam kot posledica nizkih cen surovin in energentov ter vprašanjem koliko zna močnejši
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dolar udariti likvidnost teh trgov.
Nemški DAX je leta 2015 zrasel za 9,6 odstotka medtem ko je francoski CAC 40 zabeležil podobno
8,5 odstotno rast, obenem pa je treba tem donosom prišteti še dividendi donos. S&P 500 je na
drugi strani zabeležil le stagnacijo v omenjenem obdobju oziroma natančneje celo 0,7 odstotni
upad, toda evropski vlagatelj je lahko to kompenziral z okoli 10 odstotno apreciacijo ameriškega
dolarja proti evru. MSCI World je sicer dosegel relativno šibak 2,7% donos, saj so bili donosi v
Evropi neprepričljivi, MSCI EM pa celo s padcem v višini 17,0%. Razlogov za pesimizem na trgih v
razvoju je bilo že od začetka leta več. Dolg je v teh državah v zadnjih letih narasel obenem pa ga je
bilo precej vezanega na ameriški dolar, tako da apreciacija dolarja ni pomagala, še manj pa
napovedi o dvigu obrestnih mer s strani FED-a. Obenem so še naprej močno upadale cene surovin
in energentov zaradi presežne ponudbe. Odvisnost številnih držav v razvoju od visokih cen surovin
se je v takem okolju pokazala za veliko hibo.
Kar se tiče razvitih trgov je sicer optimizem zaradi programa kvantitativnega spodbujanja s strani
ECB bil nadomeščen najprej s skrbjo glede zadolženosti Grčije in Grških volitev, nato pa vedno bolj
tudi zaradi skrbi glede ohlajanja kitajskega gospodarstva in s tem svetovnega gospodarstva. Če se
je okoli prvega precej govorilo, posledic pa je bilo malo, je druga zgodba precej presenetila
vlagatelje in jih opomnila na tveganja glede rasti dobičkov. Napovedi analitikov so se tako vedno
bolj zniževale, saj se bo to poznalo tudi na pričakovani rasti dobičkov podjetij. Tuji investicijski
strategi pa so kot posledica nižjih pričakovanih rasti dobičkov in upadov delniških tečajev v tretjem
četrtletju zniževali svoje končne ciljne vrednosti za S&P500, in sicer je bilo povprečje napovedi
znižano iz 2.219 na 2.148 indeksnih točk. Tu velja obenem omeniti, da so bila vrednotenja razvitih
trgov, kot sta DAX in S&P500, ves čas nekaj nad zgodovinskem povprečjem. Četrto četrtletje pa je
nato postreglo s tradicionalno boljšim donosom, saj so se pomirile skrbi glede Kitajske, začelo se je
ugibanje o podaljšanju oziroma poglobitvi kvantitativnega sproščanja s strani ECB, vlagatelji pa so
se očitno tudi pomirili s prvim dvigom obrestne mere FED od leta 2008 dalje. Je pa tudi res, da so
zadnji dnevi leta 2015 postregli s slabo popotnico vlagateljem za 2016.
Slika 4: Gibanje indeksa MSCI World, MSCI EM, DAX in S&P500 v letu 2015, vse v evrih:
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Nemška 10 letna obveznica je imela na začetku leta zahtevano donosnost 0,5%, španska 1,6% in
italijanska 1,9%. Konec leta pa so znašale donosnosti do dospetja 0,6%, 1,8% in 1,6%. Skratka, kljub
posameznim nihajem, je zahtevana donosnost ostala na nespremenjenih nivojih z vidika Nemčije in
se celo malce skrčila z vidika periferije. To je bilo sicer v nasprotju s pričakovanji analitikov, ki so
vseeno pričakovali zviševanje zahtevanih donosnosti.
Tabela 8: Donos izbranih delniških indeksov v 2015:
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Indeks

Tečaj

Valuta

SBI TOP

696

EUR

-11.2%

BELEX15

644

RSD

-3.4%

CROBEX

1,690

HRK

-3.2%

S&P 500

2,044

USD

-0.7%

S&P Europe 350

1,474

EUR

5.2%

MSCI World

1,663

USD

-2.7%

794

USD

-17.0%

DJ Industral Average

17,425

USD

-2.2%

DAX

10,743

EUR

9.6%

CAC 40

4,637

EUR

8.5%

FTSE 100

6,242

GBP

-4.9%

MSCI EM

Donos v 2015

Vir: Bloomberg

V 2015 se je nadaljevala apreciacija ameriškega dolarja proti evru, kar je bila logična posledica
pričakovanj glede ukrepov FED-a na eni strani in ECB na drugi. FED je namreč že pričel z
zaostrovanjem monetarne politike, ECB pa sproža nova kvantitativna sproščanja, saj eno
gospodarstvo že dosega močno gospodarsko rast in visoko zaposlenost, drugo pa je še vedno na
vprašljivi poti do močne gospodarske rasti. Cena nafte Brent je bila še naprej pod pritiskom. Kljub
posameznim političnim trenjem je namreč prevladala presežna ponudba nad povpraševanjem in
boj za tržne deleže. Cena nafte je tako še naprej padala, res pa je, da gibanje tekom leta vseeno ni
bilo tako enoznačno. Cena zlata je tudi nadaljevala svojo pot navzdol, kar je posledica odsotnosti
inflacije in močnejšega dolarja.
Slika 5: Gibanje cene zlata v letu 2015 v ameriških dolarjih:
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Slika 6: Gibanje cene nafte Brent v letu 2015 v ameriških dolarjih:
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Slika 7: Gibanje tečaja dolar/evro v letu 2015:
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Pregled poslovanja

Kljub kopici nepredvidljivih in za kapitalske trge neugodnih dogodkov je družba ALTA Invest
poslovno leto 2015 zaključila uspešno. V začetku leta 2015 je bila s strani družbe organizirana, sedaj
že tradicionalna strateška investicijska konferenca, namenjena domačim institucionalnim strankam,
katere udeležba je presegla 100 udeležencev. Dodatno je družba sodelovala tudi pri organizaciji
drugih različnih srečanj domačih izdajateljev in tujih investitorjev, ki so se odvijala skozi celotno
leto.
Že v preteklih letih uspešno začeto sodelovanje na projektih podjetniških financ skupaj s krovno
družbo, se je nadaljevalo tudi v letu 2015. Med večje uspešno zaključene projekte lahko navedemo
dokapitalizacijo Gorenjske banke, izdajo obveznic SDH, družb SIJ in Impol, več izdaj komercialnih
zapisov slovenskih družb ter tudi dva manjša prevzema.
Na podlagi navedenega ter drugih povzetih ukrepov družbe, s katerimi se je družba uspešno
dodatno približala potrebam in željam svojih strank, je družba ALTA Invest v letu 2015 dosegla
poslovni izid, ki je bil nad zastavljenimi plani ter ponovno zasedla prvo mesto med člani Ljubljanske
borze in to kar s 32,53 % tržnim deležem.
Slika 8: Graf gibanja tržnega deleža ALTA Invest na Ljubljanski borzi v letu 2015:

Vir: LJSE
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1.10.3.

Poslovne usmeritve in pričakovani razvoj družbe

Kljub rekordnemu deležu v prometu na Ljubljanski borzi, ki ga je družba dosegla tudi v letu 2015 s
kar 32,53 odstotnim tržnim deležem, pa na uspešno poslovanje družbe vplivajo vedno višje
regulatorne zahteve, ki povečujejo fiksne stroške poslovanja vseh borznoposredniških družb ter na
drugi strani postavljajo omejitev na strani prihodkov, vezanih pri sklepanju pogodb o opravljanju
osnovnih investicijskih poslov in storitev ter vodenju stanj slovenskih finančnih instrumentov
fizičnih oseb.
V letu 2015 smo bili priča še intenzivnejšemu zmanjševanju bančnih depozitnih obrestnih mer tako
v tujini kot tudi doma, kar je in bo vlagatelje vedno bolj spodbudilo k iskanju alternativnih rešitev
njihovih naložb, zato družba že sedaj, v luči trenda zmanjševanja bančnih depozitnih obrestnih mer
tudi v naslednjem letu, uvaja nove projekte z namenom izboljševanja nivoja storitev do strank, širi
svojo paleto produktov za vse naložbene profile strank ter preko utrjevanja položaja sodobne,
tehnološko napredne in stabilne finančne družbe, svojim strankam nudi odlične finančne storitve
preko čim bolj enostavnih ter učinkovitih uporabniških izkušenj. Poleg zniževanja bančnih
depozitnih obrestnih mer vsaj v prvi polovici leta pričakujemo še kratkoročno rast kapitalskih trgov
predvsem v razvitih regijah, na slovenskem kapitalskem trgu pa nadaljevanje in uresničevanje
procesa privatizacije deležev države v podjetjih in s tem posledično rast slovenskega kapitalskega
trga tudi po obsegu sklenjenih poslov. Z zakonsko predvideno ukinitvijo še iz časa množične
privatizacije odprtih registrskih računov vrednostnih papirjev imentikov pri KDD, bo družba skušala
le-tem ponuditi primerno alternativo, dolgoročno ustvariti zaupanje tudi teh imetnikov in
nenazadnje posledično s tem povečati tudi svoje prihodke.
Z začrtanimi cilji bo družba skušala še utrditi svoj položaj na slovenskem kapitalskem trgu kot
največja borznoposredniška družba, svoj položaj pa bo utrjevala tudi pri tujih partnerjih, s katerimi
že sedaj uspešno posluje, in novimi partnerji.
TRGOVANJE ZA INSTITUCIONALNE STRANKE
Na oddelku trgovanja za institucionalne stranke je bilo tudi v letu 2015 izvedenih več aktivnosti za
doseganje letnega cilja, pridobivanja novih strank in utrjevanja sodelovanja z obstoječimi
strankami.
V začetku leta smo organizirali strateško konferenco skupine ALTA, kjer smo povzeli pomembne
dogodke prejšnjega leta in slovenskim institucionalnim investitorjem predstavili vidik in
pričakovanja družbe za leto 2015.
V okviru uspešne poslovne prakse, smo tudi v letu 2015 ponovno obiskali vse naše institucionalne
investitorje na Hrvaškem in se z njimi pogovorili o morebitnem izboljšanju sodelovanja, naših
pričakovanjih o zanimivih dogodkih v prihajajočem letu ter njihovem planu aktivnosti na
slovenskem trgu kapitala.
Z namenom utrditve sodelovanja s hrvaškimi in tujimi investitorji smo se v oktobru kot sponzor in
gostitelj udeležili 25. konference Zagrebačke burze d.d., ki je osrednji dogodek celotne finančne
industrije na Hrvaškem in v regiji.
Ob vse aktivnejšem sodelovanju pri trgovanju z dolžniškimi finančnimi instrumenti smo obiskali
tudi konferenco skupine Erste Bank.
TRGOVANJE - KLASIČNO TRGOVANJE
Aktivnost strank na oddelku klasičnega trgovanja je bila v letu 2015 na podobnem nivoju kot v
predhodnem letu, ko smo beležili izjemen porast predvsem pri trgovanju na Ljubljanski borzi.
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Začetek leta 2015 na Ljubljanski borzi se je začel dobro, nato pa je zaradi neuspešne prodaje
Telekoma Slovenije in Cinkarne Celje prevladal negativen sentiment. Konec leta se je sicer uspešno
zaključil prevzem Žita in nato ob prehodu v 2016 še Pivovarne Laško. Promet na Ljubljanski borzi in
posledično aktivnost strank na domači borzi se je zmanjšala glede na predhodno leto. Promet na
domači borzi je glede na izjemno leto 2014 upadel za dobrih 40 % na 393 milijona EUR, osrednji
indeks SBI TOP pa je izgubil 11 % vrednosti. Kljub oteženim razmeram na Ljubljanski borzi smo
uspeli povišati tržni delež na 33 %, kar je za 6 odstotnih točk več kot lani.
V letu 2015 smo bili ponovno priča rasti deleža prometa preko e-Tradinga v primerjavi s klasičnimi
potmi (telefon, elektronska pošta ipd.). Prav tako se je povečal delež provizij, dosežen s
posredovanjem naročil preko izpolnitvenih pomočnikov na tujih trgih v primerjavi z domačo borzo.
V lanskem letu smo nadaljevali z redno trgovalno podporo ALTA Navigator, pri čemer smo
povečali frekvenco pošiljanja posodobitev investicijske strategije (mesečno), komentarjev aktualnih
dogodkov (Grčija, nafta) in naložbenih predlogov v okviru TOP-PICK liste tujih naložb. Ponovno
smo pričeli z obveščanjem imetnikov najpomembnejših slovenskih podjetij o objavah rezultatov in
priporočil s ciljno ceno.
V letu 2015 smo nadaljevali z aktivno podporo uporabnikom spletne aplikacije e-Trading. Prav tako
smo izvedli nadgradnjo aplikacije, s katero smo povečali obveščenosti strank o pomembnih
dogodkih. V spletno aplikacijo e-Trading smo vnesli tudi članke naših strokovnjakov in tako
povečali obveščenost uporabnikov spletne aplikacije o dogajanju na kapitalskih trgih. Raven
posredniških provizij preko e-Tradinga je glede na leto 2014 ostala na podobnem nivoju.
Konstantno sicer narašča število različnih prijav na dnevni, tedenski in mesečni ravni. Podoben
trend lahko pričakujemo tudi v prihodnje, saj se čedalje večji delež novih strank ob sklenitvi
razmerja odloči za pristop k e-Tradingu, prav tako k aplikaciji prehajajo obstoječe stranke.
TRGOVANJE - TRADEPORT
V letu 2015 je storitev TradePort doživela posodobitev. Njen namen je bil nadgraditi uporabniško
izkušnjo strank. Zato smo storitev preoblikovali iz storitve trgovalnega računa in podpore v
izključno storitev trgovalne podpore. To nam omogoča še večjo osredotočenost na trgovalno
podporo, nevtralnejšo vlogo pri strankini izbiri trgovalne poti in manjšo odvisnost od partnerjev na
področju trgovanja z derivativi.
Po novem torej trgovanje preko elektronske platforme poteka neposredno preko drugih trgovalnih
računov ALTA Invest ali preko trgovalnega računa, ki ga stranke odpirajo pri partnerjih (trenutno
SaxoBank). Administrativno in strokovno podporo za tovrstno trgovanje, pa še vedno zagotavljala
obstoječa ekipa oddelka TradePort ter jo uspešno nadgrajuje.
Na poslovnem področju smo zaradi preoblikovanja v letu 2015 dosegali nižje prihodke kot v
prejšnjih letih. Vendar že v letu 2016 pričakujemo ponovno rast prihodkov. S tem bomo tudi v
prihodnje uspešno branili prevladujoč tržni delež na področju trgovanja z derivativi in ohranjali
podobo najbolj uveljavljenih strokovnjakov za aktivno trgovanje v državi in regiji.
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
Leto 2015 je postreglo z dvema povsem različnima polletjema. Začetek leta je minil v izjemno
optimističnem vzdušju. Še posebej visok zalet so doživeli evropski delniški trgi, ki so na podlagi
monetarnih spodbud Evropske centralne banke, zabeležili močan priliv kapitala s strani
investitorjev. Zgodba se je začela zapletati že konec meseca aprila, ko se je razpočil kratkoročni
balon na nemških državnih obveznicah, špekulativni kapital pa se je posledično hitro umaknil tudi iz
delniških trgov in povzročil precej velike padce. Trend upadanja cen evropskih delnic se nato
praktično ni umiril skozi vse leto. Še dodatno pa je situacijo na vseh svetovnih delniških trgih
poslabšala nepričakovana devalvacija kitajske valute juan, ki je povzročila preplah in nadaljnje
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velike padce delniških trgov.. Spet so na plano prišli strahovi okrog ohlajanja kitajske gospodarske
rasti in njenega vpliva na svetovno gospodarstvo. Vse skupaj je eskaliralo še z močnim upadom
cen surove nafte in posledično zaostritvijo kreditnih razmer v energetskem sektorju in dolžnikih
dol
z
nižjimi bonitetnimi ocenami. Pod velikim pritiskom so se znašli tudi proračuni držav izvoznic nafte,
ki beležijo velike deficite. Dodatno je razmere na dolžniških trgih poslabšala še visoka vrednost
ameriškega dolarja, ki je v zadnjih mesecih proti
proti večini svetovnih valut pridobil precej vrednosti in
tako dodatno otežil razmere vsem, ki so se v zadnjih letih »poceni« zadolževali v ameriških dolarjih.
Še posebej na udaru so bili trgi v razvoju. Visoka vrednost domače valute, je pustila sledi tudi v
ameriškemu
meriškemu proizvodnemu sektorju. Leto 2015 smo tako zaključili s kopico izzivov, ki so na trge
vnesli kopico negotovosti. Vpliv slednje se je močno občutil tudi v začetku leta 2016.
Ugodne razmere na finančnih trgih predvsem v prvi polovici leta in pa še dodatno znižanje
obrestnih mer za depozite, so za vstop na kapitalske trge prepričale precej vlagateljev. V letu 2015
smo tako beležili rekordne prilive sredstev in pa podpovprečne odlive s strani vlagateljev.
UPRAVLJANJE OSEBNEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA
V letu 2015 je bilo na oddelku upravljanja osebnega premoženja opaziti povečano povpraševanje
po vseh vrstah storitev, ki jih nudimo. Storitve, ki so namenjene večjim strankam in zadovoljujejo
investicijske cilje najzahtevnejših strank, bazirajo na osebnem
osebnem stiku med stranko in svetovalcem.
Oseben stik s stalnim osebnim svetovalcem pomaga pri ustvarjanju zaupanja in posledično do
boljšega konstruktivnega sodelovanja ter uresničevanja strankinih investicijskih ciljev. Zaradi
napovedane privatizacije določenih
določenih podjetij na slovenski borzi, se je močno povečalo trgovanje z
vrednostnimi na ljubljanski borzi. Opazno je bilo povečanje trgovanja tako obstoječih strank kot
novih, ki so v ta namen odprle trgovalni račun. Zaradi nadaljevanja okolja nizkih obrestnih mer
me tudi
v letu 2015, je vedno več ljudi iskalo alternative bančnim depozitom. To se je izrazilo v povečanem
povpraševanju po varnejših upravljanih produktih, ki jih predstavljajo različne ABS strategije. V luči
zaključenega prvega dela privatizacije in velike
velike volatilnosti, ki se pojavlja na delniških trgih,
pričakujemo v 2016 težje razmere kot v prejšnjih letih. Zaradi prisotnosti naraščajočega strahu med
vlagatelji, pričakujemo predvsem povpraševanje po bolj varnih upravljanih produktih.
ANALIZE
Analitski
ki oddelek še naprej služi kot strokovna
podpora internim uporabnikom, družbam v skupini
Podpora upravljanju
in strankam. Zagotavlja redne izdelave investicijskih
raziskav večjih slovenskih izdajateljev, pripravlja in
spremlja tuje naložbene priložnosti ter s tem izvaja
Podpora
podporo
ro upravljanju, pripravlja in razvija več
institucionalni
Podpora
m vlagateljem
različnih seznamov naložbenih idej za stranke,
trgovanju
pripravlja redna mesečna in četrtletna gradiva za
investicijsko
strategijo,
pripravlja
številne
predstavitve, sodeluje na t.i. road showih, sodeluje
Podpora
korporativnim
pri razvoju ALTA ABS
BS strategije, in še bi lahko
financam
naštevali. V letu 2015 je posledično analitski
oddelek
ALTE
Invest
mesečno
izdeloval
investicijsko strategijo, bodisi četrtletne daljše verzije bodisi mesečne krajše posodobitve, obenem
pa izdelal in posredoval 24 dnevnih trgovalnih
trgovalnih idej ter 26 delniških predlogov naložbenih
priložnosti (različnih strategij in oblik). Izdelal in posredoval je tudi 42 investicijskih raziskav
slovenskih izdajateljev, razposlal preko 75 e-poštnih
e poštnih sporočil tujim institucionalnim vlagateljem ter
izvedel
edel številne road showe in konferenčne klice za tuje vlagatelje. Ohranila se je tudi močna
medijska prisotnost analitskega oddelka, saj je bilo v 2015 s strani članov oddelka podanih 341 izjav
ter prispevkov, kar predstavlja skoraj eno izjavo ali prispevek
prispev na dan.
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Obenem je analitski oddelek v 2015 nadaljeval močno vpletenost v različne projekte, ki je bila že v
2013 intenzivna. Slednja tako zaseda že celo dobrih 50 odstotkov kapacitet oddelka. Izdelovali so
se številni prezentacijski dokumenti, bodisi Informacijski Memorandumi bodisi t.i. Pitch Booki bodisi
t.i. Teaserji. Sodelovalo se je tudi pri pripravi številnih ponudb, vrednotenjih, izdelavi prospektov itd.
Obenem se je sodelovalo pri projektu izdaje komercialnega zapisa Gorenja, Mercatorja in Gen-I ter
izdaj obveznic SIJa, SDH, Impola. Ta segment dela in prihodkov je vsekakor v 2015 ponovno
presegel pričakovanja.
Glede izdelave investicijske strategije ALTE in napovedi glede gibanja posameznih naložbenih
razredov in indeksov smo lahko v 2015 še vedno zadovoljni z uspešnostjo naših napovedi, tako kot
v zadnjih letih. Uspešni smo bili namreč (z nekaterimi izjemami) tako pri napovedih perspektivnosti
posameznih naložbenih razredov kot tudi alokacijo med panogami pri delnicah. Pravilno smo
ohranili zadržanost do surovinskih podjetij, pravilna pa je bila tudi zadržanost do
elektrogospodarskih podjetij. Kar se tiče naftnih podjetij je bila naša pozicija tekom leta večinoma
nevtralna. Posledično smo bili pravilno zadržani do optimizma v panogi, a na drugi strani bi bilo še
bolje, da bi bil pesimizem do panoge večji. Obenem pa smo bili tudi pravilno optimistični do
tehnološke panoge, kakor tudi do zdravstvene panoge in v začetku leta do potrošniškega sektorja.
Lahko pa bi bili sicer še bolj optimistični do tehnološke panoge v začetku leta kakor tudi do
defenzivnega segmenta potrošnih dobrin. Z vidika regijske alokacije smo bili v 2015 enako uspešni
kot v 2014 in tudi enako pozicionirani. Bili smo namreč zadržani do trgov v razvoju in smo bolj
priporočali razvite trge. Pri tem pa velja pripomniti, da smo delniški optimizem zmanjšali že v naši
junijski strategiji in torej pred korekcijami zaradi Grčije in Kitajske, prav tako pa so se uresničile
naše napovedi glede apreciacije ameriškega dolarja proti evru. Z vidika obveznic nas je sicer
presenetilo močno nadaljnjo upadanje zahtevanih donosnosti državnih obveznic v začetku leta, a
vseeno manj kot številne druge analitike. Tako smo pravzaprav res zgrešili le pri napovedi končne
vrednosti domačega indeksa, kar pa je posledica neuspešne privatizacije Telekoma Slovenije, kar
pa je bilo v začetku leta tudi navedeno kot največje tveganje glede SBI TOP. Glede napovedi za
končno vrednost ameriškega indeksa S&P500 pa smo zadnja leta še naprej med bolj uspešnimi
investicijskimi hišami, saj so se naše napovedi izkazale za relativno natančne. Cilj smo v začetku
leta nastavili na 2.170 indeksnih točk, nato pa ga tekom leta sprva pravočasno in pravilno prilagodili
na 2.070 indeksnih točk, res pa je, da smo nato pričakovali močnejši zaključek leta in 2.150
indeksnih točk.
Slika 9: Gibanje indeksa S&P500 in naših napovedi za končno letno vrednost indeksa S&P500 v
zadnjih 6 letih:
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ANALIZE - IZDAJA DOLGA IN PRODAJE ZA INSTITUCIONALNE STRANKE
Leto 2015 je bilo rekordno na področju izdaje dolžniških finančnih instrumentov na slovenskem
kapitalskem trgu, saj je skupni znesk vseh izdaj znašal več kot 300 mio EUR. Tekom prejšnjih let je
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namreč postalo očitno, da imajo slovenska podjetja težave ne le pri pridobivanju lastniških virov
financiranja, temveč tudi dolžniških. Le-te so posledica težav v bančnem sistemu, ki je bil prisiljen
omejevati kreditno aktivnost. Posledično se je zaradi vrzeli, ki jo je za seboj pustil bančni sistem ter
zgodovinsko nizkih obrestnih mer, odprla priložnost za kapitalske trge in s tem za družbo ALTA
Invest, da podjetjem pomaga zagotoviti alternativne dolžniške vire financiranja. V slovenskem
prostoru je ta način financiranja v letu 2014 precej zaživel preko izdaje kratkoročnih dolžniških
instrumentov – komercialnih zapisov, medtem ko so leto 2015 zaznamovale predvsem izdaje
dolgoročnih podjetniških obveznic, kot posledica nizkih obrestnih mer. Med najbolj pomembnimi
izdajami, kjer je ALTA Invest sodelovala kot organizator ali ko-organizator izdaje so: SDH, d.d. - 100
mio EUR, SIJ d.d. - 51 mio EUR ter Impol 2000, d.d. - 50 mio EUR. ALTA Invest je v lanskem letu
organizirala tudi izdaje komercialnih zapisov družb kot so Gorenje d.d., Mercator, d.d., Incom d.o.o,
ter Valiant d.o.o.
SKRBNIŠTVO
Glavni nalogi oddelka skrbništva sta celostna skrb za obstoječe stranke (svetovanje, posredovanje
informacij, podpora) in strokovna obravnava novih strank – predstavljanje in seznanjanje strank s
primernimi produkti ALTA. Svoje poslanstvo je oddelek skrbništva vestno opravljal preko celega
leta 2015.
Da delo poteka strokovno in kvalitetno, predvsem pa da izkoristimo sinergijske učinke, na oddelku
skrbništva tesno sodelujemo tudi z drugimi oddelki. Tako ohranjamo redne tedenske sestanke z
analitskim oddelkom, redne kvartalne sestanke z upravljavsko ekipo ALTA Skladov ter dnevno
sodelovanje z oddelki trgovanja, upravljanja in zaledno službo. CRM orodje nadgrajujemo skladno z
uporabniškimi potrebami oddelka.
Leta 2015 so na slovenskem kapitalskem trgu potekali prevzemi Žita, Alpeturja in Pivovarne Laško.
Oddelek skrbništva je skrbel za prodajni vidik pri omenjenih prevzemih – oblikovanje ponudb za
delničarje, pošiljanje dopisov, pridobivanje kontaktnih podatkov, svetovanje delničarjem pri
reinvestiranju sredstev, ipd.
Maja 2015 je oddelek skrbništva sodeloval pri oblikovanju digitalne kampanje Zlata rezerva. V
poletnih mesecih smo pripravili akcijo za upravljanje med skladi, pri realizaciji katere smo bili tako v
oddelku skrbništva kot v celotni prodajni ekipi ALTA še posebej uspešni.
Oddelek skrbništva dobršen del svojega časa posveča strankam na individualnem upravljanju.
Oktobra 2015 smo v ALTI lansirali digitalno kampanjo za ABS upravljanje premoženja, katere cilj je
bil povečanje prepoznavnosti produkta gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Pripravo kampanje
in obdelavo kontaktov pridobljenih s kampanjo smo opravili v oddelku skrbništva.
SVETOVANJE IN PRODAJA
Oddelek svetovanja in prodaje je v letu 2015 aktivnosti usmerjal v zagotavljanje višjega nivoja
storitev za stranke in pridobivanje novih strank. Nadaljevali smo s sistematično obdelavo
obstoječih strank, jih vabili na sestanke ter jim predstavljali novosti in zanje ustrezne produkte.
Prav tako smo pridobivali zakonsko zahtevane in ostale manjkajoče podatke naših strank. Povečan
obisk strank smo beležili predvsem v času, ko so se odvijali prevzemi ali vpisi novih delnic. Pri
prodaji smo prvič vključili tudi digitalne aktivnosti, in sicer smo preko digitalnih kampanj pridobivali
nove kontakte potencialnih strank. Kontakte smo pridobivali na za to postavljenih pristajalnih
straneh z digitalnim oglaševanjem in hkratno prisotnostjo na družbenih omrežjih. Sprva so bile
digitalne kampanje usmerjene v večanje prepoznavnosti ALTE in nato tudi v pridobivanje novih
strank. Marketinška akcija Zlata rezerva je potencialne vlagatelje pozivala k razmisleku o naložbenih
storitvah ALTE kot dodatku k depozitom. Kampanjo smo podprli tudi s prodajno akcijo, vendar
nam razmere na kapitalskih trgih v času akcije niso bile naklonjene. Pri kampanji za upravljanje med
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skladi potencialnih strank nismo več pridobivali s širokim pozivom, temveč smo se usmerili bolj na
tiste, ki so skladom naklonjeni in želijo v njih bolj uspešno vlagati. Strankam, ki so se odločile za
vlaganje v okviru te akcije, smo, v sodelovanju z ALTA Skladi, podarili darilo v obliki Varčevalnega
načrta in jim tako predstavili še enega izmed ALTINIH produktov. Z akcijo smo presegli zastavljene
cilje in jo tudi podaljšali. Vse kontakte, ki smo jih pridobili v okviru posameznih kampanj, smo
sistematično obdelovali tako, da smo potencialne stranke vabili na sestanke in jih nato vključevali
tudi v vse nadaljnje prodajne aktivnosti. Takšen pristop se je izkazal za uspešnega in se ga bomo
posluževali tudi v prihodnje.
ZUNANJA PRODAJNA MREŽA - OBPZ
V letu 2015 je ALTA Invest pričela sodelovanje z dvema novima odvisnima borznoposredniškima
zastopnikoma ter zaključila sodelovanje z enim odvisnim borznoposredniškim zastopnikom. Poleg
rednega predstavljanja produktov in novosti v ponudbi ALTE Invest je bila opravljena redna
kontrola vseh OBPZ-jev ter izvedenih več izobraževanj na temo zakonskih sprememb in vsebinskih
novosti.
ZALEDNA PISARNA
Zaledna pisarna podpira delovne procese organizacije in zagotavlja ustrezno evidentiranje
poslovnih dogodkov, saj se glavnina aktivnosti v družbi odrazi pri delu oddelka zaledne pisarne
družbe. Natančnost, skrbnost in ažurnost so osnovna vodila zaposlenim, saj se zavedamo, da so
pravilno in pravočasno evidentirani dogodki nujni za doseganje odličnih rezultatov celotne
organizacije. Posebno skrbnost namenjamo notranjim kontrolam vhodnih in izhodnih podatkov, ki
jih zbiramo in obdelujemo na oddelku. Pomebno in časovno zahtevno je tudi področje kontrol v
zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorizma, ki smo jih v skladu s
spremembami zakonodaje in predpisov nadgradili z aktivnostmi na področju preprečevanja
davčnih utaj (Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in
izvajanju FATCA ter Sporazum o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih za namene
obdavčenja). Ena od nalog zaledne pisarne je tudi spremljava zapadlih dolgov naših strank, saj je
plačilna disciplina strank še vedno na nizki ravni, zato je proces aktivne izterjave neplačnikov
sestavni del dnevnega poslovanja, kar je pomembno znižalo znesek zapadlih terjatev in števila
dolžnikov.
Leto, ki je pred nami, je polno izzivov, saj se pripravljamo na povečan obseg poslovanja iz naslova
zapiranja registrskih računov pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, hkrati pa potekajo tudi
intenzivne priprave na uvedbo T2S – uvedba panevropske platforme za poravnavo vrednostnih
papirjev in denarnih tokov iz naslova poslov z vrednostnimi papirji, ki ga bomo pričeli izvajati v letu
2017.
Vse večji obseh evidenc, kontrol in poročanj zahteva stalno nadgrajevanje zanja zaposlenih,
prilagajanje procesov in razvoj programske opreme, kar omogoča učinkovitejše in zanesljivejše
izvajanje zastavljenih nalog. Za kvalitetno in učinkovito opravljanje delovnih nalog je izjemno
pomemben tudi učinkovit pretok vseh relevantnih informacij, zato vztrajno vpodbujamo tako
formalno kot tudi neformalno komunikacijo med oddelki.
IT IN RAZVOJ
V letu 2015 je oddelek IT in razvoja pospešeno izpolnjeval sprejeto strategijo družbe, tako z
zaključevanjem večih projektov, zastavljenih v prvem delu petletke, kot z načrtovanjem in
pospešeno implementacijo rešitev, ki predstavljajo še vse preostale zastavljene cilje strategije
razvoja IS.
Orodje CRM, ki predstavlja ključno orodje prodajne in marketinške podpore poslovanja družbe, je
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bilo smiselno dopolnjeno še z naprednimi funkcionalnostmi, ki so v pomoč pri spremljanju potreb in
želja strank družbe in prilagajanju storitev družbe ter sprejemanju prodajnih, marketinških in
poslovnih odločitev, ki se v realnem času odzivajo na razmere v panogi in posledično odgovarjajo
na ključna vprašanja, ki si jih zastavljajo tako zaposleni kot stranke družbe (integracija s
SalesManago sistemom – lead nurturing).
Integracija orodja CRM s sporočilnim sistemom Exchange, s pomočjo Outlook klienta, je orodje še
bolj približalo uporabnikom in potenciralo njegovo zahtevanost in uporabnost (v zadnji fazi
testiranja).
Spletne marketinške akcije so se skozi CRM orodje skozi celotno leto izkazale za ključen del
prodajnih aktivnosti družbe.
Osrednje podporno poslovno orodje Shark, je bilo deležno stalnih posodabljanj, tako v vidu
zadovoljevanja poslovnih ciljev kot tudi zadostitivi zahtev nadzornih organov. Povsem prenovljena
je bila integracija orodja s spletno trgovalno platformo in upravljavskim modulom, kar je prineslo
bistveno hitrejšo in stabilnejšo medsebojno komunikacijo vseh navedenih orodij. V aplikaciji Shark
so bile povsem prenovljene tudi uporabniške pravice, ki sedaj bolje odražajo organizacijo dela v
družbi.
V spletni trgovalni platformi e-Trading je v zadnji fazi testiranja tudi neposreden dostop do tujih
trgov, ki bo uporabnikom platforme ponudil instantno izvrševanje naročil in prinesel bistveno
boljšo uporabniško izkušnjo.
V fazi implementacije je tudi uvedba enotne avtorizacije vseh uporabnikov vseh elektronskih
storitev družb v skupini ALTA, ALTA ID. Na strani družbe ALTA Invest je sistem že implementiran,
omogočal pa bo dostop tako do elektronske trgovalne platforme, kot tudi storitev družbe ALTA
Skladi z enotno prijavo na portalu.
UPRAVLJANJE TVEGANJ IN NOTRANJE KONTROLE, PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
IN FINANCIRANJA TERORIZMA, SKLADNOST POSLOVANJA S PREDPISI (Compliance) TER
NOTRANJA REVIZIJA
Oddelek upravljanja tveganj in notranje kontrole (v nadaljevanju tudi: oddelek UTV) deluje v družbi
kot samostojna organizacijska enota, pri čemer mu glede na posamezna področja poslovanja
družbe pomagajo zaposleni v teh področjih oz. oddelkih. Oddelek UTV tako s primarno zadolžitvijo
kontinuiranega izvajanja aktivnosti s področja identifikacije tveganj skrbi za implementacijo,
spremljavo izvajanja in nadgrajevanje zastavljenih strategij, politik in metodologij prevzemanja
tveganj in upravljanja tveganj na ravni celotne družbe. Slednje zaobjema zagotavljanje
obvladovanja prevzetih tveganj ter notranje in zunanje poročanje o upravljanju tveganj,
izpolnjevanje regulatornih zahtev (kot so: zagotavljanje ustrezne likvidnosti, minimalnega
notranjega kapitala, izpolnjevanje kapitalskih zahtev za tržno, kreditno ter operativno tveganje in
nadzor izpostavljenosti do posameznih naložb oz. nasprotnih strank v ter do skupine povezanih
oseb), izvajanje notranjih kontrol oz. spremljava izvajanja le-teh ter njihova analiza in posledično
vezano generiranje eventualnih prilagoditev slednjih, pripravo dokumentacije v obliki pravilnikov,
navodil in kriterijev ter sodelovanje v procesu implementacije in vpeljave slednjih v vsakodnevno
poslovanje družbe ter zagotavljanje visokih standardov in dobrih poslovnih praks na področju
organizacijskih zahtev, notranjih kontrol ter implementacije ostalih zakonskih zahtev na področju
upravljanja tveganj.
Oddelek UTV je tudi vključen v aktivnosti na področju identifikacije, prevzemanja in upravljanja
tveganj na ravni Skupine ALTA, kjer je ocenjeno, da je to s stališča potencialnih tveganj za družbo,
smiselno in potrebno.
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Družba z vzpostavljenim primernim sistemom notranjih kontrol zagotavlja nadzor nad izvajanjem
nalog različnih področij oz. oddelkov v družbi. Slednji vključuje naloge posameznikov na vseh
bistvenih nivojih poslovnih procesov, kot tudi avtomatizirane kontrole, vgrajene v IT sisteme, ki
služijo izpeljavi poslovnih procesov ter v realnem času omejujejo in preprečujejo nastanek tveganj.
Dodatno uporablja družba za identifikacijo prevzetih tveganj lastne razvite neodvisne kontrole,
zagotovljene potem IT sistema, ki temeljijo na avtomatiziranem reporting sistemu izvedenih kontrol
pooblaščenim osebam v družbi.
Družba je zavezana k izvajanju ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in
financiranja terorizma. Osnovno izhodišče za politiko na tem področju predstavljajo Zakon o
preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (Uradni list RS, št. 60/07 s spremembami; v
nadaljevanju: ZPPDFT) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti ter Smernice za
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, izdane s strani ATVP. Na področju
odkrivanja in preprečevanja pranja denarja je Družba tudi v letu 2015 posebno pozornost namenila
nadaljnjemu razvoju sistema in dopolnjevanju nadzornih in preventivnih ukrepov za minimiziranje
možnosti zlorabe družbe za pranje denarja in financiranje terorizma.
Na podlagi smernic ATVP ima Družba izdelano metodologijo tveganja in oceno tveganja
posamezne skupine ali vrste stranke, poslovnega razmerja, produkta ali transakcije glede na možne
zlorabe za pranje denarja in financiranje terorizma. Družba Uradu sproti poroča o vseh transakcijah
in ali osebah, pri katerih je zaznan sum pranja denarja ali financiranje terorizma. Za lažje
prepoznavanje morebitnih sumljivih transakcij ima Družba vzpostavljen informacijsko podprt
sistem.
Družba na podlagi letno sprejetega programa izobraževanja skrbi tudi za redno strokovno
usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih in pogodbenih partnerjev, ki opravljajo naloge s
področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma. Temeljni cilj
izobraževanja je v dodajanju vrednosti najpomembnejšemu delu organizacije, to je zaposlenim, saj
so slednji, ob ustreznem usposabljanju, izobraževanju in zavedanju o problematiki pranja denarja in
financiranju terorizma, še vedno prva linija obrambe.
Na podlagi nove EU Direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in
financiranje terorizma (Direktiva 2015/849/EU), ki predstavlja okrepitev obstoječih pravil Evropske
unije in zagotovitev najvišjih standardov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
se v letu 2016 pričakuje sprejetje novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju
terorizma, kar za Družbo predstavlja nov izziv v nadgradnji obstoječega sistema in implementacijo
novih zakonskih določil.
Z namenom vzpostavitve in vzdrževanja trajne in učinkovite funkcije spremljanja skladnosti
poslovanja s predpisi je v družbi znotraj Službe za pravo in skladnost poslovanja s predpisi
organizirana funkcija za spremljanje skladnosti poslovanja. Služba za spremljanje skladnosti
poslovanja deluje neodvisno in v okviru svojega delovnega področja v družbi izvaja tako
svetovalno, izobraževalno, kot tudi nadzorno funkcijo.
Družba ima vzpostavljeno funkcijo notranje revizije, ki jo je s pogodbo prenesla na zunanjega
izvajalca, družbo ALTA Skupina d.d. Namen njenega delovanja je bil tudi v letu 2015 z neodvisnim
in nepristranskim revidiranjem in svetovanjem ustvariti dodano vrednost in izboljšati poslovanje
družbe.
V letu 2015 so se pregledi izvajali na podlagi sprejetega Letnega načrta notranje revizije s
poudarkom na tveganih področjih, ocenjenih s strani notranjega revizorja in poslovodstva družbe.
Opravljenih je bilo 10 rednih notranjerevizijskih pregledov in 2 izredna notranjerevizijska pregleda
(pregled IT področja je bil predan v izvedbo zunanjemu izvajalcu VRIS, Varnost in revizija
informacijskih sistemov, d.o.o.). Trije pregledi so se po dogovoru z vodstvom družbe prenesli v leto
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2016. Na podlagi opravljenih notranjerevizijskih pregledov v letu 2015 je bilo ocenjeno, da družba
na revidiranih področjih posluje skladno z zakonskimi zahtevami in notranjimi predpisi, da ima
družba vzpostavljen primeren in učinkovit sistem upravljanja s tveganji skladno z zakonskimi
zahtevami in da je sistem notranjih kontrol v družbi večinoma ustrezno opredeljen, kontrole,
pooblastila in odgovornosti so določene v internih pravilih in se v praksi večinoma izvajajo. Kljub
temu je bila družba opozorjena na posamezne pomanjkljivosti oz. nepravilnosti, katerih odprava je
oz. še bo dodatno prispevala k izboljšanju upravljanja s tveganji in delovanju sistema notranjih
kontrol.
V okviru izvajanja drugih notranjerevizijskih aktivnosti je notranja revizija izvajala neformalne
svetovalne aktivnosti (pomoč pri pripravi okvirja za prenovo registra tveganj, protokola anonimnih
in razkritih prijav), spremljala je priporočila notranjih in zunanjih revizorjev, pripravila letni načrt na
podlagi revizijske ocene tveganosti, obdobno poročala izvršnima direktorjema, upravnemu odboru
in Komisiji za pregled, spremljanje in revidiranje poslovanja družbe o delu notranje revizije ter
izvajala naloge za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti delovanja notranje revizije (prenova
temeljnih aktov notranje revizije, implementacija priporočil zunanje presoje notranjerevizijske
dejavnosti, izobraževanje).

1.11.

Dogodki po zaključenem poslovnem letu

Po koncu zaključenega poslovnega leta 2015, niso nastopili dogodki ali okoliščine, ki bi imele za
posledico bistveno spremembo poslovnega okolja ali samega poslovanja družbe ter s tem vpliv na
začrtane smernice in pričakovanja glede nadaljnjega poslovanja družbe.

1.12

Razkritja

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana podaja v skladu s Sklepom
o razkritjih s strani borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09, 80/11 in 33/12)
navedena razkritja.

1.12.1

Politika in cilji upravljanja s tveganji

Družba na podlagi sprejetih strategij, politik in metodologij prevzemanja tveganj in upravljanja
tveganj v družbi, zagotavlja celovito upravljanje tveganj, katerega namen je optimizacija poslovnih
odločitev ter identifikacija in ustrezno obvladovanje tveganj, ki lahko ogrozijo doseganje
zastavljenih ciljev.
Družba identificira tveganja z izdelavo profila tveganosti borzno posredniške družbe. Profil
tveganosti predstavlja podlago za določitev politik za prevzemanje posameznih tveganj, s katerimi
družba spremlja in uravnava skupno izpostavljenost tveganjem ter izpostavljenost posameznim
tveganjem. Družba zagotavlja redno ocenjevanje lastne sposobnosti prevzemanja tveganj, skladno
z v nadaljevanju opisano metodologijo, pri čemer se ocene sposobnosti prevzemanja tveganj
ustrezno dokumentirajo.
Kot del tekočega izvajanja poslovnih procesov je proces upravljanja tveganj vključen v zastavljeno
poslovno strategijo, planiranje in dnevno poslovanje družbe. Učinkovit implementiran celovit
sistem upravljanja tveganj v družbi, omogoča družbi zagotavljanje povečanja verjetnosti doseganja
postavljenih ciljev, boljše upravljanje z viri in sredstvi, hitrejše odzivanje na notranje in zunanje
spremembe, kot tudi povečanje razumevanja ključnih tveganj in možnih posledic za družbo.
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1.12.2

Organizacijska pravila izvajanja procesa upravljanja s tveganji

Z ustrezno implementirano organizacijsko strukturo in ustrezno sistemizacijo delovnih mest, ki
natančno opredeljujeta pristojnosti in odgovornosti posameznikov, pristopa družba k aktivnemu in
skrbnemu upravljanju tveganj. Dodatno družba sistemsko preprečuje nastanek nasprotij interesov
z zagotavljanjem ločitve komercialne funkcije oz. enote, ki sklepa posle in prevzema tveganja, od
zaledne funkcije, ki spremlja in vodi posle ter funkcije spremljanja in upravljanja tveganj.
V okviru zastavljene strategije sta za prevzemanje in celovito upravljanje tveganj odgovorna
izvršna direktorja družbe, ki sprejemata politike prevzemanja in upravljanja posameznih tveganj ter
potrjujeta limite izpostavljenosti posameznim tveganjem. Za ocenjevanje, obvladovanje in
spremljanje tveganj, ki nastajajo pri delovanju posameznega oddelka oz. sektorja družbe, ob
pomoči oddelka UTV, odgovarjajo vodje posameznih oddelkov oz. direktorji sektorjev, ki na
podlagi postavljenih ciljev, omejitev in postavljenih notranjih kontrol spremljajo tveganja in o njih
poročajo UTV in izvršnima direktorjema družbe.
Celovit sistem upravljanja tveganj v družbi zajema:
• Izdelavo profila tveganosti z identifikacijo vseh pomembnih tveganj v matriki tveganj;
• Postavitev politik za ugotavljanje, ocenjevanje oz. merjenje, prevzemanje in obvladovanje
posameznih tveganj;
• Ocenjevanje ustreznega notranjega kapitala z določitvijo sposobnosti za prevzemanje
tveganj;
• Organizacijski ustroj z jasno opredelitvijo zadolžitev in odgovornosti za prevzemanje in
upravljanje tveganj;
• Načrt neprekinjenega poslovanja;
• Sistem notranjih kontrol;
• Notranje revidiranje v skladu s sprejetim načrtom dela.

1.12.3

Postopki ugotavljanja,
spremljanja tveganj

merjenja

oz.

ocenjevanja,

obvladovanja

in

Družba na temelju izdelanega profila tveganosti določa in kategorizira politike za prevzemanje
posameznih tveganj, s katerimi spremlja in uravnava izpostavljenost posameznim tveganjem in
skupno izpostavljenost tveganjem. Pri tem temelji metodologija izdelave profila tveganosti, na
določitvi ključnih procesov in aktivnosti poslovanja družbe, za katera se oceni vrsto tveganj, ki
nastajajo v aktivnostih, verjetnost tveganj pred in po upoštevanju s strani družbe povzetih ukrepih
obvladovanja tveganj, posledice oz. vpliv morebitnih škodnih dogodkov ter sodelujočih oz.
odgovornih v aktivnostih.
Na podlagi profila tveganosti družba izvaja redne ocene tveganja družbe. Družba, skladno z
nastankom okoliščin, po potrebi izvaja tudi izredne ocene tveganja. Redno zagotavljanje izvajanja
postopkov ugotavljanja in merjenja oz. ocenjevanja tveganj omogoča družbi zmanjševanje,
razpršitev, prenos ali izognitve obstoječim tveganjem, zaznavo sprememb v obstoječih tveganjih in
pripomore k preprečitvi nastanka novih tveganj. Postopki spremljanja tveganj vključujejo pravila
glede odgovornosti, pogostosti in načina spremljanja tveganj, ki jih družba prevzema v okviru
svojega poslovanja. Spremljanje tveganj oz. izračun sposobnosti prevzemanja tveganj temelji na
sklepih Agencije za trg vrednostnih papirjev o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe. Družba proces
upravljanja s tveganji revidira najmanj enkrat letno oz. ob pomembnejših organizacijskih
spremembah ali spremembah poslovnega procesa.
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1.12.4

Pristop k upravljanju s posameznimi tveganji

Operativno tveganje
Operativno tveganje obvladuje družba preko natančno specificiranega delovnega procesa in
internih ter eksternih kontrol, katerih namen je minimiziranje verjetnosti izgub iz naslova
operativnega tveganja.
Interni ukrepi ter pravila družbe tako zajemajo ustrezno opredelitev delovnih procesov, ustrezno
kadrovsko politiko in sistem nagrajevanja v družbi, ločitev pomembnejših funkcij znotraj družbe in
nadzor nad pretokom informacij v družbi, vzpostavljene notranje kontrole ter ostali ustrezni akti in
pravilniki, ki urejajo poslovanje družbe.
Eksterne ukrepe in pravila v družbi predstavlja vzpostavljen sistem avtorizacij (zaposleni imajo
dostop do točno določenih, za njihovo delovno mesto potrebnih virov podatkov, IT sistemov in
ostalih informacij), pooblastil (zaposleni lahko sprejemajo odgovornost in odločitve o točno
določenih, njihovemu položaju primernih stvareh in zadevah), prostorska ločitev in tehnološka
zaščita ter notranja in zunanja revizija (odkrivanje pomanjkljivosti v organizacijski strukturi oz.
poslovnih procesih).
V primeru nastanka škodnega dogodka, navkljub postavljenemu sistemu preventivnih ukrepov in
pravil iz naslova operativnega tveganja, se uporabi sistem vnaprej specificiranih korektivnih
ukrepov, ki tak škodni dogodek omejijo in v najkrajšem možnem času tudi odpravijo in izničijo.
Družba uporablja za izračunavanje kapitalske zahteve za operativna tveganja enostaven pristop,
skladno s Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške
družbe. Višina kapitalske zahteve za operativno tveganje borznoposredniške družbe je v letu 2015
znašala 552.565 EUR.
Tržno tveganje
Tveganje izgub v primeru negativnih gibanj na finančnih trgih in spremembi nestanovitnosti,
predstavlja za družbo tržno tveganje. Družba med tržna tveganja uvršča predvsem pozicijsko
tveganje (splošno in posebno tveganje spremembe cene finančnih instrumentov v zvezi z
dolžniškimi in lastniškimi finančnimi instrumenti), tveganje poravnave in kreditno tveganje
nasprotne stranke, valutno tveganje ter tveganje spremembe cen blaga.
Družba meri tržno tveganje preko redne analize izpostavljenosti do različnih faktorjev tržnega
tveganja kot so obrestne mere, valutni tečaji, cene vrednostnih papirjev, itd. Zraven tega spremlja
tudi tržna pričakovanja in spremembe v tržnih pogojih. Tržno tveganje družba obvladuje s tem, da
zasleduje cilj čim večje razpršitve naložb (geografska, panožna, valutna alokacija naložb), izbora
ustreznih naložb, primernega časa nakupa in prodaj vrednostnih papirjev s pomočjo izdelanih
analiz in tekočega spremljanja dogajanj na kapitalskih trgih doma in v tujini.
Družba uporablja za izračunavanje kapitalske zahteve za tržna tveganja enostaven pristop, skladno
s Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe.
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Tabela 9: Kapitalske zahteve za tržna tveganja, po vrstah tveganj na dan 31. 12. 2015
Vrednost
[v 000 EUR]

Postavka

Vsota kapitalskih zahtev za tržna tveganja

1.564,1598

Vsota kap.zahtev za kredit.tveg., tveg.nasprotne stranke in tveg.zaradi časovne
neuskla.plač. in izročitve

115,8988

Standardizirani pristop (SA)

115,8988

SA kategorije izpostavljenosti brez pozicij listinjenja

115,8988

Tveganje poravnave

0,0000

Vsota kap.zahtev za poz.tveg., valut.tveg. in tveg.sprememb cen blaga
Pozicijsko tveganje, valutno tveganje in tveganje sprememb cen blaga
izračunano po standardiziranih pristopih
Dolžniški finančni instrumenti
od tega Splošno in posebno pozicijsko tveganje v MKR SA TDI
od tega Posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo
Lastniški finančni instrumenti

647,5955
647,5955
641,9711
641,9711
0,0000
5,5373

Tuje valute

0,0872

Blago

0,0000

Druge in prehodne kapitalske zahteve
Ostale deželno specifične kapitalske zahteve – Kapitalske zahteve za
preseganje največjih dopustnih izpostavljenosti iz trgovanja

800,6655
800,6655

Likvidnostno tveganje
Najpomembnejši del likvidnostne rezerve, kot osnove za zagotavljanje likvidnosti družbe v primeru
nastopa likvidnostnih primanjkljajev, predstavljajo kratkoročno vezana denarna sredstva pri večih
institucijah v državi. Tveganja povezana z zagotavljanjem takšne oblike likvidnostne rezerve
ocenjuje družba kot zelo nizka ter jih ločeno ne kvantificira.
Metodologija upravljanja družbe z likvidnostnim tveganjem, temelji na merjenju likvidnostnega
tveganja preko dnevne spremljave višine likvidnih sredstev in terjatev nasproti kratkoročnim
obveznostim družbe. Likvidnostno tveganje se obvladuje preko nenehne skrbi za ustrezni nivo in
kakovost likvidnih sredstev ter terjatev v družbi ob hkratnem minimiziranju kratkoročnih bilančnih
in izvenbilančnih obveznosti, s čimer se zagotavlja normalno poslovanje in ustrezna višina
likvidnostnega količnika družbe.
Razkritja, povezana s pogojnimi obveznostmi družbe, so razkrita v 21. točki pojasnil k
računovodskim izkazom tega letnega poročila.
V družbi predstavlja postavljen sistem limitov, sistemski del obvladovanja oz. zmanjševanja
likvidnostnega tveganja in preprečitve likvidnostnih primanjkljajev. Slednji je integriran v aplikacijah,
potem katerih družba zagotavlja poslovanje in izvajanje poslovnih procesov notranjim kot zunanjim
osebam.
Sistem v svojem procesu delovanja v primeru preseganja postavljenih limitov, generira opozorila in
preprečuje kršitve oz. prekoračitve slednjih.
Družba ima za potrebe zagotavljanja ustrezne višine likvidnostnih sredstev, potrebnih za
poslovanje, v vsakem trenutku na voljo zadostna denarna sredstva v obliki okvirnega kredita pri
institucijah.
Krizni načrt družbe, ki predvideva več poti nadomestitve izpada likvidnih sredstev (črpanje
okvirnega kredita, prodaja dolgoročnih vrednostnih papirjev, sklenitev reodkupnih pogodb, izdajo
komercialnega zapisa, druge rezerve) je predmet rednih pregledov družbe v okviru priprave rednih
poročil o tveganjih. S testiranjem izjemnih, a verjetnih situacij, družba v okviru prej omenjenih
pregledov simulira scenarije izjemnih situacij, ki vključujejo izpad obstoječih virov ob hkratnem
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spreminjanju obsega poslovanja družbe in s tem povezanimi vezanimi likvidnimi sredstvi družbe
ter na podlagi teh ugotavlja vplive na zagotavljanje ustrezne likvidnosti. Na podlagi izsledkov
testiranja družba prilagaja vzpostavljene limite, integrirane v sistem limitov.
Borznoposredniška družba izračunava količnik likvidnosti v skladu s Sklepom o načinu izračuna
količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati
borznoposredniška družba. Povprečna vrednost količnika je v letu 2015 znašala 24,58.
Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane z likvidnostnim tveganjem, so razkrite v 23. točki
pojasnil k računovodskim izkazom tega letnega poročila, segment Likvidnostno tveganje.
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje za družbo predstavlja tveganje nastanka izgube, kot posledice dolžnikove
nezmožnosti, da zaradi kateregakoli razloga ne izpolni svoje finančne ali pogodbene obveznosti v
celoti.
Družba meri in obvladuje kreditno tveganje z redno spremljavo poslovanja izdajateljev vrednostnih
papirjev oz. nasprotnih strank, v katerih imajo portfelji izpostavljenost v obliki depozitov, dolžniških
instrumentov, terjatev iz naslova izvedenih finančnih instrumentov ali drugih terjatev. Znotraj
poslovanja se še posebej pozorno preverjajo bonitetne ocene finančnih instrumentov in
izdajateljev, smer sprememb bonitetnih ocen, velikost lastniškega kapitala družb, zadolženost,
rezultati njihovega poslovanja ipd.
Poravnalno tveganje, ki predstavlja za družbo poglavitno kreditno tveganje nasprotne stranke,
obvladuje družba tako, da zasleduje visoke standarde kakovosti poslovnih partnerjev, njihovih
storitev in njihove plačilne discipline, ki jih spremlja med trajanjem poslovnega razmerja.
Dodatno družba z vzpostavljenim sistemom limitov in odobravanja slednjih ter sistemskim
obvladovanjem zmanjševanja likvidnostnega tveganja in preprečitve likvidnostnih primanjkljajev,
preprečuje nastanek kreditnih tveganj iz naslova sklepanja poslov za stranke ter s tem povezanim
tveganjem neplačil.
Borznoposredniška družba izračunava kapitalske zahteve za kreditno tveganje in kreditno tveganje
nasprotne stranke v skladu s Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe. Skupna kreditna kapitalska zahteva
borznoposredniške družbe na dan 31. 12. 2015 znaša 115.899 EUR.
Tabela 10: Kapitalske zahteve za kreditno tveganje, po vrstah tveganja na dan 31. 12. 2015
Vrednost
[v 000 EUR]

Postavka

Vsota kap.zahtev za kredit.tveg., tveg.nasprotne stranke in tveg.zaradi časovne
neuskla.plač. in izročitve

115,8988

Standardizirani pristop (SA)

115,8988

SA kategorije izpostavljenosti brez pozicij listinjenja

115,8988

Enote centralne ravni države ali centralne banke

0,0000

Institucije

4,5515

Podjetja

38,5016

Zapadle postavke

41,7782

Ostale izpostavljenosti

31,0675

Družba na dan 31. 12. 2015 nima drugih morebitnih kreditnih tveganj iz naslova vrednosti pogodb,
prihodkov iz pobota, pobotanih tekočih kreditnih izpostavljenosti, zavarovanj s premoženjem ali
neto kreditnih izpostavljenosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov.
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Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane z kreditnim tveganjem, so razkrite v 23. točki
pojasnil k računovodskim izkazom tega letnega poročila, segment Kreditno tveganje.
Kreditno tveganje in tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih terjatev
Družba storitev odkupa terjatev ne uporablja kot ene izmed svojih poslovnih storitev, kljub
veljavnim regulatornim določilom, ki tovrstne storitve opredeljujo kot vzajemno priznane finančne
storitve.
Terjatve družbe se ne glede na vrsto slednjih, v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih
listin ter ob predpostavki, da bodo le te poravnane. Družba v svojem poslovanju prizna oz. oblikuje
rezervacije, ko so zanje izpolnjeni pogoji skladno z računovodskim standardom ter v breme
ustreznih stroškov oz. odhodkov. Rezervacije se oblikujejo na podlagi sklepa poslovodstva, ki
opredeljuje namen rezervacij, zneske, vrste stroškov oz. odhodkov, ki jih oblikovanje rezervacij
bremeni in ročnost rezervacij oz. predviden rok poravnave obveznosti.
Družba, za namen obravnave kreditnega tveganja, evidentirane terjatve ter oblikovane rezervacije
ustrezno upošteva pri določitvi originalnih izpostavljenosti, predstavljenih v Tabeli 14:
Izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja na dan 31. 12. 2015.
Znesek kreditne izpostavljenosti družba ne porazdeljuje po geografskih področjih, kajti večino
njenih strank predstavljajo fizične osebe, pri katerih bi bilo geografsko ločevanje nesmiselno.
Zneske izpostavljenosti družba, skladno z uporabo standardiziranega pristopa, porazdeljuje glede
na vrsto komitentov, tj. med državo, institucije, podjetja, zapadle postavke in druge
izpostavljenosti. Le-ti so podrobneje opredeljeni v Tabeli 10: Kapitalske zahteve za kreditno
tveganje, po vrstah tveganja na dan 31. 12. 2015.
V spodnji tabeli so kategorije izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja in sicer originalne
vrednosti izpostavljenosti, dodatno glede na gospodarsko panogo ali vrsto komitentov, razčlenjene
po preostali zapadlosti (do enega leta in nad enim letom).
Tabela 11: Originalne izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja na dan 31. 12. 2015 [v 000 EUR],
razčlenjene po preostali zapadlosti
Postavka

Enote cent.ravni države ali cent.banke
Institucije
Podjetja
Zapadle postavke
Ostale izpostavljenosti
Skupaj

Originalna
izpostavljenost

838,9949

Dolgoročno

0,0000

Kratkoročno

838,9949

167,4412

0,0000

167,4412

481,2696

0,0000

481,2696

348,1512

0,0000

348,1512

388,3442

31,7210

356,6232

2.224,2011

31,7210

2.192,4801

Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane z oblikovanimi rezervacijami, so razkrite v 17.
točki pojasnil k računovodskim izkazom tega letnega poročila.
Strateška tveganja in tveganje ugleda
Za družbo predstavljajo strateška tveganja predvsem tveganja povezana z nastankom izgube
zaradi nepravilnih poslovnih odločitev, neustreznega izvajanja sprejetih odločitev ali premajhne
odzivnosti na spremembe poslovnega okolja. Med strateška tveganja družba uvršča tudi tveganje
izgube ugleda družbe ter izgubo zaupanja strank.
Obvladovanje tovrstnega tveganja zagotavlja družba z ustreznim sistemom nadzora, ki omogoča
preprečevanje napak, ki bi vplivale na nezadovoljstvo poslovnih partnerjev in strank. Dodatno

30 / 74

ALTA Invest d.d.

družba z namenom zmanjševanja strateškega tveganja skrbi za redno preverjanje ustreznosti
opredeljenih strategij družbe, preudarno sprejemanje poslovnih odločitev, hitro odzivnost na
spremembe poslovnega okolja ter za kontinuirano usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
motiviranost in splošno zadovoljstvo zaposlenih.
Družba ocenjuje stopnjo izpostavljenosti strateškemu tveganju kot zelo nizko ter je ločeno ne
kvantificira.

1.12.5

Informacije o osebah, vključenih v razkritja

Družba ni vključena v nadzor na konsolidirani podlagi znotraj EU in zahteve glede razkritij
izpolnjuje na posamični podlagi, torej na ravni družbe ALTA Invest.

1.12.6

Kapital

Kapital družbe sestavlja temeljni kapital z odbitnimi postavkami. Temeljni kapital je sestavljen iz
osnovnega kapitala, kapitalskih rezerv, zakonskih rezerv, prenesenega poslovnega izida ter
pozitivnih presežkov iz prevrednotenja, zmanjšan za odbitne postavke, ki so morebitni negativni
poslovni izid med letom, negativni presežki iz prevrednotenja vrednostnih papirjev,
neopredmetena dolgoročna sredstva ter vrednost naložb v zavarovalnice.
Družba na dan 31. 12. 2015 nima dodatnega kapitala I, dodatnega kapitala II in morebitnih njunih
odbitnih postavk.
Tabela 12: Kapital in sestavine kapitala na dan 31. 12. 2015
Vrednost
[v 000 EUR]

Postavka

SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti)
TEMELJNI KAPITAL

2.726,7715
2.726,7715

Vmesna vsota I

2.205,5795

Vplačani osnovni kapital

2.031,8030

Kapitalske rezerve

173,7765

Vmesna vsota II

578,8961

Rezerve in zadržani dobiček ali izguba

578,8961

(-) Ostale odbitne postavke temeljnega kapitala

-57,7041

(-) Neopredmetena dolgoročna sredstva

-57,7041

Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane s kapitalom, so razkrite v 16. točki pojasnil k
računovodskim izkazom tega letnega poročila.

1.12.7

Minimalne kapitalske zahteve in proces ocenjevanja potrebnega notranjega
kapitala

Ocenjeni ustrezni notranji kapital družbe je vedno usklajen s sposobnostjo prevzemanja tveganj
družbe. Osnovo za izračun ustreznega notranjega kapitala predstavlja izračun kapitalske zahteve iz
sklepa o izračunu kapitala, ki se ga preverja in prilagaja s pomočjo uporabe simulacij predvidenih
prihodnjih poslovnih izidov preko različnih scenarijev razvoja in izvajanja poslovnih procesov ter
vpliva poslovnega okolja na poslovanje.
Ocenjevanje ustreznosti notranjega kapitala in njegove razporeditve družba izvaja vsaj četrtletno
ter ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti tveganjem.
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Tabela 13: Kapitalske zahteve za kreditno tveganje, tržna tveganja ter operativno tveganje na dan
31. 12. 2015
Vrednost
[v 000 EUR]

Postavka

KAPITALSKE ZAHTEVE

2.116,7250

Vsota kap.zahtev za kredit.tveg., tveg.nasprotne stranke in tveg.zaradi časovne
neuskla.plač. in izročitve
Vsota kapitalskih zahtev za tržna tveganja (brez kreditnega tveganja, vključujoč
kap. zaht. za preseganje največjih dopustnih izpostavljenosti iz trgovanja)

115,8988
1.448,2610

Kapitalska zahteva za operativno tveganje

1.12.8

552,5652

Dodatna razkritja BPD, ki uporabljajo standardizirani pristop

Za izračun kapitalskih zahtev družba ne uporablja zunanjih bonitetnih ocen (imenovanih ECAI). Kot
podlago za proces določanja uteži tveganja posameznim izpostavljenostim na podlagi
razpoložljivih bonitetnih ocen dolžnika in njegovih finančnih instrumentov, družba v celoti
uporablja Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu
za borznoposredniške družbe, ki natančno definira uteži za posamezno vrsto izpostavljenosti.
Tabela 14: Izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganj na dan 31. 12. 2015 [v 000 EUR]
Originalna
izpostavljenost

Postavka

Enote cent.ravni države ali cent.banke
Institucije
Podjetja
Zapadle postavke
Ostale izpostavljenosti
Skupaj

Tveganju
prilagojena
izpostavljenost

Kapitalska zahteva

838,9949

0,0000

0,0000

167,4412

56,8945

4,5515

481,2696

481,2696

38,5016

348,1512

522,2268

41,7782

388,3442

388,3442

31,0675

2.224,2011

1.448,7351

115,8988

Vrednost odbitnih postavk od kapitala predstavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva po
stanju na dan 31. 12. 2015 v višini 57,7041 tisoč EUR.

1.12.9

Naložbe v lastniške vrednostne papirje, ki niso vključeni v trgovalno knjigo

Družba ima na dan 31. 12. 2015 naložbo v lastniške vrednostne papirje, ki niso vključene v trgovalno
knjigo.
Družba je v mesecu juniju 2015 pridobila, na podlagi sklenitve zaključnice o začasni prodaji
vrednostnih papirjev s poslovnim partnerjem družbe, 2.186 delnic izdajatelja RIZ odašiljači, d.d.,
oznake RIZO-R-A, ISIN: HRRIZORA0007, ki so uvrščeni na organiziran trg Zagrebačka burza d.d.,
Hrvaška po nakupni ceni 26 tisoč EUR.
Družba predmetno naložbo vrednoti skladno ustaljeni praksi ter sprejetimi pravili računovodenja, v
danem primeru, z ozirom da gre za vrednostni papir uvrščen na organiziran trg, vrednoti družba
predmetno naložbo po tržni vrednosti, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 32.389,32 EUR in presega
knjigovodsko vrednost predmetne naložbe, katero predstavlja za družbo nabavna vrednost.
Predmetna naložba predstavlja za družbo finančna sredstva, ki jih družba uvršča v kategorijo
finančnih sredstev po pošteni vrednosti, katerih dobički ali izgube se pripoznajo neposredno skozi
izkaz poslovnega izida, skladno podanim opredelitvam računovodskih usmeritev v točki 3.2 tega
letnega poročila. Pri tem so podrobnejše kvantitativne informacije, povezane s predmetno naložbo
ter pošteno vrednostjo le-te (Delnice po pošteni vrednosti skozi poslovni izid – tujina), kakor tudi
prevrednotenjem in vplivom le-te na poslovni izid družbe (Prevrednotenje delnic po pošteni
vrednosti skozi poslovni izid – tujina), razkrite v 13. točki pojasnil k računovodskim izkazom tega
letnega poročila.
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Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane s predmetno naložbo ter nerealiziranim dobičkom
in njegovim vplivom na finančne prihodke družbe (Prevrednotenje tujih vrednostnih papirjev), so
razkrite v 6. točki pojasnil k računovodskim izkazom tega letnega poročila.

1.12.10

Obrestno tveganje iz postavk, ki niso vključene v trgovalno knjigo

Obrestno tveganje iz postavk, ki niso vključene v trgovalno knjigo, izhaja pretežno iz naslova
pozicij dolžniških finančnih instrumentov v netrgovalnem delu ter podrejeno iz naslova poslovanja
s kupci in dobavitelji ter denarnih stanj na računih, ki so prehodne narave. Družba ocenjuje vpliv na
bilanco in izkaz uspeha v primeru naglega zvišanja ali znižanja obrestne mere s pomočjo izračuna
paralelnega premika krivulj donosnosti za 200 bazičnih točk, skladno priporočeni metodologiji s
strani Banke Slovenije.

1.12.11

Sistem prejemkov

Primerno velikosti in notranji organiziranosti družbe, kakor tudi značilnostim, obsegu in
zapletenosti poslov, ki jih opravlja družba, opredeljujeta za družbo politike prejemkov v družbi akta
družbe in sicer Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest ter Pravilnik o plačah in nagrajevanju.
Sistem plač in nagrajevanja v družbi je oblikovan tako, da podpira poslovno strategijo in vrednote
družbe. Plača zaposlenih je sestavljena iz osnovnega dela plače, ki je fiksen, variabilnega dela plače
(operativno variabilno nagrajevanje, ki predstavlja del plače za delovno uspešnost) ter drugih
osebnih prejemkov (dodatkov).
Razmerje med fiksnim in variabilnim delom plače se določa glede na razmere na trgu, kjer je
uspešnost poslovanja družbe v največji meri odvisna od delovne uspešnosti zaposlenih, zato
družba največjo pozornost namenja delovni učinkovitosti oz. uspešnosti svojih zaposlenih.
Družba v zadevnem segmentu skladno z določilom Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških
družb ter z namenom zaščite zaupnih informacij družbe, razkriva splošnejšo informacijo.
Podrobnejše kvantitativne informacije, povezane s prejemki neposrednih prevzemnikov tveganj, so
razkrite v 3. točki pojasnil k računovodskim izkazom tega letnega poročila.

1.12.12

Pomemben poslovni stik

Družba razkriva, da obstaja neposreden poslovni stik med družbo in člani upravnega odbora in
ožjimi družinskimi člani nekaterih članov upravnega odbora. Vsi prej omenjeni neposredni poslovni
stiki, predstavljajo pogodbena razmerja med družbo in prej omenjenimi osebami, katerih narava
zaobjema s strani družbe zagotavljanje investicijskih storitev v okviru redne dejavnosti družbe. Vsa
predmetna pogodbena razmerja, so skladna s sprejeto poslovno politiko oziroma običajno prakso
družbe.
Družba v zadevnem segmentu skladno z določilom Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških
družb ter z namenom zaščite zaupnih informacij družbe, razkriva splošnejšo informacijo. Obseg
poslovanja ter druge relevantne informacije v zvezi s pomembnimi poslovnimi stiki, razkriva družba
v 22. točki pojasnil k računovodskim izkazom tega letnega poročila.

1.13.

Izjava po 545. členu ZGD-1

Družba ALTA Invest d.d. je v letu 2015 v vseh poslih, ki so potekali z matično družbo ALTA Skupina
d.d. dobila ustrezna plačila in vračila in na osnovi poslov ni bila prikrajšana.
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1.14.

Izjava upravnega
poročilu

odbora

o

poslovnem

in

računovodskem

Izvršna direktorja in upravni odbor družbe ALTA Invest d.d. v skladu s 60.a členom ZGD-1
zagotavljata, da je letno poročilo družbe ALTA Invest d.d. za leto 2015 z vsemi sestavnimi deli,
vključno z navedbami o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1, ZTFI in
MSRP.
Izvršna direktorja družbe v skladu s 110. členom ZTFI izjavljata po svojem najboljšem vedenju:
•
da je računovodsko poročilo družbe ALTA Invest d.d. za leto 2015 sestavljeno v skladu z
MSRP ter daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in
poslovnega izida družbe ALTA Invest d.d.;
•
da poslovno poročilo družbe ALTA Invest d.d. za leto 2015 vključuje pošten prikaz
razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom
bistvenih vrst tveganj, ki jim je ALTA Invest d.d. izpostavljena.

Ljubljana, 31. marec 2016
Aleš Škerlak
Predsednik upravnega odbora

Simon Mastnak
Član upravnega odbora

Matjaž Albreht
Član upravnega odbora, izvršni direktor

Igor Taljat
Član upravnega odbora, izvršni direktor
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2.

REVIZORJEVO POROČILO
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3.

RAČUNOVODSKI IZKAZI

3.1.

Računovodski izkazi, izdelani
računovodskega poročanja

po

Mednarodnih

standardih

Izkaz poslovnega izida
(v EUR)

I-XII 2015

I-XII 2014

5.149.852

5.796.980

Pojasnilo
1. Čisti prihodki od prodaje
2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi
prihodki)

1
1

112.476

29.255

3. Stroški blaga, materiala in storitev

2

-2.472.568

-2.704.014

4. Stroški dela

3

-1.830.936

-1.841.196

5. Odpisi vrednosti

4

-233.742

-89.452

6. Drugi poslovni odhodki

5

Izid iz poslovanja

-29.657

-148.887

695.425

1.042.686

7. Finančni prihodki iz deležev

6

120.886

273.121

8. Finančni prihodki iz danih posojil

6

18.746

17.749

9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

6

1.110

5.868

10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

7

-35.033

-11.208

11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

7

-5.517

-2.622

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

7

-826

-4.303

Finančni izid

99.366

278.605

Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo

794.791

1.321.291

13. Davek od dohodka

8

-126.342

-117.061

14. Odloženi davki

8

-6.038

-130.096

662.411

1.074.134

0,33

0,53

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti dobiček/izguba na delnico

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
(v EUR)
Čisti dobiček/izguba v obdobju
Drugi vseobsegajoči donos v obdobju
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za
Prodajo
Oblikovanje odloženih davkov zaradi spremembe poštene vrednosti
Aktuarski dobički oz. izgube od rezervacij za odpravnine
Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju
Vseobsegajoči donos/izguba na delnico

I-XII 2015

I-XII 2014

662.411

1.074.134

-789

-789

0

0

0

0

-789

-789

661.622

1.073.345

0,33

0,53

Pojasnila v poglavju 3.3. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z
njimi.
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Izkaz finančnega položaja
(v EUR)

31. 12. 2015

31. 12. 2014

4.173.844

5.351.328

Pojasnilo
Sredstva

383.051

522.251

9

242.293

355.248

10

29.795

47.750

III. Dolgoročne finančne naložbe

11

31.721

42.294

IV. Dolgoročne poslovne terjatve

12

78.021

69.700

V. Odložene terjatve za davek

8

1.221

7.259

B. Kratkoročna sredstva skupaj

3.790.793

4.829.077

Kratkoročna sredstva

3.770.275

4.808.523

13

3.096.635

2.091.674

12

667.035

1.069.691

14

6.605

1.647.158

15

20.518

20.554

4.173.844

5.351.328

16

3.446.098

4.327.806

2.031.803

2.031.803

A. Dolgoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva

I. Kratkoročne finančne naložbe
II. Kratkoročne poslovne terjatve
III. Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Obveznosti do virov sredstev
A. Kapital
I. Vpoklicani kapital
II. Kapitalske rezerve

173.777

173.777

III. Rezerve iz dobička

565.240

565.240

IV. Rezerve za pošteno vrednost
V. Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
17

B. Rezervacije
C. Dolgoročne obveznosti

-789

-789

13.656

483.641

662.411

1.074.134

14.362

123.785

5.665

7.485

5.665

7.485

Č. Kratkoročne obveznosti skupaj

707.719

892.252

Kratkoročne obveznosti

615.034

816.752

I. Dolgoročne finančne obveznosti

10

I. Kratkoročne finančne obveznosti
II. Kratkoročne poslovne obveznosti
III. Kratkoročne obvez. za davek od dohodkov pravnih oseb
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

18

164

0

19

595.834

724.850

8

19.036

91.902

20

92.685

75.500

Pojasnila v poglavju 3.3. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z
njimi.
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Izkaz denarnih tokov
(v EUR)

I-XII 2015

I-XII 2014

PREJEMKI PRI POSLOVANJU

6.704.123

9.708.245

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

6.363.451

9.596.512

Prejete obresti
Drugi prejemki pri poslovanju

9.186

6.990

331.486

104.743

5.148.192

5.221.483

Izdatki dobaviteljem

2.770.508

2.808.771

Izdatki za zaposlene

1.826.649

1.752.646

IZDATKI PRI POSLOVANJU

201

0

Plačan davek od dohodkov pravnih oseb

199.208

52.605

Plačani drugi davki

315.500

259.436

36.126

348.025

1.555.931

4.486.762

13.686.215

17.116.634

Izdatki za obresti

Drugi izdatki pri poslovanju
ČISTI DENARNI TOK IZ POSLOVANJA
PREJEMKI PRI NALOŽBENJU
Prejemki od obresti

17.080

19.752

Vračila danih posojil

2.855.190

13.223.882

Prejemki od odtujitve finančnih naložb

10.813.945

3.873.000

IZDATKI PRI NALOŽBENJU

15.331.386

19.202.559

0

25.029

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

8.168

21.374

Povečanje drugih finančnih naložb

15.323.218

19.156.156

ČISTI DENARNI TOK IZ NALOŽBENJA

-1.645.171

-2.085.925

PREJEMKI PRI FINANCIRANJU

1.661.940

2.733.000

Prejemki pri najemu posojil

1.661.940

2.733.000

IZDATKI PRI FINANCIRANJU

3.213.253

3.620.304

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

Izdatki za obresti
Vračila prejetih posojil
Izdatki za plačilo dividend
Drugi izdatki pri financiranju
ČISTI DENARNI TOK IZ FINANCIRANJA

4.709

2.819

1.661.940

3.615.000

1.544.119

0

2.485

2.485

-1.551.313

-887.304

GIBANJE DENARJA IN DENARNIH USTREZNIKOV
Začetno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju
Končno stanje denarnih sredstev

1.647.158

133.625

-1.640.553

1.513.533

6.605

1.647.158

Pojasnila v poglavju 3.3. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z
njimi.

41 / 74

ALTA Invest d.d.

Izkaz gibanja kapitala

(v EUR)

Pojasnilo

Stanje 1. 1. 2015

Osnovni
kapital

Zakonske
rezerve iz
dobička

Kapitalske
rezerve

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti poslovni
izid poslovnega
leta

Rezerve za
pošteno
vrednost

Skupaj kapital

2.031.803

173.777

565.240

483.641

1.074.134

-789

4.327.806

Dobiček/izguba v obdobju

0

0

0

0

662.411

0

662.411

Drugi vseobsegajoči donosi/izgube v obdobju

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj vseobsegajoči donos/izguba v obdobju

0

0

0

0

662.411

0

662.411

Odkup lastnih delnic

0

0

0

0

0

0

0

Razporeditve

0

0

0

1.074.134

-1.074.134

0

0

Izplačila dividend

0

0

0

-1.544.119

0

0

-1544119

Stanje 31. 12. 2015

16

2.031.803

173.777

565.240

13.656

662.411

-789

3.446.098

Bilančni dobiček 31. 12. 2015

16

0

0

0

13.656

662.411

0

676.067

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti poslovni
izid poslovnega
leta

(v EUR)

Pojasnilo

Stanje 1. 1. 2014

Osnovni
kapital

Zakonske
rezerve iz
dobička

Kapitalske
rezerve

Rezerve za
pošteno
vrednost

Skupaj kapital

2.031.803

173.777

565.240

229.220

254.421

-789

3.253.672

Dobiček/izguba v obdobju

0

0

0

0

1.074.134

0

1.074.134

Drugi vseobsegajoči donosi/izgube v obdobju

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj vseobsegajoči donos/izguba v obdobju

0

0

0

0

1.074.134

0

1.074.134

Odkup lastnih delnic

0

0

0

0

0

0

0

Razporeditve

0

0

0

254.421

-254.421

0

0

Druge spremembe sestavin kapitala

0

0

0

0

0

0

0

Stanje 31. 12. 2014

16

2.031.803

173.777

565.240

483.641

1.074.134

-789

4.327.806

Bilančni dobiček 31. 12. 2014

16

0

0

0

483.641

1.074.134

0

1.557.775

Pojasnila v poglavju 3.3. so sestavni del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.
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3.2.

Računovodske usmeritve

Firma družbe je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. Ljubljana, Slovenija, skrajšana firma je ALTA
Invest d.d.. Sedež ima na Železni cesti 18 v Ljubljani, Slovenija. Matična številka družbe je 3710432.
Davčna številka družbe je 89931181.
Družba je bila dne 19. 3. 2010 vpisana v sodni register v Ljubljani pod registrsko številko 2010/9690
in je nastala kot združitev dela treh borznoposredniških družb.
Osnovni kapital družbe v višini 2.031.803,00 EUR je razdeljen na 2.031.803 navadnih imenskih
kosovnih delnic z oznako ALIR. Delnice se prenašajo s preknjižbo v centralnem registru Klirinško
depotne družbe d.d.. Delnice družbe so prosto prenosljive brez omejitev.
Družba je bila v letu 2015 članica Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana (v
nadaljevanju: Ljubljanska borza) in KDD – Centralne klirinško depotne družbe, delniške družbe (v
nadaljevanju: KDD).
Dejavnost družbe je bila osredotočena na tri področja:
trgovanje z vrednostnimi papirji, ki obsega sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z
enim ali več finančnimi instrumenti, izvrševanje naročil za račun strank in poslovanje za
svoj račun, in sicer na domači in izbranih tujih borzah vrednostnih papirjev, med drugim na
borzah članicah Svetovne federacije borz in borzah nekdanje Jugoslavije;
gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank, kar pomeni upravljanje portfeljev, ki
vključujejo finančne instrumente, v skladu s pooblastili strank na podlagi posamične
presoje za vsako od strank, in
svetovalne storitve, ki obsegajo investicijsko svetovanje, svetovanje podjetjem glede
kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev in v povezavi s tem opravljanje
finančnih skrbnih pregledov, svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij,
izvedbo prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa ali brez
nje in druge finančno svetovalne in analitske storitve.
Družba nima odvisnih in pridruženih podjetij.
Organa družbe sta upravni odbor in skupščina.
Izjava o skladnosti
Priloženi računovodski izkazi družbe so sestavljeni po Mednarodnih standardih računovodskega
poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske standarde (IASB), in
pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega
poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija.
Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015 se nahaja na sedežu družbe in na spletni strani:
www.alta.si
Konsolidirano letno poročilo pripravlja na najvišjem nivoju obvladujoča družba ALTA Skupina d.d.
in se nahaja na spletni strani: www.alta.si in na SEO-netu.
Podlage za izdelavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi izvirnih vrednosti, razen za finančna sredstva,
vrednotena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, in manjši del sredstev, namenjenih
za prodajo, ki so vrednotena po pošteni vrednosti prek kapitala.
Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so prikazani v evrih. Vse vrednosti so zaokrožene na evre brez centov, razen v
primerih, ko je to posebej navedeno.
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Pomembne računovodske ocene
Priprava računovodskih izkazov zahteva od poslovodstva določene ocene in predpostavke, ki
vplivajo na neodpisano vrednost sredstev in obveznosti družbe ter razkritje potencialnih
obveznosti na dan bilance stanja ter zneskov prihodkov in odhodkov družbe v obdobju, ki se
konča na dan bilance stanja.
Poslovodske ocene zajemajo, med drugim, naslednje postavke: amortizacijsko dobo in preostalo
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev (pojasnilo 10) in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
(pojasnilo 9), oslabitev finančnih instrumentov (pojasnili 11 in 13), popravke dvomljivih terjatev
(pojasnilo 12) in tožbene zahtevke (pojasnilo 21). Bodočih dogodkov in njihovega vpliva ni mogoče
določiti z gotovostjo. Prav zaradi tega je treba pri računovodskih ocenah uporabiti presojo, saj se
računovodske ocene spreminjajo glede na nove dogodke, izkušnje, dodatne informacije in kot
posledica sprememb poslovnega okolja, v katerem družba deluje. Dejanske posledice se lahko
razlikujejo od ocenjenih. Razlike med ocenjenimi in dejanskimi zneski se evidentirajo v
računovodskih izkazih v tistem obdobju, ko so znani dejanski podatki.
Pomembne poslovodske presoje
Pri uporabi računovodskih usmeritev je moralo poslovodstvo poleg ocen, ki najbolj vplivajo na
vrednosti v računovodskih izkazih, presoditi o naslednjih postavkah:
Razvrstitev finančnih instrumentov: pomembne presoje poslovodstva se nanašajo na razvrstitev
finančnih instrumentov, to je ločevanje med finančnimi instrumenti za trgovanje in finančnimi
instrumenti za prodajo.
Neopredmetena sredstva
Neopredmeteno sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi,
povezane s sredstvom, pritekale v podjetje in je njegovo nabavno vrednost mogoče zanesljivo
izmeriti. Neopredmetena dolgoročna sredstva se izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za
nabrani popravek vrednosti in morebitne oslabitve. Za obračun amortizacije se uporablja metoda
enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično po stopnjah, ki
ustrezajo ocenjeni dobi koristnosti neopredmetenih sredstev.
Najmanj enkrat na leto preverjamo ustreznost uporabljenih metod amortiziranja, dobe koristnosti
neopredmetenih sredstev in morebitna znamenja oslabitve. Prevrednotenje zaradi oslabitve se
izkazuje kot prevrednotovalni poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida.
Družba izkazuje neopredmetena sredstva z omejeno dobo koristnosti. Amortizacija
neopredmetenih dolgoročnih sredstev je obračunana po 10, 20 in 50-odstotni stopnji.
Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi,
povezane s sredstvom, pritekale v podjetje in je njegovo nabavno vrednost mogoče zanesljivo
izmeriti.
Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne
in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi
za uporabo. Od nakupne cene se odštejejo vsi popusti.
Opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za nabrani
popravek vrednosti in morebitne oslabitve. Za obračun amortizacije se uporablja metoda
enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično po stopnjah, ki
ustrezajo ocenjeni dobi koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev.
Najmanj enkrat na leto preverjamo ustreznost uporabljenih metod amortiziranja, dobe koristnosti
in morebitna znamenja oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev. Prevrednotenje zaradi oslabitve
se izkazuje kot prevrednotovalni poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida.
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Pripoznanje knjigovodske vrednosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva se odpravi
ob odtujitvi ali če od njegove uporabe ali odtujitve ni več mogoče pričakovati bodočih
gospodarskih koristi.
Uporabljene amortizacijske stopnje (v %)
Računalniki in računalniška oprema
Druga oprema

50
20

Nadomestljivi znesek dolgoročnih sredstev
Na dan poročanja družba presodi, ali obstajajo morebitni dejavniki, ki nakazujejo, da bi bilo treba
dolgoročna sredstva oslabiti. Če presodi, da se kaže oslabitev, družba pripravi formalno oceno
nadomestljive vrednosti posameznih sredstev. Če knjigovodska vrednost presega nadomestljivo
vrednost, se vrednost sredstva oslabi na vrednost nadomestljivega zneska posameznega sredstva
ali denar ustvarjajoče enote. Nadomestljiva vrednost sredstva je čista prodajna vrednost oziroma
vrednost v uporabi, in sicer večja od njih. Vrednost v uporabi se določi tako, da se pričakovani
bodoči denarni tokovi diskontirajo na neto sedanjo vrednost z uporabo diskontne stopnje (pred
davki), ki kaže sedanjo tržno oceno časovne vrednosti denarja in morebitno tveganje, povezano s
posameznim sredstvom. Pri sredstvu, kjer so bodoči denarni tokovi odvisni tudi od drugih sredstev
v posamezni denar ustvarjajoči enoti, se vrednost v uporabi izračuna na podlagi bodočih denarnih
tokov te denar ustvarjajoče enote. Izgube, ki nastanejo na podlagi oslabitve, se pripoznajo med
prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.
Finančna sredstva
Družba razporedi naložbe v naslednje kategorije: finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi
izkaz poslovnega izida, naložbe, razpoložljive za prodajo, ter posojila in terjatve. Razporeditev je
odvisna od namena pridobitve.
Dolgoročna finančna sredstva razpoložljiva za prodajo so tista sredstva, katera družba ob nakupu
opredeli kot strateške naložbe in jih namerava držati daljše obdobje. Med kratkoročna sredstva pa
se razporedijo tista finančna sredstva razpoložljiva za prodajo, katere namen ni strateški in jih
družba namerava v kratkem roku prodati z namenom realizacije dobičkov, vendar z njimi ne trguje
redno.
V skupini finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid so naložbe v tržne vrednostne
papirje. Na datum bilance stanja so naložbe prevrednotene na pošteno vrednost, to je objavljena
tržna vrednost.
Restrukturirani dani krediti
Kjer je mogoče, družba stremi k restrukturiranju kreditov namesto unovčenja zavarovanj.
Restrukturiranje kreditov obsega podaljševanje plačilnih rokov in dogovarjanje o novih kreditnih
pogojih. Ko so enkrat novi pogoji dogovorjeni, kredit ni več zapadel, vendar se boniteta stranke ne
izboljša samo na podlagi restrukturiranja. Družba nepretrgoma pregleduje izpolnjevanje novih
pogojev restrukturiranih kreditov in hkrati spremlja možnost bodočih odplačil. Takšni krediti
ostajajo predmet skupinskih ali posamičnih oslabitev, izračunanih na podlagi prvotne efektivne
obrestne mere kredita.
Pripoznavanje finančnih sredstev
Družba na začetku pripozna vse naložbe po pošteni vrednosti vključno s stroški nakupa, ki so
neposredno povezani s tem nakupom. Naložbe, razporejene v skupino po pošteni vrednosti skozi
izkaz poslovnega izida, so pripoznane po pošteni vrednosti (neposredni stroški nakupa niso
vključeni v nabavno vrednost). Nabave in prodaje posameznih finančnih naložb so pripoznane na
dan trgovanja; to je dan, ko se je družba zavezala, da bo posamezno sredstvo nabavljeno ali
prodano.
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Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Finančne naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid so finančne naložbe, pridobljene z
namenom trgovanja. V to skupino finančnih sredstev so vključene predvsem kratkoročne finančne
naložbe, ki kotirajo na organiziranem trgu oziroma je njihovo pošteno vrednost mogoče zanesljivo
izmeriti.
Finančna sredstva, razporejena v skupino po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se
merijo po pošteni vrednosti. Dobički in izgube naložb, razporejenih v skupino po pošteni vrednosti
skozi izkaz poslovnega izida, se pripoznajo neposredno v izkazu poslovnega izida.
Poštena vrednost naložb, s katerimi se aktivno trguje na organiziranih trgih, je določena v višini
objavljene ponudbene cene borzne kotacije na dan plačila, v primeru naložb v vzajemne sklade pa
v višini objavljene vrednosti enote premoženja.
V razporeditev finančnih naložb so v tabeli vključene naložbe, ki so vrednotene po pošteni
vrednosti, in sicer:
V Nivo 1 so vključene naložbe, kjer je poštena vrednost določena v celoti na podlagi objavljenih
cen, doseženih na aktivnem trgu.
V Nivo 2 so vključene naložbe, kjer je poštena vrednost določena na podlagi modelov vrednotenj,
pri katerih so upoštevane spremenljivke, ki so pridobljene na podlagi javno dostopnih tržnih
podatkov (na primer tržne obrestne mere),
V Nivo 3 so vključene naložbe, kjer je poštena vrednost določena na podlagi modelov vrednotenj,
pri katerih so upoštevane subjektivne spremenljivke, ki niso javno dostopne na trgih.
V letu 2015 med hiererhijami ni bilo prerazvrščanj.
Naložbe, razpoložljive za prodajo
V skupino finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, so razporejene predvsem naložbe v netržne
vrednostne papirje in druge finančne naložbe, ki ne kotirajo na delujočem trgu in njihove poštene
vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti. Po začetnem pripoznanju so vse naložbe, ki jih družba in
skupina opredelita kot naložbe, razpoložljive za prodajo, vrednotene po nabavni vrednosti. Dobički
in izgube naložb, ki so razpoložljive za prodajo, se pripoznajo v izkazu vseobsegajočega donosa
kot neto nerealizirani kapitalski dobički iz finančnih naložb za prodajo, dokler naložba ni prodana ali
kakorkoli drugače odtujena. Če je naložba oslabljena, se oslabitev pripozna v izkazu poslovnega
izida. Nabave in prodaje posameznih finančnih naložb, razporejenih v skupino razpoložljive za
prodajo, so pripoznane na dan trgovanja.
Družba na dan bilance stanja oceni, ali obstaja kak nepristranski dokaz o morebitni oslabljenosti
finančnega sredstva razpoložljivega za prodajo, kot je npr. pomembno ali daljše padanje poštene
vrednosti sredstva. Pri presoji dolgotrajnejšega zmanjšanja poštene vrednosti lastniških
vrednostnih papirjev pod njihovo nabavno vrednostjo se upošteva obdobje največ 9 mesecev od
dneva, ko se je inštrumentu poštena vrednost prvič zmanjšala pod nabavno vrednost in je ostala
nižja celotno obdobje 9 mesecev, medtem ko pri presoji pomembnega zmanjšanja poštene
vrednosti lastniških vrednostnih papirjev poslovodstvo upošteva najmanj 40% znižanje poštene
vrednosti glede na nabavno vrednost. Če tak dokaz obstaja, je potrebno finančno naložbo
prevrednotiti zaradi oslabitve. Če je bilo zmanjšanje poštene vrednosti finančnega sredstva,
razpoložljivega za prodajo, pripoznano neposredno kot negativni presežek iz prevrednotenja in
obstajajo nepristranski dokazi, da je to sredstvo oslabljeno, se za nabrano izgubo najprej zmanjša
negativni presežek iz prevrednotenja in pripoznajo finančni odhodki. Znesek celotne nabrane
izgube, za katerega se zmanjša negativni presežek iz prevrednotenja in pripoznajo finančni
odhodki, je razlika med nabavno vrednostjo in sprotno pošteno vrednostjo, zmanjšano za izgubo
zaradi oslabitve takšnega finančnega sredstva, ki je bila pripoznana v poslovnem izidu kot finančni
odhodek.
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Povezane osebe
Za potrebe računovodskih izkazov povezane stranke vključujejo vsa podjetja, ki neposredno ali
posredno, prek enega ali več posrednikov, nadzirajo ali so pod nadzorom ali pod skupnim
nadzorom z družbo, ki poroča (sem sodijo: matična podjetja, odvisna podjetja in partnerska
podjetja), pridružena podjetja, vodilne direktorje in direktorje družb in podjetij, v katerih vodilni
direktorji in direktorji družbe lahko izvajajo pomemben vpliv (udeležba pri odločanju o finančni in
poslovni politiki podjetja).
Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, s katerimi se ne trguje
na organiziranem trgu. Ta skupina vključuje posojila in terjatve, ki jih pridobi podjetje, ter posojila in
terjatve, ki izvirajo iz podjetja. Posojila in terjatve se ob začetnem pripoznanju vrednotijo po
pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške posla, pozneje pa se izkazujejo po odplačni vrednosti z
uporabo metode efektivne obrestne mere.
Odprava pripoznavanja finančnih instrumentov
Finančno sredstvo se izknjiži, ko so prenesena tveganja, koristi in nadzor nad pogodbenimi
pravicami, povezanimi s finančnim instrumentom. Finančna obveznost se izknjiži, ko je poplačana,
ukinjena ali zastarana.
Denarna sredstva
Denarna sredstva vključujejo gotovino v blagajni, denar na računih družbe in denarne ustreznike.
Denarni ustrezniki so kratkoročne, hitro unovčljive naložbe (do 90 dni), ki so takoj pretvorljive v
znane zneske denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno.
Denarna sredstva so izkazana po pošteni vrednosti. Denar na skrbniškem računu so devizna
sredstva na posebnem deviznem računu za trgovanje z vrednostnimi papirji na tujih trgih. Znesek
denarnih ustreznikov pomeni kratkoročne depozite pri bankah z zapadlostjo do treh mesecev.
Denarna sredstva v tuji valuti so na dan bilance preračunana v evre po srednjem tečaju Banke
Slovenije.
Aktivne časovne razmejitve
Aktivne časovne razmejitve vključujejo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke in
prehodno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem
nastanku še ne bremenijo dejavnosti in takrat tudi še ne vplivajo na poslovni izid. Ti stroški se
sčasoma pojavijo v okviru vračunanih stroškov oziroma odhodkov. Prehodno nezaračunani
prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida že utemeljeno upoštevajo tudi
prihodki, za katere še ni bilo prejeto plačilo in jih tudi ni mogoče nikomur zaračunati.
Kapital
Celotni kapital je obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati, pri čemer
se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja. Opredeljen je z
zneski, ki so jih vložili lastniki, in zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in njegovo vrednost
povečujejo ali zmanjšujejo.
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti
dobiček iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček.
Vpoklicani kapital predstavljajo
nematerializirani obliki.
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Finančne obveznosti
Finančne obveznosti so ob začetnem pripoznanju izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin,
ob predpostavki, da se bodo zaradi njihove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo
gospodarske koristi. Finančne obveznosti se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na
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dolgoročne in kratkoročne. Po začetnem pripoznanju se izkazujejo po odplačni vrednosti z
uporabo metode veljavnih obresti.
Poslovne obveznosti
Obveznosti iz poslovanja so ob začetnem pripoznanju izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih
listin, ob predpostavki, da se bodo zaradi njihove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo
gospodarske koristi. Poslovne obveznosti se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na
dolgoročne in kratkoročne.
Najmanj enkrat na leto preverjamo pošteno vrednost poslovnih dolgov. Če so knjigovodske
vrednosti manjše od poštenih vrednosti, se evidentira okrepitev, ki se izkaže kot prevrednotovalni
poslovni odhodek v izkazu poslovnega izida. Poslovne obveznosti se zaradi oslabitve ne
prevrednotujejo.
Rezervacije in pasivne časovne razmejitve
Rezervacije se pripoznajo, če obstaja sedanja pravna ali posredna obveza, ki je posledica
preteklega dogodka, kadar je verjetno, da bo za poravnavo obveze potreben odtok dejavnikov, ki
omogočajo gospodarske koristi in je mogoče zanesljivo oceniti znesek obveze. Rezervacije in
pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo.
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi so diskontirane s 3,15-odstotno letno stopnjo. Rezervacije
so izračunane na številu zaposlenih za nedoločen čas ob koncu poslovnega leta, pri čemer se je
upoštevala pričakovana smrtnost delavcev v skladu s slovenskimi tablicami smrtnosti 2000-2002
ločeno po spolih.
Aktuarski izračun se odvisno od sprememb števila zaposlenih izdela na vsakih 3 - 5 let. Družba z
od leta 2014 nima več oblikovanih rezervacij za jubilejne nagrade.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in
kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki se oblikujejo na
podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki v
obračunskem obdobju še niso bili zaračunani. Kratkoročno odloženi prihodki se oblikujejo, če še
niso opravljene že zaračunane storitve.
Prihodki
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obdobju povezano s povečanjem
sredstva ali zmanjšanjem dolga in je to spremembo mogoče zanesljivo izmeriti.
Prihodki od prodaje vključujejo prodajne vrednosti prodanih storitev v obračunskem obdobju, če je
realno pričakovati, da bodo plačane in so navedene v računih in drugih listinah, zmanjšane za vse
dane popuste. Sestavljajo jih predvsem prihodki od borznega posredovanja in upravljanja
premoženja strank.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ob zmanjšanju popravkov vrednosti poslovnih terjatev
zaradi odprave njihove oslabitve in ob odpisu poslovnih dolgov.
Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi
finančnimi naložbami in v zvezi s terjatvami. Pripoznajo se ob obračunu ne glede na prejemke, če ni
utemeljenega dvoma glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in plačljivosti. Sestavljajo jih
predvsem prihodki od prevrednotenja in prodaje finančnih naložb ter prihodki od dividend.
Deleži v dobičku se upoštevajo, ko je uveljavljena pravica za njihovo izplačilo, če ni utemeljenega
dvoma glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in plačljivosti.
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Stroški in odhodki
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z
zmanjšanjem sredstva ali povečanjem dolga in je to spremembo mogoče zanesljivo izmeriti.
Stroški dela
Zaslužki zaposlenih se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo, in drugih podlag
za obračun zaslužkov v kosmatem znesku.
Stroški plač, nadomestil in povračil zaposlenim se obračunavajo skladno z zakonom, kolektivno
pogodbo, splošnimi akti družb in pogodbami o zaposlitvi. Obračunanim stroškom dela ustrezajo z
njimi povezane obveznosti, dokler se ne poravnajo. V primeru kratkoročnih zaslužkov zaposlenih
se izkazujejo med kratkoročnimi dolgovi, v primeru dolgoročnih zaslužkov se oblikujejo dolgoročne
rezervacije za obveznosti do zaposlenih.
Amortizacija
V trajanju celotne dobe koristnosti posameznega neopredmetenega sredstva oziroma
opredmetenega osnovnega sredstva se njegov amortizirljivi znesek dosledno razporeja med
posamezna obračunska obdobja kot tedanjo amortizacijo.
Z amortiziranjem se zmanjšuje neodpisana vrednost neopredmetenega sredstva oziroma
opredmetenega osnovnega sredstva. Neodpisana vrednost ne sme biti večja od vrednosti,
nadomestljive v preostali dobi njegove koristnosti.
Amortizacija, obračunana za vsako obračunsko obdobje, se pripozna kot strošek oziroma poslovni
odhodek v izkazu poslovnega izida.
Amortizacijske stopnje za neopredmetena sredstva oziroma opredmetena osnovna sredstva se
določijo v višini, ki ustreza ocenjeni dobi koristnosti sredstev.
Stroški izposojanja se pripoznajo kot odhodki v obdobju, v katerem nastanejo.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z obratnimi in osnovnimi sredstvi zaradi
njihove oslabitve. Pripoznajo se, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje.
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki iz naložbenja. Prve sestavljajo predvsem
stroški danih obresti, drugi pa so izgube pri prodaji vrednostnih papirjev in drugi odhodki z naravo
prevrednotovalnih finančnih odhodkov.
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi
naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz
prevrednotenja.
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu zmanjšujejo
izid rednega delovanja.
Davek
Tekoči davki
Obveznost oziroma terjatev za tekoče davke za sedanje in pretekla obdobja se izmeri v znesku, za
katerega družba pričakuje, da ga bo plačala oziroma dobila povrnjenega od davčne uprave.
Obveznosti ali terjatve za tekoče davke se izmerijo na podlagi zakonsko predpisanih davčnih
stopenj.
Odloženi davki
Odložene terjatve in obveznosti za davek iz dobička se obračunavajo po metodi obveznosti v
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bilanci stanja. Pripoznavajo se samo odložene terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz začasnih razlik.
Odloženi davek se pripozna neposredno v breme ali dobro kapitala, če se davek nanaša na
postavke, pripoznane neposredno v breme ali dobro kapitala. Odložena terjatev za davek se
pripozna tudi za neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščene davčne dobropise, ki se prenašajo v
naslednje obdobje, če je verjetno, da bo v prihodnje na razpolago obdavčljivi dobiček, v breme
katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščene davčne dobropise.
Terjatve za odložene davke se pregledujejo na dan bilance stanja in se odpravijo za tisti del
terjatev, za katerega ni več mogoče pričakovati, da bo v prihodnosti obstajal ustrezen obdavčljivi
dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene davčne izgube.
Obveznosti ali terjatve za odložene davke se izmerijo na podlagi davčnih stopenj, za katere se
pričakuje, da bodo uporabljene, ko bo sredstvo realizirano ali obveznost plačana. Pri tem se
upoštevajo davčne stopnje (in davčni predpisi), veljavni ali blizu sprejetja na dan bilance stanja.
Preračun tujih valut
Računovodski izkazi družbe so predstavljeni v evrih, ki so funkcionalna in poročevalna valuta.
Transakcije v tuji valuti so v začetku pripoznane v funkcionalni valuti in so preračunane po tečaju
ECB na dan transakcije. Denarna sredstva in obveznosti v tuji valuti so preračunana po tečaju
funkcionalne valute na dan bilance stanja, razlike, ki izhajajo iz preračuna tujih valut, pa se
pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Nedenarna sredstva in obveznosti, pripoznana na podlagi
izvirnih vrednosti v tuji valuti, so preračunana po tečaju ECB na dan transakcije, razlike, ki izhajajo
iz preračuna tujih valut, pa se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu. Nedenarna sredstva
in obveznosti, merjena po pošteni vrednosti v tuji valuti, so preračunana po tečaju, ko je bila
poštena vrednost ugotovljena.
Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen iz denarnih tokov pri poslovanju, naložbenju in financiranju. Pri
sestavi izkaza je uporabljena neposredna metoda. Posamezne postavke so izkazane v nepobotanih
zneskih, razen finančnega toka pri nakupu in prodaji finančnih naložb. V tem primeru gre za
postavke, ki imajo velik količnik obračanja, velike zneske in hitro zapadlost v plačilo, zato so
izkazane v pobotanih zneskih. Denarni tokovi, ki izhajajo iz poslov v tuji valuti, so preračunani v
evre po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan finančnega toka. Podatki v izkazu denarnega toka
so pridobljeni predvsem iz glavne knjige, delno pa tudi iz drugih analitičnih evidenc.
Spremembe nekaterih usmeritev v prihodnjih letih
Uporabljene računovodske usmeritve so enake kot za preteklo leto, z izjemo novo sprejetih
standardov in pojasnil ter izboljšav standardov, ki sta jih v letu 2015 sprejela Svet za mednarodne
računovodske standarde (IASB) ter Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov
računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija.
Predčasna uporaba MSRP in OPMSRP pojasnil, ki še niso veljavna
Družba ni predčasno uporabila nobenega standarda ali pojasnila, ki še niso veljavna in bodo pričela
veljati v prihodnosti. Družba ne pričakuje, da bi imeli novi standardi, pojasnila in izboljšave, ki še
niso veljavni, bistveni vpliv na računovodske izkaze družbe.
Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, vendar še niso v veljavi
Novi standardi in pojasnila (na dan 14. januar 2016) navedeni v nadaljevanju še niso veljavni in se
med pripravo računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2015 niso upoštevali: [MRS 8.30 (a)]:
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Standard/Pojasnilo
[MRS 8.31 (a), 8.31(c)]
Dopolnilo k MSRP 11:
Obračunavanje nakupa
deležev
v
skupaj
obvladovanem podjetju
(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 1. 2016.
Uporablja se za nazaj.
Uporaba
pred
tem
datumom je dovoljena.)

Dopolnilo k MRS 1
(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 1. 2016.
Uporaba
pred
tem
datumom je dovoljena.)

Dopolnilo k MRS 16 in
MRS 38: Pojasnilo v zvezi
s
sprejemljivimi
metodami amortizacije
(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 1. 2016.
Uporablja se za nazaj.
Uporaba
pred
tem
datumom je dovoljena.)

Dopolnilo k MRS 16
Nepremičnine, naprave
in oprema in MRS 41
Kmetijstvo

Narava
prihajajočih
sprememb
računovodske usmeritve
[MRS 8.31 (b)]
Skladno z dopolnilom je potrebno
nakupe poslovnih deležev v skupnem
poslovanju, ki tvori družbo, obračunavati
in obravnavati kot poslovne združitve.
Obračunavanje
v
smislu
poslovnih
združitev se uporablja tudi v primeru
nakupa dodatnih poslovnih deležev v
skupnem poslovanju, kjer skupni lastnik
obdrži skupno obvladovanje. Dodatno
kupljeni poslovni deleži se izmerijo po
pošteni vrednosti. Pred tem posedovanih
poslovnih deležev v skupnem poslovanju
ni potrebno ponovno izmeriti.
Dopolnilo k MRS 1 zajema pet ozko
usmerjenih izboljšav v zvezi z razkritjem
zahtev, ki jih navaja standard.
Navodila glede pomembnosti v okviru
MRS 1 so spremenjena in pojasnjujejo:
nepomembni podatki se lahko
izločijo iz uporabnih informacij,
pomembnost se uporablja za
celotne računovodske izkaze,
pomembnost se uporablja za
vsako posamezno razkritje po
MSRP-jih.
Navodila glede vrstnega reda pojasnil
(vključno računovodske usmeritve) so
spremenjena:
iz MRS se izvzame del besedila,
ki se je tolmačil kot določanje
vrstnega
reda
pojasnil
k
računovodskim izkazom,
družbe po lastni presoji v
računovodskih izkazih umestijo
razkritja
v
zvezi
z
računovodskimi usmeritvami.
Amortizacija nepremičnin, naprav in
opreme na osnovi prihodkov ni
dovoljena
Dopolnilo izrecno določa, da se za
nepremičnine, naprave in opreme ne
uporabljajo na prihodkih temelječe
amortizacijske metode.
Nov omejevalni test za neopredmetena
sredstva
Dopolnilo uvaja izpodbojno pravno
domnevo, da je uporaba amortizacijskih
metod, ki temeljijo na prihodkih, pri
neopredmetenih sredstvih neustrezna.
Domnevo lahko odpravimo zgolj takrat,
ko so prihodki in uporaba gospodarskih
koristi
iz
naslova
neopredmetenih
sredstev ‘močno soodnosni’ ali ko je
neopredmeteno sredstvo izkazano kot
merilo prihodkov.
Določilo obravnava rodne rastline v
okviru MRS 16 Nepremičnine, naprave in
oprema, in ne MRS 41 Kmetijstvo in tako
izraža, da je z njimi povezana dejavnost
podobna proizvodni dejavnosti.

(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 1. 2016.
Uporaba
pred
tem
datumom je dovoljena.)
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Vpliv na računovodske izkaze [MRS
8.31 (e)]
Vpliv
sprejetega
dopolnila
lahko
ocenimo v letu njegove prve uporabe,
saj je slednje odvisno od nakupa
skupnih poslovanj, ki se izvede tekom
poročevalnega obdobja.
Družba dopolnila ne bo uporabila pred
datumom, zato ni mogoče oceniti vpliv
sprejetega
dopolnila
na
njene
računovodske izkaze.

Družba predvideva, da dopolnilo na
dan prve uporabe ne bo pomembno
vplivalo
na
računovodske
izkaze
družbe.

Družba predvideva, da dopolnilo na
dan prve uporabe ne bo pomembno
vplivalo na njene računovodske izkaze,
saj družba ne uporablja amortizacijske
metode, ki bi temeljila na prihodkih.

Družba predvideva, da dopolnilo na
dan prve uporabe ne bo pomembno
vplivalo na njene računovodske izkaze,
saj družba nima rodnih rastlin.

ALTA Invest d.d.

Dopolnilo k MRS 19 –
Programi z določenimi
zaslužki
(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 2. 2016.
Uporablja se za nazaj.
Uporaba
pred
tem
datumom je dovoljena.)

Dopolnilo se nanaša zgolj na programe z
določenimi
zaslužki1,
ki
vključujejo
prispevke zaposlenih ali tretjih oseb, ki
izpolnjujejo nekatera merila oz. ki so:
določeni s formalnimi določbami
programa;
povezani s storitvijo;
neodvisni
od
obdobja
službovanja.
Ko so izpolnjena omenjena merila, lahko
družba (ni pa obvezana) prispevke
pripozna kot zmanjšanje stroška storitve
v obdobju, ko je storitev bila opravljena.

Družba predvideva, da dopolnilo na
dan prve uporabe ne bo pomembno
vplivalo na njene računovodske izkaze,
saj
družba
nima
programov
z
določenimi zaslužki, ki bi vključevali
prispevke zaposlenih ali tretjih oseb.

Dopolnilo k MRS 27 :
Kapitalska
metoda
v
ločenih
računovodskih
izkazih
(Velja
za
letna
obračunska obdobja, ki
se začnejo 1. 1. 2016.
Uporablja se za nazaj.
Uporaba
pred
tem
datumom je dovoljena.)

Skladno z dopolnilom k MRS 27 lahko
družbe v ločenih računovodskih izkazih
pri obračunu naložb v odvisnih družbah,
pridruženih
podjetjih
ter
skupnih
podvigih uporabijo kapitalsko metodo.

Družba predvideva, da bo dopolnilo na
dan prve uporabe pomembno vplivalo
na njene računovodske izkaze, saj bo
družba svoje naložbe v odvisnih
družbah,
pridruženih
podjetjih
in
skupnih podvigih še naprej izkazovala
po nabavni vrednosti, skladno z MRS
39.

Letne izboljšave
Decembra 2013 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) objavil sklop
letnih izboljšav k MSRP-jem za obdobje 2010-2012, med drugim šest sprememb k šestim
standardom, posledično pa tudi druga dopolnila k standardom in pojasnilom, ki se odražajo kot
spremembe v smislu predstavitve, pripoznanja in merjenja. Letne izboljšave k MSRP-jem za
dopolnila, sprejeta v obdobju 2010-2012, veljajo za letna obdobja po 1. februarju 2015, pri čemer je
dovoljena tudi uporaba pred tem datumom. Letne izboljšave k MSRP-jem za obdobje 2012-2014 so
bile izdane s strani IASB v septembru 2014 in uvajajo štiri dopolnila k štirim standardom, štiri
standarde, ter pripadajoča dopolnila k drugim standardom in pojasnilom, ki se odražajo kot
spremembe v smislu predstavitve, pripoznanja in merjenja. Letne izboljšave k MSRP-jem za sklop
dopolnil, sprejetih v obdobju 2012-2014, veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo na dan 1. januar
2016 ali kasneje, pri čemer je dovoljena tudi uporaba pred tem datumom.
Letne izboljšave k MSRP-jem
Izboljšave uvajajo deset dopolnil k desetim standardom, posledično pa tudi dopolnila k ostalim
standardom in pojasnilom. Zadevna dopolnila veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo na dan 1.
februar 2015, 1. januar 2016 ali kasneje, pri čemer je dovoljena tudi uporaba pred tem datumom.
Družba ne predvideva, da bodo določila pomembno vplivala na njene računovodske izkaze.

1

Post-employment defined benefit plans or other long-term employee defined benefit plans
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3.3.

Pojasnila k računovodskim izkazom

1. Poslovni prihodki
2015

2014

Prihodki od storitev borznega posredovanja

993.891

1.148.994

Prihodki od storitev izvrševanja naročil
Prihodki od storitev vodenja računov nematerializiranih vrednostnih
papirjev

641.947

994.542

1.248.760

1.583.993

Prihodki od provizij za upravljanje portfeljev in delitve dobička

1.393.942

1.255.279

Prihodki od drugih storitev

628.752

683.290

Prihodki od družb v skupini

242.560

130.882

112.476

29.255

5.262.328

5.826.235

2015

2014

5.007.762

5.368.005

142.090

428.975

5.149.852

5.796.980

(v EUR)

Drugi poslovni prihodki
Skupaj poslovni prihodki
(v EUR)
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
Skupaj čisti prihodki od prodaje

V letu 2015 so borzno posredniške provizije družbe ALTA Invest d.d. za posredovanje pri nakupih
in prodajah vrednostnih papirjev za stranke, fizične osebe praviloma v povprečju dosegale do
1,74% ter za pravne osebe praviloma v povprečju do 0,88% vrednosti opravljenega posla z
vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na organiziranih trgih, povečano za stroške (borze,
klirinško depotne družbe in tujih posrednikov). Prej navedeno velja za večino sklenjenih poslov za
stranke, razen v primerih, kjer je družba ALTA Invest d.d. nastopala v imenu tretje osebe
(odprodaje zastav, ipd.) ali v primerih, kjer je vrednost posla stranke bila zelo majhna, kot posledica
minimalne količine oz. izredno majhne cene kupljenih ali prodanih vrednostnih papirjev.
Upravljavska provizija, ki jo družba ALTA Invest d.d. obračunava po pogodbi o gospodarjenju s
finančnim premoženjem, je odvisna od modela, katerega stranka izbere in pa od višine vplačanih
sredstev. V primeru kombinacije upravljavska provizija in delitev dobička, se upravljavska provizija
obračunava mesečno, in sicer v višini od 0,12% do 0,23% oziroma po dogovoru. Prav tako je stvar
dogovora s stranko glede morebitne delitve pri dobičku, kjer slednja praviloma znaša 15% : 85% v
korist stranke.
2. Stroški materiala in storitev
(v EUR)

2015

2014

Stroški materiala
Stroški storitev

16.970
2.455.598

21.641
2.682.373

Skupaj

2.472.568

2.704.014
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Razčlenjeni stroški storitev:
(v EUR)
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne
premije
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški najemnin
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
Stroški poštnih in telefonskih storitev
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami
podj.
Stroški drugih storitev
Skupaj

2015

2014

1.451.338
402.572
232.644
137.674

1.618.891
442.408
220.787
143.867

114.259
65.973
15.014

121.003
71.079
18.096

100
36.024

1.636
44.606

2.455.598

2.682.373

Večji del stroškov bančnih storitev obsega stroške trgovanja z vrednostnimi papirji ter stroške
storitev odkupa delnic kot pogodbeno dogovorjene provizije od sprejetih naročil na pooblaščenih
odkupnih mestih.
Stroške intelektualnih storitev v največji meri predstavljajo stroški storitev poslovnega svetovanja,
računovodskih in notranjerevizijskih storitev, računalniških storitev, kadrovskih storitev, odvetniških
in drugih storitev. V stroške intelektualnih storitev so vključeni tudi stroški revizorja za revidiranje
letnega poročila ter za revidiranje dogovorjenih postopkov v skupnem znesku 13.838 EUR (z
vključenim neodbitnim DDV).
Med stroški najemnin so pretežno najemnine, vezane na informacijski sistem ter najemnine
poslovnih prostorov. V vseh primerih gre za poslovni najem, pogodbe so sklenjene bodisi za krajše
časovno obdobje bodisi za nedoločen čas s kratkim odpovednim rokom.
Stroške storitev v zvezi z vzdrževanjem predstavljajo pretežno stroški vzdrževanja računalniških
programov.
3. Stroški dela in stroški povračil zaposlenim
(v EUR)
Stroški plač in nadomestil
Stroški pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja

2015

2014

1.376.229

1.378.771

122.814

123.456

48.138

48.379

Stroški drugih socialnih zavarovanj

100.610

101.137

Drugi stroški dela

183.145

189.453

1.830.936

1.841.196

Skupaj

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je za zaposlene urejeno v okviru kolektivnega
pokojninskega zavarovanja pri izvajalcu pokojninskega načrta, ki je odobren in vpisan v poseben
register po predpisih, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
V zgornji razpredelnici so upoštevani tudi zaslužki članov uprave, nadzornega sveta in zaposlenih
na podlagi individualne pogodbe v letu 2015.
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Skupen znesek vseh fiksnih prejemkov posameznih skupin oseb v letu 2015:
(v EUR)

2015

2014

124.071

94.838

111.243

53.128

Drugi zaposleni po individualnih pogodbah

447.583

474.820

Skupaj

682.897

622.786

Matjaž Albreht
Igor Taljat

Prejemki članov upravnega odbora v letu 2015 (v EUR):

Član upravnega odbora

Matjaž Albreht
Igor Taljat

Fiksni prejemki iz dela
(plače, nadomestila,
bonitete)

Povračila stroškov

Zavarovalne premije

117.863

3.390

2.819

105.095

3.329

2.819

Drugi člani organov vodenja ali nadzora v letu 2015 niso pridobili prejemkov v zvezi z opravljanjem
nalog v odvisnih družbah.
Konec leta 2015 je imela družba 46 zaposlenih, od tega 5 za polovični delovni čas. Povprečno
število zaposlenih v letu 2015 je bilo 42,52.
4. Odpisi vrednosti
(v EUR)
Amortizacija

2015

2014

75.515

81.170

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih

0

0

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

158.227

8.282

233.742

89.452

2015

2014

0
12.810
5.500
11.347

109.423
12.578
5.795
21.091

29.657

148.887

Skupaj

5. Drugi poslovni odhodki
(v EUR)
Rezervacije
Članarine
Donatorstvo
Drugi poslovni odhodki
Skupaj

Del drugih poslovnih odhodkov v znesku 4.134 EUR predstavlja popravek odbitnega deleža DDV
za tekoče leto, del v znesku 7.213 EUR pa strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
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6. Finančni prihodki
(v EUR)
Dobički, doseženi s prodajo domačih vrednostnih papirjev
Izgube, dosežene s prodajo domačih vrednostnih papirjev
Dobički, doseženi s prodajo domačih obveznic ter obresti iz
obveznic
Izgube, dosežene s prodajo domačih obveznic

2015

2014

5.000

52.509

-277

-66

72.936

189.647

-250

0

Dobički, doseženi s prodajo tujih obveznic

46.393

10.757

Izgube, dosežene s prodajo tujih obveznic

-10.015

-13.755

Prevrednotenje tujih vrednostnih papirjev

6.389

0

Prevrednotenje domačih vrednostnih papirjev
Prevrednotenje domačih obveznic
Prevrednotenje domačih vzajemnih skladov

0

165

395

32.521

315

1.343

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

3.031

3.833

Finančni prihodki iz posoji, danih drugim

15.715

13.916

1.110

5.868

140.742

296.738

2015

2014

19.207

0

1.479

0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Skupaj

7. Finančni odhodki
(v EUR)
Prevrednotenje domačih delnic
Prevrednotenje domačih obveznic
Odhodki za oslabitev finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

3.774

635

10.573

10.573

Odhodki iz posojil, prejetih od drugih družb

665

843

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

4.852

1.779

826

4.303

41.376

18.133

Odhodki iz oslabitve posojil

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Skupaj

8. Davek
Davek od dohodkov pravnih oseb je obračunan na podlagi prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v
izkaz poslovnega izida. Postavke so skladno z veljavno davčno zakonodajo popravljene z zneski, ki
povečujejo oziroma zmanjšujejo davčno osnovo.
Prilagoditev davka od dobička na efektivno davčno stopnjo:
(v EUR)

2015

2014

794.791
135.114

1.321.291
224.619

-109.423
241.773

-9.478
199.285

Povečanje odhodkov
Zmanjšanje davčne osnove zaradi popravkov napak
Druga povečanja davčne osnove
Davčne olajšave

-90.955
0
0
-92.998

-554
0
0
-821.951

Davek od dobička

126.342

117.061

6.038
16,7%

130.096
18,7%

Poslovni izid pred davki (iz izkaza poslovnega izida)
Davek od dobička (po stopnji 17%)
Zmanjšanje prihodkov
Davčno nepriznani odhodki

Odloženi davek
Efektivna davčna stopnja v %
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(v EUR)
OBVEZNOSTI OD ODLOŽENIH
DAVKOV

Bilanca stanja
31. 12. 2015 31. 12. 2014

Izkaz posl. izida
2015
2014

Kapital
31. 12. 2015 31. 12. 2014

0

0

0

0

0

0

Rezervacije
Davčno nepriznane oslabitve
Odložen davek iz naslova davčne
izgube
SREDSTVA OD ODLOŽENIH
DAVKOV

1.221
0

1.221
0

0
0

-1.700
0

0
0

0
0

0

6.038

-6.038

-128.396

0

0

1.221

7.259

-6.038 -130.096

0

0

NETO TERJATEV/OBVEZNOST

1.221

7.259

-6.038 -130.096

0

0

Odložene terjatve za davek predstavljajo 17% odbitne začasne razlike iz naslova davčno
nepriznanih rezervacij.
9. Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne AČR
Doba koristnosti neopredmetenih sredstev je končna, amortizacijske stopnje so 10, 20 in 50odstotne.
Gibanje neopredmetenih sredstev v letih 2014 in 2015:

(v EUR)

Dolgoročne
premoženjske
pravice

Dolgoročne
aktivne časovne
razmejitve

Skupaj
neopredmetena
dolgoročna
sredstva

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2014
Pridobitve
Odtujitve, izločitve
Prenos v stroške
Stanje 31. 12. 2014 = stanje 1. 1. 2015

655.054
17.398
-4.134
0
668.318

324.353
125.000
0
-199.769
249.584

979.407
142.398
-4.134
-199.769
917.902

Pridobitve
Odtujitve, izločitve
Prenos v stroške
Stanje 31. 12. 2015

5
0
0
668.323

0
0
-65.000
184.584

5
0
-65.000
852.907

512.019
54.769
-4.134
562.654
47.960
0

0
0
0
0
0
0

512.019
54.769
-4.134
562.654
47.960
0

Stanje 31. 12. 2015

610.614

0

610.614

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2014
NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2014
NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2015

143.035
105.664
57.709

324.353
249.584
184.584

467.388
355.248
242.293

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1. 2014
Amortizacija v letu
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2014 = stanje 1. 1. 2015
Amortizacija v letu
Odtujitve, izločitve

Med izkazanimi neopredmetenimi sredstvi so tudi sredstva v pridobivanju, teh je na dan 31. 12. 2015
za 2.616 EUR. Nobeno neopredmeteno sredstvo ni omejeno z lastninsko pravico ali dano v
poroštvo. Dolgoročne premoženjske pravice se nanašajo na računalniške programe ter na
internetne aplikacije.
Med drugimi dolgoročnimi časovnimi razmejitvami družba izkazuje dve kupnini ob prevzemu dela
poslovne dejavnosti od dveh borzno posredniških družb. Družba ocenjuje, da se bosta kupnini za
prevzem poplačali s prihodki v petih letih, zato jo bo v tem obdobju enakomerno prenašala v
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stroške. Na dan 31. 12. 2015 je preostala življenska doba ene kupnine 2 leti in 2 meseca, druge
kupnine pa 3 leta in 11 mesecev.
10. Opredmetena osnovna sredstva
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letih 2014 in 2015:
(v EUR)

Druga oprema

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2014
Pridobitve

186.647
16.486

Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2014 = stanje 1. 1. 2015
Pridobitve
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2015

-28.544
174.589
9.600
-1.240
182.949

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1. 2014
Amortizacija
Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2014 = stanje 1. 1. 2015
Amortizacija

128.983
26.400
-28.544
126.839
27.555

Odtujitve, izločitve
Stanje 31. 12. 2015

-1.240
153.154

NEODPISANA VREDNOST 1. 1. 2014
NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2014
NEODPISANA VREDNOST 31. 12. 2015

57.664
47.750
29.795

V letu 2013 je družba pridobila drugo opremo s finančnim najemom po nabavni vrednosti 10.943
EUR, katerih neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2015 je 5.619 EUR. Obveznosti iz naslova tega
finančnega najema so izkazane med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi. Vsa ostala sredstva so
v lasti družbe in niso omejena z lastninsko pravico ali dana v poroštvo.
11. Dolgoročne finančne naložbe
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami družba izkazuje brezobrestna posojila strankam za nakup
vrednostnih papirjev, zavarovana z vrednostnimi papirji istih strank na trgovalnih računih pri družbi
in bodo poplačana v letih od 2017 do 2019. Kratkoročni del teh posojil družba izkazuje med
kratkoročnimi finančnimi naložbami.
12. Poslovne terjatve
(v EUR)

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Terjatev za vplačilo v jamstveni sklad

78.021

69.700

Skupaj dolgoročne poslovne terjatve

78.021

69.700

223.125

183.878

Kratkoročne poslovne terjatve iz danih predujmov

4.241

188.528

Kratkoročne terjatve do podjetij v skupini

58.181

1.701

Druge kratkoročne terjatve

381.488

695.584

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve

667.035

1.069.691

Skupaj poslovne terjatve

745.056

1.139.391

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
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Med terjatvami za vplačilo v jamstveni sklad družba izkazuje vplačila v osnovno vplačilo v
jamstveni sklad pri KDD d.d., ki se ne obrestuje. Višina osnovnega vplačila v jamstveni sklad se
usklajuje enkrat letno in je odvisna od višine izhodiščne glavnice jamstvenega sklada in števila
poravnalnih članov KDD d.d.
Terjatve do kupcev so predvsem iz naslova posredniških provizij do tuje pravne osebe ter
pomožne investicijske storitve in poslov.
Terjatve do kupcev, razčlenjene po zapadlosti:
(v EUR)

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Nezapadle terjatve do kupcev

157.631

130.104

Terjatve, zapadle pred manj kot enim mesecem

13.809

15.738

Terjatve, zapadle pred več kot enim in manj kot tremi meseci
Terjatve, zapadle pred več kot tremi meseci in manj kot pol leta
Terjatve, zapadle pred več kot pol leta in manj kot enim letom

383

0

0

36.600

252.185

0

16.403

20.042

Skupaj

440.411

202.484

Popravek vrednosti terjatve do kupcev

-159.105

-16.905

Skupaj terjatve do kupcev

281.306

185.579

2015

2014

16.905

17.595

145.839

0

Terjatve, zapadle pred več kot enim letom

Gibanje popravka vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev:
(v EUR)
Začetno stanje 1. 1. 2015
Oblikovanje popravkov vrednosti med letom
Odprava popravkov med letom
Končno stanje 31. 12. 2015

-3.639

-690

159.105

16.905

Največji delež drugih kratkoročnih terjatev zajemajo terjatve družbe iz naslova zaračunanih
provizij, ki še niso bile prenesene s transakcijskega računa strank na račun družbe ter terjatve do
države in državnih institucij.
Gibanje slabitev terjatev do strank iz posredniške bilance:
(v EUR)
Začetno stanje 1. 1. 2015

2015

2014

7.200

30.568

Oblikovanje popravkov vrednosti med letom

12.387

7.200

Odprava popravkov med letom

-5.202

-30.568

Končno stanje 31. 12. 2015

14.385

7.200
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13. Kratkoročne finančne naložbe

(v EUR)
Obveznice po pošteni vrednosti skozi poslovni izid – domači trg
Prevrednotenje obveznic po pošteni vrednosti skozi poslovni izid –
domači trg
Vajemni skladi po pošteni vrednosti skozi poslovni izid – domači trg
Prevrednotenje vzajemnih skladov po pošteni vrednosti skozi poslovni
izid - domači trg
Za prodajo razpoložljiva fin. sredstva, vrednotena po nabavni
vrednosti
Delnice po pošteni vrednosti skozi poslovni izid – domači trg
Prevrednotenje delnic po pošteni vrednosti skozi poslovni izid –
domači trg
Delnice po pošteni vrednosti skozi poslovni izid – tujina
Prevrednotenje delnic po pošteni vrednosti skozi poslovni izid – tujina
Komercialni zapisi po pošteni vrednosti skozi posl. izid – domači trg
Prevrednotenje kom. zapisov po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
– domači trg
Kratkoročna posojila družbam v skupini
Kratkoročna posojila drugim
Oslabitev posojil
Skupaj

31. 12. 2015

31. 12. 2014

482.566

857.005

-1.084
1.932.419

32.521
201.075

314

1.343

13.151
40.664

20.709
40.500

-19.207
26.000
6.389
0

165
0
0
108.212

0
164.145

114
290.293

540.997
-89.719

708.038
-168.301

3.096.635

2.091.674

Družba naložbe po pošteni vrednosti (1. in 4. skupina po IAS 39) vrednoti na podlagi cen, ki so
pridobljene na delujočih trgih in za vrednotenje uporablja zaključne cene na posamični presečni
datum. Družba vse naložbe razvršča v 1. Nivo poštene vrednosti, zato prikaz prehodov med nivoji
in preostalih nivojev ni potreben.
Za prodajo razpoložljiva sredstva so naložbe v domače netržne vrednostne papirje. Vrednotene so
po nabavni vrednosti, saj poštene vrednosti sredstev ni mogoče zanesljivo izmeriti, ker ne kotirajo
na delujočem trgu in je njihov promet le občasen.
Delnice in obveznice so v celoti neobremenjene s pravicami tretjih.
Kratkoročna posojila družbam v skupini predstavljajo posojila družbam ALTA Skupina d.d. in Alta
Svetovanje d.o.o., ki se obrestujejo po priznani obrestni meri.
Kratkoročna posojila drugim predstavljajo brezobrestna posojila strankam za nakup vrednostnih
papirjev, zavarovana z vrednostnimi papirji istih strank na trgovalnih računih pri družbi v višini
300.866 EUR (dolgoročni del je izkazan med dolgoročnimi finančnimi naložbami) ter posojila
domačim pravnim in fizičnim osebam v višini 240.131 EUR. Zgoraj navedena posojila so bila
oslabljena v višini 89.719 EUR.
Kratkoročno dana posojila so izkazana po odplačni vrednosti. Slabitev kratkoročnih posojil je
oblikovana zaradi dvoma izterljivosti.
Gibanje slabitev posojil:
(v EUR)
Začetno stanje 1. 1.
Oblikovanje popravkov vrednosti med letom
Odprava popravkov med letom
Končno stanje 31. 12.
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2015

2014

168.301

157.727

10.573

10.574

-89.155

0

89.719

168.301
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Razvrstitev finančnih naložb po nivojih:
(v EUR)

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3

2.468.061
615.423
13.151

1.240.935
830.030
20.709

Skupaj

3.096.635

2.091.674

31. 12. 2015

31. 12. 2014

3.953

5.036

14. Denarna sredstva
(v EUR)
Denar na transakcijskih računih
Denar na deviznih računih

26

1.287

Denar na skrbniških računih

1.061

1.585

Denarni ustrezniki

1.565

1.639.250

6.605

1.647.158

Skupaj

Med denarnimi ustrezniki družba izkazuje depozita pri dveh domačih bankah, ki zapadeta na
odpoklic.
15. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
(v EUR)
Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
Prehodno nezaračunani prihodki
Druge aktivne časovne razmejitve
Skupaj

31. 12. 2015

31. 12. 2014

19.746

20.549

0

0

772

5

20.518

20.554

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki predstavljajo stroške, za katere so bili v letu 2015
izstavljeni računi in se delno ali v celoti nanašajo na leto 2016.
16. Kapital
(v EUR)
Osnovni kapital

31. 12. 2015

31. 12. 2014

2.031.803

2.031.803

Kapitalske rezerve

173.777

173.777

Zakonske rezerve

565.240

565.240

-789

-789

Rezerve za pošteno vrednost
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti izid poslovnega leta
Skupaj

13.656

483.641

662.411

1.074.134

3.446.098

4.327.806

Osnovnega kapitala družbe je bilo na dan 31. 12. 2015 2.031.803 EUR in je v celoti vplačan.
Razdeljen je na 2.031.803 navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic. Pri izračunu čistega dobička
na delnico je bil upoštevan čisti dobiček z upoštevanjem tehtanega povprečja števila delnic, in
sicer 2.031.803 delnic za obe leti. Vse delnice, ki jih je izdala družba, so navadne imenske delnice,
zato je kazalnik popravljen čisti dobiček na delnico enak osnovnemu čistemu dobičku na delnico.
Družba izkazuje 173.777 EUR kapitalskih rezerv in 565.240 EUR zakonskih rezerv, ki izvirajo iz
pripojitve dela treh borznoposredniških družb. Rezerve se lahko porabijo pod pogoji in za namene
iz 64. člena ZGD-1.
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Gibanje bilančnega dobička:
(v EUR)

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Bilančni dobiček v začetku leta

1.557.775

483.641

Izplačilo dividend

-1.544.119

0

Čisti poslovni izid poslovnega leta

662.411

1.074.134

Bilančni dobiček/izguba konec leta

676.067

1.557.775

Vpliv rasti cen na realno vrednost kapitala:
Rast cen življenjskih potrebščin za leto 2015: -0,5%
Poslovni izid pred prevrednotenjem: 662.411 EUR
Prevrednotenje: 13.918 EUR
Poslovni izid po prevrednotenju: 676.329 EUR
Izvršni direktorji družbe predlagajo, da se bilančni dobiček leta 2015 razdeli lastnikom.
17. Rezervacije
(v EUR)

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
Druge rezervacije

14.362
0

14.362
109.423

Skupaj

14.362

123.785

Družba izkazuje 14.362 EUR rezervacij za obveznosti do zaposlenih. Rezervacije so oblikovane za
stroške preteklega službovanja (odpravnine ob upokojitvi).
Gibanje rezervacij v letih 2014 in 2015:

Jubilejne
nagrade

Odpravnine
ob
upokojitvi

Pričakovane
izgube iz
kočljivih
pogodb

Skupaj

16.374

14.362

0

30.736

(v EUR)
Začetno stanje 1. 1. 2014
Poraba rezervacij med letom

-553

0

0

-553

-15.821

0

0

-15.821

Dodatno oblikovane rezervacije med letom

0

0

109.423

109.423

Stanje 31. 12. 2014 = stanje 1. 1. 2015

0

14.362

109.423

123.785

Poraba rezervacij med letom

0

0

0

0

Odprava rezervacij

0

0

-109.423

-109.423

Dodatno oblikovane rezervacije med letom

0

0

0

0

Končno stanje 31. 12. 2015

0

14.362

0

14.362

Odprava rezervacij

18. Kratkoročne finančne obveznosti
(v EUR)

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Kratkoročne finančne obveznosti do bank

164

0

Skupaj

164

0

Družba ima odobreno okvirno posojilo pri domači poslovni banki za lastno poslovanje v višini
3.000.000 EUR, ki se obrestuje po tržni obrestni meri in je zavarovano z delnicami povezane
družbe ALTA Skladi d.d., ki so v lasti obvladujoče družbe ALTA Skupina d.d. Na bilančni dan 31. 12.
2015 okvirno posojilo ni bilo koriščeno.
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19. Kratkoročne poslovne obveznosti
(v EUR)
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti do države
Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlenih

31. 12. 2015

31. 12. 2014

254.688

311.513

88.074

140.198

223.350

226.747

3.566

17.887

26.156

28.505

595.834

724.850

Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do podjetij v skupini
Skupaj

V zgornji preglednici so zajete tudi obveznosti družbe do izvršnih direktorjev za december 2015 iz
naslova, plač, nadomestil, nagrad, povračil stroškov in plačil za dodatno pokojninsko zavarovanje v
zneskih:
–
–

izvršni direktor: 25.735 EUR,
izvršni direktor: 25.642 EUR.

20. Pasivne časovne razmejitve
(v EUR)

31. 12. 2015

31. 12. 2014

91.489

73.290

1.196

2.210

92.685

75.500

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki
Skupaj

Večji del pasivnih časovnih razmejitev zajemajo neizkoriščeni dopusti zaposlenih na bilančni dan
ter vnaprej vračunani stroški, oblikovani na podlagi storitev, ki se nanašajo na leto 2015, računi pa
bodo izstavljeni v naslednjem obračunskem obdobju.
21. Pogojne obveznosti in sredstva in druge izvenbilančne postavke
(v EUR)

31. 12. 2015

Vrednostni papirji strank na trgovalnih računih družbe-posredovanje
Vrednostni papirji strank na trg. računih družbe v tujiniposredovanje

31. 12. 2014

2.207.115.602 2.296.858.740
71.647.650

80.198.288

Vrednostni papirji strank, ki jim družba upravlja premoženje

40.064.461

31.856.138

Vrednostni papirji strank, ki jim družba upravlja premoženje v tujini

39.991.073

50.074.260

Nekoriščeni okvirni krediti

3.000.000

3.000.000

134.434

224.638

2.361.953.220

2.462.212.064

Tožbeni zahtevki
Skupaj

Vrednostni papirji strank, ki kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, so vrednoteni po
tržnih vrednostih, netržni vrednostni papirji strank pa po zadnjih transakcijskih cenah ali nominalnih
vrednostih.
Na 31. 12. 2015 družba izkazuje pogojne obveznosti v višini 134.434 EUR iz naslova tožbenega
zahtevka tožeče stranke.
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22. Posli s povezanimi osebami
Po merilih Mednarodnega računovodskega standarda 24 navajamo družbe, ki so povezane z
družbo Alta Invest d.d.:
ACIES BIO d.o.o.
ACIES E d.o.o.
Advena d.o.o.
ALTA konto d.o.o.
ALTA Skladi d.d.
ALTA Skupina d.d.
ALTA Svetovanje d.o.o.
Arima d.o.o.
Beopublikum a.d.
DCC-A d.o.o.
EKOEN SOLARNA ENERGIJA d.o.o.
Gaznafta investments limited
Glen d.o.o.
ISIS d.o.o.
KOVINAR - GRADNJE ST, storitve in trgovina, d.o.o.
LESNEP, upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
Loci d.o.o.
Lucrator d.o.o.
Masset d.o.o.
Poslovno svetovanje, Anka Papič s.p.
Poslovno svetovanje, Bojan Papič s.p.
PRIM-BAU, Inženiring in gradnja objektov ter infrastrukture, d.o.o.
Publikum d.d.
PUBLIKUM FIN d.o.o.
PUBLIKUM HOLDING d.o.o.
Publikum Korpfin d.o.o.
Publikum PDU d.o.o.
PUBLIKUM TREZOR d.o.o.
Pusnik Consultancy
Siringa d.o.o.
Zeleni biser, Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, d.o.o.
Poleg teh štejejo za povezane osebe tudi:
predsednik, namestnik predsednika in člana upravnega odbora družbe: Aleš Škerlak, Simon
Mastnak, Matjaž Albreht in Igor Taljat,
predsednik, namestnik predsednika in člani upravnega odbora obvladujoče družbe: Zvone
Taljat, Ivan Pušnik, Aleš Škerlak, Simon Mastnak, Dean Čendak, Bojan Papič, Branko
Drobnak in Aleksander Mavko,
ožji družinski člani navedenih.

Stanje terjatev in obveznosti do povezanih oseb na dan 31. 12. 2015 (v EUR):

Povezane osebe
ALTA konto d.o.o.
ALTA Skladi d.d.

Obveznosti
iz
poslovanja
0
7.027

Terjatve iz
poslovanja

Dana
posojila

Dobljena
posojila

0

0

13.513

0

0

0

44.668

19.012

135.118

0

ALTA Svetovanje d.o.o.

0

117

29.027

0

Publikum d.d.

0

2.440

0

0

PUBLIKUM HOLDING d.o.o.

0

0

0

0

Publikum Korpfin d.o.o.
Člani upravnega odbora in z njimi povezane
osebe

0

0

0

0

0

51.377

0

0

ALTA Skupina d.d.
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Stanje terjatev in obveznosti do povezanih oseb na dan 31. 12. 2014 (v EUR):

Povezane osebe

Obveznosti
iz
poslovanja
0
7.027

Terjatve iz
poslovanja

ALTA konto d.o.o.
ALTA Skladi d.d.

Dana
posojila

Dobljena
posojila

0

0

1.701

4.149

0

ALTA Skupina d.d.

0

16.806

265.269

0
0

ALTA Svetovanje d.o.o.

0

523

25.024

0

Publikum d.d.

0

2.440

0

0

PUBLIKUM HOLDING d.o.o.

0

9.340

0

0

36.600

0

0

0

8

64.300

0

0

Publikum Korpfin d.o.o.
Člani upravnega odbora in z njimi povezane
osebe

Transakcije med povezanimi osebami v letu 2015 (v EUR):
Povezane osebe
ALTA konto d.o.o.

Poslovni
prihodki

Stroški
poslovanja

Finančni
prihodki

Finančni
odhodki

100

83.001

0

0

ALTA Skladi d.d.

194.837

785

0

0

ALTA Skupina d.d.

46.706

191.885

2.722

0

102

2.319

310

0

1.063

0

0

0

ALTA Svetovanje d.o.o.
Advena d.o.o.
Arima d.o.o.

92

0

0

0

DCC-A d.o.o.

2.659

0

0

0

Gaznafta investments limited

3.467

0

0

0

Glen d.o.o.

3.557

0

0

0

Poslovno svetovanje, Bojan Papič s.p.

4.287

0

0

0

78

0

0

0

1.661

28.179

0

0

723

0

0

0

3.027

0

0

0

Pusnik Consultancy
Publikum d.d.
PUBLIKUM FIN d.o.o.
PUBLIKUM HOLDING d.o.o.
Publikum PDU d.o.o.

163

0

0

0

PUBLIKUM TREZOR d.o.o.

4.400

0

0

0

Siringa d.o.o.
Člani upravnega odbora in z njimi povezane
osebe

21.433

0

0

0

10.177

255.982

0

0
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Transakcije med povezanimi osebami v letu 2014 (v EUR):
Poslovni
prihodki

Povezane osebe
ALTA konto d.o.o.

0

ALTA Skladi d.d.

Stroški
poslovanja

Finančni
prihodki

89.728

Finančni
odhodki

0

0

130.032

8.707

0

0

ALTA Skupina d.d.

730

197.473

3.570

0

ALTA Svetovanje d.o.o.

120

4.102

263

0

Advena d.o.o.

638

0

0

0

126

0

0

0

2.258

0

0

0

Gaznafta investments limited

2.279

0

0

0

Glen d.o.o.

9.959

0

0

0

90

0

0

0

6.144

26.998

0

0

108

0

0

0

PUBLIKUM HOLDING d.o.o.

44.929

3.285

0

0

Publikum Korpfin d.o.o.

30.000

0

0

0

107

0

0

0

5.011

0

0

0

54.585

0

0

0

1.071

219.571

0

0

Arima d.o.o.
DCC-A d.o.o.

Pusnik Consultancy
Publikum d.d.
PUBLIKUM FIN d.o.o.

Publikum PDU d.o.o.
PUBLIKUM TREZOR d.o.o.
Siringa d.o.o.
Člani upravnega odbora in z njimi povezane
osebe

23. Pojasnila v zvezi s tveganji
Upravljanje kapitala
V letih 2014 in 2015 je družba kapitalsko ustreznost izračunavala in mesečno poročala Agenciji za
trg vrednostnih papirjev na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov in na njegovi podlagi
sprejetih podzakonskih aktov.
Izračun kapitala in kapitalskih zahtev po metodologiji navedenih predpisov je v poslovnem delu
poročila, v poglavju Spremljanje in obvladovanje tveganj.
Tržno tveganje
Družba je srednje izpostavljena tržnemu tveganju na podlagi sprememb tečajev vrednostnih
papirjev.
Družba obvladuje tveganja sprememb cen finančnih instrumentov z aktivnim trgovanjem s tržnimi
vrednostnimi papirji in razpršitvijo naložb tako geografsko kot panožno. Ima dogovorjeno
naložbeno politiko in sproti sistematično spremljata vse naložbe.

Sprememba
indeksa v %

Tržni indeksi 2015

Vpliv na dobiček
pred davkom (v
EUR)

NALOŽBA V VZAJEMNI SKLAD SKOZI POSLOVNI IZID
TRŽNI INDEKS EONIA
OBVEZNICE PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI POSLOVNI
IZID
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+/-0,01%

+/- 193

+/-10%

+/- 47.046
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Vpliv na dobiček
pred davkom (v
EUR)

Sprememba
indeksa v %

Tržni indeksi 2014
NALOŽBA V VZAJEMNI SKLAD SKOZI POSLOVNI IZID
TRŽNI INDEKS EONIA
OBVEZNICE PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI POSLOVNI
IZID

+/-0,01%

+/-20

+/-10%

+/- 88.953

Valutno tveganje
Družba je valutnemu tveganju izpostavljena predvsem iz naslova naložb v vrednostne papirje v tuji
valuti, ki jih na bilančni dan ni imela in denarnega stanja v tujih valutah na skrbniškem računu. Pri
vseh drugih postavkah in poslih gre za majhne zneske ali kratek plačilni rok, zato je valutno
tveganje zanemarljivo.
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo
izpolnila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. Družba je kreditnemu tveganju
izpostavljena na naložbeni strani, in sicer na področju naložb v vrednostne papirje, danih posojil in
depozitov ter denarnih sredstev.
Kreditno tveganje družbe glede na geografsko razpršenost in industrijo ni bistvenega pomena, saj
je večina naložb razporejena na enem geografskem področju in industriji.
V zvezi z drugimi finančnimi sredstvi, kot so denarna sredstva in finančna sredstva, opredeljena kot
razpoložljiva za prodajo, izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju izhaja predvsem iz tveganja
neporavnave obveznosti druge pogodbene stranke, pri čemer je najvišja izpostavljenost enaka
knjigovodski vrednosti teh finančnih instrumentov.

(v EUR) 2015

Depoziti in posojila
Finančna sredstva izmerjena po
pošteni vrednosti prek poslovnega
izida

Netvegane
Srednje varne
naložbe
naložbe
(visoka
(srednja
sposobnost
sposobnost
dolžnika)
dolžnika)
0
648.709

Špekulativn
e naložbe
(nižja
spospbnost
dolžnika)
0

Neporavnan
e zapadle
naložbe ali
oslabljene
naložbe
0

2.468.061

0

0

0

Skupaj

648.709

2.468.061

Finančna sredstva razpoložljiva za
prodajo

0

13.151

0

0

13.151

Skupaj

0

3.129.921

0

0

3.129.921

Netvegane
Srednje varne
naložbe
naložbe
(visoka
(srednja
sposobnost
sposobnost
dolžnika)
dolžnika)
0
2.511.574

Špekulativn
e naložbe
(nižja
spospbnost
dolžnika)
0

Neporavnan
e zapadle
naložbe ali
oslabljene
naložbe
0

1.240.935

0

0

(v EUR) 2014

Depoziti in posojila
Finančna sredstva izmerjena po
pošteni vrednosti prek poslovnega
izida

0

Skupaj

2.511.574

1.240.935

Finančna sredstva razpoložljiva za
prodajo

0

20.709

0

0

20.709

Skupaj

0

3.773.218

0

0

3.773.218

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da bo družba naletela na težave pri zbiranju finančnih sredstev,
potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti.
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Družba upravlja likvidnostno tveganje s spremljavo likvidnosti sredstev in obveznosti do virov
sredstev ter načrtovanja denarnih tokov. S tem orodjem upošteva dospelost finančnih naložb in
investicij skupaj z načrtovanimi odlivi, ki so posledica poslovanja. Primanjkljaje denarnih sredstev
družba rešuje z najemanjem posojil pri domačih bankah, kratkoročne presežke pa plasira predvsem
v bančne depozite in posojila družbam v skupini. Plačila za opravljene storitve so predvidljiva in
stabilna, tako da družba nima težav pri zbiranju finančnih sredstev za poravnavo svojih obveznosti.

(v EUR) 2015
Denar
Finančne naložbe po pošteni
vrednosti skozi poslovni izdid
Za
prodajo
razpoložljiva
sredstva
Dolgoročna posojila
Kratkoročna posojila
Skupaj
Posojila in drug obrestovani
dolg

Brez
zapadlosti
5.040

Manj kot
3
mesece
1.565
0

Na
odpoklic

0

0

Več
kot 5
let
0

3-12
mesecev

1-5 let

Skupaj
6.605

2.468.061

0

0

0

0

0

2.468.061

13.151

0

0

0

0

0

13.151

0

0

0

31.721

0

31.721

190.000

0

186.221

239.202

0

0

615.423

2.676.252

1.565

186.221

239.202

31.721

0

3.134.961

0

0

164

0

5.665

0

5.829

Poslovne obveznosti

0

0

614.870

0

0

0

614.870

Skupaj

0

0

615.034

0

5.665

0

620.699

(v EUR) 2014
Denar
Finančne naložbe po pošteni
vrednosti skozi poslovni izdid
Za
prodajo
razpoložljiva
sredstva
Dolgoročna posojila

Brez
zapadlosti
7.908

Manj kot
3
mesece
1.639.250
0

Na
odpoklic

0

0

Več
kot 5
let
0

0

0

1.240.935

0

0

20.709

3-12
mesecev

1.240.935

0

0

0

20.709

0

0

0

0

0

0

167.137

412.893

167.137

0

1-5 let

42.294

Skupaj
1.647.158

0

42.294

0

0

830.030

412.893

42.294

0

3.781.126

Kratkoročna posojila

250.000

Skupaj

1.519.552

1.639.250

Posojila in drug obrestovani
dolg

0

0

0

0

7.485

0

7.485

Poslovne obveznosti

0

0

816.752

0

0

0

816.752

Skupaj

0

0

816.752

0

7.485

0

824.237

Obrestno tveganje
V letih 2014 in 2015 družba ni bila pomembno izpostavljena obrestnemu tveganju.
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24. Dogodki po datumu izdelave bilance stanja
Ocenjujemo, da se po datumu izkaza niso pojavili dogodki, ki bi lahko vplivali na računovodske
izkaze in zaradi katerih bi morali opraviti dodatne postopke, da bi ugotovili, ali so ti dogodki
pravilno prikazani v računovodskih izkazih.

V Ljubljani, 31. marec 2016
Izvršni direktor:
Matjaž Albreht

69 / 74

Izvršni direktor:
Igor Taljat

ALTA Invest d.d.

3.4.

Priloge k računovodskim izkazom po določilih sklepa o poslovnih
knjigah borzno posredniških družb

Priloga k izkazu poslovnega izida – Prihodki in odhodki za katere ima družba dovoljenje
(poslovanje s strankami)
(v EUR)

I-XII 2015

A. PRIHODKI iz dejavnosti borznoposredniških družb
Prihodki iz storitev in poslov v zvezi s finančnimi instrumenti (8/1 člen
ZTFI)
Prihodki iz posredovanja, izvrševanja, gospodarjenja, investicijskega
svetovanja

I-XII 2014

5.355.700

6.087.525

3.504.810

4.014.814

3.126.986

3.802.183

Posredovanje naročil

993.909

1.149.003

Izvrševanje naročil

642.709

994.545

96.426

272.486

1.393.942

1.386.149

0

0

377.824

212.631

0

0

377.824

212.631

0

0

1.460.006

1.588.352

0

0

Neto prihodki iz trgovanja za svoj račun
Gospodarjenje s finančnimi instrumenti
Investicijsko svetovanje
Ostale investicijske storitve
Izvedba prvih ali nadaljnih prodaj z obveznostjo odkupa
Izvedba prvih ali nadaljnih prodaj brez obveznosti odkupa
Upravljanje večstranskih sistemov trgovanja
Pomožne investicijske storitve in posli
Vzajemno priznane finančne storitve
Dodatne finančne storitve

281.461

466.301

Prihodki, povezani z zmanjšanjem oslabitev in rezervacij

109.423

18.058

B. ODHODKI

681.896

666.174

Odhodki iz storitev in poslov v zvezi s finančnimi instrumenti

513.096

537.896

Odhodki v zvezi s KDD-družbo in njej podobnimi organacijami

464.403

492.460

39.499

37.061

9.194

8.375

168.800

128.278

Odhodki v zvezi z borzo VP in njej podobnimi organizacijami
Odhodki v zvezi z organiz., ki opravljajo plaèilni promet
Odhodki, povezani s povečanjem oslabitev in rezervacij
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Priloga k izkazu finančnega položaja – Posredniško poslovanje (poslovanje s strankami)
(v EUR)
SREDSTVA
Terjatve transakcijskega računa za sredstva strank
do strank
do povezanih strank
do drugih strank
do obračunskega računa BPD
do kupcev finančnih instrumentov strank
do oseb v Sloveniji
do oseb v EU izven Slovenije
do oseb v tujini
do računov deviznih sredstev strank
Terjatev računov deviznih sredstev strank
do strank
do povezanih strank
do drugih strank
do kupcev finančnih instrumentov strank
do transakcijskega računa za sredstva strank
Denarna sredstva strank
Denarna sredstva strank na trans. računu za sredstva strank (EUR)
Devizna sredstva strank na računih
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank
do strank
do povezanih strank
do drugih strank
do obračunskega računa BPD
do dobaviteljev finančnih instrumentov strankam
do oseb v Sloveniji
do oseb v EU izven Slovenije
do oseb v tujini
do transakcijskega računa za sredstva BPD
do računov deviznih sredstev strank
Obveznosti računov deviznih sredstev strank
do strank
do povezanih strank
do drugih strank
do dobaviteljev finančnih instrumentov strankam
do oseb v EU izven Slovenije
do oseb v tujini
do transakcijskega računa za sredstva strank
ZUNAJBILANČNA EVIDENCA
Finančni instrumenti, ločeno po storitvah
izvrševanje naročil
gospodarjenje s finančnimi instrumenti
sprejemanje in posredovanje naročil
SKUPAJ NETO SREDSTVA STRANK
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31. 12. 2015

31. 12. 2014

40.567.938
1.595.311
697.591
34.797
662.794
784.650
113.070
317
112.753
0
0
3.644.125
902.309
441.176
461.133
2.741.816
0
35.328.502
24.129.014
11.199.488
40.567.938
25.724.325
24.550.891
711.295
23.839.596
551.810
67.512
159
67.353
0
554.112
0
14.843.613
4.323.742
277.682
4.046.060
10.519.871
10.519.871
0
0

50.153.136
675.039
383.008
2.239
380.769
287.334
4.697
4.697
0
0
0
16.825.641
60.673
0
60.673
16.764.968
0
32.652.456
27.078.003
5.574.453
50.153.136
27.803.659
26.466.728
263.476
26.203.252
417.424
4.223
4.223
0
0
915.284
0
22.349.477
17.424.747
129.913
17.294.834
4.924.730
4.924.730
0
0

2.358.818.786 2.458.987.426
2.207.115.602 2.296.858.740
80.055.534
81.930.398
71.647.650
80.198.288
2.358.818.786 2.458.987.426
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Priloga k izkazu finančnega položaja – Poravnalno poslovanje (poslovanje s strankami)
(v EUR)

31. 12. 2015

31. 12. 2014

SREDSTVA

1.336.460

704.758

Terjatve obračunskega računa BPD

1.336.460

704.758

do transakcijskega računa BPD

0

0

551.810

417.424

784.650

287.334

do transakcijskega računa za sredstva strank
do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.336.460

704.758

Obveznosti obračunskega računa BPD

1.336.460

704.758

Denarna sredstva na obračunskem računu BPD

do transakcijskega računa BPD
do transakcijskega računa za sredstva strank

0

0

784.650

287.334

551.810

417.424

do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije

V Ljubljani, 31. marec 2016

Izvršni direktor:
Matjaž Albreht
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3.5.

Izkaz premoženja strank borzno posredniške družbe na dan 31.
12. 2015
Kotacija - vrsta FI

Borzna kotacija Slovenija - blagajniški in komerc.
zapisi
Borzna kotacija Slovenija - obveznice
Borzna kotacija Slovenija - prednostne delnice
Borzna kotacija Slovenija - redne delnice

Posredovanje v
EUR

Delež
(%)

Gospodarjenje v
EUR

Delež
(%)

Skupaj v EUR

Delež
(%)

5.735.444,88

0,25

1.929.894,56

1,82

7.665.339,44

0,32

55.391.450,60

2,42

5.143.576,22

4,84

60.535.026,82

2,53

290.574,60

0,01

0,00

0,00

290.574,60

0,01

914.765.622,04

39,99

6.108.898,79

5,75

920.874.520,83

38,47

Borzna kotacija Slovenija - zakladne menice

99.773,00

0,00

0,00

0,00

99.773,00

0,00

Netržni vrednostni papirji Slovenija - blagajniški
in komerc. zapisi

371.735,60

0,02

0,00

0,00

371.735,60

0,02

Netržni vrednostni papirji Slovenija - obveznice

15.719.572,31

0,69

3.298.215,25

3,10

19.017.787,56

0,79

Netržni vrednostni papirji Slovenija - prednostne
delnice

6.350.693,11

0,28

0,00

0,00

6.350.693,11

0,27

Netržni vrednostni papirji Slovenija - redne
delnice

1.208.388.647,34

52,82

303.079,00

0,29

1.208.691.726,34

50,49

Netržni vrednostni papirji Slovenija - vzajemni
skladi

2.088,75

0,00

23.280.796,90

21,91

23.282.885,65

0,97

Borzna kotacija Avstralija - redne delnice

98.083,06

0,00

0,00

0,00

98.083,06

0,00

475.088,30

0,02

0,00

0,00

475.088,30

0,02

Borzna kotacija Belgija - redne delnice

156.764,31

0,01

0,00

0,00

156.764,31

0,01

Borzna kotacija BIH - delnice IDov

274.916,19

0,01

0,00

0,00

274.916,19

0,01

Borzna kotacija Avstrija - redne delnice

Borzna kotacija BIH - redne delnice
Borzna kotacija BIH - RS - delnice IDov
Borzna kotacija BIH - RS - prednostne delnice

2.518.772,45

0,11

2,06

0,00

2.518.774,51

0,11

390.062,91

0,02

0,00

0,00

390.062,91

0,02

151.833,24

0,01

0,00

0,00

151.833,24

0,01

Borzna kotacija BIH - RS - redne delnice

1.455.561,21

0,06

0,00

0,00

1.455.561,21

0,06

Borzna kotacija Bolgarija - redne delnice

17.288,01

0,00

0,00

0,00

17.288,01

0,00

Borzna kotacija Črna gora - delnice IDov

32.985,42

0,00

0,00

0,00

32.985,42

0,00

Borzna kotacija Črna gora - redne delnice

1.047.369,24

0,05

0,00

0,00

1.047.369,24

0,04

Borzna kotacija Danska - redne delnice

157.863,88

0,01

30.491,13

0,03

188.355,01

0,01

Borzna kotacija Finska - redne delnice

203.558,89

0,01

0,00

0,00

203.558,89

0,01

Borzna kotacija Francija - ETF

16.362,17

0,00

8.413.665,88

7,92

8.430.028,04

0,35

Borzna kotacija Francija - prednostne delnice

4.986,52

0,00

0,00

0,00

4.986,52

0,00

2.706.092,01

0,12

1.209.577,27

1,14

3.915.669,27

0,16
0,00

Borzna kotacija Francija - redne delnice
Borzna kotacija Grčija - redne delnice
Borzna kotacija Hong Kong - redne delnice
Borzna kotacija Hrvaška - prednostne delnice
Borzna kotacija Hrvaška - redne delnice
Borzna kotacija Indonezija - redne delnice
Borzna kotacija Irska - redne delnice

6.777,72

0,00

0,00

0,00

6.777,72

175.671,54

0,01

0,00

0,00

175.671,54

0,01

14.810,16

0,00

0,00

0,00

14.810,16

0,00

2.001.887,59

0,09

0,00

0,00

2.001.887,59

0,08

190,33

0,00

0,00

0,00

190,33

0,00

1.931,40

0,00

0,00

0,00

1.931,40

0,00

20.010,80

0,00

0,00

0,00

20.010,80

0,00

Borzna kotacija Italija - redne delnice

83.516,37

0,00

43.552,08

0,04

127.068,45

0,01

Borzna kotacija Izrael - redne delnice

68.510,02

0,00

0,00

0,00

68.510,02

0,00

294.048,72

0,01

0,00

0,00

294.048,72

0,01

Borzna kotacija Južna Koreja - redne delnice

10.548,26

0,00

0,00

0,00

10.548,26

0,00

Borzna kotacija Kanada - redne delnice

169.149,67

0,01

0,00

0,00

169.149,67

0,01

Borzna kotacija Kanada - redne delnice

21.021,00

0,00

0,00

0,00

21.021,00

0,00

Borzna kotacija Luxemburg - ETF

6.443,32

0,00

0,00

0,00

6.443,32

0,00

Borzna kotacija Luxemburg - redne delnice

4.389,62

0,00

0,00

0,00

4.389,62

0,00

364.348,39

0,02

0,00

0,00

364.348,39

0,02

2.963.950,29

0,13

0,00

0,00

2.963.950,29

0,12

114.373,77

0,00

0,00

0,00

114.373,77

0,00

385.343,72

0,02

433.616,00

0,41

818.959,72

0,03

Borzna kotacija Italija - ETF

Borzna kotacija Japonska - redne delnice

Borzna kotacija Madžarska - redne delnice
Borzna kotacija Makedonija - redne delnice
Borzna kotacija Nemčija - Certifikati
Borzna kotacija Nemčija - ETF
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Borzna kotacija Nemčija - opcije
Borzna kotacija Nemčija - prednostne delnice
Borzna kotacija Nemčija - redne delnice
Borzna kotacija Nizozemska - Certifikati
Borzna kotacija Nizozemska - ETF
Borzna kotacija Nizozemska - redne delnice

2.667,50

0,00

0,00

0,00

2.667,50

140.890,57

0,01

0,00

0,00

140.890,57

0,00
0,01

7.816.966,42

0,34

955.993,89

0,90

8.772.960,32

0,37

5.185,40

0,00

0,00

0,00

5.185,40

0,00

97.355,14

0,00

0,00

0,00

97.355,14

0,00

207.390,95

0,01

1.019.574,68

0,96

1.226.965,62

0,05

Borzna kotacija Norveška - redne delnice

156.491,85

0,01

7,97

0,00

156.499,82

0,01

Borzna kotacija Nova Zelandija - obveznice

28.892,05

0,00

0,00

0,00

28.892,05

0,00

29.789,81

0,00

0,00

0,00

29.789,81

0,00

Borzna kotacija Romunija - redne delnice
Borzna kotacija Singapur - redne delnice

43,51

0,00

0,00

0,00

43,51

0,00

Borzna kotacija Srbija - obveznice

16.565,06

0,00

0,00

0,00

16.565,06

0,00

Borzna kotacija Srbija - prednostne delnice

62.513,78

0,00

0,00

0,00

62.513,78

0,00

1.351.415,02

0,06

31,25

0,00

1.351.446,27

0,06

1.193,40

0,00

0,00

0,00

1.193,40

0,00

Borzna kotacija Srbija - redne delnice
Borzna kotacija Španija - pravice
Borzna kotacija Španija - redne delnice

511.262,11

0,02

0,00

0,00

511.262,11

0,02

Borzna kotacija Švedska - redne delnice

3.272,59

0,00

0,00

0,00

3.272,59

0,00
0,00

Borzna kotacija Švica - ETF
Borzna kotacija Švica - redne delnice
Borzna kotacija Turčija - redne delnice
Borzna kotacija Velika Britanija - ETF
Borzna kotacija Velika Britanija - obveznice
Borzna kotacija Velika Britanija - redne delnice
Borzna kotacija ZDA - Certifikati
Borzna kotacija ZDA - ETF
Borzna kotacija ZDA - nakupni boni
Borzna kotacija ZDA - pravice

10.159,46

0,00

0,00

0,00

10.159,46

2.605.349,63

0,11

990.550,25

0,93

3.595.899,89

0,15

12.377,62

0,00

0,00

0,00

12.377,62

0,00

247.592,27

0,01

91.587,67

0,09

339.179,94

0,01

7.755.445,86

0,34

6.350.534,24

5,98

14.105.980,11

0,59

1.711.434,37

0,07

2.789.920,39

2,63

4.501.354,76

0,19
0,00

32,24

0,00

0,00

0,00

32,24

1.865.376,53

0,08

11.255.160,07

10,59

13.120.536,60

0,55

19.619,95

0,00

0,00

0,00

19.619,95

0,00

165,34

0,00

0,00

0,00

165,34

0,00

72.672,34

0,00

0,00

0,00

72.672,34

0,00

30.359.739,98

1,33

6.405.645,46

6,03

36.765.385,44

1,54

10.471,20

0,00

0,00

0,00

10.471,20

0,00

85,42

0,00

0,00

0,00

85,42

0,00

70.551,06

0,00

132,90

0,00

70.683,96

0,00

6.917,56

0,00

0,00

0,00

6.917,56

0,00

3,93

0,00

0,00

0,00

3,93

0,00

53.249,58

0,00

1.029,92

0,00

54.279,50

0,00

Dobroimetje pri BPD

5.549.025,73

0,24

1.644.031,99

1,55

7.193.057,72

0,30

Dobroimetje pri TUJI BPD

3.398.638,68

0,15

24.533.492,00

23,09

27.932.130,68

1,17

2.287.710.916,64

100,00

106.233.057,82

100,00

2.393.943.974,46

100,00

Borzna kotacija ZDA - prednostne delnice
Borzna kotacija ZDA - redne delnice
Netržni vrednostni papirja ZDA - obveznice
Netržni vrednostni papirja ZDA - pravice
Netržni vrednostni papirja ZDA - redne delnice
Netržni vrednostni papirji
delnice

Hrvaška -

redne

Netržni vrednostni papirji BIH - delnice IDov
Netržni vrednostni papirji BIH - redne delnice

SKUPAJ PREMOŽENJE STRANK

V Ljubljani, 31. marec 2016

Izvršni direktor:
Matjaž Albreht
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