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GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

SPLOŠNE INFORMACIJE
PREDSTAVITEV DRUŽBE

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d. je bila ustanovljena 22.11.1996 in
vpisana v sodni register pod. opr. št. Srg 04/10588700 pri Okrožnem sodišču v Kranju.
Osnovni kapital družbe znaša 830.412,29 EUR.
Firma družbe:
Skrajšano ime firme:
Sedež:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Matična številka družbe:
Davčna številka:
Dejavnost po SKD:
TRR:
TRR - sredstva strank:
TRR – poravnalni:

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.
GBD BPD d.d.
Koroška cesta 5, 4000 Kranj, Slovenija
04 280 10 00
04 280 10 12
info@gbd.si
5943086
46365877
66.120 posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in
borznim blagom
SI56 0313 8100 0023 424, odprt pri SKB d.d. Ljubljana
SI56 0600 0214 4422 076, odprt pri Banki Celje d.d.
SI56 0150 2000 7250 097, odprt pri Banki Slovenije
SI56 0150 3000 7250 048, odprt pri Banki Slovenije

GBD BPD je nastala leta 1996 in je še vedno edina borznoposredniška družba s
sedežem na Gorenjskem. Od ustanovitve naprej je družba stalni član Ljubljanske
borze. Družba se uvršča med večje borznoposredniške družbe v Sloveniji, tako po
prometu kot tudi po številu transakcij na LJSE.
GBD BPD je članica KDD Klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana in članica
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. GBD BPD ima dovoljenje Agencije za trg
vrednostnih papirjev za opravljanje storitev, ki jih v skladu z določbami Zakona o trgu
finančnih instrumentov (ZTFI) lahko opravlja borznoposredniška družba v Sloveniji.
ORGANI DRUŽBE

Družba ima enotirni sistem upravljanja.
Organi družbe so skupščina in upravni odbor.
Upravni odbor družbe sestavljajo Ani Klemenčič, predsednica, Boris Eržen, član,
Jožica Vavpotič Srakar, članica in Blaž Pipp (do 16.08.2011), član.
Izvršna direktorja Blaž Pipp (do 16. 8. 2011), Urh Bahovec (od 25. 11. 2011) in Jožica
Vavpotič Srakar imata dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje
funkcije člana uprave borzno posredniške družbe v dvotirnem sistemu oziroma za
izvršnega direktorja v enotirnem sistemu upravljanja.
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POSLANSTVO

Poslanstvo GBD BPD je omogočiti doseganje osebnih in poslovnih ciljev naših strank,
zaposlenih, lastnikov in okolja.
V GBD BPD verjamemo, da so VARNOST, STROKOVNOST in DONOSNOST tista načela,
ki se jih mora držati vsak dober finančni svetovalec. Odgovorni smo za uspešnost
naložb svojih strank.

STRATEGIJA

Družba je usmerjena k najširšemu krogu prebivalstva, podjetij in institucionalnih
investitorjev. Strategijo uresničujemo s široko ponudbo različnih finančnih
instrumentov in investicijskih storitev od upravljanja, postopnega varčevanja in
investiranja do specializirane ponudbe GBD OnLine trgovanja s podporo FINport
analiz in signalov.
OBSEG DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV V ZVEZI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI

Družba opravlja naslednje storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, oz. ima dovoljenje
Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje naslednjih storitev:
• 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,
• storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev,
• storitve v zvezi z prevzemi,
• storitve v zvezi z uvedbo vrednostnih papirjev v javno trgovanje.
GBD BPD opravlja zgornje storitve na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih
papirjev, z dne 27.2.2002. Družba je leta 2005 s strani Agencije za trg vrednostnih
papirjev prejela Sklep o izdaji dovoljenja za trgovanje z vrednostnimi papirji za lastni
račun.
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UPRAVNI ODBOR

IZVRŠNI
DIREKTOR

IZVRŠNI
DIREKTOR
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SVETOVALEC ZA SKLADNOST

RAČUNOVODJA
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POSREDOVANJE IN
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VODJA PROJEKTOV
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Organizacijska struktura GBD BPD je razvidna iz grafičnega prikaza na prejšnji
strani. GBD BPD sestavljajo naslednje organizacijske enote:
-

UPRAVNI ODBOR
IZVRŠNA DIREKTORJA
SVETOVALEC ZA SKLADNOST
NOTRANJA REVIZIJA
RAČUNOVODSTVO
ODDELEK BORZNEGA POSREDOVANJA IN UPRAVLJANJA
ODDELEK PODPORE POSLOVANJA in UPRAVLJANJA S TVEGANJI
ODDELEK POSLOVALNICA LJUBLJANA
SAMOSTOJNI VODJA PROJEKTOV.

Funkcija upravljavca tveganj v GBD BPD se izvaja znotraj obstoječe organizacijske
strukture družbe, z nalogami predvsem na področju priprave notranjih aktov,
spremljanja dobre prakse in njune implementacije v družbo ter zagotavljanja
obvladovanja tveganj.
GBD poslovalnica Ljubljana se nahaja na Tivolski cesti 48, Ljubljana.
Ob koncu poslovnega leta 2011 je GBD BPD zaposlovala 27 delavcev.

LASTNIŠKA STRUKTURA

Na dan 31.12.2011 so bili imetniki delnic GBD BPD d.d. naslednji:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
Skupaj

Firma oz. ime lastnika
Divida d.o.o.
Kapitalija d.o.o.
Klemenčič Zoran
Skodlar Franc
Štern d.o.o.
Ani Klemenčič
Invest AB d.o.o.
Prah Milan
Aleš Marija
Grzetič Jaša
Klemenčič Rebeka

Količina delnic v lotih
36000
36000
36000
27998
19000
17962
17920
4440
3600
40
40
199.000

Delež v kapitalu (%)
18,09
18,09
18,09
14,07
9,55
9,03
9,00
2,23
1,81
0,02
0,02
100,00

Delnice GBD BPD (z oznako GBDR in GBDR1) so izdane v nematerializirani obliki in
vpisane v register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Klirinško depotni
družbi d.d. v Ljubljani.
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PODATKI O IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH

GBD BPD je imela na dan 31.12.2011 naslednjo strukturo in vrednost delnic:
PODATKI O IZDANIH VP GBD BPD d.d.

2011

2010

2009

1

Vrsta VP

Delnice GBDR

Delnice GBDR

Delnice GBDR

2

Število VP

199.000

199.000

180.000

3

Nominalna vrednost

kosovne

kosovne

kosovne

4

Knjigovodska vrednost v EUR

5,35 oz. 5,45 EUR brez
8,66 oz. 8.36 EUR
prevrednotenja
brez prevrednotenja

7,88 oz. 7,51 EUR
brez prevrednotenja

Osnovni kapital GBD BPD d.d. je razdeljen na 199.000 kosovnih delnic, ki so izdane v
nematerializirani obliki v KDD Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Knjigovodska
vrednost delnic je na dan 31.12.2011 znašala 5,45 EUR oz. 5,35 EUR, če upoštevamo
zmanjšanje kapitala zaradi prevrednotenja.
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POROČILO IZVRŠNIH DIREKTORJEV DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2011
Leto 2011 je bilo zaznamovano z vrsto enkratnih dogodkov, ki so pomembno vplivali
na dogajanje na kapitalskih trgih. V začetku leta so se v nekaterih muslimanskih
državah začele ljudske vstaje, katerih posledica je bila rast cen nafte in surovin.
Sledil je potres in cunami na Japonskem, ki je predvsem zaradi dogajanj v jedrski
elektrarni pretresel tretje največje gospodarstvo na svetu. Japonski indeks Nikkei je
v prvih dneh katastrofe izgubil 20 %, nemški DAX 10 % in ameriški S&P dobrih 5 %.
Največji vpliv na kapitalske trge pa je imela sredi leta Grčija.
Prepočasno in neučinkovito grško spopadanje z varčevalnimi ukrepi so bila
znamenja, da prvotna pomoč ne bo zadostovala in da bo potrebna dodatna pomoč, ki
se bo odrazila preko odpisa določenega dela dolga in podaljševanja dobe odplačevanj
preostalega dolga. Poleg Grčije pa sta za mednarodno pomoč zaprosili še Irska in
Portugalska. Obrestna mera novega zadolževanja teh dveh držav je postala
nevzdržno visoka, saj je znašala več kot 8 %. Evropska unija je tako imela sredi leta
tri države, ki niso bile sposobne same servisirati dolga.
Stanje svetovnega gospodarstva se je z avgustom bistveno poslabšalo, kar se je
kazalo v padcu vseh svetovnih delniških indeksih. Nemški Dax je v tretjem četrtletju
upadel za dobrih 25 %, medtem ko je ameriški indeks S&P upadel bistveno manj, in
sicer za 15 %. Glavni zaviralci gospodarske rasti so bili upad zaupanja podjetij,
nejasnost politike ter neodločnost pri reševanju evropske dolžniške krize
prezadolženih držav.
Dvomi o obvladljivosti državnih dolgov so tako načeli zaupanje v evro, da so se
nekateri spraševali, ali skupna evropska valuta sploh lahko preživi. Zaupanje v evro
se je povrnilo s postavitvijo obrambnega zidu v obliki začasnega reševalnega sklada
EFSF oziroma njegovega naslednika, stalnega reševalnega sklada ESM. Evropski
voditelji so tudi prišli do spoznanja, da za obstoj evra ni dovolj le monetarna unija na
podlagi ohlapnih maachrtiskih kriterijev, temveč da bo potrebna tudi fiskalna unija po
strogem nemškem okusu. Mario Draghi, novi predsednik Evropske centralne banke
(ECB), je že takoj na začetku mandata znižal ključno obrestno mero za 0,50 odstotne
točke na en odstotek. ECB je decembra bankam na območju evra omogočila za tisoč
milijard evrov poceni posojil. Tako so lahko španske in italijanske banke kupovale
obveznice svojih držav in zmanjšale pritisk nanje. Ker ECB obveznic ne sme kupovati
(razen na sekundarnem trgu), je ECB financirala države po takšnem obvodu. Z
rekordno nizko obrestno mero je skušala ECB olajšati gospodarsko okrevanje držav z
območja evra.
Razlike v rasti gospodarske aktivnosti med posameznimi državami članicami EU so
se lani močno povečale, saj se je padec BDP še poglobil v državah, ki jih je dolžniška
kriza najbolj prizadela, v nekaterih novih državah članicah EU (Madžarska, Poljska)
pa se je rast, v primerjavi z letom prej, še pospešila. Prav tako so relativno visoke
stopnje gospodarske rasti, podobno kot v letu prej, beležile nekatere izvozno
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usmerjene države (Nemčija, Avstrija, Finska, Slovaška, Švedska). Gospodarska
aktivnost se je lani pospešila tudi v državah na območju nekdanje Jugoslavije.
Stranke GBD Gorenjske borznoposredniške družbe imajo v svojih portfeljih še vedno
veliko slovenskih naložb. Družba je tako v veliki meri odvisna predvsem od dogajanj
na domačem kapitalskem trgu in gospodarstvu. V Sloveniji so se razmere v lanskem
letu v obeh segmentih poslabšale. Okrevanje gospodarske aktivnosti je bilo
prekinjeno. Močnemu padcu v letu 2009 je leta 2010 sledila le skromna gospodarska
rast (1,4 %), v letu 2011 pa se je bruto domači proizvod ponovno znižal (-0,2 %).
Znižanje gospodarske aktivnosti je poslabšalo razmere na trgu dela. Število
brezposelnih je bilo konec leta najvišje v zadnjih nekaj letih, posledično se je znižala
zasebna in tudi državna potrošnja. Poleg tega se je kreditna aktivnost domačih bank
lani močno znižala (kreditni krč), zaradi česar se je poslabšala dostopnost do virov
financiranja. Slabo stanje javnih financ je v okolju splošnega zaostrovanja na trgih
obveznic držav evrskega območja konec leta privedlo do dviga zahtevane donosnosti
na slovenske 10-letne obveznice nad 7 %. Slednje nas je po tem kriteriju uvrstilo med
t.i. PIIGS države, kar je oznaka za prezadolžene evropske države. Dogajanje v
gospodarstvu se je posledično odrazilo na domačem kapitalskem trgu. Delniški
indeks SBITOP se je tekom leta znižal za več kot 30 %, kar je bil največji padec od
začetka gospodarske krize v letu 2008.
Poslovanje družbe v 2011
Zaradi pretresov na kapitalskih trgih so bili ključni svetovni delniški indeksi z izjemo
ameriškega konec leta 2011 nižje kot na začetku leta. Nemški delniški indeks DAX je
na primer padel za 14,7 %, japonski Nikkei za 17,3 %, hongkonški Hang Seng za -19,8
% in srednjeevropski CEESEG za -30,0 %. Le ameriški indeks Dow Jones je bil na dan
31.12.2011 višji za 5,6 % v primerjavi z začetkom leta. Slovenski indeks je imel v letu
2011 enega največjih padcev na svetu, saj se je znižal za 30,7 %.
Delniški indeksi na trgih nekdanje Jugoslavije so imeli v letu 2011 prav tako izrazit
trend padanja. Srbski indeks Belex15 je bil konec leta 2011 nižji za 23,0 %, hrvaški
indeks Cro10 za 14,9 %, makedonski MBI za 13,3 % in bosanski BIRS za 6,4 %.

Računovodski izkazi družbe za 2011

Izkaz poslovnega izida
Nadaljnje slabšanje razmer na kapitalskem trgu je močno vplivalo na poslovanje
družbe tako, da so čisti prihodki od prodaje GBD BPD, d.d., v letu 2011 znašali 84 %
prihodkov iz leta 2010, to je 1,224.506 EUR v primerjavi z 1,455.817 EUR iz leta poprej.
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Prihodki so močno upadli na segmentu prihodkov od storitev borznega posredovanja
v državi, kjer beležimo 27 %-ni padec prihodkov glede na predhodno leto (že v letu
2010 je bil padec na tem segmentu največji, približno 22 %). Prihodki na segmentu
prodaje na tujem trgu pa so bili 15 % večji kot v letu 2010. Podatki nas pripeljejo do
zaključka, da se je aktivnost naših strank na strani borznega posredovanja in
gospodarjenja doma zmanjšala v primerjavi z letom 2010 za dobrih 20 %, medtem ko
se je aktivnost strank na strani borznega posredovanja in gospodarjenja v tujini v letu
2011 povečala za dobrih 15 % v primerjavi z letom poprej. To potrjuje pravilno
usmeritev družbe, da ponuja strankam storitve v tujini.
Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2011 upadli za skoraj 30 %, kot rezultat
prizadevanj za čim bolj učinkovito znižanje stroškov. Stroški dela so se v letu 2011
znižali za skoraj 8 % glede na leto 2010, kar je pričakovano, glede na to, da so je
struktura plač spremenila. V letu 2012 družba načrtuje precejšnje znižanje stroškov
dela glede na leto 2011, in sicer zaradi zmanjšanja števila zaposlenih.
Družba je v letu 2011 beležila le 6.026 EUR drugih prihodkov, v primerjalnem letu
2010 pa je bilo drugih prihodkov kar 882.954 EUR, in sicer iz naslova porabe posebnih
rezervacij po sklepu na podlagi 124. člena ZTFI. Slednje je tudi vzrok, da primerjava
čistega poslovnega izida družbe GBD BPD, d.d., za leti 2011 in 2010 ne daje prave
slike o uspešnosti poslovanja družbe.
Čisti poslovni izid GBD BPD. d.d., je bil v letu 2011 negativen in je znašal 578.068 EUR,
v letu 2010 pa je bil pozitiven v višini 55.020 EUR.

Bilanca stanja
Vrednost sredstev v bilanci stanja je na dan 31.12.2011 znižala 1,758.290 EUR in se je
znižala za 28 % glede na stanje na dan 31.12.2010, ko je bila izkazana v višini
2,435.061 EUR. Dolgoročna sredstva družbe so v letu 2011 upadla za 24 % v
primerjavi z letom poprej, predvsem na račun obračunane amortizacije. Na dan
31.12.2011 družba nima več dolgoročnih finančnih naložb, dolgoročne poslovne
terjatve pa so se povečale za 19 % in znašajo 61.464 EUR.
Kratkoročna sredstva družbe so na dan 31.12.2011 znašala 1,131.480 EUR, kar
pomeni da so upadla skoraj za 30 % glede na zadnji dan leta 2010, ko so znašala
1,610.584 EUR, in sicer predvsem na račun padca kratkoročnih finančnih naložb za 10
%. Močno pa so se znižale tudi kratkoročne poslovne terjatve (za cca 18 %).
Obveznosti do virov sredstev in rezervacije (brez kapitala) so na dan 31.12.2011
znašale 693.873 EUR, kar je 2 % manj kot na zadnji dan leta 2010, ko so znašale
710.990 EUR.
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Kapital družbe je na dan 31.12.2011 znašal 1,064.417 EUR, kar pomeni 38 %
zmanjšanje glede na stanje na začetku leta. Na znižanje v višini 659.654 EUR je v
največji meri vplivala čista izguba poslovnega leta 2011 v višini 578.068 EUR, pa tudi
zmanjšanje posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala iz naslova
prevrednotenja finančnih naložb v višini 81.586 EUR.
Poslovanje družbe na Ljubljanski borzi
GBD BPD je članica Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. že od ustanovitve
družbe leta 1996 dalje. Od leta 1996 je GBD BPD med vodilnimi člani LJSE tako po
prometu, še posebej pa po številu poslov.
Leto 2011 je bilo za LJSE eno najslabših. Indeks SBI TOP (slovenski blue chip indeks)
je namreč padel v tem obdobju za 30,67 %. Najvišjo vrednost je indeks dosegel
25.3.2011, in sicer pri 852,44 točkah, najnižjo 25.12.2011 pri 569,12 točkah, medtem
ko je povprečna vrednost indeksa v letu 2011 znašala 726,28 točk. Število izdajateljev
na vseh kotacijah je v letu 2011 padlo z 88 na skupno 76, število članov pa se je
povečalo za dva nova člana. Promet v letu 2011 se je glede na leto 2010 ponovno
zmanjšal. Na celotni borzni kotaciji je promet z vsemi papirji v celem letu znašal
470,1 mio EUR, kar predstavlja 4,5-odstotni upad glede na predhodno leto. V prvi
kotaciji je bila najprometnejša Krka pred Mercatorjem in Petrolom. V standardni
kotaciji je po prometu prednjačila Zavarovalnica Triglav pred Salusom in
Pozavarovalnico Savo, v vstopni kotaciji pa Helios, Cinkarna Celje in KD Group. SOS2E
je bila tudi v letu 2011 najprometnejša obveznica z 30 milijoni evri prometa in skoraj
49,8-odstotnim deležem prometa v segmentu obveznic. Od vseh papirjev na vseh
kotacijah je bila najprometnejša delnica Krke (173 mio EUR), sledijo obveznica
Mercator (90,0 mio EUR) in nato obveznice SOS2E (30,0 mio EUR).
Od članov je v 2011 največ prometa na LJSE dosegla Alta invest, sledi Unicredit banka
in Ilirika. GBD BPD je po prometu z 46 mio EUR oz. 5,3 % vsega prometa dosegla 8.
mesto od 27 članov. V primerjavi s predhodnim letom je imela GBD BPD za 25 mio
EUR manj prometa, poleg tega pa je izgubila dve mesti po prometu članov LJSE. Če
pa upoštevamo promet članov na LJSE brez svežnjev, pa GBD dosega celo 4. mesto,
kajti naš delež v segmentu svežnjev je zanemarljiv. Dejstvo je, da ta podatek pove več
o dejanskem prometu, saj večina članov s svežnji trguje za svoje povezane družbe.
Promet članov na LJSE v 2011:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Član
ALTA INVEST
UNICREDIT BANK
ILIRIKA
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
KD BANKA
NOVA KBM
PERSPEKTIVA BPD
GBD BPD
KBC SECURITIES
ABANKA VIPA

Skupaj
Navadni posli v EUR
Posli s svežnji v EUR
BTS v EUR
62,603.961
118,515.956
91,035.270
19,137.891
40,638.350
34,334.836
70,520.545
2,362.080
29,028.355
26,508.111
22,865.868
29,529.725
28,558.683
22,683.464
46,580.097
3,393.180
44,992.200
1,357.626
37,838.509
2,771.772

preko % od prometa
preko BTS
181,119.917
19,3%
110,173.161
11,7%
74,973.186
8,0%
72,882.625
7,8%
55,536.466
5,9%
52,395.594
5,6%
51,242.146
5,5%
49,973.276
5,3%
46,349.826
4,9%
40,610.280
4,3%
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Poslovanje družbe na tujih trgih
V letu 2011 je bila večina tujih delniških indeksov pod negativnim pritiskom. Kljub
padcem na tujih trgih pa so bile provizije od trgovanja na tujih trgih v lanskem letu
višje kot v predhodnem letu za dobrih 15 %. Skupne provizije tujih trgov so bile v letu
2011 sicer še vedno bistveno nižje od tistih v letu 2009.
Gibanje provizije na tujih trgih:
v EUR

Skupna provizija

Skupaj 2011

Skupaj 2010

Skupaj 2009

Indeks
2011/2010

232.604

201.520

392.664

115,42

Skupaj smo v letu 2011 zabeležili 232.604 EUR provizij, doseženih s posredovanjem
na tujih trgih. Provizija se je glede na leto 2010 povečala za 15,42 %. Nekaj več kot 83
% vseh pobranih provizij, izhaja iz trgovanja pri partnerju ViTrade.
Na tujini smo v letu 2011 v izvršitev posredovali 25.251 naročil, od tega je bilo 23.911
naročil tudi izvršenih, kar znaša kar 94,69 % od vseh naročil. Daleč največ naročil
imamo na borzi v Frankfurtu, nato si sledita borzi NASDAQ in NYSE. Največji trije trgi
predstavljajo kar 93,9 % vseh naročil (89,9 % vsega prometa). Balkanske borze so v
letu 2011 imele zgolj 4,8-odstotni delež v skupnem številu naročil (5,4 % vsega
prometa).
LETO
2011

št.
naročil

% naročil

AMEX

16

0,06%

BLSE

717

2,84%

10

0,04%

178

0,70%

1

0,00%

BOLSE
BSE
BUKSE
FSE

11.636

46,08%

ISE

1

0,00%

LSE

1

0,00%

LUXSE

4

0,02%

NASDAQ

7.147

28,30%

NYSE

4.929

19,52%

OSE

2

0,01%

PSE

3

0,01%

SASE

197

0,78%

SSE

64

0,25%

STE

271

1,07%

VSE

3

0,01%
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XET
ZSE

11

0,04%

59

0,23%

TUJINA

25.251

izvršenih

23.911

94,69%

Organizacija poslovanja družbe v 2011

GBD BPD je na področju borznega posredovanja še vedno jasno usmerjena v
prihodnost internetnega trgovanja. Že vrsto let nudimo strankam GBD OnLine sistem
trgovanja na Ljubljanski borzi. Za trgovanje na tujih trgih pa omogočamo strankam
spletno trgovanje preko partnerja Vitrade (za širitev poslovanja, pa bi bilo potrebno
GBD OnLine sistem nadgraditi tako, da bi omogočal trgovanje tudi na tujih borzah).

Finančni portal FINport je prvi slovenski portal, ki združuje informacije, analize in
možnost trgovanja za domači trg, razvite svetovne kapitalske trge in Balkan.
Implementirane vsebine se na portal uvažajo dnevno (sproti) iz renomiranih domačih
in tujih virov ter so na voljo uporabnikom v slovenskem jeziku. Od leta 2010 je portal
vključen v spletni trgovalni sistem GBD OnLine. Strankam ga nudimo brezplačno, kot
dodano vrednost, v sklopu GBD OnLine, v prihodnje pa bo sestavni del enotnega
portala GBD. Namenjen je pravnim in fizičnim osebam, ki samostojno trgujejo,
analitikom in tistim, ki želijo biti na tekočem z dogajanji na kapitalskih trgih doma in
po svetu. Uporabljajo pa ga tudi vzgojno izobraževalne institucije za namene
izobraževanja otrok in mladine. Ko se bodo razmere na kapitalskih trgih uredile,
bomo lahko ta produkt dodatno tržili in ga dopolnili z vsebinami, po katerih bo
povpraševanje.
Na GBD OnLine sistemu smo v letu 2011 pridobili 252 novih uporabnikov. Celotno
število uporabnikov tega sistema pa se je na letni ravni precej zmanjšalo (za 1.035
uporabnikov), predvsem na račun zapiranja praznih KDD računov. Tako je skupno
število uporabnikov sedaj 5.750.
Na gospodarjenju oz. upravljanju premoženja se je vrednost sredstev v letu 2011
zmanjšala za 19,5 % glede na leto 2010. Vzrok za tako veliko zmanjšanje je v padcu
večine svetovnih indeksov na kapitalskih trgih. Posledično je zaradi povečanja
negotovosti na kapitalskih trgih in strahu ter nezaupanja pri posameznih investitorjih
prišlo tudi do večjega odliva sredstev iz upravljanja oziroma prekinitev pogodb o
upravljanju.
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Sredstva na upravljanju v zadnjem letu (v mio EUR)
18,00
17,00

17,58

16,39

16,39

16,00
15,00
14,00

13,52

13,19

13,00
12,00
dec.2010

mar.2011

jun.2011

sep.2011

dec.2011

Iz zgoraj navedenih razlogov je prišlo v letu 2011 tudi do znižanja zaračunane
upravljavske provizije, in sicer za 8,9 %. Zaračunala se je vsem strankam, ki imajo
upravljavsko provizijo določeno po pogodbi o upravljanju. Padec zaračunane
upravljavske provizije je bil manjši od padca sredstev na upravljanju zaradi dejstva,
da so prekinile pogodbo večinoma stranke brez upravljavske provizije, nove stranke
pa imajo pogodbe z upravljavsko provizijo.
Upravljalska provizija v zadnjem letu ( v tisoč EUR)
75,00
70,29
70,00

71,29

66,88
64,12

65,00
60,00

55,82
55,00
50,00
45,00
40,00
dec.2010

mar.2011

jun.2011

sep.2011

dec.2011

Prihodki iz naslova upravljavskih provizij v letu 2011 so znašali 260.881,96 EUR.
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Pregled pomembnejših kazalcev poslovanja na gospodarjenju:
-19,50 %

Sredstva na gospodarjenju 31.12.2011 / 31.12.2010
Upravljavska provizija v letu 2011:
Udeležba v dobičku:
Skupaj:

260.881,96 EUR
3.098,81 EUR
263.980,77 EUR

Kazalniki poslovanja družbe
Kazalci poslovanja GBD BPD d.d. v letu 2011 so predstavljeni v naslednji tabeli (stanje
na dan 31.12.2011, vsi zneski so v EUR).
2011

2.

Število strank, za katere je GBD BPD v teku
obračunskega obdobja sklepala posle izvrševanja
naročil za račun strank
Število strank, za katere je GBD BPD v teku
obračunskega obdobja opravljala storitve
gospodarjenja s finančnimi instrumenti

3.

Število strank - posredovanje vključeni tuji FI

1.

2010

2009

3.117

4.254

3.603

793
12.936

815

575

13.586

13.599

683

803

575

5

8

8

Število delničarjev

11

12

11

7.

Število redno zaposlenih

27

30

31

8.

Višina zahtevanega kapitala v skladu s pravili o
kapitalski ustreznosti

354.000

585.000

758.000

4.

Število strank - gospodarjenje vključeni tuji FI

5.

Število pogodbenih poslovnih enot oz. OBPZ

6.

Računovodski kazalniki poslovanja na dan 31.12.2011

KAZALNIK
Stopnja lastniškosti financiranja
Stopnja dolgoročnosti financiranja
Stopnja osnovnosti investiranja
Stopnja dolgoročnosti investiranja
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti
Koeficient gospodarnosti poslovanja

Vrednost kazalnika
Indeks
2011
2010 2011/2010
0,61
0,78
0,31
0,35
1,96
0,25
0,92
2,91
-0,69

0,71
0,87
0,31
0,33
2,28
1,38
2,41
5,22
-1,05

85,5
89,1
99,4
105,7
86,0
17,9
38,1
55,7
65,5
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Pravdni postopki
Družba je kot tožena stranka udeležena v dveh pravdnih postopkih. Uprava družbe
ocenjuje, da zaradi narave tožbenih zahtevkov, družba ne bo utrpela pomembne
škode.
Dogodki po bilanci stanja
Družba ocenjuje, da je za potrebe javnosti dolžna razkriti še naslednje poslovne
dogodke:
Na skupščini dne 27.02.2012 je bil sprejet sklep, da bilančni dobiček, ki po revidiranih
izkazih družbe znaša 555.568,53 EUR na dan 31.12.2010 in ga sestavlja dobiček iz
prejšnjih let v višini 500.548,70 EUR in dobiček iz leta 2010 v višini 55.019,83 EUR,
ostane nerazporejen.
Na skupščini dne 27.02.2012 je bil imenovan Zoran Klemenčič za novega člana
upravnega odbora družbe.
Po datumu bilanciranja in do 31. 3. 2012 je delovno razmerje prenehalo 9
zaposlenim, tako da od dne 01.04.2012 znaša skupno število zaposlenih 18. Zaradi
navedenega je družba pristopila k spremembi notranje-organizacijske strukture.
GBD BPD, d. d., je 1. 2. 2012 zaradi racionalizacije poslovanja začasno zaprla
poslovalnico v Ljubljani.
Družba je dne 23.03.2012 izpolnila vse obveznosti, ki so izhajale iz naslova solidarne
odgovornosti za poravnavo obveznosti iz naslova izdanih obveznic GBD1.
CILJI, NAČRTI IN PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE

V letu 2012 bo prvenstvena naloga zmanjšati razkorak med odhodki in prihodki
družbe, ob hkratnem zagotavljanjem varnega in skrbnega poslovanja. Glede na
zaostrene ekonomske razmere v gospodarstvu, bo potrebno posebno skrb nameniti
področju obvladovanja likvidnosti. Hkrati bodo nujne dodatne organizacijske
spremembe. V celoti bo namreč treba izkoristiti sinergijske prednosti, ki bodo
temeljile na dejavnikih ekonomije obsega, saj so stalni stroški poslovanja glede na
trenutni obseg prihodkov nesorazmerno veliki. Prevetriti bo treba obstoječi poslovni
model družbe in se osredotočiti na dejavnosti z visoko stopnjo dodane vrednosti,
zlasti na storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Bistveno bo okrepiti trženje
finančnih storitev, ki jih ponuja GBD BPD. Prilagodili bomo tudi strukturo zaposlenih
v družbi, ki bo še bolj usmerjena k strankam. V kratkem ne pričakujemo bistvenega
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izboljšanja stanja na slovenskem kapitalskem trgu, od katerega je poslovanje družbe
zelo odvisno. Zato so osnovni kratkoročni cilji družbe usmerjeni v ohranitev
poslovanja družbe v trenutnem obsegu in v optimizacijo poslovanja. Srednje in
dolgoročno pa ocenjujemo, da bi bilo potrebno, v primeru, da se tendence izboljšanja
poslovanja ne pokažejo, iskati strateškega poslovnega partnerja, ki bi lahko zagotovili
dolgoročno dobičkonosno poslovanje družbe.

Najpomembnejši cilji GBD BPD v letu 2012 so po oceni upravnega odbora naslednji:
-

-

Povečanje prihodkov družbe v letu 2011 na področju borznega posredovanja
(doma in v tujini) za 10 %, rast prihodkov iz naslova upravljanja za 30 % in
ohranitev nivoja drugih storitev glede na leto 2011;
nadaljnje prestrukturiranje prihodkov, tako da se poveča delež storitev, ki imajo
večjo dodano vrednost;
znižanje stroškov poslovanja glede na preteklo leto za 20 %;
prenova sistema GBD OnLine, kjer bi združili 3 sisteme v enega (GBD Online,
Finport in IB…)
izboljšati servis strankam;
izboljšati marketing in prenova spletnih strani;
uvajanje novih idej in zamisli (tako notranjih kot zunanjih);
zaradi nestabilnega poslovnega okolja bo uprava veliko pozornost posvečala
področju obvladovanja tveganj.
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POROČILO V SKLADU S SKLEPOM O RAZKRITJIH S STRANI BORZNOPOSREDNIŠKIH
DRUŽB
1. POLITIKA IN CILJI UPRAVLJANJA S TVEGANJI
Namen celovitega upravljanja s tveganji je optimizacija poslovnih odločitev ter
identifikacija in ustrezno obvladovanje nevarnosti, ki lahko ogrozijo doseganje
zastavljenih ciljev za vse udeležence v poslovnem procesu. Cilj postavitve sistema za
upravljanje s tveganji ni izogibanje vsem tveganjem, temveč njihova identifikacija ter
prevzemanje in upravljanje z njimi v okviru ugotovljene sposobnosti
ter
pripravljenosti za prevzemanje tveganj. Z implementacijo učinkovitega sistema
upravljanja s tveganji GBD BPD zasleduje sledeče cilje:
• povečanje verjetnosti doseganja postavljenih ciljev,
• boljše upravljanje s sredstvi,
• hitrejše odzivanje na notranje in zunanje spremembe,
• povečanje razumevanja ključnih tveganj in možnih posledic.

2. ORGANIZACIJA IN SISTEM UPRAVLJANJA S TVEGANJI
GBD BPD ima definirano organizacijsko strukturo in ustrezno sistematizacijo
delovnih mest s točno določeno pristojnostjo ter odgovornostjo posameznikov. S tem
se sistemsko preprečuje nastanek nasprotij interesov.
Osnova organiziranosti upravljanja s tveganji je tako razmejitev pristojnosti, ki v čim
večji meri onemogoča napake, poneverbe in nepravilnosti ter odpravlja konflikte
interesov. V okviru zastavljene strategije je družba vzpostavila naslednji
organizacijski ustroj za upravljanje s tveganji:
 za prevzemanje in celovito upravljanje s tveganji sta odgovorna izvršna
direktorja, ki sprejemata politike prevzemanja in upravljanja posameznih
tveganj (in potrjujeta limite);
 za določanje in preverjanje metodologije ocenjevanja tveganj, tekoče
spremljanje in evidentiranje tveganj, nadziranje višine izpostavljenosti
tveganjem ter spremljanje usklajenosti s strategijo, politikami in sprejetimi
limiti je odgovoren upravljalec tveganj.
Celovit sistem upravljanja s tveganji v družbi zajema:
 postavitev strategije in politik za prevzemanje posameznih tveganj;
 izdelavo registra tveganj z identifikacijo vseh pomembnih tveganj z izdelavo
zbirne ocene tveganj; zbirna ocena prikazuje rangiranje poslovnih procesov /
aktivnosti glede na višino pomena aktivnosti za družbo ter potrebnega
obvladovanja v odvisnosti od višine ponderiranih tveganj in ustreznosti
notranjih kontrol;
 ocenjevanje ustreznega notranjega kapitala z določitvijo sposobnosti za
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prevzemanje tveganj;
notranje poročanje o tveganjih;
ustrezno razmejitev pristojnosti in pooblastil;
vzpostavitev limitov glede dovoljene višine izpostavljenosti;
načrt neprekinjenega poslovanja in krizni načrt;
sistem notranjih kontrol;
notranjo revizijo.

3. UGOTAVLJANJE, MERJENJE, OCENJEVANJE, OBVLADOVANJE IN SPREMLJANJE
TVEGANJ
3.1. OPERATIVNO TVEGANJE
Za izračunavanje kapitalske zahteve za operativno tveganje družba uporablja
enostaven pristop v skladu s Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za operativno
tveganje borznoposredniške družbe. Za izračun višine potrebnega notranjega
kapitala za operativna tveganja družba uporablja standardiziran pristop, ki mu doda
pribitek na podlagi lastne ocene. Višina operativnega tveganja izračunana z uporabo
enostavnega pristopa v letu 2011 je znašala 219.774 EUR.
Strategija GBD BPD d.d. na področju operativnega tveganja je opredeljena s ciljem
minimizacije potencialnih in dejanskih operativnih škod. Vloga izvršnih direktorjev
temelji na aktivnem pristopu upravljanja z operativnimi tveganji, ki obsegajo dejavno
spodbujanje zavedanja operativnega tveganja v podjetju, transparentnost in beleženje
dejanskih in potencialnih škod. Družba ima v internih aktih opredeljen sistem
poročanja o škodnih dogodkih. Ob nastanku izgube/škode/druge posledice družba te
analizira in ustrezno ukrepa. Izvajanje ukrepov nadzira zadolžena oseba za naknadni
nadzor in v skladu z letnim planom tudi notranja revizija. Družba bo najmanj na dve
leti opravljala pregled ustreznosti modela upravljanja tveganj.

3.2. TRŽNO TVEGANJE (POZICIJSKO IN VALUTNO TVEGANJE)
Družba ne izvaja aktivnega trgovanja za lasten račun, njena trgovalna knjiga pa
obsega le nekaj finančnih instrumentov. Pozicijsko tveganje predstavlja po
kvantitativnih izračunih eno manjših izpostavljenosti borznoposredniške družbe.
Pozicijsko tveganje (ki se uvršča med tržna tveganja) družba izračunava za naložbe v
lastniške in dolžniške vrednostne papirje ter izvedene finančne instrumente. Podjetje
uporablja pri izračunavanju tržnih tveganj standardiziran pristop. Višina pozicijskega
tveganja na dan 31.12.2011 je znašala 10 tisoč EUR, valutnega tveganja pa tisoč EUR.
Podjetje svoj portfelj FI občasno pregleduje in ga prilagaja novim razmeram. Z
namenom zniževanja tveganja portfelja ustrezno pozornost daje diverzifikaciji
portfelja. Tveganja obvladuje z: internimi akti, vzpostavitvijo notranjih kontrol in

17

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

notranjo revizijo. Izpostavljenost pozicijskemu in valutnemu tveganju je glede na
višino kapitala majhna, zato ocenjujemo, da je družba sposobna prevzemati dodatno
pozicijsko in valutno tveganje v zmernih mejah.
Družba v sklopu spremljanja poslovanja strank, z namenom obvladovanja tržnih
tveganj, spremlja razmere na finančnih trgih in naročila strank ustrezno
dokumentira, glede na vrsto naročil.
3.3. KREDITNO TVEGANJE
Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube, ki je posledica dolžnikove
nezmožnosti, da zaradi katerega koli razloga ne izpolni v celoti svoje finančne ali
pogodbene obveznosti. Za izpolnjevanje kapitalskih zahtev za kreditna tveganja GBD
BPD uporablja standardiziran pristop za izračun kapitalske zahteve za kreditno
tveganje. Kapitalska zahteva za kreditno tveganje se računa enkrat mesečno in
poroča ATVP.
V podjetju imamo vzpostavljen proces odobritve in spremljave kredita ter proces
zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega tveganja. Družba ne razpolaga z
lastnimi statističnimi podatki iz preteklih dogajanj za ugotavljanje višine kreditne
izpostavljenosti po posameznih dolžnikih na podlagi njihovega razporejanja v
bonitetne razrede. Zato se družba lahko zanaša le na statistične ugotovitve
(verjetnosti neplačila in stopnjo poplačila v primeru stečaja), ki so javnega značaja in
temeljijo na izkustvu drugih subjektov na trgu. Podjetje vzpostavlja jasno in dosledno
organizacijsko strukturo odločanja o odobritvi kredita.
Izpostavljenost kreditnemu tveganju po standardiziranem pristopu konec decembra
2011 je znašala 123.740 EUR. Sposobnost za prevzemanje tveganj: Glede na višino
izpostavljenosti kreditnemu tveganju v povezavi s kapitalsko ustreznostjo
ocenjujemo, da družba lahko dodatno kreditno tveganje prevzema v zmernih mejah.
3.4. OBRESTNO TVEGANJE
Tveganje obrestne mere razumemo kot tveganje nastanka izgube zaradi spremembe
obrestne mere. Obrestno tveganje v družbi se meri, obvladuje in upravlja v okviru
tržnega in kreditnega tveganja.
Obrestno tveganje je povezano s tržnim tveganjem, saj sprememba obrestne mere
vpliva na splošna in posebna pozicijska tveganja. Iz tega razloga je obrestno tveganje
na osnovi finančnih instrumentov, ki jih ima podjetje v portfelju, vrednoteno pri
tržnem tveganju finančnih instrumentov. Podjetje je izpostavljeno obrestnim
tveganjem predvsem pri izdaji in najetju kreditov s spremenljivo obrestno mero. Zato
obvladujemo obrestno tveganje znotraj kreditnega procesa. Obrestno tveganje, ki ni
opredeljeno skozi kreditno in tržno tveganje, je zanemarljivo in ga posebej ne
spremljamo.
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3.5. LIKVIDNOSTNO TVEGANJE
Likvidnostno tveganje predstavlja tveganje nezmožnosti poravnave obveznosti ob
njihovi dospelosti. Likvidnostni količnik, ki ga izračunavamo na določen dan kot
razmerje med obsegom likvidnih sredstev in dospelih ter kmalu dospelih obveznosti
na ta dan, ni v letu 2011 nikoli padel pod mejo 1. Povprečna vrednost količnika v letu
2011 je znašala 2,19.
Družba obvladuje likvidnostno tveganje tako, da zagotavlja likvidnostnemu tveganju
primerne višine likvidnih naložb oz. druge oblike oskrbe z likvidnostjo, spremlja
primerne strukture virov sredstev in finančnih sredstev. Podjetje ima z banko
sklenjeno Pogodbo za klasični limit na poslovnem računu. Limit je namenjen
potrebam zagotavljanja likvidnosti in se ga lahko črpa v vsakem trenutku. Za namene
pravočasnega obvladovanja tveganj je družba določila notranji količnik likvidnosti.
Družba je pripravila različne scenarije za obvladovanje likvidnostnega tveganja v letu
2012.
4. INFORMACIJE O OSEBAH, VKLJUČENIH V RAZKRITJA
GBD BPD d.d. ni vključen v nadzor na konsolidirani podlagi znotraj EU in zahteve
glede razkritij izpolnjuje na posamični podlagi, torej na ravni GBD BPD d.d.
5. KAPITAL IN RAZČLENITEV KAPITALSKIH ZAHTEV
5.1. KAPITAL
Družba je na dan 31.12.2011 izkazovala naslednje sestavine kapitala:
Postavka

v 1.000 EUR

Temeljni kapital
osnovni kapital

830

kapitalske rezerve

188

rezerve in zadržan dobiček

645

(-) Odbitne postavke temeljnega kapitala
izid med letom

-578

neopredmetena dolgoročna sredstva

-127

PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP

-63

Dodatni kapital I
Popravek PP v zvezi s finanč. sredstvi RZP
SKUPAJ Temeljni + Dodatni kapital

29
924

Temeljni kapital, ki je na dan 31.12.2011 znašal 895 tisoč EUR, je sestavljen iz
osnovnega kapitala, kapitalskih rezerv, prenesenega poslovnega izida ter zmanjšan
za negativni izid med letom, negativni presežek iz prevrednotenja vrednostnih
papirjev ter neopredmetena dolgoročna sredstva.
Družba je na dan 31.12.2011 razpolagala z 29 tisoč EUR Dodatnega kapitala I iz
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naslova pozitivnega popravka vrednosti naložb.
Skupni kapital za namen kapitalske ustreznosti je na dan 31.12.2011 znašal 924 tisoč
EUR.
Kapitalske zahteve za tveganja:
Postavka

v 1.000 EUR

Kapitalske zahteve
kreditno tveganje

124

tržno tveganje

11

operativno tveganje

220

Kapitalske zahteve skupaj

355

Kapital skupaj

924

Količnik kapitalske ustreznosti

20,79

Količnik kapitalske ustreznosti je na dan 31.12.2011 znašal 20,79 %.
5.1. RAZČLENITEV KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TRŽNA TVEGANJA
Kapitalska zahteva za tržno tveganje po vrstah tveganj na dan 31.12.2011:
Vrsta tveganja
Dolžniški finančni instrumenti
Lastniški finančni instrumenti
Tuje valute
SKUPAJ

v 1.000 EUR
10
0
1
11

Družba za izračun kapitalske zahteve za tržna tveganja ne uporablja notranjih
modelov.
5.2. RAZČLENITEV KAPITALSKE ZAHTEVE ZA KREDITNA TVEGANJA
V spodnji tabeli so prikazane vrednosti izpostavljenosti po stopnjah kreditne kvalitete.
v 1.000 EUR

Utež

0%
20 %
100 %

Neto vrednost
izpostavljenosti

8
96
2.277

Tveganju prilagojena
izpostavljenost

Kapitalska zahteva

0
19
1.528

0
2
122

Družba ni imenovala zunanjih bonitetnih institucij za uporabo bonitetnih ocen za
določanje uteži tveganja. Višina kreditnega tveganja je na dan 31.12.2011 znašala
123.740 EUR.
5.3. KAPITALSKA ZAHTEVA ZA OPERATIVNO TVEGANJE
Višina operativnega tveganja izračunana z uporabo enostavnega pristopa v letu 2011
je znašala 219.774 EUR.

20

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

6. MINIMALNE KAPITALSKE ZAHTEVE IN PROCES OCENJEVANJA POTREBNEGA
NOTRANJEGA KAPITALA TER KLJUČNE INFORMACIJE O SESTAVINAH KAPITALA
Namen ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala je ugotavljanje in zagotavljanje
ustreznega kapitala borzno posredniške družbe za pokrivanje prevzetih tveganj.
Družba izvaja proces ocenjevanja notranjega kapitala sorazmerno z značilnostmi,
obsegom in zapletenostjo poslov, ki jih opravlja. Proces ocenjevanja temelji na
ugotavljanju in merjenju oziroma ocenjevanju tveganj, oblikovanju zbirne ocene
tveganj ter spremljanju vseh pomembnih tveganj, ki jih borzno posredniška družba
prevzema v okviru svojega poslovanja. V procesu ocenjevanja družba ugotavlja
potreben notranji kapital za tista tveganja, ki so v profilu tveganosti družbe
ugotovljena kot pomembna tveganja in so naslednja: kreditno tveganje, tržno
tveganje, operativno tveganje, tveganje dobičkonosnosti, kapitalsko tveganje,
likvidnostno tveganje, tveganje ugleda, tveganje koncentracije in strateško tveganje.
Notranji kapital družbe predstavlja celoten kapital družbe, ki je sestavljen iz
osnovnega kapitala, vseh kapitalskih rezerv ter nerazdeljenega dobička. Pri oceni
notranjega kapitala družba upošteva naslednje odbitne postavke: neopredmetena
dolgoročna sredstva, čista izguba poslovnega leta oz. izguba med letom in druge
ocenjene odbitne postavke.
Ocene potrebnega notranjega kapitala:
GBD BPD d.d pri oceni potrebnega notranjega kapitala izračuna obseg kapitala
potrebnega za pokrivanje kreditnega, operativnega in tržnega tveganja na podlagi
pristopa, ki ga uporablja pri izračunu kapitalske zahteve po Sklepu ATVP. Družba
uporablja pri oceni potrebnega notranjega kapitala manj kompleksen pristop z
metodo dodajanja. Za interne namene družba z dodatnimi kvalitativnimi metodami
oceni naslednja tveganja: dodatno tveganje iz naslova kreditnega tveganja, dodatno
tveganje iz naslova operativnega tveganja, tveganje dobičkonosnosti, likvidnostno
tveganje, tveganje ugleda, koncentracije ter strateško tveganje.
Ocena količnika kapitalske ustreznosti za notranje potrebe v okviru procesa
ocenjevanja potrebnega notranjega kapitala za december 2011 je znašala 11,27 %.
Notranji kapital za december 2011 je znašal 933.518 EUR, znesek kapitalskih zahtev
pa 662.609 EUR.

21

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

7. KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE
Kot sprejemljive vrste kreditnega zavarovanja družba upošteva vrste stvarnega in
osebnega kreditnega zavarovanja, kot so navedene v Sklepu o kreditnih zavarovanjih
borznoposredniške družbe. Družba lahko kot sprejemljivo kreditno zavarovanje
upošteva tudi druge vrste kreditnih zavarovanj, ki se ne štejejo kot sprejemljiva
kreditna zavarovanja v skladu s Sklepom, oziroma ki ne izpolnjujejo minimalnih
zahtev, ki morajo biti izpolnjene, da se učinki na zmanjšanje kreditnega tveganja v
skladu s Sklepom lahko pripoznajo. O konkretni zahtevi zavarovanja za uravnavanje
kreditnega tveganja ter primernosti posameznega zavarovanja odločata izvršna
direktorja družbe, ko odločata o posameznem poslu oz. poslih, ki za družbo pomenijo
prevzemanje izpostavljenosti kreditnemu tveganju.
Družba v svojem portfelju in trgovalni knjigi nima izvedenih finančnih instrumentov in
iz tega naslova ne ugotavlja izpostavljenosti. Za varovanje izpostavljenosti
kreditnemu tveganju ne uporablja kreditnih izvedenih finančnih instrumentov. Družba
v letu 2011 ni sklenila poslov s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti za lastni
portfelj kot tudi ne za račun strank.
8. KREDITNA ZAVAROVANJA
Družba nima oziroma ne uporablja kreditnih zavarovanj v okviru izračuna kreditnega
tveganja.
9. KREDITNO TVEGANJE IN TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI ODKUPLJENIH
TERJATEV
Vsebina je podrobneje opisana v poglavju Dodatne informacije o postavkah v
računovodskih izkazih.

10. NALOŽBE V LASTNIŠKE VP, KI NISO VKLJUČENI V TRGOVALNO KNJIGO
Družba za svoj račun ne izvaja aktivnega dnevnega trgovanja z lastniškimi
vrednostnimi papirji. Na dan 31.12.2011 je imela družba vrednostno 434.310 EUR
lastniških vrednostnih papirjev, ki so kupljeni za prodajo. Vrednost delnic namenjenih
za trgovanje pa je znašala 5.760 EUR. Naložbe, ki niso vključene v trgovalno knjigo,
predstavljajo investicijski portfelj družbe, kjer se družba posamično odloča o
odprodaji ali nakupu posamezne naložbe v povezavi z lastnostmi posamezne naložbe,
tržnimi razmerami in likvidnostnimi preferencami družbe.
Podrobnejše informacije o naložbah so predstavljene v poglavju Dodatne informacije
o postavkah v računovodskih izkazih.
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RAČUNOVODSKO POROČILO
DRUŽBE GBD BPD, d. d., KRANJ
ZA POSLOVNO LETO 2011
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REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE GBD BPD, d. d., KRANJ

BILANCA STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2011
(v EUR)

Pojasnilo

31.12.2011

31.12.2010

126.706
416.617
61.464
12.569

243.435
513.563
51.678
-

617.356

808.676

770.778
264.221
96.481

857.985
323.516
429.083

1,131.480

1,610.584

9.454

15.801

1,758.290

2,435.061

346,501.912

516,306.434

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek

1
2

3

Kratkoročna sredstva
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

4
5
6

7

SKUPAJ SREDSTVA
Zunajbilančna sredstva

13
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BILANCA STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2011 – NADALJEVANJE

(v EUR)

Pojasnilo

31.12.2011

31.12.2010

Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička

830.412
187.557
89.988

830.412
187.557
89.988

Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta

(21.040)
(22.500)

60.546
500.548
55.020

1,064.417

1,724.071

293.885

384.044

7.309

15.137

7.309

15.137

221.159
146.736

96.692
215.117

367.895

311.809

24.784

-

1,758.290

2,435.061

346,501.912

516,306.434

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital

Rezervacije in dolgoročne pasivne
časovne razmejitve

8

9

Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek

Kratkoročne obveznosti
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

10
11

12

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Zunajbilančne obveznosti

13
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2011

(v EUR)

Pojasnilo

2011

2010

1,224.506

1,455.817

-

-

Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi
prihodki)

14

14

6.026

882.954

Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti
Drugi poslovni odhodki

14
14
14
14

(594.517 )
(920.748)
(220.828)
(58.135)

(843.643)
(998.737)
(235.434)
(156.844)

(563.696)

(104.113)

Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

15
15
15

41.974
4.881
43.518

18.745
16.301
27.808

Finančni odhodki iz finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

16
16
16

(77.112)
(2.746)
(25.359

(135.435)

(14.844)

(72.581)

Poslovni izid iz financiranja
Drugi prihodki
Drugi odhodki

17
17

3.109
(2.637)

37.155
(189)

Davek iz dobička
Odloženi davki

18

-

(13.478)
-

(578.068)

55.020

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 31.
DECEMBRA 2011
(v EUR)

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

2011

2010

(578.068)

55.020

(81.586)
-

60.269
-

(659.654)

115.289
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2011
Presežek

(v EUR)
Stanje na dan 1. januarja 2011
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb
Premiki v kapitalu
Razporeditev čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala
Pokrivanje čiste izgube poročevalskega obdobja v
breme nerazporejenih prenesenih čistih dobičkov iz
preteklih let
Stanje na dan 31. decembra 2011

Preneseni

Osnovni
kapital
830.412

Kapitalske
rezerve
187.557

Zakonske
rezerve
89.988

iz
prevred.
60.546

čisti
dobiček
500.548

Čisti
poslovni
izid
leta
55.020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(81.586)
(81.586)

-

(578.068)
(578.068)

(578.068)
(81.586)
(659.654)

-

-

-

-

55.020

(55.020)

-

-

-

-

-

(555.568)

555.568

-

830.412

187.557

89.988

(21.040)

0

(22.500)

1,064.417

Skupaj
1,724.071
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2010
Presežek Preneseni

(v EUR)
Stanje na dan 1. januarja 2010
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
Vnos dodatnih vplačil kapitala

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

iz
prevred.

čisti
dobiček

Čisti
poslovni
izid
leta

Skupaj

751.127

19.843

89.988

277

500.285

263

1,361.783

79.286

167.714

-

-

-

-

247.000

79.286

167.714

-

-

-

-

247.000

-

-

-

60.269

-

55.020
-

55.020
60.269

-

-

-

60.269

-

55.020

115.289

-

-

-

-

263

(263)

-

830.413

187.557

89.988

60.546

500.548

55.020

1,724.071

Premiki iz kapitala
Razporeditev čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala
Stanje na dan 31. decembra 2010
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IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2011

(v EUR)

2011

2010

Denarni tokovi pri poslovanju
Prejemki pri poslovanju
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
Drugi prejemki pri poslovanju
Izdatki pri poslovanju
Izdatki za nakupe materiala in storitev
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku
Izdatki za dajatve vseh vrst
Drugi izdatki pri poslovanju
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju

1,382.454 1,696.876
93.929
210.178
(692.198)
(897.898)
(148.801)
(165.726)

(821.742)
(964.227)
(120.140)
(109.235)

(428.240) (108.290)

Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se
nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju

23.640
503.437

12.342
569.268

(3.736) (12.772)
(605.028) (399.355)
(81.687)

169.483

250.712

42.730

(1.104)
(72.283)
-

-

177.325

42.730

Končno stanje denarnih sredstev

96.481

429.083

Denarni izid v obdobju
Začetno stanje denarnih sredstev

(332.602)
429.083

103.923
325.160

Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend id drugih deležev v dobičku
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju

* Vsi izdatki v oklepaju so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne
postavke
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PRILOGE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
DRUŽBE GBD BPD, d. d., KRANJ
GBD BPD D.D.,Koroška cesta 5

PRILOGA 1

4000 Kranj
POSREDNIŠKO POSLOVANJE

matična številka:

priloga k bilanci stanja na dan 31.12.2011 davčna številka:

Zaporedna številka

Skupina

Vsebina

5943086
46365877

Znesek v
EUR

kontov
Zadnji dan

Zadnji dan

obračunskega prejšnjega
obdobja

obračunskega
obdobja

1

2

1=2+12+18

SREDSTVA
Terjatve transakcijskega računa za
sredstva strank

2=3+6+7+11
3=4+5

3

del 147

do strank

4

do povezanih strank

5

do drugih strank

6

del 148

do obračunskega računa BPD

7=8+9+10

del 148

do kupcev finančnih instrumentov strank

8

do oseb v Sloveniji

9

do oseb v EU izven Slovenije

10

do oseb v tujini

11
12=13+16+17
13=14+15

del 147

5

4,339.293

6,435.363

380.578

901.608

232.805

674.789

938

252.991

231.867

421.798

133.198

0

14.575

226.819
44.566

14.575

182.253

do računov deviznih sredstev strank
Terjatev računov deviznih sredstev
strank

11.949

85.885

do strank

11.949

85.885

11.949

85.885

Denarna sredstva strank
Denarna sredstva strank na
transakcijskem računu

3,946.766

5,447.870

14

do povezanih strank

15

do drugih strank

16

4

do kupcev finančnih instrumentov strank
do transakcijskega računa za sredstva
strank

17
18=19+20

19

116

za sredstva strank(EUR)

2,022.301

3,315.405

20

118

Devizna sredstva strank na računih

1,924.465

2,132.465

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti transakcijskega računa za
sredstva strank

4,339.293

6,435.363

2,388.305

3,990.196

do strank

2,150.700

3,658.917

25=26+37
26=27+30+31+35+36
27=28+29

del 247
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28

do povezanih strank

29

do drugih strank

30
31=32+33+34

6.503

770.823

2,144.197

2,888.094

0

52.970

0

0

237.605

278.309

do računov deviznih sredstev strank
Obveznosti računov deviznih sredstev
strank

1,950.988

2,445.167

do strank

1,939.039

2,359.282

3.042

17.332

1,935.997

2,341.950

11.949

85.885

228

37.179

11.721

48.706

346,251.291

515,880.719

346,251.291

515,880.719

346,251.291

477,415.206

11,601.337

38,465.513

del 248

do obračunskega računa BPD
do dobaviteljev finančnih instrumentov
del 248 strankam

32

do oseb v Sloveniji

33

do oseb v EU izven Slovenije

34
35

249

36
37=38+41+44
38=39+40

del 247

39
40
41=42+43

do oseb v tujini
do transakcijskega računa za sredstva
BPD

do povezanih strank
do drugih strank
do dobaviteljev finančnih instrumentov
del 248 strankam

42

do oseb v EU izven Slovenije

43

do oseb v tujini
do transakcijskega računa za sredstva
strank

44

999

ZUNAJBILANČNA EVIDENCA
Finančni instrumenti strank ločeno po
storitvah
posredovanje naročil
izvrševanje naročil
gospodarjenje s finančnimi
instrumenti
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PRILOGA 2

GBD BPD d.d., Koroška cesta 5
4000 Kranj
PORAVNALNO POSLOVANJE
priloga k bilanci stanja na dan 31.12.2011
Zaporedna Skupina
številka

Vsebina

matična številka:

5943086

davčna številka:

46365877

Znesek v EUR

kontov
zadnji dan

zadnji dan

obračunskega

prejšnjega

obdobja

obračunskega
obdobja

1

2

1=2+6
2=3+4+5
3

143

4

144

5

146

6

115

7=8
8=9+10+11
9

243

10

244

11

246

3

4

5

SREDSTVA

133.198

52.970

Terjatve obračunskega računa BPD

133.198

52.970

do transakcijskega računa BPD
do transakcijskega računa za sredstva
strank
do klirinškega poravnalnega računa KDD pri
Banki Slovenje
Denarna sredstva na obračunskem raþunu
BPD

0
0

52.970

133.198

0

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

133.198

52.970

Obveznosti obračunskega računa BPD

133.198

52.970

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

133.198

0

0

52.970
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PRILOGA 3

GBD BPD d.d., Koroška cesta 5
4000 Kranj
PRILOGA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
za obdobje od 1.1. do 31.12.2011
Zaporedna
številka

Skupina
kontov

Vsebina

matična številka:

5943086

davčna številka:

46365877

Znesek v EUR
obračunskega prejšnjega
obdobja

obračunskega
obdobja

1
1=2+12+13+14+15

2

3

5

1,267.004

2,366.296

811.193

922.450

504.715

574.477

42.497

27.525

263.981

320.448

0

0

11

Ostale investicijske storitve
izvedba prvih ali nadaljnjih prodaj z
obveznostjo odkupa
izvedba prvih in nadaljnjih prodaj brez
obv. odkupa
upravljanje večstranskih sistemov
trgovanja

12

Pomožne investicijske storitve in posli

454.174

559.662

13

Vzajemno priznane finančne storitve

14

Dodatne finančne storitve
Prihodki, povezani z zmanjšanjem
oslabitev in

1.637

1.230

0

882.954

B. ODHODKI

271.727

234.512

Odhodki iz storitev v zvezi s finančnimi

201.169

232.949

16

instrumenti
Odhodki v zvezi s KDD-družbo in njej
podobnimi organizacijami

166.408

201.147

17

organizacijami
Odhodki v zvezi z borzo vrednostnih
papirjev in

33.269

30.343

18

njej podobnimi organizacijami
Odhodki v zvezi z organizacijami, ki
opravljajo

1.492

1.459

19

plačilni promet
Odhodki, povezani s povečanjem
oslabitev in

70.558

1.563

2=3+4+5+6+7+8

A. PRIHODKI
Prihodki iz storitev v zvezi s finančnimi
instrumenti

4

3

Posredovanje naročil

4

Izvrševanje naročil

5

Trgovanje za svoj račun

6

Gospodarjenje s finančnimi instrumenti

7

Investicijsko svetovanje

8=9+10+11
9
10

15

rezervacij
14=15+19
15=16+17+18

rezervacij

34

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

SPLOŠNA RAZKRITJA IN RAČUNOVODSKE USMERITVE
DRUŽBE GBD BPD, d. d. KRANJ

1. Poročajoča družba
GBD BPD, d. d., Kranj (v nadaljevanju »družba«) ima sedež v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je
Koroška cesta 5, 4000 Kranj. Družba sestavlja računovodske izkaze in pripravlja letno poročilo v
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2006, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo, v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter predpisi in določili Agencije za trg vrednostnih
papirjev. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.
Osnovna dejavnost družbe je nakup in prodaja vrednostnih papirjev za svoj račun, posredovanje pri
nakupu in prodaji vrednostnih papirjev za tuj račun in gospodarjenje z vrednostnimi papirji strank.

2. Podlage za sestavo računovodskih izkazov
Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah vodenih v
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih
dogodkov, časovne neomejenosti delovanja ter kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, to so
predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so
upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej v funkcijski valuti družbe.
Spremembe računovodskih usmeritev
Družba vsa leta stremi k temu, da uporablja iste računovodske usmeritve. V letu 2011 družba ni
spreminjala računovodskih usmeritev.
Spremembe računovodskih ocen
Družba v poslovnem letu ni spreminjala računovodskih ocen, ki bi pomembno vplivale na tekoče in
prihodnje obdobje.
Popravki napak
Družba v poslovnem letu ni odkrila ali popravljala napake v računovodskih izkazih, ki bi pomembno
vplivale na tekoče in preteklo obdobje.
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Preračun postavk v računovodskih izkazih
Terjatve in obveznosti do tujine so na bilančni presečni dan preračunane po referenčnem tečaju ECB.
Družba pri preračunavanju poslovnih dogodkov, izvirno izkazanih v tuji valuti, uporablja takrat veljavni
referenčni tečaj ECB. Prihodki in odhodki zaradi tečajnih razlik se pripoznajo kot finančni prihodki in
odhodki.

3. Računovodske usmeritve
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge
pravice, predvsem iz naslova uporabe programske opreme. So nedenarna sredstva in praviloma
fizično ne obstajajo.
Za neopredmeteno sredstvo se v poslovnih knjigah izkazujejo posebej nabavne vrednosti in posebej
popravki vrednosti kot kumulativni odpis, ki je posledica amortiziranja in posebej nabrana izguba
zaradi oslabitve; v bilanco stanja se vpišejo zgolj po neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno
vrednostjo in popravkom vrednosti ter nabranimi izgubami zaradi oslabitve.
Neodpisano vrednost neopredmetenih sredstev je treba podrobno presoditi najmanj ob koncu
vsakega poslovnega leta. Če se pričakovana doba koristnosti neopredmetenega sredstva s končno
dobo koristnosti pomembno razlikuje od prejšnje ocene ter če se pomembno spremenijo pričakovanja
gospodarskih koristi sredstva, je treba dobo amortiziranja in metodo amortiziranja ustrezno
spremeniti. Družba pripozna neopredmetena sredstva po modelu nabavne vrednosti.

Prevrednotovanje
Družba mora preverjati ali je neopredmeteno sredstvo z nedoločeno dobo koristnosti oziroma
neopredmeteno sredstvo, ki se še ne uporablja, potrebno oslabiti. Družba oslabi tista neopredmetena
sredstva, katerih knjigovodska vrednost je nižja od nadomestljive vrednosti, in sicer do zneska
nadomestljive vrednosti.

Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe
koristnosti neopredmetenih sredstev in se pripozna v izkazu poslovnega izida. Amortizacija
neopredmetenih sredstev se začne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo. Ocenjene dobe koristnosti
so naslednje:
Doba koristnosti
Skupina neopredmetenih sredstev
Programska oprema

3 leta

Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri
ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se
bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.
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Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah izkazane posebej nabavne vrednosti oziroma
prevrednotene nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti
predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico amortiziranja. V bilanci stanja so izkazana po
neodpisani vrednosti (knjigovodski vrednosti), ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano
vrednostjo.
V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena in
vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano uporabo ter ocena
stroškov razgradnje, odstranitve in obnove. Če je nabavna vrednost opredmetenega osnovnega
sredstva velika, se razporedi na njegove dele. Kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim
osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če se povečujejo bodoče koristi v
primerjavi s prej ocenjenimi.
Družba pripozna opredmetena osnovna sredstva po modelu nabavne vrednosti.
Knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev ne sme presegati njihove nadomestljive
vrednosti. Nadomestljiva vrednost je poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje ali vrednost pri
uporabi, odvisno od tega, katera je večja. V primeru, da knjigovodska vrednost opredmetenega
osnovnega sredstva presega nadomestljivo vrednost, družba tako sredstvo oslabi na višino
nadomestljive vrednosti.

Začetek amortiziranja, metoda amortiziranja in dobe koristnosti
Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev, zmanjšana za
ocenjeno preostalo vrednost. Opredmetena osnovna sredstva se začnejo amortizirati prvi dan
naslednjega meseca, potem ko so razpoložljiva za uporabo. Amortizacija se obračuna po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti in se pripozna v izkazu
poslovnega izida. Dobe koristnosti sredstev so naslednje:

Skupina opredmetenih osnovnih sredstev
Poslovne stavbe
Pisarniška oprema
Računalniška in telekomunikacijska oprema

Doba koristnosti
20 let
od 3 do 4 let
od 2 do 5 let

Finančne naložbe
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne
finančne naložbe. Dolgoročne naložbe so tiste, ki jih ima družba v posesti dalj kot leto dni in jih ne
namerava prodati. Tiste dolgoročne finančne naložbe v finančne dolgove drugih podjetij, države ali
drugih izdajateljev (finančne naložbe v posojila), ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja,
se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe.
Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju razvrstijo v:
 finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida;
 finančne naložbe v posesti do zapadlosti;
 za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
V prvo skupino oz. finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida se
razvrščajo finančne naložbe, ki jih ima družba v posesti za trgovanje, kar pomeni pogosto kupovanje in
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prodajanje. Največkrat se pridobivajo z namenom ustvarjanja dobička na račun kratkoročnih nihanj
cen na trgu.
V skupino za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev družba uvrsti:
 delnice, ki kotirajo na borzi, in jih družba ni kupila zaradi trgovanja, ampak jih namerava
posedovati daljše obdobje;
 obveznice, ki kotirajo na borzi, vendar jih družba namerava obdržati daljše obdobje in jih tudi ni
razvrstila med finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo;
 delnice, ki ne kotirajo na borzi in za katere je družba sklenila, da ne bo ugotavljala njihove
poštene vrednosti, in jih ni uvrstila med finančne naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida;
 naložbe v kupone vzajemnih in podobnih skladov, ki jih družba namerava obdržati daljše
obdobje.
Finančne naložbe se v začetku izkazujejo po pošteni vrednosti. Če gre za finančno sredstvo, ki ni
razvrščeno med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, je treba
začetni pripoznani vrednosti prišteti stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje
finančnega sredstva.
Če družba obračunava finančno naložbo po datumu poravnave, mora naložbo, ki bo pozneje izmerjena
po nabavni vrednosti ali odplačni vrednosti, pripoznati na začetku po njeni pošteni vrednosti na datum
trgovanja, povečani za stroške posla.
Prevrednotovanje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Kot
prevrednotovanje se ne štejejo pogodbeni pripisi obresti in druge spremembe glavnice naložbe. Pojavi
se predvsem kot prevrednotovanje finančne naložbe na njihovo pošteno vrednost, prevrednotovanje
finančnih naložb zaradi oslabitve ali prevrednotovanje finančnih naložb zaradi odprave njihove
oslabitve.
Poštena vrednost je dokazana, če jo je mogoče zanesljivo izmeriti.
Družba pri nabavi finančnih naložb nima borzno posredniške provizije, drugi stroški pa so zanemarljivi,
zato jih ne evidentira med naložbe.
Obravnavana postavka v bilanci stanja je oblikovana za tržne papirje po tržni vrednosti, razlika gre na
prevrednotovalne popravke v okviru kapitala (delnice kupljene za prodajo), razen za tržne papirje, ki so
namenjeni za trgovanje, kjer se razlika evidentira skozi poslovni izid (delnice kupljene za trgovanje).
Netržni vrednostni papirji so evidentirani po povprečni nabavni vrednosti.
Razlika oz. kapitalski dobiček tržnih papirjev namenjenih za trgovanje je evidentiran skozi poslovni
izid.

Terjatve
Terjatve se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi
plačane.
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku,
je treba šteti kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek, pa kot sporne.
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Konec leta se v družbi pregledajo terjatve in v primeru, da gre za dvomljive ali sporne terjatve oblikuje
posamični popravek vrednosti terjatev. Dvomljive terjatve se določijo po pregledu posamičnih terjatev
in so praviloma starejše od dveh let, za katere velja 100 % odpis. Potrdi jih uprava po predhodnem
pregledu inventurne komisije na zadnji dan obračunskega obdobja.

Denarna sredstva
Denarna sredstva obsegajo denar v blagajnah in denar na transakcijskih računih. Samodejna
zadolžitev na transakcijskem računu ni denar, temveč kratkoročna finančna obveznost.

Kapital
Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha
delovati. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, in z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in
pripadajo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne delnice in dvigi
(izplačila). Celotni kapital sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni
čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta in presežek iz prevrednotenja.
Prevrednotenje kapitala je sprememba njegove knjigovodske vrednosti kot posledice prevrednotenja
sredstev. Opravi se na koncu poslovnega leta ali med njim. Presežek iz prevrednotenja se pojavi zaradi
spremembe poštene vrednosti kratkoročnih finančnih naložb.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po
predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikost je mogoče
zanesljivo oceniti. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo odložene prihodke (državne
podpore in donacije prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje določenih stroškov),
ki bodo v obdobju daljšem od leta dni pokrili odložene odhodke. Z njimi se pokrivajo stroški
amortizacije teh sredstev oziroma določene druge stroške in se porabijo s prenašanjem med
prihodke.
Z rezervacijami v obliki vnaprej vračunanih stroškov družba pokriva v prihodnosti nastale stroške
oziroma odhodke, ki lahko nastanejo iz naslova reorganizacije, pričakovanih izgub iz kočljivih pogodb,
pokojnin, jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi.
Rezervacije se lahko uporabljajo samo za tiste postavke, za katere so bile oblikovane, v utemeljenih
primerih pa tudi za enakovrstne postavke.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo. Na koncu obračunskega
obdobja se popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po
predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.
Po koncu obračunskega obdobja, za katerega je bila oblikovana rezervacija, se njen celotni
neporabljen del prenese med ustrezne prihodke.
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Družba oblikuje posebne rezervacije za posle v zvezi z opravljanjem storitev z vrednostnimi papirji, pri
katerih borzno posredniška družba jamči donos v skladu s sklepom o najmanjšem obsegu in načinu
izračuna posebnih rezervacij, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o trgu finančnih inštrumentov.

Obveznosti
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti se na začetku ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin
o njihovem nastanku.
Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne finančne obveznosti in dolgoročne poslovne
obveznosti. Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila in dolgoročni dolgovi iz finančnega
najema, dolgoročne poslovne obveznosti pa so dolgoročne menične obveznosti, dolgoročno dobljeni
predujmi in varščine ter obveznosti za odloženi davek. Povečujejo se za pripisane obresti ali
zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z
upnikom.
Del dolgoročnih obveznosti, ki je že zapadel v plačilo, in del dolgoročnih obveznosti, ki bo zapadel v
plačilo v letu dni, se v bilanci stanja preneseta med kratkoročne obveznosti.
Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo kratkoročne finančne obveznosti in kratkoročne
poslovne obveznost. Kratkoročne finančne obveznosti so dobljena posojila. Kratkoročne poslovne
obveznosti so dobljeni predujmi in varščine od kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini,
obveznosti za nezaračunano blago in storitve, obveznosti do delavcev, obveznosti do državnih institucij
in druge obveznosti.
Dolgoročni in kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo
valuto. Povečanje kratkoročnih dolgov povečuje redne finančne odhodke, zmanjšanje dolgoročnih
dolgov pa redne finančne prihodke.

Davek od dobička
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od
dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida kot odhodek, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na
postavke, ki se izkazujejo neposredno v vseobsegajočem donosu in se zato izkazuje med kapitalom.
Odmerjeni davek je davek, ki bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto, ob uporabi davčnih
stopenj, uveljavljenih na datum bilance stanja, in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi
s preteklimi poslovnimi leti.
Pri izkazovanju odloženega davka se uporablja metoda obveznosti po bilanci stanja na osnovi začasnih
razlik med knjigovodskimi in davčnimi vrednostmi posameznih sredstev in obveznosti. Znesek
odloženega davka temelji na pričakovanem načinu povrnitve oziroma poravnave knjigovodske
vrednosti sredstev in obveznosti ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih na datum bilance stanja,
oziroma davčnih stopenj obdobja, v katerem se pričakuje odprava terjatve ali obveznosti za odložene
davke.
Odložena terjatev za davek se pripozna samo v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na
razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo
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terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče
uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

Prihodki
Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke.
a) Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki.
Prihodki se nanašajo na posredovanje in izvrševanje naročil strank, gospodarjenje z vrednostnimi
papirji strank in druge storitve, za katere ima družba dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije,
premije in podobni prihodki.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko
vrednostjo.
b) Finančni prihodki
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z finančnimi naložbami in tudi v zvezi
s terjatvami v obliki obračunanih obresti, deležev v dobičku drugih in kot prevrednotovalni finančni
prihodki. Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi finančnih naložb.
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Odhodki
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.
a) Poslovni odhodki
Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški nastali v obračunskem obdobju, evidentirani po naravnih
vrstah kot so stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, odpisi vrednosti sredstev, ki vključujejo
amortizacijo in prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi,
neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.
Drugi poslovni odhodki se nanašajo na oblikovanje posebnih rezervacij za posle v zvezi z opravljanjem
storitev z vrednostnimi papirji, pri katerih borzno posredniška družba jamči donos v skladu s sklepom
o najmanjšem obsegu in načinu izračuna posebnih rezervacij, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o trgu
finančnih inštrumentov.
b) Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Med odhodki za financiranje so
zajeti predvsem stroški danih obresti, odhodki za naložbenje pa imajo naravo prevrednotovalnih
finančnih odhodkov. Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi s finančnimi naložbami
zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja
kapitala ali kot kapitalske izgube pri odtujitvi finančnih naložb.

Denarni tokovi
Izkaz denarnih tokov družba sestavlja po neposredni metodi (različici I), ki razkriva glavne vrste
kosmatih prejemkov in kosmatih izdatkov. Podatki za izkaz denarnih tokov so črpani iz transakcijskega
računa.
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POJASNILA POSTAVK RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
DRUŽBE GBD BPD, d. d. KRANJ
V nadaljevanju so prikazana pojasnila pomembnejših postavk računovodskih izkazov družbe.

1. Neopredmetena sredstva
Preglednica gibanja neopredmetenih sredstev:
GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV
Premoženjske
pravice
(v EUR)

Druga
neopredmetena
sredstva

Neopred.
sredstva v
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2010

3.543

367.348

-

370.891

-

1.086

1.086

1.086

(1.086)

3.543

368.434

-

371.977

3.543

123.913

-

127.456

117.815

-

117.815

3.543

241.728

-

245.271

-

243.435
126.706

-

243.435
126.706

Pridobitve
Prenos iz investicij
v teku
31. decembra 2011
Nabrani popravek
vrednosti
31. decembra 2010
Amortizacija v letu
31. decembra 2011
Neodpisana
vrednost
31. decembra 2010
31. decembra 2011

Obračunana amortizacija neopredmetenih sredstev, vključena v stroške poslovanja, je bila v letu 2011
obračunana v višini 117.815 EUR. Nanaša se na programsko opremo.
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2. Opredmetena osnovna sredstva

Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev:
GIBANJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v EUR)

Druge
naprave in
Zemljišča Zgradbe oprema

Drobni
inventar

Osnovna
sredstva v
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2010
Pridobitve
Prenos iz investicij v teku
Odtujitve in odpisi
31. decembra 2011

37.100

318.431

672.592

286

-

1,028.409

-

-

4.448
(9.421)

-

4.448
(4.448)
-

4.448
(9.421)

37.100

318.431

667.619

286

-

1,023.436

-

127.330

387.230

286

-

514.846

-

15.921
-

85.174
(9.123)

-

-

101.095
(9.123)

-

143.252

463.281

286

-

606.819

37.100
37.100

191.101
175.179

285.362
204.338

-

-

513.563
416.617

Nabrani popravek vrednosti
31. decembra 2010
Amortizacija v letu
Odtujitve in odpisi
31. decembra 2011
Neodpisana vrednost
31. decembra 2010
31. decembra 2011

V letu 2011 so znašale pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 4.448 EUR.
Obračunana amortizacija, vključena v stroške poslovanja, je bila v letu 2011 obračunana v višini
101.095 EUR.
Vsa opredmetena osnovna sredstva družbe so bremen prosta. Družba nima nobenih sredstev v
finančnem najemu.
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3. Dolgoročne poslovne terjatve
DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
(v EUR)

31.12.2011

31.12.2010

Druge dolgoročne poslovne terjatve

61.464

51.678

Skupaj

61.464

51.678

4. Kratkoročne finančne naložbe
Strukturo kratkoročnih finančnih naložb predstavljajo:
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
(v EUR)
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
Druge delnice in deleži
Druge kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
Kratkoročna posojila drugim
Skupaj

31.12.2011

31.12.2010

370.841
325.529

343.162
342.645

74.408

172.178

770.778

857.985

Stanje kratkoročnih finančnih naložb (brez posojil) na dan 31.12.2011 znaša 696.370 EUR in se nanaša
na:







kratkoročne finančne naložbe merjene po nabavni vrednosti v skupnem znesku 115.122 EUR,
naložbe v domače vrednostne papirje, ki so merjene po pošteni vrednosti prek kapitala, v
znesku 250.585 EUR,
naložbe v tuje vrednostne papirje, ki so merjene po pošteni vrednosti prek kapitala, v znesku
1.167 EUR,
naložbe v tuje vrednostne papirje, ki so merjene po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega
izida, v znesku 3.967 EUR,
naložbe v obveznice, ki so merjene po pošteni vrednosti prek kapitala, v znesku 324.517 EUR,
naložbe v kupljene obveznice, ki so merjene po odplačni vrednosti (v posesti do zapadlosti) v
znesku 1.012 EUR.
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GIBANJE KRATKOROČNIH FINANČNIH NALOŽB
Druge delnice
in deleži

Druge kratk.
finančne
naložbe

(v EUR)
Kosmata vrednost
Stanje 31.12.2010
Povečanja
Nova posojila, nakupi
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Prevrednotenje na pošteno
vrednost prek IPI
Prevrednotenje na pošteno
vrednost prek kapitala
Stanje 31.12.2011

Posojila
drugim
Skupaj

343.162

342.645

172.178

857.985

646.256

156.437

191.131

993.824

(532.410)

(79.103)

(288.902)

(900.415)

(1.521)

-

-

(1.521)

(76.174)
379.313

(25.810)
394.169

74.408

(101.984)
847.890

-

-

-

-

8.472
8.472

68.640

-

77.112

68.640

-

77.112

343.162
370.841

342.645
325.529

172.178
74.408

857.985
770.778

Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2010
Povečanja
Oblikovanje popravka vrednosti v
letu
Zmanjšanja
Dokončen odpis naložb
Stanje 31.12.2011
Čista vrednost 31.12.2010
Čista vrednost 31.12.2011
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Prevrednotenje delnic zaradi primerjave s tržno ceno je v letu 2011 znašalo 76.174 EUR, in sicer v
breme presežka iz prevrednotenja v okviru kapitala (brez vpliva odloženih davkov) in dodatno kot
oslabitev vrednosti finančnih naložb prek poslovnega izida v višini 8.472 EUR. Pri obveznicah se je
višina presežka iz prevrednotenja v okviru kapitala zmanjšala za 25.810 EUR in znaša na dan
31.12.2011 še 36.543 EUR (brez vpliva odloženih davkov).
Pri tržnih papirjih, ki so namenjeni za trgovanje, se je razlika med knjigovodsko in tržno vrednostjo
evidentirala kot odhodek skozi poslovni izid v višini 1.521 EUR.
Kapitalski dobički od prodaje vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo, so v letu 2011 znašali
42.497 EUR, kapitalske izgube pa 23.299 EUR.
Družba ima zastavljene vrednostne papirje v vrednosti 250.621 EUR za zavarovanje dogovorjenega
limita - zadolžitve na transakcijskem računu v višini 200.000 EUR.
Struktura obravnavanih postavk je navedena v izkazu premoženja družbe, v katerem so vrednosti
posameznih vrednostnih papirjev izkazane po tržni vrednosti, ki se oblikuje na organiziranem ali
neorganiziranem trgu.

5. Kratkoročne poslovne terjatve
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
(v EUR)

31.12.2011

31.12.2010

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev:
na domačem trgu
na tujih trgih
Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini
Dani kratkoročni predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve hiše
Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki
Druge kratkoročne terjatve
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih terjatev
Oslabitve

58.248
17.344
5.981
237.605
2.720
10.712
(68.389)

60.022
16.495
6.051
298.548
6.264
5.814
(69.678)

Skupaj

264.221

323.516

Sredstva družbe, ki so na dan 31.12.2011 izkazane kot kratkoročne terjatev do računa strank na osnovi
zaračunane provizije in storitve, znašajo 237.605 EUR. Od te terjatve je znesek denarja, ki ga ima
družba na računu strank na razpolago na dan 31.12.2011 v višini 96.014 EUR, ostalo še ni zapadlo ali
še ni izterjano.
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GIBANJE POPRAVKA VREDNOSTI KRATKOROČNIH TERJATEV
(v EUR)
Stanje 1.1.2011
Povečanja
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Zmanjšanja
Izterjane odpisane terjatve
Dokončen odpis terjatev
Stanje 31.12.2011

31.12.2011

31.12.2010

69.678

11.793

1.918

135.056

(3.207)

(29.478)
(47.693)

68.389

69.678

Stanje popravkov vrednosti kratkoročnih terjatev iz naslova oslabitev je na dan 31.12.2011 znašalo
68.389 EUR. Popravki terjatev v breme poslovnega izida so v letu 2011 znašali 1.918 EUR, izterjanih pa
je bilo za 3.207 EUR terjatev.

6. Denarna sredstva
DENARNA SREDSTVA
(v EUR)

31.12.2011

31.12.2010

Denarna sredstva na računih doma
Denarna sredstva na računih v tujini

330
96.151

253.810
175.273

Skupaj

96.481

429.083

Družba je imela dne 31.12.2011 denarna sredstva v višini 96.481 EUR, in sicer glavnino sredstev na
računih v tujini.
Družba ima dogovorjeno samodejno zadolžitev na transakcijskem računu v višini 200.000 EUR. Na dan
31.12.2011 je imela na računu Banke Celje negativno stanje 154.192 EUR. Obrestna mera za negativno
stanje je fiksna 5 % letno. Za zavarovanje ima zastavljene vrednostne papirje.

7. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(v EUR)

31.12.2011

31.12.2010

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki

33
9.421

6.960
8.841

Skupaj

9.454

15.801
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8. Kapital
Osnovni kapital GBD BPD, d. d., znaša 830.412 EUR in je razdeljen na 199.000 kosovnih delnic, od
tega je 84,42 % oz. 168.000 rednih vinkuliranih delnic z oznako GBDR1 in 15,58 % oz. 31.000 rednih
delnic z oznako GBDR.
Delnice so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD
- Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana.
Odobreni kapital
Družba GBD BPD, d. d., nima sprejetih sklepov o odobrenem kapitalu.
Pogojno povečanje osnovnega kapitala
Statut družbe GBD BPD, d. d., ne vsebuje določb o pogojnem povečanju osnovnega kapitala.
Kapitalske rezerve znašajo 187.557 EUR. Izhajajo iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala
po računovodskih standardih, ki so veljali do leta 2002, v znesku 19.843 EUR in iz nove izdaje delnic v
letu 2009, kot razlika med emisijsko in prodajno vrednostjo delnic, v višini 167.714 EUR.
Rezerve iz dobička znašajo 89.988 EUR in se v celoti nanašajo na zakonske rezerve.
Presežek iz prevrednotenja sredstev je negativen in znaša 21.041 EUR, nanaša pa se na
prevrednotenje finančnih naložb na pošteno vrednost.
Obveznosti za odloženi davek, ki izvirajo iz presežka iz prevrednotenja finančnih naložb oz. obveznic,
na dan 31.12.2011 znašajo 7.309 EUR,
Gibanje kapitala v obravnavanem obdobju prikazuje izkaz gibanja kapitala v točki Revidirani
računovodski izkazi družbe GBD BPD, d.d., Kranj.
IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA - POJASNILA
(v EUR)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Bruto vrednost prevrednotenja finančnih naložb
Vpliv odloženih davkov
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

2011

2010

(578.068)

55.020

(101.984)

61.164

20.398

(895)

(659.654)

115.289

Čista izguba na delnico je znašala v letu 2011 2,90 EUR, celotni vseobsegajoči donos na delnico je za
leto 2011 prav tako negativen 3,31 EUR. Čisti dobiček na delnico je znašal v letu 2010 0,28 EUR, celotni
vseobsegajoči donos na delnico je bil za leto 2010 pozitiven v znesku 0,58 EUR.
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Ugotovitev in pokrivanje čiste izgube poslovnega leta 2011
Poslovodstvo GBD BPD, d. d., ugotavlja, da je za poslovno leto 2011 ugotovljena čista izguba v višini
578.068 EUR, ki se že pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2011 pokriva iz nerazporejenega
prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 555.568 EUR.
Preostanek ugotovljene čiste izgube poslovnega leta 2011 v višini 22.500 EUR predstavlja bilančno
izgubo.

Ugotovitev in pokrivanje bilančne izgube poslovnega leta 2011
GIBANJE BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2011
(v EUR)
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
PRENESENI ČISTI DOBIČEK
ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA
1. zmanjšanje zakonskih rezerv
2. zmanjšanje rezerv za lastne delnice
3. zmanjšanje statutarnih rezerv
4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobička
POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA
1. povečanje zakonskih rezerv
2. povečanje rezerv za lastne delnice
3. povečanje statutarnih rezerv
4. povečanje drugih rezerv iz dobička
BILANČNI DOBIČEK
BILANČNA IZGUBA

31.12.2011
-578.068
555.568

31.12.2010
55.019
500.549

555.568
-22.500

Na dan priprave računovodskih izkazov družba izkazuje bilančno izgubo poslovnega leta 2011 v višini
22.500 EUR. Upravni odbor bo predlagal skupščini delničarjev delniške družbe GBD BPD, d.d. Kranj, da
se bilančna izguba pokrije v breme kapitalskih rezerv.
Kapital delniške družbe GBD BPD d.d. Kranj je na dan 31.12.2011 znašal 1,064.417 EUR, kar pomeni,
da je knjigovodska vrednost delnice GBD BPD d.d. Kranj na ta dan znašala 5,35 EUR (količnik med
kapitalom in celotnim številom izdanih delnic družbe z oznako GBDR in GBDR1, to je 199.000 delnic)
oz. 5,45 EUR (količnik med kapitalom, ki je zmanjšan za presežek iz prevrednotenja finančnih naložb in
celotnim številom izdanih delnic).
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PREVREDNOTENJE KAPITALA Z RASTJO CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN
KAPITAL

leto 2011

Začetno stanje kapitala 1.1.

1,724.071

Indeks
2011/2010
1,361.783
126,60

Kapital preračunan z rastjo cen življenjskih
potrebščin
Rast cen življenjskih potrebščin – letni

1,756.828

1,387.657

126,60

2

1,9

105,26

32.757

25.874

Prevrednotenje

leto 2010

V primeru prevrednotenja kapitala zaradi ohranjanja kupne moči na podlagi rasti cen življenjskih
potrebščin bi bila izguba obračunskega obdobja večja za 32.757 EUR.

9. Rezervacije
GIBANJE REZERVACIJ

(v EUR)
Stanje 31. decembra 2010
Spremembe v letu:
Oblikovanje
Poraba
Odprava
Stanje 31. decembra 2011

Pokojnine,
jubilejne nagrade
odpravnine
ob upokojitvi

Druge
rezervacije

Skupaj

10.275

373.769

384.044

-

49.444

49.444

(1.878)
-

(135.923)
(1.802)

(137.801)
(1.802)

8.397

285.488

293.885

Družba je imela na dan 31.12.2011 oblikovane posebne rezervacije za posle v zvezi z opravljanjem
storitev z vrednostnimi papirji, pri katerih jamči strankam donos, in sicer v višini 285.488 EUR.
Stanje rezervacij na dan 1.1.2011 je bilo 373.769 EUR, dodatno oblikovanje rezervacij je v letu 2011
znašalo 49.444 EUR, poraba rezervacij 135.922 EUR in odprava rezervacij v višini 1.802 EUR, končno
stanje je bilo 285.488 EUR.
V letu 2011 so bile porabljene rezervacije iz naslova jubilejnih nagrad v višini 1.878 EUR.
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10. Kratkoročne finančne obveznosti
KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
(v EUR)

31.12.2011

31.12.2010

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v
državi
Druge kratkoročne finančne obveznosti

154.192
66.967

96.692
-

Skupaj

221.159

96.692

Družba kot kratkoročno finančno obveznost na dan 31.12.2011 izkazuje zadolžitev na transakcijskem
računu v višini 154.192 EUR. Druge kratkoročne finančne obveznosti se nanašajo na solidarno
odgovornost do strank za poravnavo obveznosti iz naslova izdanih obveznic GBD 1.

11. Kratkoročne poslovne obveznosti
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
(v EUR)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
na domačem trgu
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne obveznosti do države in drugih inštitucij
Kratkoročne obveznosti do financerjev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj

31.12.2011

31.12.2010

43.944
79.495
21.201
440
1.656

95.842
82.801
35.548
926

146.736

215.117

Kratkoročne poslovne obveznosti v višini 146.736 EUR se nanašajo na kratkoročne obveznosti do
zaposlenih v višini 79.495 EUR, na obveznosti do dobaviteljev v znesku 43.944 EUR, do državnih in
drugih inštitucij 21.201 EUR in druge kratkoročne obveznosti v znesku 2.096 EUR.
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12. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(v EUR)

31.12.2011

31.12.2010

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki

24.784
-

-

Skupaj

24.784

-

13. Zunajbilančna evidenca

V zunajbilančni evidenci družba izkazuje premoženje strank, ki je na dan 31.12.2011 naslednje:

ZUNAJBILANČNE POSTAVKE
(v EUR)

31.12.2011

31.12.2010

Vrednostni papirji strank na posredovanju – doma
Vrednostni papirji strank na posredovanju – tujina
Vrednostni papirji strank na gospodarjenju – doma
Vrednostni papirji strank na gospodarjenju – tujina
Zastavljeni vrednostni papirji v dobro GBD BPD
Zastavljeni vrednostni papirji v breme GBD BPD

315,065.482
19,584.472
1,074.689
10,526.648
0
250.621

474,709.175
26,564.632
2,706.031
11,900.881
199.443
226.272

Skupaj

346,501.912

516,306.434

V zunajbilančni evidenci družba izkazuje tudi zastavljene vrednostne papirje za limit na TRR pri Banki
Celje po tržni vrednosti, in sicer 250.621 EUR.
Družba iz naslova solidarne odgovornosti do strank za poravnavo obveznosti iz naslova izdanih
obveznic GBD 1 razkriva tudi obstoj možne potencialne obveznosti do dveh strank v višini 53 tisoč EUR.
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14. Poslovni prihodki, stroški in odhodki

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
(v EUR)
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujih trgih
Skupaj

2011

2010

991.902
232.604

1,254.298
201.520

1,224.506

1,455.818

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu s nanašajo na storitve vodenja računov vrednostnih
papirjev v višini 454.174 EUR, na storitve borznega posredovanja v višini 272.111 EUR, na storitve
gospodarjenja z vrednostnimi papirji v višini 263.981 EUR in na druge storitve 1.636 EUR.
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
(v EUR)

2011

2010

Prihodki od odprave in porabe dolgoročnih rezervacij
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
- izterjane odpisane terjatve

2.819

853.476

3.207

29.478

Skupaj

6.026

882.954

2011

2010

23.102
571.415

24.098
819.545

680.481
141.140
99.127

758.203
128.254
112.280

218.910

235.434

STROŠKI PO NARAVNIH VRSTAH
(v EUR)
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Stroški plač
Stroški socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s
kratkoročnimi sredstvi, razen finančnih naložb
Drugi poslovni odhodki
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij
Drugi stroški
Skupaj

1.918

135.056

47.642
10.494

11.838
9.951

1,794.229

2,234.658
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V strukturi stroškov predstavljajo dobro polovico stroški dela, skoraj tretjino stroški storitev in stroški
amortizacije dobro desetino. Stroški storitev se nanašajo na stroške KDD, bančne stroške in borzne
provizije v višini 188.332 EUR, na stroške vzdrževanja programske opreme in osnovnih sredstev v višini
115.562 EUR, na stroške najemnine v višini 109.535 EUR in na druge stroške.

15. Finančni prihodki
FINANČNI PRIHODKI
(v EUR)
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
Finančni prihodki iz drugih naložb
Finančni prihodki iz finančnih naložb po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Skupaj

2011

2010

42.497
41.974

27.525
18.745

-

-

4.881

16.301

1.021

283

90.373

62.854

Družba je v letu 2011 ustvarila za 90.373 EUR finančnih prihodkov, od tega 42.497 kapitalskih dobičkov
pri prodaji vrednostnih papirjev in 41.974 EUR dividend in obresti iz naslova obveznic.

16. Finančni odhodki
FINANČNI ODHODKI
(v EUR)
Finančni odhodki iz finančnih naložb
Odhodki iz sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida
Oslabitve finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
- do drugih družb
Odhodki iz odprave pripoznanja finančnih naložb
- do drugih družb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Skupaj

2011

2010

1.520

6.978

77.112

-

23.299

127.100

1.201
1.545

6

105
435

1.351

105.217

135.435
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17. Drugi prihodki in odhodki
DRUGI PRIHODKI
(v EUR)

2011

2010

Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani
s poslovnimi učinki
Ostali prihodki

3.109

7.041
30.114

Skupaj

3.109

37.155

(v EUR)

2011

2010

Ostali odhodki

2.637

189

Skupaj

2.637

189

DRUGI ODHODKI

18. Davek od dobička
DAVEK OD DOBIČKA
(v EUR)

2011

2010

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Odloženi davki
Efektivna stopnja obdavčitve po davčnem obračunu
Efektivna stopnja obdavčitve po odhodkih za davek

(578.068)
-

68.498
13.478
20%
20%

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Računovodski dobiček ali izguba

1,324.014
1,902.082
(578.068)

2,438.780
2,370.282
68.498

(23.715)
79.510

(12.198)
11.092

(522.273)

67.392

-

13.478

Zmanjšanje davčne osnove in olajšave
Povečanje davčne osnove
Davčna osnova
Davek od dohodka pravnih oseb 20% (2010: 20%)

Družba je za leto 2011 izkazovala tako poslovno kot davčno izgubo, zato nima obveznosti iz naslova
davka od dobička.
Terjatve za odloženi davek iz naslova neizkoriščene davčne izgube niso pripoznane, ker družba ne
predvideva zadostnega dobička v prihodnjih letih.
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19. Poslovni odseki
Družba ne razkriva poslovnih odsekov, niti kot razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po posameznih
področjih poslovanja, niti po posameznih zemljepisnih trgih, ker se med seboj pomembno ne
razlikujejo.

20. Zaposleni
V letu 2011 je bilo v GBD BPD d.d. Kranj povprečno zaposlenih 24,84 delavcev, leto poprej pa 26,97
delavcev (izračunano iz delovnih ur).
Stanje zaposlenih po stanju na dan 31.12.2011 je bilo 27 zaposlenih, od tega je bilo 10 srednja, 4 visoka
strokovna, 10 zaposlenih z univerzitetno izobrazbo in 3 magistri.

21. Podatki o skupinah oseb
Povezane družbe so razkrite v skladu z ZTFI, kar je širše kot po MRS 24:
G Skupina, d.d.
GBD Svetovanje, d.o.o.
GBD Nepremičnine, d.o.o.
GBD Invest, d.d.
Creinainvest, d.o.o.
Creina HTP, d.o.o.
Creina fond, d.o.o.
Naturafit, d.o.o.
Max fin, d.o.o.
Divida, d.o.o.
Nufin, d.o.o.
Invest AB, d.o.o.
Kapitalija, d.o.o.
Štern, d.o.o.
Tribex, d.o.o.
Znotraj prometa s povezanimi strankami družba ne zaznava pomembnejših transakcij, razen plačila
stroškov najema poslovnega prostora družbi Creina invest, d.o.o., v višini 72.000 EUR (2010:82.000 EUR).

57

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

PREJEMKI OSEB S POSEBNIM STATUSOM
(v EUR)
Prejemki
V letu 2011
V letu 2010

Poslovodstvo

Upravni odbor

152.558
163.932

6.510

Skupaj

152.558
170.442

Upravni odbor za svoje delo v letu 2011 ni prejel nobenih prejemkov.
Izvršni direktorji so bili letu 2011: Blaž Pipp (do 16. 8. 2011), Urh Bahovec (od 25. 11. 2011) in Jožica
Vavpotič Srakar (vse leto).
Za svoje delo so prejeli skupaj 152.558 EUR, in sicer Blaž Pipp 69.314 bruto plače, 1.155 bruto regresa
in 1.189 EUR potnih stroškov, Joži Vavpotič 76.722 EUR bruto plače, 1.155 EUR bruto regresa in 2.122
EUR potnih stroškov ter Urh Bahovec 901 EUR bruto plače.
Delavec na podlagi pogodbe, za katere ne velja tarifni del, je prejel 54.905 UR bruto plače, 1.155 EUR
bruto regresa in 271 EUR potnih stroškov.
Stroški revizorja za revidiranje letnih poročil in dodatnega revidiranja izpolnjevanja pravil upravljanja s
tveganji pri BPD za leto 2011 so znašali 8.500 EUR, stroškov davčnega svetovanja, drugih storitev
dajanja zagotovil in stroškov drugih nerevizijskih storitev ni bilo.

22. Pravdni postopki
Pravdni postopki so pojasnjeni v poslovnem poročilu.

58

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

POROČILO POOBLAŠČENEGA REVIZORJA
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PRILOGA 1
IZKAZ POMEMBNEJŠIH SPREMEMB PREMOŽENJA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE V 2011
Največje prodaje vrednostnih papirjev GBD BPD d.d.:
DATUM
OZNAKA IZDAJATELJ
02.11.2011 EGKG ELEKTRO GORENJSKA, D.D.
29.09.2011 DNGG DAIMOND d.d.
26.10.2011
APAG
ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA d.d.
03.02.2011 BCER BANKA CELJE d.d.
11.05.2011
JELG
JELOVICA d.d.
14.02.2011 NF1N NFD 1 INVESTICIJSKI SKLAD, ID D.D.
09.05.2011 EGKG ELEKTRO GORENJSKA, D.D.
24.02.2011 BCER BANKA CELJE d.d.
05.08.2011 GBKR GORENJSKA BANKA d.d.
09.05.2011 GPEG
GORENJSKA PREDILNICA ŠKOFJA LOKA D.D.

KOLIČINA
38.067
1.238
3.388
127
8.216
29.023
5.000
40
10
5.527

CENA
1,800
46,000
12,500
233,100
3,000
0,715
2,450
240,000
950,000
1,000

V EUR
VREDNOST
68.520,60
56.948,00
42.350,00
29.603,70
24.648,00
20.751,45
12.250,00
9.600,00
9.500,00
5.527,00

Največji nakupi vrednostnih papirjev GBD BPD d.d.:
V EUR
DATUM
01.02.2011
21.03.2011
02.03.2011
31.01.2011
11.02.2011
23.02.2011
21.12.2011
24.02.2011
08.03.2011
05.08.2011

OZNAKA
EGKG
BCER
RS53
BCER
NF1N
RS49
FRAG
BCER
DNGG
GBKR

IZDAJATELJ
ELEKTRO GORENJSKA, D.D.
BANKA CELJE d.d.
REPUBLIKA SLOVENIJA
BANKA CELJE d.d.
NFD 1 INVESTICIJSKI SKLAD, ID D.D.
REPUBLIKA SLOVENIJA
FRUCTAL ŽIVILSKA INDUSTRIJA D.D.
BANKA CELJE d.d.
DAIMOND d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.

KOLIČINA CENA
VREDNOST
55833
2,000
111.666,00
351
202,760
71.168,76
550 104,00%
59.650,61
127
229,000
29.083,00
29023
0,715
20.751,44
28 100,00%
10.710,62
1000
10,000
10.000,00
40
235,000
9.400,00
174
46,000
8.004,00
10
800,000
8.000,00
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PRILOGA 2
PORTFELJ NALOŽB GBD BPD D.D. V DOMAČE VREDNOSTNE PAPIRJE NA DAN 31.12.2011

OZNAKA FI

TIP FI

TRG

KOLIČINA

CENA

VREDNOST

APAG

redne delnice

400

8.732

12

104.784

15,16%

BCER

redne delnice

3.456

299

100

59.647

8,63%

EGKG

redne delnice

3.956

13.629

2

27.258

3,94%

FRAG

redne delnice

10

1.062

10

9.388

1,36%

GBKR

redne delnice

185

16

1.200

18.280

2,64%

GBD1

obveznice

37.204

132

104

0

0,00%

GPEG

redne delnice

7.241

301

1

250

0,04%

KRH1

obveznice

282

1.881

100

1.016

0,15%

KRKG

redne delnice

38

3

53

159

0,02%

PETG

redne delnice

8.017

455

155

70.571

10,21%

PULG

redne delnice

98

3

100

300

0,04%

RS21

obveznice

10

12.045

94

195.989

28,35%

RS29

obveznice

600

40

100

4.000

0,58%

RS38

obveznice

15

7

99

693

0,10%

RS49

obveznice

10

41

98

15.580

2,25%

RS53

obveznice

600

620

100

62.186

9,00%

RS62

obveznice

15

1.200

92

46.070

6,66%

TLSG

redne delnice

98

1.192

63

75.072

10,86%

691.242

100,00%

SKUPAJ

ODSTOTEK

PORTFELJ NALOŽB GBD BPD D.D. V TUJE VREDNOSTNE PAPIRJE NA DAN 31.12.2011

OZNAKA FI

TIP FI

TRG

AGBN

redne delnice

400

40

29

1.158

22,57%

PTLK

redne delnice

185

3

1

4

0,07%

EOAN

redne delnice

37.204

240

17

3.967

77,36%

5.128

100,00%

SKUPAJ
(v EUR)
1. Skupaj naložbe v vrednostne papirje
2. Dolgoročna sredstva
3. Kratkoročne terjatve iz poslovanja
4. Druge kratkoročne finančne naložbe
5. Denarna sredstva
7. Aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ PREMOŽENJE DRUŽBE

KOLIČINA

CENA

VREDNOST

ODSTOTEK

696.370
617.356
264.221
74.408
96.481
9.454
1,758.290
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PRILOGA 3

GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj, MŠ: 5943086, DŠ: SI46365877
PRILOGA 6: PRILOGA K POSLOVNEMU POROČILU
Na dan: 31.12.2011

Zap. št.

Ime oziroma firma odvisnega
borznoposredniškega
zastopnika

1
1

2
AŽUR TRADING D.O.O.

2
3
4
5

CBH D.O.O.
EMONA EFEKTA D.O.O.
ENTER KRŠKO D.O.O.
INVEST AB D.O.O.

V Kranju, 23.02.2012

Naslov oziroma sedež
3
Sedež: KOLODVORSKA CESTA 2, 1290 GROSUPLJE
Naslov : KOLODVORSKA CESTA 2, 1290 GROSUPLJE
Naslov: JURČKOVA CESTA 225, 1000 LJUBLJANA
Naslov in sedež: VRUNČEVA ULICA 1, 3000 CELJE
Naslov in sedež: STEGNE 21 C, 1000 LJUBLJANA
Naslov in sedež: CESTA KRŠKIH ŽRTEV 58, 1000 LJUBLJANA
Naslov in sedež: KAPUCINSKI TRG 8, 4220 ŠKOFJA LOKA

Število podružnic OBPZ po 31.
členu ZGD1
4
0 (posluje na dveh lokacijah)

0
0
0
0
Podpis odgovorne osebe:
Urha Bahovec, izvršni direktor

Pripravila: Martina Odar
Jožica Vavpotič Srakar, izvršna direktorica
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