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1. SPLOŠNE INFORMACIJE
1.1.

Predstavitev družbe

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d. (v nadaljevanju: GBD BPD) 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:

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 0600 0214 4422 076, odprt pri Banki Celje d.d.
SI56 0292 2026 1781 849, odprt pri NLB d.d.
SI56 0150 2000 7250 097, odprt pri Banki Slovenije
SI56 0292 2026 1781 946, odprt pri NLB d.d.

GBD BPD je od ustanovitve 1996 edina borznoposredniška družba s sedežem na Gorenjskem.
Družba se uvršča med večje borznoposredniške družbe v Sloveniji, tako po prometu, številu
strank kot tudi po številu transakcij na LJSE.
Družba GBD BPD nima odvisnih in pridruženih podjetij.
Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.
GBD BPD je od ustanovitve članica KDD Klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana in članica
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. GBD BPD ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih
papirjev (v nadaljevanju ATVP) za opravljanje storitev, ki jih v skladu z določbami Zakona o
trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) lahko opravlja borznoposredniška družba v Sloveniji.
GBD BPD je v letu 2015 v okviru svojih storitev opravljala in ponujala storitve borznega
posredovanja in izvrševanja naročil, upravljanja s finančnimi instrumenti, investicijskega
svetovanja, analitske storitve in druge pomožne investicijske storitve.
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1.2.

Organi upravljanja

Družba ima enotirni sistem upravljanja.
Organi družbe so skupščina in upravni odbor.
Sestava upravnega odbora družbe je bila na dan 31.12.2015 naslednja:
Boris Eržen, predsednik,
Marija Aleš, namestnica predsednika,
Andrej Grzetič, član
Matjaž Rakovec, član
Martina Odar, članica,
Boštjan Nardin, član
Jan Klemenčič, član.
Izvršna direktorja družbe sta bila v letu 2015 in na dan 31.12.2015:
Boštjan Nardin in
Martina Odar.
Upravni odbor družbe se je v letu 2015 povečal za enega člana, ostala sestava upravnega
odbora je ostala nespremenjena. Na 20. skupščini družbe 10.11.2015 je bil sprejet sklep, da z
dnem 10.11.2015 postane nov član upravnega odbora Jan Klemenčič. Na mestu izvršnih
direktorjev v letu 2015 ni bilo sprememb.

1.3.

Poslanstvo in vizija družbe

Poslanstvo GBD BPD je omogočiti doseganje osebnih in poslovnih ciljev naših strank,
zaposlenih, lastnikov in okolja. Naš cilj je preudarno in skrbno plemenitenje premoženja, ki
nam ga zaupajo vlagatelji. Nudimo različne finančne storitve, da bi ugodili različnim
zahtevam in pričakovanjem naših strank.

GBD Gorenjska borznoposredniška družba ima kot finančni svetovalec vizijo postati
vodilni ponudnik inovativnih in sofisticiranih naložbenih produktov na slovenskem trgu.
Poleg upravljanja premoženja ima družba cilj ohranjati segment borznega posredovanja
in on-line trgovanja na domačem in tujih trgih.

1.4.

Obseg dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji

GBD BPD ima v skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 27.2.2002,
dovoljenje za opravljanje naslednjih storitev:
sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti,
izvrševanje naročil za račun strank,
gospodarjenje s finančnimi instrumenti,
investicijsko svetovanje,
izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa,
5
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Pomožne storitve:
Hramba in vodenje finančnih instrumentov za račun strank, ki vključuje tudi
skrbništvo in sorodne storitve, kakršne so upravljanje denarnih in drugih vrst
zavarovanja ter storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev
strank.
Svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev
ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij;
Investicijske raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi s
posli s finančnimi instrumenti.

1.5.

Organizacijska struktura

Ob koncu poslovnega leta 2015 je GBD BPD zaposlovala 19 delavcev, od tega 8 z dovoljenjem
ATVP za borznega posrednika. Zaposleni imajo med drugim specializirana znanja s področij
finančnih storitev, borzne analize, investicijskega svetovanja, investiranja na domačem in
tujih trgih. Tudi v prihodnje bo GBD BPD gradila na manjši ekipi visoko usposobljenih kadrov
in timskem delu.
Naloge in dela notranje revizije opravlja zunanji izvajalec BDO Revizijo d.o.o.
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1.6.

Lastniška struktura

Osnovni kapital družbe je na dan 31.12.2015 znašal 830.412,29 EUR in je razdeljen na 199.000
delnic. 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. Delnice GBDR so redne delnice, delnice GBDR1 so redne vinkulirane in
prenosljive ob predhodnem soglasju upravnega odbora.
Lastniška struktura družbe se je v letu 2015 nekoliko spremenila.
Lastniška struktura družbe na dan 31.12.2015 je bila naslednja:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Skupaj

1.7.

Firma oz. ime lastnika
Eržen Boris
Grzetič Andrej
Klemenčič Zoran
Štern d.o.o.
Ani Klemenčič
Skodlar Franc
Aleš Marija
Klemenčič Jan
Invest AB d.o.o.
Grzetič Jaša
Klemenčič Rebeka

Količina delnic v lotih
48.800
36.000
36.000
19.000
17.962
14.073
13.040
8.925
5.120
40
40
199.000

Delež v kapitalu (%)
24,52
18,09
18,09
9,55
9,03
7,07
6,55
4,49
2,57
0,02
0,02
100,00

Podatki o izdanih vrednostnih papirjih

GBD BPD je imela na dan 31.12.2015 naslednje število in vrednost delnic:
1

Vrsta VP

2015
Delnice GBDR

2

Število GBDR

31.000

31.000

31.000

3

Vrsta VP

Delnice GBDR1

Delnice GBDR1

Delnice GBDR1

4

Število GBDR1
Število delnic GBDR in GBDR1
skupaj
Nominalna vrednost

168.000

168.000

168.000

199.000

199.000

199.000

kosovne

kosovne

kosovne

4,47 oz. 4,46 EUR
brez
prevrednotenja

4,61 oz. 4,34 EUR
brez
prevrednotenja

3,05 oz. 2,87 EUR
brez
prevrednotenja

PODATKI O IZDANIH VP GBD BPD d.d.

5
6
7

Knjigovodska vrednost v EUR

2014
Delnice GBDR

2013
Delnice GBDR

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 31.12.2015 znašala 4,47 EUR oz. 4,46 EUR, če ne upoštevamo povečanje
kapitala zaradi prevrednotenja finančnih naložb.
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2. POROČILO IZVRŠNIH DIREKTORJEV DRUŽBE
Družba GBD BPD je v letu 2015 poslovala solidno z ozirom na spremenljive razmere
poslovnega okolja in leto zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom.
Družba GBD BPD se je v drugi polovici leta 2015 ponovno soočila z zaostrenim poslovnim
okoljem, ki ga je bilo zelo težko zaobiti, saj je sočasnost več različnih dejavnikov imobiliziralo
investicijsko aktivnost strank, in s tem prispevalo k izpadu tretjine deleža prihodkovnih virov
družbe. Ključna dogodka sta bila odločitev države, da je odstopila od prodaje družbe Telekom
d.d. in KAD-a, ki ni sprejel ponudbe za prodajo družbe Cinkarna d.d., s čimer je bila ponovno
postavljena na kocko kredibilnost države in seveda kapitalskega trga. Sočasno z zaostrenimi
razmerami smo bili s strani zakonodajalca ob sprejemanju zakona ZNVP-1 deležni še
neustavnega posega v pravico do svobodne gospodarske pobude. Posledično smo se v družbi
ukvarjali s prilagajanjem na nove razmere.
Dodaten preplah je pri vlagateljih povzročila hitropotezna najava Ministrstva za finance, da
namerava do konca leta 2015 spremeniti zakon o dohodnini, pri čemer bi na področju
vrednostnih papirjev ukinili postopno degresivno lestvico obdavčitve. Sprememba bi
razveljavila sedanji model obdavčitve, ki je stranki omogočal, da bi bila odprodaja finančnih
instrumentov po dvajsetih letih lastništva neobdavčena. Javno nasprotovanje taki hitri in
nepremišljeni spremembi je Ministrstvo za finance odvrnilo od izvedbe namere, vendar pa pri
vlagateljih zasejala dvom, da si v tej državi res želimo spodbujati varčevanja v finančnih
naložbah.
V letu 2015 je bilo v družbi veliko truda usmerjenega v kakovostno izvajanje storitve
upravljanja premoženja, kot dejavnosti, ki jo postavljamo v osrčje našega poslovanja. Družba
je na področju razvoja upravljanja nadaljeval s tradicijo inovativnosti in vpeljala nov produkt,
ki je prilagodljiv na strankin profil tveganosti in njeno dovzetnosti do tveganj in ji zato
omogoča brezskrbno varčevanje v finančnih instrumentih, družbi pa racionalizacijo
poslovanja, kar pod črto pomeni nižjo upravljavsko provizijo za stranko. Z njegovim
poimenovanjem je družba želela izpostaviti kontinuiteto svojega dela in nadgraditi že
uveljavljeno blagovno znamko, zato se je odločila za poimenovanje - GBD Šparov'c, saj
produkt tudi vsebinsko pomeni zrelostno nadgradnjo prvega produkta GBD Šparovčka, ki je
bil na področju Slovenije prvi tovrstni produkt za mesečno investiranje v finančne
inštrumente. Šparov'c so stranke lepo sprejele, kar se odraža v številu novo sklenjenih
pogodb.
Osebno upravljanje premoženja ostaja med vlagatelji v zadnjih letih še naprej priljubljeno,
največkrat kot posledica pomanjkanja časa in znanja o kapitalskih trgih. V GBD BPD smo se
v preteklih letih temeljito pripravili na nove razmere in posledično potrebe naših strank, s
plasiranjem novih naložbenih produktov. Produkti so plod znanja, pridobljenega na
izobraževanjih v svetovno priznanih finančnih ustanovah. Pri snovanju produktov smo sledili
cilju, da bi različnim strankam lahko ponudili finančne produkte, ki bodo ustrezali njihovim
finančnim ciljem, zmožnostim in naklonjenosti do tveganja. V množici najrazličnejših
varčevalnih produktov je zelo težko izbrati pravega, težava pa je tudi v tem, da se
posamezniki še vedno odločajo za investiranje v finančne instrumente z namenom, da bi v
kratkem času veliko zaslužili, kar pogosto pripelje do prav nasprotnega rezultata.
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Poleg klasičnega upravljanja premoženja, pri katerem poskrbimo za ustrezno razpršitev
premoženja, stranke lahko izbirajo med dvema novima tipoma upravljanja, GBD Varovani in
GBD Kvantitativni. Prvi je primeren za vlagatelje, ki želijo manj tvegati in iščejo naložbo, ki bo
na dolgi rok prinašala boljši donos kot bančni depozit. V tem primeru omejimo izgube, hkrati
pa varujemo še nerealizirane dobičke. Vlagateljem, ki imajo naložbe že razpršene tako
geografsko kot tudi panožno in si želijo tudi višjih donosov, seveda z višjim tveganjem, pa
priporočamo GBD Kvantitativni.
V letu 2015 smo bolj intenzivno tržili produkt GBD Kašča. GBD Kašča omogoča varčevanje v
finančnih instrumentih že za mesečne zneske od 50 EUR naprej, namenjena pa je tistim, ki
varčujejo za obdobje daljše od pet let. Posebnost tega produkta je, da se zastopanost
delniških naložb s približevanjem datumu unovčenja sredstev v vlagateljevi GBD Kašči
zmanjšuje, povečuje pa se delež obveznic in inštrumentov denarnega trga, ki so na kratek
rok manj tvegani, a zato se stranki ni treba bati, če bo na trgih prišlo do večje korekcije prav
takrat, ko bo potreboval privarčevana sredstva.
V letu 2015 so sredstva strank na upravljanju povečala za 12,6 odstotkov v primerjavi s
predhodnim letom in so znašala 20,22 milijonov EUR, kar z ozirom na zelo neprijazne
razmere za investicijska vlaganja, ocenjujemo kot dober rezultat.
Področje borznega posredovanja je v letu 2015 zaradi že navedenih razlogov utrpelo visok
padec prometa. Pomemben delež so pri tem imele stranke, ki trgujejo preko spletne
trgovalne platforme OnLine. V družbi se zavedamo, da predstavljajo za družbo pomemben
segment strank, zato si prizadevamo storiti vse, da jim omogočimo vrhunsko storitev, vendar
pa nimamo vpliva na nabor vrednostnih papirjev, ki še kotirajo na Ljubljanski borzi in ki
omogočajo strankam dobro investicijsko priložnost.
Prometu GBD BPD je v letu 2015 na Ljubljanski borzi znašal 58,6 milijoni EUR oziroma 7,5
odstotkov, s čimer se je družba uvrstila na 5 mesto med sedemnajstimi borznimi člani. V
primerjavi s predhodnim letom se je promet ki ga je izvršila GBD BPD na Ljubljanski borzi
znižal za 34,7 milijonov evrov, kar predstavlja 37,1 odstotno zmanjšanje.
Vzporedno z razvojem novega produkta je tekel proces razčlenitve in dopolnitve vprašalnika,
ki omogoča prepoznavo strankinega odnosa do tveganja in strankinih finančnih ciljev pri
investiranju. Vprašalnik je sestavni del vzpostavitve poslovnega razmerja s stranko v
upravljanju oziroma ob sklenitvi pogodbe za enega izmed GBD produktov.
V mesecu oktobru 2015 je družba GBD BPD d.d. izdala posebno izdajo revije Moj Broker, ki
opisuje ključne storitve in zajema vse produkte, ter na preprost način bralcu pojasnjuje,
bistvene elemente, ki naj bi bili bralcu pomembni za odločitev v primeru investicijskih
vlaganj. V družbi še naprej stremimo k načelu, da se mora borzni posrednik ali investicijski
svetovalec ali upravljavec premoženja zelo »približati« stranki, tako da je sposoben oceniti
investicijske namene stranke in prepoznati njene sposobnosti sprejemanja morebitne delne
izgube. O ostalih aktualnih vsebinah smo stranke obveščali ažurno čez celo leto.
Na področju informacijske tehnologije smo v drugi polovice leta prenovili strežniško okolje
aplikativnega strežnika za programsko rešitev podpore poslovanja in za strežnik podatkovnih
zbirk. S tem posegom smo dosegli poenotenje strežniške infrastrukture tako za produkcijsko
okolje, rezervno okolje, kot tudi tesno okolje. Prav tako smo v drugi polovici leta pričeli s
9
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postopkom prehajanja na osebnih računalnikih zaposlenih iz operacijskega sistema WIN XP
na W10, pri čemer smo delovne računalnike dodatno strojno nadgradili in s tem dosegli
bistveno hitrejše delovanje.
Oddelek podpore poslovanju in upravljanja s tveganji je v letu 2015 skrbel, da so bila vsa
opravila ažurno opravljena in zagotavljal nemoteno poslovanje družbe. Vodja podpore
poslovanja in upravljanja s tveganji izvaja vse aktivnosti za ugotavljanje novonastalih tveganj
in tvorno sodeluje pri obvladovanju nastalih tveganj ter spremlja identificirana tveganja. Ob
tem skrbi za implementacijo, nadgrajevanje strategije in politik obvladovanja tveganj ter
notranje in zunanje poročanje o tveganjih.
Družba je zavezana k spoštovanju zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in
financiranja terorizma. Oddelek podpore oz. pooblaščenec skrbi za notranje akte s tega
področja, izvajanje zakonsko predpisanih aktivnosti na tem področju in izobraževanje ostalih
zaposlenih. Družba daje poudarek področju preprečevanja pranja denarja in financiranju
terorizma, zato to problematiko izpostavlja med zaposlenimi tudi na dnevnem nivoju, kot tudi
z rednim izobraževanjem, ki omogoča osveževanje znanja zaposlenih in seznanjanje z
novostmi.
Vse dosedanje aktivnosti družbe nakazujejo pravo smer razvoja bodočega modela poslovanja
borznoposredniške družbe, vendar pa se družba v tem trenutku ne more hipoma odzvati in
nadomestiti visok izpad prihodkov iz naslova borznega posredovanja. V družbi stremimo k
čim večji stroškovni učinkovitosti poslovanja, saj bomo le tako lahko dolgoročno konkurirali
na zahtevnem trgu različnih finančnih in investicijskih produktov. Družba je v letu 2015
ustvarila za 1.206.492 EUR čistih prihodkov ki so v primerjavi z letom 2014 nižji za 19,5
odstotkov. Poslovno leto smo zaključili s 23.599 EUR čistega dobička, kar predstavlja 91,9
odstotno poslabšanje v primerjavi z letom 2014, vendar je bilo leto 2014 iz več razlogov
posebno leto in zato le pogojno primerljivo s poslovanjem družbe v letu 2015. Stroški blaga,
materiala in storitev so se zmanjšali za 5,3 odstotkov in so znašali 654.141 EUR, stroški dela
so se ob spremenjeni strukturi zmanjšali za 2,2 odstotka.
Ob koncu leta 2015 je družba imela 10.408 strank. Število strank na upravljanju se je
povečalo na 788 strank, kar v primerjavi z letom 2014 predstavlja povečanje za 13 odstotkov.
Število strank s pogodbami o borznem posredovanju je bilo ob koncu leta 9.620. Število
strank borznega posredovanja je še vedno v trendu upadanja in se je zmanjšalo za 5,5
odstotka glede na leto 2014. Upad števila strank je v veliki meri posledica zaključenih
prevzemnih postopkov družb iz borzne kotacije, ki so vplivali na zapiranje trgovalnih računov
strank. Sredstva strank pri GBD BPD so konec leta 2015 znašala 293,26 milijona EUR.

Družbena odgovornost
“Človeška veličina je včasih v tem, da z majčkeno srca storiš veliko dolžnost. Največja
nagrada pa ni tisto, kar boš za to dobil, temveč tisto, kar boš postal.”
GBD BPD je družbeno odgovorno podjetje, ki si prizadeva pomagati širši lokalni skupnosti in
s tem izboljšati kakovost življenja v okolju, v katerem deluje. Naša dolžnost in moralna
obveza sta, da po svojih močeh pomagamo soustvarjati prijaznejše medčloveške odnose. V
letu 2015 smo petim otrokom iz socialno šibkih družin omogočili letovanje na morju na otoku
Krku in jim na ta način uresničili otroške sanje in s tem pripomogli, da se ne bodo počutili
zapostavljene med sovrstniki, ki jim je letovanje na morju samoumevno.
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3. POROČILO O POSLOVANJU GBD BPD d.d.
3.1.

Poslovno in ekonomsko okolje v letu 2015

MEDNARODNO OKOLJE
V letu 2015 se je na globalnih borzah začelo obdobje povečane volatilnosti. Svetovni indeks
ACWI je v dolarjih izgubil 4 odstotke. Zaradi 11 odstotne rasti dolarja v primerjavi z evrom se
je vrednost indeksa v evrih povečala za skoraj 7 odstotkov. Z 19 odstotno rastjo v evrih so
delniški trgi letni vrh dosegli v aprilu, avgusta pa smo bili priča 15 odstotnemu negativnemu
popravku.
Rast tečajev v evrih je predvsem posledica nadaljevanja zelo ekspanzivnih monetarnih politik
ameriške, evropske in japonske centralne banke. Ameriški BDP se je v letu 2015 povečal za
2,4 odstotke, brezposelnost pa se je zmanjšala na 5,3 odstotkov. Gospodarsko okrevanje v
ZDA je bilo nižje od pričakovanj zaradi le 1,3 odstotne rasti industrijske proizvodnje.
Japonsko gospodarstvo je leto zaključilo s šibko rastjo v višini 0,5 odstotka, ki je predvsem
posledica krepitve izvoza, industrijska proizvodnja pa ostaja šibka. Kvantitativno sproščanje
Japonske centralne banke je vodilo v 0,8 odstotno rast cen in znižalo brezposelnost na 3,4
odstotka.
Počasno gospodarsko okrevanje se je nadaljevalo tudi v Evropski uniji. Gospodarska rast se
je povečala na le 1,9 odstotka. Manj od pričakovanj se je znižala tudi brezposelnost, ki ostaja
pri visokih 9,2 odstotkov. V zadnjem trimesečju se je v Evropi pričela migrantska kriza in
Evropski delniški indeks S&P Europe 350 je v letu 2015 pridobil le 5 odstotkov. V prihodnjem
letu lahko pričakujemo podobno rast evropskega gospodarstva kot v letu 2015, saj se bo
nadaljevala šibka globalna gospodarska rast. Na evropsko gospodarstvo bo pozitivno vplivalo
okolje nizkih obrestnih mer, nižja cena nafte in nižja vrednost evra.
Negativni popravek na delniških trgih v avgustu je povzročilo nadaljnje upadanje cen surovin
in skrbi glede rasti kitajskega gospodarstva, saj se je Kitajska gospodarska rast znižala na
6,9 odstotkov. Večino borznih udeležencev skrbi, da bi lahko ob prehodu v storitveno in
potrošno gospodarstvo prišlo do večje ohladitve rasti in težav v bančnem sektorju. Cena nafte
se je v letu 2015 v dolarjih znižala za 40 odstotkov in povzročila 0,1 odstotno defljacijo v
Evropi in le 0,1 odstotno inflacije v ZDA. Izjemno nizke cene nafte sicer srednjeročno
spodbudno vplivajo na potrošnjo prebivalstva in večini podjetjem znižujejo stroške. Glavno
težavo predstavlja upad investicij naftnih družb in nevarnost za stečaj in odpuščanje
zaposlenih. Negativni vpliv se kaže tudi preko slabitve držav izvoznic.
Globalna gospodarska slika v letu 2015 se je poslabšala, ker ekspanzivne monetarne politike
niso uspele povečati gospodarskega okrevanja v Evropi, na Japonskem in v ZDA. Dodaten
negativni vpliv sta imela tudi Rusija in Brazilija s skoraj 4 odstotnim upadom BDP. V obeh
državah se je močno povečala tudi brezposelnost. Svetla izjema je bila Indija, ki je manj
odvisna od cen surovin in je povečala gospodarsko rast na 7,3 odstotkov. Globalna
gospodarska rast je v letu 2015 upadla iz 3,4 odstotkov na 3,1 odstotke.
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Leto 2016 se je začelo z večjim negativnim popravkom na borzah in potrjuje, da bo letošnjo
leto turbulentno. Analitiki za globalno gospodarstvo napovedujejo podobno rast kot v letu
2015 in pričakujejo, da bo globalno makroekonomsko okolje ostalo šibko tudi v letošnjem
letu. Ameriška centralna banka je zaradi negotovega okolja že napovedala bolj postopen dvig
obrestne mere. Z ekspanzivno monetarno politiko, ki bo nudila podporo tečajem pa
nadaljujeta tako Evropska kot Japonska centralna banka.

SLOVENIJA
Leto 2015 je bilo v Sloveniji v znamenju zaključka privatizacijskih postopkov podjetij in
neuspešne prodaje Telekoma Slovenije in Cinkarne Celje. Slovenija je ponovno dokazala, da
politično okolje ni naklonjeno vstopu tujega kapitala v slovenska podjetja.
Že Alenka Bratušek je pred odhodom dosegla, da morajo vlagatelji v Petrol, če želijo povečati
delež na več kot 25 odstotkov za to pridobiti soglasje vlade. Aktualna vlada je sprejela novo
klasifikacijo naložb, v kateri je turizem strateškega pomena, naložbi v Savo Re in
Zavarovalnico Triglav pa sta bili označeni kot pomembni. Konec privatizacije večjih
slovenskih družb je imel negativni vpliv na slovenski borzni indeks SBI TOP, ki je izgubil 11
odstotkov.
V letu 2015 se je nadaljevalo gospodarsko okrevanje Slovenije. Brezposelnost se je
zmanjšala, a ostala pri zaskrbljujoče visokih 12,3 odstotkih. Gospodarska rast je zaradi
krepitve izvoza dosegla 2,9 odstotkov. Za varčevalce je bilo najbolj opazno občutno znižanje
obrestnih mer na depozite in upad cen nafte, ki je povzročil 0,5 odstotno deflacijo.
Ekspanzivna monetarna politika je na stran potisnila tudi skrbi glede visokega dolga.
Zahtevani donos na slovensko 10-letno obveznico je ob koncu leta znašal le 1,67 odstotka.
Ostajajo pa zaskrbljujoči pritiski na ukinitev varčevalnih ukrepov ob nadaljnji rasti javnega
dolga, ki je ob koncu leta 2015 že presegel 83 odstotkov BDP. Zaradi upočasnjevanja globalne
gospodarske rasti in nižjih javnih investicij je UMAR v marčevski napovedi za leto 2016
Sloveniji oklestil napoved gospodarske rasti na 1,7 odstotka.
Kljub napovedani gospodarski rasti ob pomanjkanju nujno potrebnih reform in neprijaznemu
okolju za tuje investicije težko pričakujemo večjo rast delniškega indeksa. Politično
kadrovanje in slabo korporativno upravljanje slovenskih blue chipov se bo najverjetneje
nadaljevalo tudi v prihodnosti.
V letu 2015 se je ob nizkih obrestnih merah povečalo povpraševanje strank po drugih
naložbenih možnostih, vendar pa je večja volatilnost delniških trgov in skrb glede
gospodarskega ohlajanja na Kitajskem pri potencialnih strankah zbudila dvom o nadaljnji
rasti delniških trgov. Prekinitev privatizacije v Sloveniji je zmanjšala likvidnost slovenskega
trga in stranke bodo v letošnjem letu razpolagale z manj prostimi sredstvi, kot je bilo
pričakovati. Poslovno okolje za individualno upravljanje premoženja v letu 2016 bo posledično
slabše kot v letu 2015.
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3.2.

Poslovanje družbe na Ljubljanski borzi

V letu 2015 je borza zabeležila nekaj padcev, vendar tudi nekaj vzpodbudnih številk. Borzni
indeks SBI TOP je po treh pozitivnih letih leto 2015 zaključil negativno, prav tako sta se v
primerjavi z letom 2014 znižala tudi promet in tržna kapitalizacija delnic. Je pa bilo leto 2015
eno najbolj uspešnih kar se tiče izdaje obveznic in komercialnih zapisov.
V letu 2015 se je znižala vrednost slovenskih borznih družb. Borzni indeks SBI TOP je namreč
po treh letih rasti padel za 11,2 odstotkov. Vrednost SBI TOP je na zadnji trgovalni dan
znašala 696,15 točk.
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Celotni promet na Ljubljanski borzi v 2015 je znašal 393,06 mio EUR, kar je za 42,7 odstotkov
manj v primerjavi z letom 2014. Promet brez svežnjev pa je znašal 294,19 mio EUR, kar je za
36,1 odstotkov manj v primerjavi z letom 2014. Največ prometa je bilo opravljenega z
delnicami, 333,67 mio EUR oziroma 84,89 odstotkov celotnega prometa. Po strukturi
prometa sledijo obveznice s 14,22 odstotkov in komercialni zapisi z 0,89 odstotnim deležem
prometa.
V letu 2015 so bile ponovno najprometnejše delnice Krke (KRKG) iz Prve kotacije. Z njimi je
bilo ustvarjenega 36,79 odstotkov prometa vseh delnic borze. Drugo mesto glede na dosežen
promet so z 10,79 odstotnim deležem zasedle delnice Zavarovalnice Triglav (ZVTG), tretje pa
z 9,38 odstotnim deležem delnice Pivovarne Laško (PILR).
V letu 2015 se je prav tako znižala tudi tržna kapitalizacija vseh delnic na Ljubljanski borzi in
je znašala 5.523,22 mio EUR, kar je predvsem posledica znižanja tečajev delnic. V letu 2015
se je na borzo uvrstilo 10 novih obveznic, katerih skupna vrednost izdaje je znašala 2.883,96
mio EUR. Poleg tega je bilo 6 izdaj komercialnih zapisov v skupni vrednosti 109,26 mio EUR.
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Promet po članih LJSE v letu 2015:
Borzni član
ALTA INVEST d.d.
ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d.d.
PERSPEKTIVA, d.d.
WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S.
GBD BPD d.d.
NLB, d.d., Ljubljana
KBC SECURITIES N.V.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
ABANKA d.d., Ljubljana
ERSTE GROUP BANK AG

Skupni promet v EUR
255.745.411
83.106.611
71.678.617
60.657.842
58.557.867
55.314.367
47.407.212
34.284.865
26.631.689
23.258.368

Delež v prometu
32,53%
10,57%
9,12%
7,72%
7,45%
7,04%
6,03%
4,36%
3,39%
2,96%

Ostali / Others

69.482.376

8,84%

Skupaj / Total

786.125.225

100,00%

GBD BPD je v letu 2015 povečala tržni delež prometa na LJSE za 9,69 odstotkov ter tako
dosegla 5. mesto od skupno 16 članov, kar je mesto bolje kot v letu 2014.
GBD BPD je na področju borznega posredovanja še vedno jasno usmerjena v prihodnost
spletnega 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.
Številko aktivnih uporabnikov GBD OnLine sistema je ob koncu leta 2015 štelo 4.738
uporabnikov, kar predstavlja 6,5 odstotno zmanjšanje v primerjavi s predhodnim letom.
Razlogi so večinoma v tem, da so med uporabniki OnLine bile stranke, ki so bile neaktivne in
so imele vrednostne papirje, ki so bile predmet prevzemne ponudbe ali celo iztisnitve in
stranke v bodoče ne bodo več investicijsko vlagale.

3.3.

Poslovanje družbe na tujih trgih

Preko GBD BPD lahko stranka trguje na vseh svetovnih borzah. V tujini GBD BPD sodeluje z 9
partnerji na skoraj vseh pomembnih svetovnih trgih.
ViTrade Germany (Berlin, Nemčija)
Credos Zagreb (Zagreb, Hrvaška)
FIMA VRIJEDNOSNICE (Zagreb, Hrvaška)
Hypo Alpe Adria Bank (Banja Luka, Bosna in Hercegovina)
Nova Banka (Banja Luka, Bosna in Hercegovina)
UNIBROKER (Sarajevo, Bosna in Hercegovina)
Komercijalna banka (Skopje, Makdonija)
Tesla Capital (Beograd, Srbija)
WISE Broker (Beograd, Srbija)

Družba je sklenila največ poslov preko partnerja ViTrade iz Nemčije. Geografsko gledano je
družba v letu 2015 največ trgovala na borzah v Nemčiji kar je predstavljalo kar 60,5
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odstotkov vseh sklenjenih poslov na tujih trgih, v ZDA je izvršila 32,33 odstotkov prometa, na
balkanskih trgih 2,68 odstotkov in na ostalih svetovnih borzah 4,49 odstotkov.
Izvršeni posli na tujih trgih so bil v letu 2015 večji v primerjavi z letom 2014 za 34,83
odstotkov, čemur je botrovala manjša aktivnost strank pri trgovanju s slovenskimi
vrednostnimi papirji.
v EUR
Država

Promet 2015

Delež v %

Promet 2014

Rast 2015/2014

1

Nemčija

26.332.328,77

60,50%

12.433.629,77

111,78%

2

ZDA

14.072.665,84

32,33%

16.455.482,67

-14,48%

3

Balkan

1.166.157,51

2,68%

1.359.568,67

-14,23%

4

Ostale države

1.955.152,42

4,49%

2.034.231,89

-3,89%

Skupaj

43.526.304,54

100,00%

32.282.913,00

34,83%

3.4.

Upravljanje premoženja

V letu 2015 je bilo veliko truda usmerjenega v kakovostno izvajanje storitve upravljanja
premoženja, kot dejavnosti, ki jo postavljamo v osrčje našega poslovanja. Družba je na
področju razvoja nadaljeval s tradicijo inovativnosti in vpeljala nov produktov Šparov'c, ki je
prilagodljiv glede strankinega profila tveganosti in njene dovzetnosti do tveganj, hkrati pa
omogoča stranki brezskrbno varčevanje v finančnih instrumentih.
Višina sredstev na upravljanju premoženja se je v letu 2015 povečala za 12,6 odstotka na
20,22 milijonov EUR. Na povečanje so v največji meri vplivali novi prilivi, delno tudi rast
delniških trgov. V začetku leta 2015 so bili makroekonomski dejavniki za storitev upravljanja
zelo dobri. V mesecu januarju je Evropska centralna banka naznanila začetek kvantitativnega
sproščanja, s strani FED-a je prišel signal o počasnem dvigu obrestnih mer, in delniški trgi
so v mesecu aprili zabeležili vrh leta 2015. Zniževanje obrestnih mer na bančne depozite je še
dodatno spodbudilo vlagatelje, da pričnejo iskati druge naložbene priložnosti. Strah pred
ohlajanjem kitajske gospodarske rasti in svetovnega gospodarstva pa je poleti povzročil
največji padec delniških trgov po letu 2011. Posledično se je povečal strah pred investiranjem
v finančne instrumente, neto prilivi v upravljanje premoženja pa so se bistveno zmanjšali
glede na začetek leta.
Upravljanje premoženja vključuje aktivno upravljanje premoženja po metodi top-down, GBD
Kvantitativni tipa upravljanja, GBD Varovani ter produkte namenjene postopnemu
mesečnemu varčevanju GBD Kaščo, GBD Šparovček in GBD Šparovc.
GBD Šparovc smo varčevalcem ponudili kot nadgradnjo GBD Šparovčka. Namenjen je
dolgoročnemu varčevanju za vse generacije v vseh življenjskih obdobjih. Naložbena politika
GBD Šparovca upošteva osebnostni profil vsakega posameznika kot tudi njegovo dobo
varčevanja. Pričakujemo, da bo cenovna ugodnost GBD Šparovca skupaj z ostalimi
prednostmi omogočila nadpovprečno rast sredstev v tem tipu upravljanja.
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GBD Kvantitativni je bil v letu 2015 med vsemi tipi upravljanja najdonosnejši. Bruto donos
brez upoštevanja dividend je znašal 7,71 odstotkov in tako minimalno zaostal za primerljivim
indeksom, katerega donos je znašal 7,83 odstotkov.
V času večje poletne korekcije, ko se je vrednost svetovnega indeksa, merjeno od vrha v
aprilu 2015, znižala za skoraj 20 odstotkov, se je pokazal glavni namen GBD Varovanega tipa
upravljanja (max padec strategije od vrha je znašal dobrih 6 odstotkov), to je zaščita pred
večjimi padci.
Strategija GBD Varovanega tipa upravljanja temelji na zaščiti že doseženih donosov in
ščitenja pred večjimi padci na delniških trgih. V letu 2015 je strategija portfeljev GBD
Varovani izpolnila pričakovanja, glede ščitenja pred večjimi padci, saj je bil največji padec
strategije od maksimalne vrednosti dobrih 6 odstotkov, medtem ko se je vrednost svetovnega
indeksa od vrha v aprilu 2015 znižala za skoraj 20 odstotkov.

3.5.

Računovodski izkazi družbe za 2015

Izkaz poslovnega izida
Družba je zaključila poslovno leto z pozitivnim poslovnim rezultatom, kljub poslabšanju
poslovnega okolja v letu 2015 v primerjavi z letom 2014. Čisti prihodki od prodaje GBD BPD
so se v letu 2015 zmanjšali za 19,46 odstotkov v primerjavi z letom 2014 in so znašali
1.206.492 EUR, leto poprej pa 1.498.022 EUR. Družba je poslovno leto 2015 zaključila s čistim
dobičkom v višini 23.599 EUR, kar pomeni poslabšanje v primerjavi z letom 2014, ko je bil
čisti dobiček pod pozitivnim vplivom povečanja odloženih davkov.
Največji delež prihodkov na domačem trgu so v letu 2015 prinesle storitve borznega
posredovanja, in sicer 36,28 odstotkov, vendar pa ta segment prihodkov beleži kar 33,60
odstotni padec v primerjavi z letom 2014. Padec je posledica manjšega zanimanja za domači
trg, ki ga je povzročil zaključek privatizacije v Sloveniji. Pomemben, 25,52 odstoten delež
vseh čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu še vedno predstavljajo storitve vodenja
računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in druge s tem povezane finančne storitve.
Boljši rezultat je bil dosežen s storitvami gospodarjenja z vrednostnimi papirji strank, ki so v
letu 2015 predstavljale že 34,47 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu.
Prihodki od storitev gospodarjenja so se povečali kar za 19,81 odstotkov v primerjavi s
predhodnim letom. Na povečanje prihodkov so v največji meri vplivali novi prilivi sredstev in
delno tudi rast delniških trgov. V začetku leta 2015 so bili dejavniki za storitev upravljanja
odlični, vendar so se proti koncu leta poslabševali. Drugače bi bil rezultat še boljši. Prihodki
na segmentu prodaje na tujem trgu so se zmanjšali, kar gre pripisati spremenjenemu načinu
evidentiranja prihodkov v korist prihodkov na domačem trgu in primerjava s predhodnim
letom ni relevantna.
Družba še naprej uspešno obvladuje redne stroške poslovanja z racionalnim obnašanjem pri
naročilu materiala in storitev. Stroški dela so se zmanjšali za 2,2 odstotka, kljub temu, da se
je povprečno število zaposlenih v letu 2015, računano iz delovnih ur, v primerjavi z letom
2014 povečalo in šteje 15,87 zaposlencev, leto prej pa 15,36. Stroški materiala in storitev so
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se v letu 2015 zmanjšali za 5,31 odstotkov v primerjavi z letom poprej. Stroški materiala in
storitev so nižji predvsem zaradi nižjih stroškov storitev.
Z manjšim obsegom poslov so se zmanjšali stroški storitev KDD, stroški borz in stroški
plačilnega prometa, povečali pa so se stroški IT storitev. Stroški drugih storitev so se
povečali za 6,76 odstotkov. Stroški amortizacije neopredmetenih in opredmetenih sredstev
so se povečali za 7,98 odstotkov glede na predhodno leto.
Finančni prihodki družbe so v letu 2015 znašali 72.185 EUR in so bili bistveno višji kot leto
poprej. V letu 2015 je namreč prišlo do 100 odstotnega poplačila obveznic, ki so bile kupljene
pod njihovo nominalno vrednostjo. Na drugi strani so se zaradi obračunavanja negativnih
obresti za prosta denarna sredstva strank na računu Banke Slovenije v višini 8.758 EUR
povečali finančni odhodki.

Družba je v letu 2015 beležila za 961 EUR drugih prihodkov in za 214 EUR drugih odhodkov, ki
niso imeli bistvenega vpliva na končni rezultat, za razliko od prihodkov iz naslova odloženih
davkov, ki so znašali 28.501 EUR in so izboljšali končni poslovni rezultat.
Družba GBD BPD je za poslovno leto 2015 ugotovila čisti poslovni izid v višini 23.599 EUR.

Bilanca stanja
Vrednost sredstev v bilanci stanja je na dan 31.12.2015 znašala 1.249.382 EUR in se je
zmanjšala za 5,93 odstotkov glede na stanje na dan 31.12.2014, ko je bila izkazana v višini
1.328.173 EUR. Dolgoročna sredstva družbe so se v letu 2015 povečala za 38.292 EUR, kar je
v največji meri posledica že omenjenega pripoznanja terjatev za odložene davke, dodatno so
se z nakupom IT licenc povečale dolgoročne premoženjske pravice. Zaradi vlaganj so se
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečala za neto 1.082 EUR kljub
obračunani amortizaciji.
Kratkoročna sredstva družbe so na dan 31.12.2015 znašala 901.551 EUR, kar pomeni da so
se zmanjšala za 11,90 odstotkov glede na zadnji dan leta 2014, ko so znašala 1.023.328 EUR.
Zmanjšanje je predvsem posledica zmanjšanja kratkoročnih poslovnih terjatev za 111.323
EUR. Za 108,18 odstotkov so se iz 34.946 EUR na 72.750 EUR povečala kratkoročna posojila in
so ustrezno zavarovana.
Obveznosti do virov sredstev in rezervacije (brez kapitala) so na dan 31.12.2015 znašale
360.714 EUR, kar je 12,34 odstotkov manj kot na zadnji dan leta 2014, ko so znašale 411.469
EUR.
Kapital družbe je na dan 31.12.2015 znašal 888.668 EUR, kar pomeni 3,06 odstotno
zmanjšanje glede na stanje na začetku leta. Na zmanjšanje kapitala v višini 28.036 EUR je
vplival manjši presežek iz prevrednotenja zaradi zapadlosti obveznic s kapitalskim dobičkom.
Komentar poslovanja je potrebno brati v povezavi z računovodskimi izkazi in pojasnili, ki so
predstavljeni v nadaljevanju v računovodskem poročilu za leto 2015.
17

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

3.6.

Kazalniki poslovanja družbe

Kazalci poslovanja GBD BPD v letu 2015 so predstavljeni v naslednji tabeli v primerjavi z
letom 2014 (stanje na dan 31.12.).
2015
1.
2.

3.
4.

5.

6=7+8
7.
8.
9.

3.7.

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
Število strank, s katerimi ima GBD BPD sklenjeno pogodbo o
izvrševanju naročil (vključno tudi s posredovanjem naročil)
Število strank, s katerimi ima GBD BPD sklenjeno pogodbo o
gospodarjenju s finančnimi instrumenti (vključno tudi s
posredovanjem naročil)
Število odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki jih je GBD
pooblastila, da v njenem imenu opravljajo dejanja iz prvega
odstavka 238. člena ZTFI
Število zaposlenih
Število zaposlenih za nedoločen čas vključno s člani uprave
oziroma upravnega odbora
Število zaposlenih za določen čas vključno s člani uprave
oziroma upravnega odbora
Višina zahtevanega kapitala v skladu s pravili o kapitalski
ustreznosti v 1000 EUR

2.327

3.356

781

690

9.620

10.175

788

697

5
19

5
17

16

15

3

2

368

349

Računovodski kazalniki poslovanja na dan 31.12.2015

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

3.8.

2014

Vrednost kazalnika
Indeks
2015
2014 2015/2014
0,71
0,69
103
0,87
0,85
102
0,08
0,07
114
0,27
0,22
123
9,46
9,87
96
2,34
2,02
116
3,27
3,34
98
5,58
5,14
109
0,95
1,12
85

Pravdni postopki

Družba je kot drugotožena stranka udeležena v enem pravdnem postopku. V družbi
zastopamo stališče, da je GBD BPD neupravičeno vpletena v postopek. V postopku je bila do
trenutka pisanja letnega poročila izvedena prva obravnava na sodišču. Obravnava je
predstavljala osnovno seznanitev in napoved zaslišanja prič, zato je v tej fazi težko podati
oceno verjetnosti glede razpleta tožbe in morebitne škode, ki bi lahko nastala GBD BPD.
Zaenkrat na strani tožnika ni izkazanega pravega pravnega temelja za tožbo, vendar družba
iz previdnosti ohranja rezervacijo oblikovano v letu 2014.
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3.9.

Dogodki po datumu bilance stanja

Upravni odbor je imenoval Matjaža Rakovca za ID z odložnim pogojem pridobitve dovoljenja
ATVP.
Družba ne beleži drugih pomembnejših dogodkov po datumu bilance stanja.
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3.10. Cilji, načrti in pričakovani razvoj družbe v letu 2016
Pričakujemo nadaljevanje globalnega gospodarskega okrevanja in v splošnem še vedno
ohlapne denarne politike centralnih bank, predvsem evropske, japonske in kitajske, s tem pa
tudi nizke obrestne mere. Gospodarska rast razvitega sveta se bo v 2016 okrepila, a bo še
vedno nižja kot v preteklih porecesijskih obdobjih. Za vrednotenja delnic bi težko rekli, da so
ugodna, vendar so tudi pričakovane donosnosti varnih naložb izjemno nizke. Po našem
mnenju je moč pričakovati kar nekaj nihanj na finančnih trgih, ob povečani verjetnosti za
kakšno negativno presenečenje.
Poslovno okolje v Sloveniji bo slabše kot v letu 2015. Ključna faktorja za generiranje večjih
prihodkov na Ljubljanski borzi sta bila pretekli dve leti število večjih prevzemov in trend na
Ljubljanski borzi. Za leto 2016 ni predvidenih večjih prevzemov družb, zato je moč pričakovati
manjše aktivnosti trgovalcev in posledično manjši obseg prometa na Ljubljanski borzi.
Pomemben vpliv na poslovanje bo imela sprememba pravil KDD Klirinško depotne družbe
d.d. in sprememba Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki ukinjata registrske
račune za pravne osebe do 30.9.2016 in fizične osebe do 1.1.2017. Cilj družbe je aktivno
pridobivanje čim večjega števila strank, ki bodo morale delnice prenesti na trgovalne račune
pri borznih članih. V teku so aktivnosti za optimiranje postopka sklepanja poslovnega
razmerja.

UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
GBD Gorenjska borznoposredniška družba ima kot neodvisni borzni posrednik prvovrsten in
ekskluziven know-how s področja upravljanja premoženja. Posledično smo razvoj upravljanja
postavili v samo jedro delovanja družbe.
Področje upravljanja premoženja obsega naslednje tipe upravljanja:
Aktivno upravljanje premoženja (dinamični, uravnoteženi, konzervativni tip upravljanja)
GBD Kvantitativni
GBD Varovani
GBD Šparovc, GBD Kašča – ki sta produkta namenjena mesečnemu varčevanju.

BORZNO POSREDOVANJE
Pri napovedi prihodkih iz borznega posredovanja na slovenskem trgu smo izhajali iz
pričakovanja, da bosta ključna faktorja (število večjih prevzemov in trend na Ljubljanski borzi)
bistveno slabša kot v letu 2015. Manj prevzemov še dodatno negativno vpliva na gibanje
tečajev na Ljubljanski borzi in manj aktivnosti on-line trgovalcev.
V družbi se zavedamo, da predstavljajo za družbo pomemben segment stranke, ki trgujejo
preko spletne trgovalne platforme OnLine, zato si prizadevamo storiti vse, da jim omogočimo
vrhunsko storitev preko enostavnih in učinkovitih uporabniških izkušenj.
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Glavni cilji oddelka borznega posredovanja v letu 2015 so: ohranjanje obstoječega števila
strank, izvajanje aktivnosti za povečevanje deleža aktivnih strank predvsem z aktivnim
informiranjem strank o dogajanju na kapitalskih trgih, aktivnim kontaktiranjem strank,
skrbjo za spletno stran in facebook stran GBD BPD.

VODENJE RAČUNOV NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Družba na področju storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev v letu
2015 planira porast prihodkov, zaradi ukinjanja registrskih računov do začetka leta 2017.
Pravne osebe in fizične osebe, ki imajo vrednostne papirje na registrskih računih, bodo
morale le-te prenesti na trgovalne račune pri borznih članih, zaradi spremembe
poravnalnega sistema poslov v novem sistemu Target 2 – Securities. Še vedno pa precej
obstoječih strank zaradi nizkih vrednosti portfeljev in stroškov nadomestil prodaja
vrednostne papirje in zapira račune.
PODPORA POSLOVANJU
Glavne usmeritve družbe na področju podpore poslovanju in upravljanja s tveganji v letu 2016
so: zagotavljanje podpore za nemoteno delovanje celotne družbe, zagotavljanje ustrezne
likvidnosti, izobraževanje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
in ostalih predpisov, učinkovita izterjava neplačanih zapadlih obveznosti, izvajanje sporazuma
FATCA, implementacija enotnega standarda poročanja, tako imenovani Common Reporting
Standard – CRS, nadgradnja sistemov in kontrol za preprečevanje pranja denarja, priprava
na morebitni nadzor Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov odkrivanja in
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL), implementacija sistema
vseevropske platforme za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji Target 2 – Securities ter
učinkovito upravljanje s tveganji.
NOTRANJA REVIZIJA
Družba ima vzpostavljeno funkcijo notranje revizije, ki jo izvaja zunanji izvajalec BDO
REVIZIJA d.o.o.. Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja
zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja
organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim
ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in
upravljanja organizacije. Družbi pomaga oceniti in izboljšati učinkovitost poslovnih funkcij in
procesov.
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4. POROČILO V SKLADU S SKLEPOM O RAZKRITJIH S STRANI
BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB
4.1.

Politika in cilji upravljanja s tveganji

Družba GBD BPD je pri svojem poslovanju izpostavljena različnim tveganjem. 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.

4.2.

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;
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 upravljavec
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 razvrstitev 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 prevzemanje
tveganj;
notranje poročanje o tveganjih;
ustrezno razmejitev pristojnosti in pooblastil;
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vzpostavitev limitov glede dovoljene višine izpostavljenosti;
načrt neprekinjenega poslovanja in krizni načrt;
sistem notranjih kontrol;
načrt dela notranje revizije.

4.3.

Ugotavljanje, merjenje, ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje
tveganj

4.3.1. Operativno tveganje
Strategija GBD BPD d.d. na področju operativnega tveganja je opredeljena s ciljem
minimizacije potencialnih in dejanskih operativnih škod. Družba obvladuje operativno
tveganje preko specificiranih procesov in internih (opredeljeni delovni procesi, notranje
kontrole, akti in pravilniki) ter eksternih kontrol (avtorizacije, pooblastila, prostorska
ločenost, zunanja revizija), ki minimizirajo verjetnost izgub iz naslova operativnega tveganja.
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. V primeru, da pride do škodnega dogodka, se
izvedejo aktivnosti, ki škodo omejijo in v najkrajšem možnem času odpravijo.
Družba računa kapitalsko zahtevo za operativno tveganje v skladu z veljavno metodologijo,
kot 25 odstotkov vseh rednih poslovnih stroškov preteklega poslovnega leta, kot jih je
izkazovalo zadnje revidirano letno poročilo za leto 2014, zmanjšano za tiste stroške, ki so
izrazito povezani z obsegom poslovanja. Tako izračunana kapitalska zahteva za operativno
tveganje za leto 2015 je znašala 294.974 EUR.

4.3.2. Tržno tveganje
Tržno tveganje predstavlja tveganje izgub v primeru negativnih gibanj na finančnih trgih in
spremembe nestanovitnosti. Med tržna tveganja se uvrščajo predvsem pozicijsko tveganje,
valutno tveganje in tveganje sprememb cen blaga.
Družba GBD BPD nima dovoljenja za trgovanje za lasten račun, zato nima v portfelju nobenih
finančnih naložb, razen dolžniških finančnih instrumentov, ki so namenjeni jamstveni shemi.
Tveganje za družbo tako izhaja predvsem iz pozicijskega tveganja dolžniških finančnih
instrumentov, ki pa za družbo nima pomembnejšega vpliva.
Podjetje uporablja pri izračunavanju tržnih tveganj standardiziran pristop. Višina pozicijskega
tveganja na dan 31.12.2015 je znašala 4.596 EUR.
Kapitalska zahteva za tržno tveganje po vrstah tveganj na dan 31.12.2015:
Vrsta tveganja
Dolžniški finančni instrumenti
Lastniški finančni instrumenti
Tuje valute
SKUPAJ

v 1.000 EUR
5
0
0
5
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4.3.3. 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. Pri
ugotavljanju kreditnega tveganja družba izhaja iz Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za
kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe (ULRS št.
106/07, št. 74/09, št. 80/11 in št. 33/12 ).
Osnova za izračun kreditnega tveganja je vrednost izpostavljenosti iz posamezne postavke
sredstev vrednoteni po knjigovodski vrednosti ter določen odstotek vrednosti zunajbilančnih
postavk. Utež tveganja posamezne izpostavljenosti se določi glede na kategorijo
izpostavljenosti, v katero je ta uvrščena, in glede na stopnjo kreditne kvalitete v katero je
zadevna izpostavljenost razvrščena. Kapitalska zahteva za kreditno tveganje se izračuna
najmanj v višini 8 odstotkov tako izračunane tehtane aktive.
Izpostavljenost kreditnemu tveganju po standardiziranem pristopu konec decembra 2015 je
znašala 67.835 EUR. Kreditno tveganje se je v letu 2015 nekoliko znižalo.
V spodnji tabeli so prikazane vrednosti izpostavljenosti po stopnjah kreditne kvalitete.
v 1.000 EUR

Utež

Neto vrednost
izpostavljenosti

0%
20 %
100 %

Tveganju prilagojena
izpostavljenost

337
65
1502

Kapitalska zahteva

0
13
835

0
1
67

4.3.4. 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.

4.3.5. Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje predstavlja tveganje nezmožnosti poravnave obveznosti ob njihovi
dospelosti. Družba meri likvidnostno tveganje z dnevnim spremljanjem višine likvidnih
sredstev in terjatev v primerjavi z kratkoročnimi obveznostim družbe. Tveganje družba
obvladuje s skrbjo za ustrezen nivo in kakovost likvidnih sredstev ter terjatev ob hkratnem
minimiziranju kratkoročnih obveznosti, s čimer se zagotavlja normalno poslovanje in
ustrezen likvidnostni količnik. Hkrati ima družba v svojih aplikacijah integriran sistem
avtomatičnih kontrol, ki uporabnika opozarjajo na prekoračitve omejitev.
Družba s testiranjem izjemnih a verjetnih situacij simulira scenarije, ki vključujejo izpad
obstoječih virov sredstev ob hkratnemu spremljanju poslovanja družbe ter ugotavlja vplive na
zagotavljanje ustrezne likvidnosti. Družba je pripravila različne scenarije za obvladovanje
likvidnostnega tveganja v letu 2015.
Družba izračunava količnik likvidnosti na osnovi Sklepa o načinu izračuna količnikov
likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati
borznoposredniška družba (ULRS št. 106/07 – 5265).
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Povprečna vrednost količnika je v letu 2015 znašala 2,24, kar je za 25,8 odstotkov več kot v
letu 2014.

4.3.6. Ostala tveganja
Ostala tveganja družba pokriva v okviru kapitalske zahteve za operativno tveganje, ki se
izračunava kot 25 odstotkov zadnjih revidiranih poslovnih stroškov družbe.

4.4.

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.

4.5.

Kapital in potrebni notranji kapital

4.5.1. Kapital
Sestavine kapitala družbe sestavlja temeljni kapital z odbitnimi postavkami ter dodatni
kapital I.
Družba je na dan 31.12.2015 izkazovala naslednje sestavine kapitala:
Postavka

v EUR

Temeljni kapital
osnovni kapital

830.412

zakonske rezerve

83.041

Rezerve in prenesena izguba

-49.963

(-) Odbitne postavke temeljnega kapitala
neopredmetena dolgoročna sredstva

-13.209

Dodatni kapital I
Popravki PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP- delnice in deleži
SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti)

4.375
854.656

Skupni kapital za namen kapitalske ustreznosti je na dan 31.12.2015 znašal 854.656 EUR.
Temeljni kapital, ki je na dan 31.12.2015 znašal 850.281 EUR, je sestavljen iz osnovnega
kapitala, zakonskih rezerv in nepokrite izgube preteklih let ter zmanjšan za neopredmetena
dolgoročna sredstva. Družba je na dan 31.12.2015 razpolagala z 4.375 EUR dodatnega
kapitala I iz naslova pozitivnega prevrednotenja finančnih naložb.

4.5.2. Minimalne kapitalske zahteve in proces ocenjevanja potrebnega notranjega
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
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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.
Ocene potrebnega notranjega kapitala:
Interna ocena kapitalskih zahtev na 31.12.2015 je znašala 421.050 EUR. Interna ocena
kapitala je znašala 854.000 EUR, in je enaka višini kapitala izračunani za namen kapitalske
ustreznosti. Presežek kapitala nad kapitalskimi zahtevami je tako znašal 432.950 EUR.
Postavka
INTERNA OCENA KAPITALA

v EUR
854.000

INTERNA OCENA KAPITALSKIH ZAHTEV
INTERNA OCENA PRESEŽKA KAPITALA

421.050
432.950

Interna ocena kapitalskih zahtev je sestavljena iz zahtev za operativno, kreditno in pozicijsko
tveganje ter dodatka na podlagi lastne ocene.
Kapitalska zahteva za kreditno tveganje na dan 31.12.2015 je znašala 67.835 EUR.
Kapitalska zahteva za tržna tveganja na dan 31.12.2015 je znašala 4.596 EUR.
Kapitalska zahteva za operativno tveganja na dan 31.12.2015 je znašala 294.974 EUR.
Družba ocenjuje, da je Interna ocene kapitala zadostovala za pokritje vseh kapitalskih zahtev
v letu 2015.

4.6.

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. 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 za zavarovanje izpostavljenosti kreditnemu tveganju ne uporablja kreditnih izvedenih
finančnih instrumentov. Družba v letu 2015 ni sklenila poslov s kreditnimi izvedenimi
finančnimi instrumenti za lastni portfelj kot tudi ne za račun strank.

4.7.

Kreditna zavarovanja

Družba nima oziroma ne uporablja kreditnih zavarovanj v okviru izračuna kreditnega
tveganja.

4.8.

Kreditno tveganje in tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih terjatev

Vsebina je podrobneje opisana v poglavju Dodatne informacije o postavkah v računovodskih
izkazih. Družba storitev odkupa terjatev ne uporablja kot ene izmed svojih poslovnih storitev.
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4.9.

Naložbe v lastniške VP, ki niso vključeni v trgovalno knjigo

Družba je opustila trgovanje za lasten račun in predhodno odprodala vse lastne naložbe in
tako nima naložb v lastniške VP, ki niso vključeni v trgovalno knjigo.

4.10. Pristop IRB, napredni pristop in listinjenje
Družba za izračunavanje kapitalskih zahtev ne uporablja pristopa na podlagi notranjih
bonitetnih sistemov (IRB pristopa) in naprednega pristopa. Družba ne izvaja listinjenja.

4.11. Sistem prejemkov
Politika prejemkov je v GBD BPD določena s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest in
Pravilnikom o plačah in nagrajevanju. Politika prejemkov je prilagojena velikosti in notranji
organiziranosti družbe. Sistem plač in nagrajevanja je v družbi zasnovan tako, da podpira
poslovno strategijo in vrednote družbe.
Plače zaposlenih so sestavljene iz osnovnega dela in operativno variabilnega nagrajevanja, ki
predstavlja del plače za delovno uspešnost ter drugih osebnih prejemkov (dodatkov).
Variabilna nagrada se določa glede na delovno uspešnost in delovno obremenjenost v
določenem obdobju ter glede na razmere na trgu.

4.12. Pomembni poslovni stiki
GBD BPD je v letu 2015 imela en pomembnejši poslovni stik s podjetjem Creinainvest d.o.o., s
katerim ima GBD BPD sklenjeno najemno pogodbo. V podjetju Creinainvest d.o.o. imata
posredno lastništvo člana upravnega odbora Andrej Grzetič in Boris Eržen. Povprečen
strošek najema poslovnih prostorov v letu 2015 je znašal 5.000 EUR na mesec.
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RAČUNOVODSKO POROČILO
GBD BPD d.d.
ZA POSLOVNO LETO 2015
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REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI GBD GORENJSKE BORZNOPOSREDNIŠKE
DRUŽBE D.D.
BILANCA STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2015
(v EUR)

Pojasnilo

31.12. 2015

31.12. 2014

13.209
80.768
78.021
162.165

1.483
91.412
69.700
133.276

334.163

295.871

365.011
153.288
383.252

352.613
264.611
406.104

901.551

1.023.328

13.668

8.974

1.249.382

1.328.173

293.258.633

310.544.138

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

1
2

3
17

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

4
5
6

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

7

SKUPAJ SREDSTVA
Zunajbilančna sredstva

12
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BILANCA STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2015 –
NADALJEVANJE
(v EUR)

Pojasnilo

31.12. 2015

31.12. 2014

830.412
83.041
1.580
(26.365)
-

830.412
83.041
53.215
(49.964)
-

888.668

916.704

195.571

199.564

1.181

10.900

1.181

10.900

163.962

174.369

163.962

174.369

-

26.636

1.249.382

1.328.173

293.258.633

310.544.138

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital

8

Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta

Rezervacije in dolgoročne pasivne
časovne razmejitve

9

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

9

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

10

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

11

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Zunajbilančne obveznosti

12
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2015

(v EUR)

Pojasnilo

2015

2014

1.206.492

1.498.022

-

-

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

13

13

32.066

70.852

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

13
13
13
13

(654.141)
(594.923)
(43.218)
(14.558)

(690.818)
(608.326)
(37.014)
(62.333)

(68.282)

170.383

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

14
14
14

69.183
2.966
36

10.102
1.410
126

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

15
15
15

(8.792)

(262)
(361)

63.393

11.015

Poslovni izid iz financiranja
Drugi prihodki
Drugi odhodki

16
16

961
(214)

1.135
(686)

Davek iz dobička
Odloženi davki

17
17

(760)
28.501

(17.318)
127.779

23.599

292.308

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA
DO 31. DECEMBRA 2015
(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
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2015
23.599

2014
292.308

(47.451)

18.063

(4.184)
(28.036)

310.371
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2015

(v EUR)
Stanje na dan 1. januarja 2015
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb
Sprememba presežka iz prevrednotenja – obveznosti za
odložene davke
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Premiki v kapitalu
Pokrivanje bilančne izgube primerjalnega poročevalskega
obdobja v breme tekočega poslovnega izida po sklepu
uprave
Stanje na dan 31. decembra 2015

Presežek Prenesena
iz
čista
prevred.
izguba
53.215
(49.964)

Osnovni
kapital
830.412

Kapitalske
rezerve
-

Zakonske
rezerve
83.041

-

-

-

-

-

-

-

-

-

830.412
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Čisti
poslovni
izid leta
-

Skupaj
916.704

-

-

-

(57.170)

-

23.599
-

23.599
(57.170)

-

9.719
(4.184)
(51.635)

-

23.599

9.719
(4.184)
(28.036)

-

-

-

23.599

(23.599)

-

-

83.041

1.580

(26.365)

-

888.668
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2014

(v EUR)
Stanje na dan 1. januarja 2014
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb
Sprememba presežka iz prevrednotenja – obveznosti za
odložene davke
Premiki v kapitalu
Pokrivanje bilančne izgube primerjalnega poročevalskega
obdobja v breme tekočega poslovnega izida po sklepu
uprave
Stanje na dan 31. decembra 2014

Presežek Prenesena
iz
čista
prevred.
izguba
35.152 (342.272)

Osnovni
kapital
830.412

Kapitalske
rezerve
-

Zakonske
rezerve
83.041

-

-

-

-

-

-

-

-

-

830.412

-
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Čisti
poslovni
izid leta
-

Skupaj
606.333

-

-

-

21.763

-

292.308
-

292.308
21.763

-

(3.700)
18.063

-

292.308

(3.700)
310.371

83.041

53.215

292.308
(49.964)

(292.308)
-

916.704
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IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO
31. DECEMBRA 2015

(v EUR)
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
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih,
ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri
naložbenju
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
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri
financiranju
Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju
Začetno stanje denarnih sredstev
* Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot
negativne postavke
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2015

2014

1.404.039
87.028

1.492.120
91.037

(634.935)
(602.862)
(208.454)
(35.755)

(660.757)
(604.449)
(145.920)
(36.854)

9.061

135.177

11.051
4.880
145.563

11.856
13.350
102.709

(13.005)
(23.132)
(157.270)

(20.449)
(88.611)

(31.913)

18.855

-

-

-

(1)
-

0
383.252
(22.852)
406.104

(1)
406.104
154.031
252.073
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PRILOGE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
PRILOGA 1
POSREDNIŠKO POSLOVANJE
priloga k bilanci stanja na dan 31.12.2015

Zaporedna številka

Skupina

Vsebina

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

4

5

7.454.817

8.459.994

688.270

620.926

331.317

460.822

610

407

330.707

460.415

6

del 148

do obračunskega računa BPD

217.697

116.389

7=8+9+10

del 148

do kupcev finančnih instrumentov strank

138.986

43.715

8

do oseb v Sloveniji

0

0

9

do oseb v EU izven Slovenije

0

0

10

do oseb v tujini

138.986

43.715

do računov deviznih sredstev strank
Terjatev računov deviznih sredstev
strank

0

0

0

5.866

do strank

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

0

5.866

14

del 147

do povezanih strank

0

0

15

do drugih strank

0

5.866

0

0

0

0

Denarna sredstva strank
Denarna sredstva strank na
transakcijskem računu

6.766.547

7.833.202

16

do kupcev finančnih instrumentov strank
do transakcijskega računa za sredstva
strank

17
18=19+20

19

116

za sredstva strank(EUR)

3.787.892

4.355.532

20

118

Devizna sredstva strank na računih

2.978.655

3.477.670
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25=26+37
26=27+30+31+35+36
27=28+29

del 247

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti transakcijskega računa za
sredstva strank

7.454.817

8.459.994

4.337.177

4.976.785

do strank

4.188.317

4.717.924

26.306

134.844

4.162.011

4.583.080

0

0

0

0

28

do povezanih strank

29

do drugih strank

30

del 248

31=32+33+34

del 248

do obračunskega računa BPD
do dobaviteljev finančnih instrumentov
strankam

32

do oseb v Sloveniji

0

0

33

do oseb v EU izven Slovenije

0

0

0

0

148.860

258.861

34
35

249

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

del 247

39

do računov deviznih sredstev strank
Obveznosti računov deviznih sredstev
strank

0

0

3.117.640

3.483.209

do strank

3.117.640

3.479.797

6.985

9.232

3.110.655

3.470.565

0

3.412

0

0

0

3.412

0

0

293.258.633

310.544.138

275.952.095

295.209.878

17.306.538

15.334.260

0

0

293.258.633

310.544.138

do povezanih strank

40
41=42+43

do oseb v tujini
do transakcijskega računa za sredstva
BPD

del 248

42

do drugih strank
do dobaviteljev finančnih instrumentov
strankam
do oseb v EU izven Slovenije

43
44

do oseb v tujini
do transakcijskega računa za sredstva
strank

45

ZUNAJBILANČNA EVIDENCA
Finančni instrumenti strank ločeno po
storitvah

46
47
48
49

999

izvrševanje naročil
gospodarjenje s finančnimi
instrumenti
posredovanje naročil
SKUPAJ NETO SREDSTVA STRANK
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PRILOGA 2
PORAVNALNO POSLOVANJE
priloga k bilanci stanja na dan 31.12.2015

Zaporedna Skupina
številka

Vsebina

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

217.967

116.389

Terjatve obračunskega računa BPD

217.967

116.389

0

0

0

0

217.967

116.389

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

217.697

116.389

Obveznosti obračunskega računa BPD

217.697

116.389

0

0

217.697

116.389

0

0

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

do transakcijskega računa BPD
do transakcijskega računa za sredstva
strank
do klirinškega poravnalnega računa KDD pri
Banki Slovenije
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PRILOGA 3
PRILOGA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
za obdobje od 1.1. do 31.12.2015

Zaporedna
številka

Skupina
kontov

Vsebina

Znesek v EUR
obračunskega prejšnjega
obdobja

obračunskega
obdobja

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

2

3

5

1.211.190

1.555.552

861.426

1.084.060

454.766

665.627

-

-

406.660

418.433

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

301.036

394.492

13

Vzajemno priznane finančne storitve

14

Dodatne finančne storitve
Prihodki, povezani z zmanjšanjem
oslabitev in rezervacij

44.030

19.470

4.698

57.530

B. ODHODKI

244.082

347.228

Odhodki iz storitev v zvezi s finančnimi

224.367

287.542

16

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

141.647

174.227

17

organizacijami
Odhodki v zvezi z borzo vrednostnih
papirjev in

75.674

97.599

18

njej podobnimi organizacijami
Odhodki v zvezi z organizacijami, ki
opravljajo

7.046

15.716

19

plačilni promet
Odhodki, povezani s povečanjem
oslabitev in

19.715

59.686

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

Neto trgovanje za svoj račun

6

Gospodarjenje s finančnimi instrumenti

7

Investicijsko svetovanje

8=9+10+11
9
10

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

rezervacij
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SPLOŠNA RAZKRITJA IN RAČUNOVODSKE USMERITVE
1. Poročajoča družba
GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d. (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 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 2015 družba ni
spreminjala računovodskih usmeritev.
Spremembe računovodskih ocen
Družba v poslovnem letu ni spreminjala računovodskih ocen.
Popravki napak
Družba v poslovnem letu ni odkrila ali popravljala napake v računovodskih izkazih, ki bi pomembno
vplivale na tekoče in preteklo obdobje.
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.
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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.

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 in premoženjske
pravice (uporaba licenc)

3 – 5 let

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.
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.
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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

Doba koristnosti

Pisarniška oprema
Računalniška in telekomunikacijska oprema
Druga vlaganja

od 3 do 8 let
od 3 do 5 let
10 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.
Družba izkazuje finančne naložbe, ki sodijo v skupino finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, in
sicer:
 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.
Finančne naložbe se v začetku izkazujejo po pošteni vrednosti.
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).
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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.
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 pri poslovnih bankah doma in v tujini ter na računu pri Banki
Slovenije. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se preračuna v domačo valuto po referenčnem
tečaju ECB. 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 in aktuarskih dobičkov.

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 velikosti je mogoče
zanesljivo oceniti.
Z rezervacijami v obliki vnaprej vračunanih stroškov družba pokriva v prihodnosti nastale stroške
oziroma odhodke, ki lahko nastanejo iz naslova pričakovanih izgub iz kočljivih pogodb oziroma sodnih
sporov ter iz naslova 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.

43

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

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
terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče
uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.
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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.

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. Kot drugi poslovni odhodki so pripoznane tudi rezervacije za tožbene zahtevke
iz naslova sodnih sporov, ki še niso pravnomočno zaključeni.
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
V nadaljevanju so prikazana pojasnila pomembnejših postavk računovodskih izkazov družbe.

1. Neopredmetena sredstva
GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV

(v EUR)

Premoženjske Druga
pravice
neopredmete
na sredstva

Neopredmetena
sredstva v
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2014

790

35.828

-

36.618

Pridobitve
Odtujitve in odpisi

11.639
-

-

747
-

12.386
-

31. decembra 2015

12.429

35.828

747

49.004

31. decembra 2014

-

35.135

-

35.135

Amortizacija v letu
Odtujitve in odpisi

-

368
292

368
292

31. decembra 2015

-

35.795

35.795

790
12.429

693
33

Nabrani popravek
vrednosti

Neodpisana
vrednost
31. decembra 2014
31. decembra 2015

747

1.483
13.209

V letu 2015 so se neopredmetena sredstva povečala za neto 11.726 EUR po neodpisani vrednosti. K
povečanju je največ prispeval nakup licenc za programsko opremo v vrednosti 12.386 EUR.
Amortizacija neopredmetenih sredstev, vključena v stroške poslovanja, je bila v letu 2015 obračunana v
višini 368 EUR (2014: 2.128 EUR). Pretežno se je nanašala na programsko opremo in vlaganja v tuja
opredmetena osnovna sredstva.
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2. Opredmetena osnovna sredstva
GIBANJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
Druge
napreve in
(v EUR)
oprema
Nabavna vrednost
31. decembra 2014

Drobni
inventar
in oprema

Osnovna
sredstva v
pridobivanju

Skupaj

582.490

58

2.129

584.677

Pridobitve
Odtujitve in odpisi

(1.536)

-

21.790
-

21.790
(1.536)

Prenos iz OS v pridobivanju

23.919

(23.919)

0

31. decembra 2015

604.873

58

-

604.931

31. decembra 2014
Amortizacija v letu
Odtujitve in odpisi

493.208
32.434
(1.536)

58
-

-

493.266
32.434
(1.536)

31. decembra 2015

524.105

58

-

524.163

89.283
80.768

0
0

2.129
0

91.412
80.768

Nabrani popravek vrednosti

Neodpisana vrednost
31. decembra 2014
31. decembra 2015

V letu 2015 so se opredmetena osnovna sredstva zmanjšala za neto 10.644 EUR po neodpisani
vrednosti. K zmanjšanju je največ prispevala obračunana amortizacija v višini 32.434 EUR (2014: 28.250
EUR), povečanje pa je iz naslova nakupa računalniške strojne opreme, vlaganj za pridobitev
samostojnega elektro-priključka in obnove svetlobnih napisov v vrednosti 21.790 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)

31.12.2015

31.12.2014

Druge dolgoročne poslovne terjatve

78.021

69.700

Skupaj

78.021

69.700

Stanje dolgoročnih poslovnih terjatev se nanaša na vplačila v osnovno vplačilo v jamstveni sklad pri
Klirinško depotni družbi, ko se je v letu 2015 povečalo za neto 8.321 EUR.
Višina osnovnega vplačila v jamstveni sklad je odvisna od višine izhodiščne glavnice jamstvenega
sklada in števila poravnalnih članov KDD d.d.

4. Kratkoročne finančne naložbe
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
(v EUR)
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
Druge delnice in deleži
Druge kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
Kratkoročna posojila povezanim osebam
Kratkoročna posojila drugim
Skupaj

31.12.2015

31.12.2014

292.261

317.667

62.900
9.850
365.011

34.946
352.613

Stanje kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2015 je znašalo 292.261 EUR in je predstavljalo
naložbe v obveznice, ki so merjene po pošteni vrednosti prek kapitala.
Stanje kratkoročnih posojil je na dan 31.12.2015 znašalo 72.750 EUR, od tega se nanaša na povezane
osebe 62.900 EUR, drugim osebam pa 9.850 EUR. Posojila so ustrezno zavarovana z zastavo
vrednostnih papirjev in s hipoteko na nepremičnini.
Pri obveznicah se je višina presežka iz prevrednotenja v okviru kapitala zmanjšala za 57.170 EUR in
znaša na dan 31.12.2015 še 6.945 EUR (brez vpliva odloženih davkov). V letu 2015 so bile namreč
izplačane obveznice RS21 in RS68, katerih nabavna vrednost je bila nižja od nominalne vrednosti.
Vsi vrednostni papirji so bremen prosti.
Struktura finančnih naložb je prikazana v prilogah računovodskega poročila – v izkazu premoženja
družbe, v katerem so vrednosti posameznih vrednostnih papirjev izkazane po tržni vrednosti.
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GIBANJE KRATKOROČNIH FINANČNIH NALOŽB

(v EUR)
Kosmata vrednost

Za prodajo
razpoložljive
finančne
naložbe

Stanje 31.12.2014
Povečanja
Nakupi fin. naložb, nova posojila
Zmanjšanja
Prodaja fin. naložb, odplačila
posojil
Prevrednotenje na pošteno
vrednost prek kapitala
Stanje 31.12.2015

Posojila
Skupaj

317.667

34.946

352.613

100.766

56.504

157.270

(126.863)

(18.700)

(145.563)

691
292.261

72.750

691
365.011

-

-

-

317.667
292.261

34.946
72.750

352.613
365.011

Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2015
Čista vrednost 31.12.2014
Čista vrednost 31.12.2015

5. Kratkoročne poslovne terjatve
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
(v EUR)
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev:
na domačem trgu
- od tega do povezanih podjetij
na tujem trgu
Dani kratkoročni predujmi in varščine
- od tega povezanim podjetjem
Kratkoročne terjatve za sred. BPD do sred. strank
Kratkoročne terjatve iz naslova prodaje
vrednostnih papirjev BPD
- od tega do povezanih oseb
Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi
prihodki
- od tega do povezanih podjetij in oseb
Druge kratkoročne terjatve
- od tega do povezanih podjetij
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih terjatev
Oslabitve
Skupaj
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31.12.2015

31.12.2014

53.876
610
3.868
1.288
0
148.860

55.142
1.464
9.169
10.975
5.000
258.861

7.007
7.007

7.007
7.007

3.522
3.520
77.514
52.574
(142.647)

2.014
2.012
61.765
52.574
(140.322)

153.288

264.611
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Sredstva družbe, ki so bila na dan 31.12.2015 izkazana kot kratkoročne terjatve do računa strank na
osnovi zaračunane provizije, znašajo 148.860 EUR (2014: 258.861 EUR). Družba je imela na dan
31.12.2015 terjatve iz naslova prodaje vrednostnih papirjev v višini 7.007 EUR, vse do povezane osebe.
Med drugimi kratkoročnimi terjatvami družba izkazuje terjatev do povezanega podjetja – G Skupina, d.
d., v stečaju v višini 52.574 EUR iz naslova regresnega zahtevka do izdajatelja za poravnavo obveznosti
zapadlih obveznic GBD1 za stranke na upravljanju. Za navedeno terjatev je bil v celoti oblikovan
popravek vrednosti iz naslova slabitve že v prejšnjih letih.
Glede na izkušnje iz prejšnjih let in zaostreno gospodarsko situacijo ima družba izoblikovano politiko
slabitve kratkoročnih terjatev, po kateri izvede popravek vrednosti v višini 100 % knjigovodske
vrednosti terjatve, če je pretečen rok zapadlosti daljši od 365 dni.

GIBANJE POPRAVKA VREDNOSTI KRATKOROČNIH TERJATEV
(v EUR)

31.12.2015

31.12.2014

Stanje 1.1.
Povečanja
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Zmanjšanja
Izterjane odpisane terjatve
Dokončen odpis terjatev

140.322

142.891

10.123

6.636

(4.698)
(3.100)

(9.068)
(137)

Stanje 31.12.

142.647

140.322

Stanje popravkov vrednosti kratkoročnih terjatvah iz naslova oslabitev je na dan 31.12.2015 znašalo
142.647 EUR. Popravki terjatev v breme poslovnega izida so v letu 2015 znašali 10.123 EUR, izterjanih
je bilo za 4.698 EUR terjatev, odpisanih pa za 3.100 EUR neizterljivih terjatev.

6. Denarna sredstva
DENARNA SREDSTVA
(v EUR)

31.12.2015

31.12.2014

Denarna sredstva na računih doma
Denarna sredstva na računih v tujini
Denarna sredstva na posebnih računih za
posebne namene (denar na računu pri Banki
Slovenije)

10.418
54.166

38.559
3.953

318.668

363.592

Skupaj

383.252

406.104

Družba je imela dne 31.12.2015 denarna sredstva v višini 383.252 EUR, od tega dobrih 83 odstotkov na
računu Banke Slovenije.
Družba nima dogovorjene samodejne zadolžitve na transakcijskem računu.
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7. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(v EUR)
Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki
Skupaj

31.12.2015

31.12.2014

3.869
9.799

1.103
7.871

13.668

8.974

V okviru kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev predstavljajo pretežni del prihodki iz naslova
zatečenih obresti od obveznic na dan 31.12.2015, in sicer 9.799 EUR (2014: 7.871 EUR), sledijo drugi
stroški, ki se nanašajo na prihodnje obračunsko obdobje v višini 3.869 EUR (predvsem naročnine na
časopise, zavarovalne premije in dostop do poslovnih registrov).

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 odstotkov oz. 168.000 rednih vinkuliranih delnic z oznako GBDR1 in 15,58 odstotkov 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., je imela sprejet sklep o odobrenem kapitalu, s katerim je skupščina dne 29. 3.
2013 pooblastila upravni odbor družbe, da lahko v dveh letih po vpisu spremembe statuta v register
osnovni kapital družbe poveča za denarne vložke do višine 415.206 EUR z izdajo največ 99.500 novih
navadnih imenskih kosovnih delnic. V letu 2015 ni prišlo do povečanja kapitala iz tega naslova.
Pogojno povečanje osnovnega kapitala
Statut družbe GBD BPD d. d. ne vsebuje določb o pogojnem povečanju osnovnega kapitala.
Rezerve iz dobička predstavljajo zakonske rezerve, ki znašajo 83.041 EUR.
Presežek iz prevrednotenja sredstev znaša 1.580 EUR, nanaša pa se na prevrednotenje finančnih
naložb na pošteno vrednost in na prevrednotenje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi.
Obveznosti za odloženi davek, ki izvirajo iz presežka iz prevrednotenja finančnih naložb oz. obveznic,
znašajo na dan 31.12.2015: 1.181 EUR. Terjatve za odloženi davek, ki izvirajo iz prevrednotenja
rezervacij za odpravnine ob upokojitvi znašajo na dan 31.12.2015: 389 EUR.
Gibanje kapitala v obravnavanem obdobju prikazuje izkaz gibanja kapitala v točki Revidirani
računovodski izkazi družbe GBD BPD d.d.
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IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA - POJASNILA
(v EUR)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

2015

2014

Bruto vrednost prevrednotenja finančnih naložb
Vpliv odloženih davkov
Druge sestavine vseobsegajočega donosa

(57.170)
9.719
(4.184)

23.599

292.308

Celotni drugi vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

(28.036)

310.371

21.763
(3.700)
0

Čista dobiček na delnico je znašal v letu 2015 0,12 EUR, celotni vseobsegajoči donos na delnico pa je
bil negativen -0,14 EUR. Čista dobiček na delnico je znašal v letu 2014: 1,47 EUR, celotni vseobsegajoči
donos na delnico pa je bil 1,56 EUR.
Ugotovitev in uporaba čistega dobička poslovnega leta 2015
Uprava GBD BPD d. d. ugotavlja, da je za poslovno leto 2015 ugotovljeni čisti dobiček v višini 23.599
EUR. Ker ima družba nepokrito bilančno izgubo iz preteklih let v višini 49.964 EUR, se dobiček najprej
uporabi za pokrivanje prenesene bilančne izgube iz preteklih let.

Ugotovitev in pokrivanje bilančne izgube poslovnega leta 2015
GIBANJE BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015
(v EUR)
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
PRENESENI ČISTI DOBIČEK
PRENESENA ČISTA IZGUBA
ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV
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. 2015
23.599
-49.964
-

31.12. 2014
292.308
-342.272
-

-26.365

-49.964

Na dan priprave računovodskih izkazov družba izkazuje bilančno izgubo poslovnega leta 2015 v višini
26.365 EUR, ki ostaja nepokrita.
Kapital delniške družbe GBD BPD d.d. je na dan 31.12.2015 znašal 888.668 EUR, kar pomeni, da je
knjigovodska vrednost delnice GBD BPD d.d. na ta dan znašala 4,47 EUR (količnik med kapitalom in
celotnim številom izdanih delnic družbe z oznako GBDR in GBDR1, to je 199.000 delnic) oz. 4,46 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 2015

leto 2014

Začetno stanje kapitala 1.1.

916.704

606.333

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

912.120

607.546

-0,5

0,2

-4.583

1.213

Prevrednotenje

Konec leta 2015 smo imeli v Sloveniji na letni ravni deflacijo, in sicer −0,5-odstotno.
V primeru prevrednotenja kapitala zaradi ohranjanja kupne moči na podlagi rasti cen življenjskih
potrebščin bi bil dobiček za leto 2015 večji za 4.583 EUR (2014: manjši za 1.213 EUR).

9. Rezervacije
GIBANJE REZERVACIJ

(v EUR)
Stanje 31. decembra 2014
Spremembe v letu:
Oblikovanje
Poraba
Odprava
Stanje 31. decembra 2015

Jubilejne nagrade
odpravnine
Rezervacije za
ob upokojitvi
sodne spore

Posebne
rezervacije

Skupaj

51.898

53.050

94.616

199.564

6.611
(1.400)
(18.795)

-

9.591
-

16.202
(1.400)
(18.795)

38.314

53.050

104.027

195.571

Stanje rezervacij je bilo na dan 1. 1. 2015: 199.564 EUR, dodatno oblikovanje rezervacij je v letu 2015
znašalo 16.202 EUR, poraba rezervacij 1.400 EUR in odprava rezervacij v višini 18.795 EUR, končno
stanje je bilo 195.571 EUR.
Družba je imela na dan 31.12.2015 oblikovane posebne rezervacije za posle v zvezi z opravljanjem
storitev z vrednostnimi papirji, pri katerih jamči strankam donos, in sicer v višini 104.027 EUR.
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so se v letu 2015 zmanjšale za 13.584,
predvsem kot vpliv knjiženja aktuarskega izračuna teh obveznosti in koriščenja rezervacij za jubilejne
nagrade.
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V izračunu so upoštevane aktuarske predpostavke, predstavljene v nadaljevanju.
1.

Demografske predpostavke:
Tablice smrtnosti prebivalstva Slovenije iz leta 2007, ločene za moške in ženske, znižane za
10% (aktivna populacija). Skupno za zaposlence na dan 31.12.2015 to pomeni 0,1 % smrtnost
za naslednje poslovno leto (glede na število zaposlenih). Povprečna starost zaposlenih na dan
31.12.2015 znaša 38,2 let.
Fluktuacija zaposlenih – odpoved delovnega razmerja
Linearno padajoča od 3,0 % pri 15 letih do 0,5 % pri 55 letih, nato konstantna 0,5 %. Skupno za
zaposlence na dan 31.12.2015 to pomeni fluktuacijo 1,5 % za naslednje poslovno leto (glede na
število zaposlenih).
Fluktuacija zaposlenih zaradi večjega obsega odpovedi delovnega razmerja s strani
delodajalca ni upoštevana.
Upokojevanje - predvideni datum upokojitve za posameznega zaposlenca je izračunan na
podlagi podatkov o spolu, datumu rojstva in doseženi skupni delovni dobi na dan 31.12.2015 v
skladu s 27. členom ZPIZ-2. Zgodnejše ali poznejše upokojevanje glede na predvideni datum
upokojitve ni upoštevano.

2.

Finančne predpostavke:

Vse finančne predpostavke so določene nominalno.
Stopnje povečanja povprečnih plač in zneskov iz Uredbe v RS:
Za leti 2016 in 2017 so upoštevane stopnje povečanja povprečnih plač v RS iz Jesenske
napovedi gospodarskih gibanj 2015(UMAR). Od leta 2017 naprej je predvideno, da se bodo
povprečnih plače v RS letno višale za 2 % inflacijo in za realno rast v višini 0,5 %. Predpostavlja
se, da se zneski iz Uredbe ne bodo povišali v letih 2016 in 2017, kasneje se predvideva rast teh
zneskov skladno z inflacijo.
Stopnje povečanja plač v družbi:
Predpostavlja se povečanje osnovnih plač in variabilnega dela plač v višini letne inflacije,
povečane za 0,2 % od leta 2020 naprej. Upošteva se povečanje osnovnih plač v družbi zaradi
napredovanja: linearno padajoča od 3,0 % pri 15 letih do 0,5 % pri 45 letih, nato konstantna
0,5 % letno; skupno na zaposlencih na dan 31.12.2015 to pomeni 1,1 % letno za naslednje
poslovno leto.
Diskontne stopnje:
Pri merjenju se uporablja krivulja donosnosti, ki odseva ocenjeni čas plačevanja zaslužkov.
Uporabljena
krivulja
donosnosti
je
objavljena
na
internetni
strani
http://www.ecb.eu/stats/money/yc/html/index.en.html, izračunana je za vse državne
obveznice za države euro območja (spot rates) na dan 30.12.2015. Od leta 30 naprej je krivulja
ekstrapolirana s pomočjo formule, ki odraža odnos med forward in spot stopnjami, pri čemer
se uporablja forward stopnja za 30 let. Krivulja donosnosti predstavlja zvezo med tržnimi
donosi državnih obveznic na euro območju in preostankom časa do zapadlosti obveznosti,
torej časovno strukturo obrestnih mer.
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10. Kratkoročne poslovne obveznosti
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
(v EUR)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
na domačem trgu
- od tega do povezanih podjetij
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
na tujem trgu
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne obveznosti do države in drugih inštitucij
Kratkoročne obveznosti do financerjev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
- od tega do povezanih oseb
Skupaj

31.12. 2015

31.12. 2014

48.687
60

51.333
1.731

975
73.672
19.117
21.511
20.572

1.115
49.984
53.728
18.209
18.209

163.962

174.369

Kratkoročne poslovne obveznosti v višini 163.692 EUR se nanašajo na kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev v znesku 49.662 EUR, na obveznosti do zaposlenih v višini 73.672 EUR, do državnih in
drugih inštitucij 19.117 EUR in druge kratkoročne poslovne obveznosti v znesku 21.511 EUR, ki se
pretežno nanašajo na obveznosti do upravnega odbora iz naslova sejnin.
Družba nima zapadlih neporavnanih poslovnih obveznosti do dobaviteljev in države, ker vse svoje
obveznosti sproti poravnava.

11. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(v EUR)

31.12. 2015

31.12. 2014

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki

-

26.636
-

Skupaj

0

26.636

V okviru kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev je družba v letu 2014 izkazovala rezervacije za
neizkoriščen dopust, ki pa jih je v letu 2015 preknjižila na obveznosti do zaposlencev.
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12. Pogojne obveznosti in terjatve ter zunajbilančna evidenca
V zunajbilančni evidenci družba izkazuje premoženje strank kot sledi:
ZUNAJBILANČNE POSTAVKE
(v EUR)

31.12. 2015

31.12. 2014

Vrednostni papirji strank na posredovanju – doma
Vrednostni papirji strank na posredovanju – tujina
Vrednostni papirji strank na gospodarjenju – doma
Vrednostni papirji strank na gospodarjenju – tujina

252.985.943
22.966.152
392.939
16.913.599

274.382.247
20.827.631
1.466.473
13.867.787

Skupaj

293.258.663

310.544.138

Struktura vrednostnih papirjev strank je prikazana v prilogah računovodskega poročila, v katerih so
vrednosti papirjev, ki kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, izkazane po tržni vrednosti,
netržni vrednostni papirji strank pa po knjigovodski vrednosti izdajatelja (zadnji znani podatki).
Družba na dan 31. 12. 2015 ni imela zastavljenih vrednostnih papirjev v breme GBD BPD d. d., ki bi jih
evidentirala zunajbilančno.

56

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

13. Poslovni prihodki, stroški in odhodki
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
(v EUR)

2015

2014

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujih trgih
Prihodki od najemnin

1.179.697
26.795
0

1.397.855
100.167
0

Skupaj

1.206.492

1.498.022

Prihodki od prodaje storitev na domačem in tujem trgu s nanašajo na storitve borznega posredovanja v
višini 454.766 EUR (2014: 665.627 EUR), na storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji v višini
406.660 EUR (2014: 418.433 EUR), na pomožne investicijske storitve kot vodenje računov vrednostnih
papirjev, ležarine in podobno v višini 301.036 EUR (2014: 394.492 EUR) in na dodatne finančne storitve
v višini 44.030 EUR (2014: 19.470 EUR).

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
(v EUR)

2015

2014

Prihodki od odprave in porabe dolgoročnih rezervacij
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki:
- dobički pri prodaji osnovnih sredstev, inv. viški
- izterjane odpisane terjatve

23.368
-

48.379
-

4.000
4.698

13.322
9.151

Skupaj

32.066

70.852

Družba je v letu 2015 ustvarila druge poslovne prihodke v višini 32.066 EUR (2014: 70.582 EUR). Največ
je prispevala odprava dolgoročnih rezervacij v višini 23.368 EUR (2014: 48.379 EUR), sledijo izterjane
odpisane terjatve v znesku 4.698 EUR (2014: 9.151 EUR) in prihodki iz naslova prodaje osnovnih
sredstev v višini 4.000 EUR (2014:13.322 EUR).
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STROŠKI PO NARAVNIH VRSTAH
(v EUR)
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela, vklj. rezervacije
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z osnovnimi
sredstvi
Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s
kratkoročnimi sredstvi, razen finančnih naložb
Drugi poslovni odhodki
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij
Drugi stroški
Skupaj

2015

2014

20.886
633.255

20.309
670.509

457.609
40.498
33.167
63.649

460.727
40.774
33.385
73.440

32.802

30.378

293

-

10.123

6.636

9.592
4.966

53.050
9.283

1.306.840

1.398.491

V strukturi stroškov predstavljajo stroški materiala in storitev polovico, sledijo stroški dela z deležem
46 odstotkov, stroški amortizacije in odpisi obratnih sredstev v deležu slabih 3 odstotkov vseh stroškov
ter stroški rezervacij in drugi stroški z 1 odstotkom Stroški storitev se nanašajo na stroške KDD,
borzne provizije in bančne stroške v višini 224.367 EUR (2014: 287.542 EUR), na stroške vzdrževanja
programske opreme in osnovnih sredstev v višini 80.247 EUR (2014: 87.583 EUR), na stroške
najemnine (poslovni najem) v višini 60.000 EUR in na druge stroške.
Med stroški dela so upoštevani zaslužki izvršnih direktorjev ter zaposlenih po individualni in
kolektivnih pogodbah, stroški upravnega odbora so izkazani kot storitev. Več o prejemkih oseb s
posebnim statusom je pojasnjeno v točki 20. računovodskega poročila.
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14. 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 povezanim osebam
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Skupaj

2015

2014

69.183

10.102

-

-

2.966
-

1.370
40

36

126

72.185

11.638

Družba je v letu 2015 ustvarila za 72.185 EUR finančnih prihodkov (2014: 11.638 EUR), od tega glavnino
iz naslova izplačila obveznic RS21 in RS68, katerih nabavna vrednost je bila nižja od nominalne
vrednosti, in sicer 59.041 EUR, sledijo prihodki iz naslova obresti od obveznic 10.142 EUR (2014: 10.102
EUR) ter obresti od posojil, danih povezanim osebam, v višini 2.760 EUR.

15. Finančni odhodki
FINANČNI ODHODKI
(v EUR)

2015

2014

-

-

Finančni odhodki iz finančnih naložb
Oslabitve finančnih sredstev
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

-

-

8.792

262
361

Skupaj

8.792

623

Družba je v letu 2015 realizirala za 8.792 EUR finančnih odhodkov, od tega 6.954 EUR odhodkov iz
naslova negativnih obresti na denarna sredstva pri Banki Slovenija.
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16. Drugi prihodki in odhodki
DRUGI PRIHODKI
(v EUR)

2015

2014

Subvencije, dotacije
Prejete odškodnine in kazni
Ostali prihodki

283
678

388
747

Skupaj
DRUGI ODHODKI

961

1.135

2015

2014

Ostali odhodki

214

686

Skupaj

214

686

(v EUR)

17. Davek od dobička in odloženi davki
DAVEK OD DOBIČKA
(v EUR)
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
Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Računovodski dobiček ali izguba
Zmanjšanje davčne osnove in olajšave
Povečanje davčne osnove
Davčna osnova
Davek od dohodka pravnih oseb 17 % (2014: 17 %)

2015

2014

(4.142)
760
28.501
-

181.847
17.318
127.779
9,5%
-

1.311.704
(1.315.846)
(4.142)

1.581.647
(1.399.800)
181.847

(32.937)
41.549

(136.070)
56.092

4.470

101.869

760

17.318

Družba je za leto 2015 ugotovila poslovni izid pred obdavčitvijo v višini – 4.142 EUR, obveznost iz
naslova davka od dobička pa znaša 760 EUR.
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ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

(v EUR)
Oslabitve poslovnih terjatev
Rezervacije za stroške in odhodke
Rezervacije za tožbe
Neizrabljene davčne izgube iz
preteklih let
Odložene tarjatve za davek

Odloženi
davki preko
poslovnega
izida

31.12.2014
2.765
5.290
4.509

1.082
-2.422
0

120.712
133.276

29.840
28.500

Odloženi davki
preko rezerv
za
prevrednotenje

389

389

31.12.2015
3.847
3.257
4.509
150.552
162.165

V dobro poslovnega izida 2015 so bile pripoznane terjatve za odložene davke v skupni vrednosti 28.500
EUR, in sicer iz naslova neizrabljene davčne izgube iz preteklih let v znesku 29.840 EUR ter iz naslova
oslabitev terjatev in oblikovanih dolgoročnih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
v višini -1.340 EUR, v dobro presežka iz prevrednotenja pa je bilo izkazanih 389 EUR terjatev za
odložene davke.

18. 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.

19. Zaposleni
V letu 2015 je bilo v GBD BPD d.d. povprečno zaposlenih 15,87 delavcev, leto poprej pa 15,36 delavcev
(izračunano iz delovnih ur).
Število zaposlenih po stanju na dan 31.12.2015 je bilo 19 zaposlenih, od tega je bilo 12 zaposlenih s VII.
stopnjo izobrazbe in 6 zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe in 1 zaposlen s VIII. stopnjo izobrazbe.
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20. Podatki o skupinah oseb
Po merilih ZTFI navajamo družbe, ki so bile povezane z družbo GBD BPD d. d. v letu 2015:
-

GBD Invest, d.d.
Creinainvest, d.o.o.
Creina fond, d.o.o.
Max fin, d.o.o.
Divida, d.o.o.
Nufin, d.o.o.
Invest AB, d.o.o.
GBD Nepremičnine d.o.o.
Kapitalija d.o.o.
Štern, d.o.o.
Fiador d.o.o.
Žično pletilstvo Robert Aleš s.p. izdelava in montaža žičnih mrež
ASAU družba za agentske storitve in administrativno upravljanje terjatev, d.o.o.
Poslovno svetovanje, Matjaž Rakovec s.p.

Poleg teh štejejo za povezane osebe tudi:
- predsednik, namestnica predsednika in člani upravnega odbora družbe: Boris Eržen, Marija
Aleš, Andrej Grzetič, Matjaž Rakovec in Jan Klemenčič;
- izvršna direktorja družbe: Boštjan Nardin in Martina Odar;
- ožji družinski člani navedenih;
- delničarji nad 5 % – fizične osebe: Ani Klemenčič, Zoran Klemenčič, Franc Skodlar, Andrej
Grzetič, Boris Eržen, Marija Aleš;
- prokurist družbe Invest AB d.o.o.: Igor Eržen, direktor družbe Kapitalija, d.o.o. Luka Lajovic.
Pri prometu s povezanimi družbami GBD BPD d. d. ne zaznava pomembnejših transakcij, razen
plačila stroškov najema poslovnega prostora družbi Creinainvest, d.o.o., Kranj v višini 60.000 EUR
(2014: 66.000 EUR).
Pri prometu s povezanimi družbami in osebami je bilo v letu 2015 povečano kratkoročno posojilo
povezani družbi Nufin d.o.o., za 12.814 EUR (stanje na dan 31.12.2015: 43.000 EUR), ki je sicer
zavarovano s hipoteko na nepremičnini in kratkoročno posojilo prokuristu družbe Invest AB d.o.o.,
Igorju Erženu v znesku 23.000 EUR, vrnjeno pa je bilo njegovo dano posojilo iz leta 2014 v znesku
9.700 EUR (stanje na dan 31.12.2015: 19.400 EUR). Članica upravnega odbora Marija Aleš je prejela
7.500 EUR posojila, ki ga je do konca leta poravnala v znesku 7.000 EUR, še vedno pa ostaja odprta
terjatev do nje iz naslova prodaje vrednostnih papirjev iz leta 2012, tako da je stanje vseh terjatev na
dan 31.12.2015 še 7.507 EUR, z dospelostjo 30.6.2016.

PREJEMKI OSEB S POSEBNIM STATUSOM
(v EUR)
Prejemki v bruto znesku:
V letu 2015
V letu 2014

Poslovodstvo

108.514
109.815

Upravni odbor

23.778
16.000

Skupaj

132.292
125.815

Člani upravnega odbora so bili v letu 2015: Boris Eržen, Andrej Grzetič, Marija Aleš, Matjaž Rakovec,
Boštjan Nardin in Martina Odar vse leto in Jan Klemenčič od 10.11.2015 dalje.

62

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.
Prejemki upravnega odbora so v letu 2015 znašali 23.778 EUR, in sicer:
- Boris Eržen: 6.325 EUR,
- Marija Aleš: 5.087 EUR,
- Andrej Grzetič: 5.087 EUR,
- Matjaž Rakovec: 5.087 EUR,
- Jan Klemenčič 818 EUR,
- Boštjan Nardin 687 EUR in
- Martina Odar 687 EUR.
Prejemki so se nanašali na delo upravnega odbora v letu 2015.

V poslovodstvu družbe v letu 2015 ni bilo sprememb, funkcijo izvršnih direktorjev sta vse leto
opravljala Boštjan Nardin in Martina Odar.
Izvršna direktorja sta za svoje delo po pogodbi prejela skupaj 108.514 EUR, in sicer:
- Boštjan Nardin: 50.015 EUR bruto plače, 1.061 EUR bruto regresa in 4.487 EUR povračila
stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela ter potnih stroškov;
- Martina Odar: 47.780 EUR bruto plače, 1.061 EUR bruto regresa in 4.110 EUR povračila
stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela ter potnih stroškov.

21. Podatki o stroških revizorja
Stroški revizorja za revidiranje letnega poročila za leto 2015 so znašali 5.800 EUR in dodatnega
revidiranja izpolnjevanja pravil upravljanja s tveganji pri BPD 1.200 EUR, povečano za 22 % DDV.
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PRILOGA 1
PORTFELJ NALOŽB GBD BPD D.D. V VREDNOSTNE PAPIRJE NA DAN 31.12.2015
VP

Izdajatelj

TipPapirja

RS38 REPUBLIKA SLOVENIJA
RS49 REPUBLIKA SLOVENIJA
RS53 REPUBLIKA SLOVENIJA
RS59 REPUBLIKA SLOVENIJA
RS62 REPUBLIKA SLOVENIJA
Skupaj
* tržna vrednost glavnice

3) obveznice
3) obveznice
3) obveznice
3) obveznice
3) obveznice

Količina Cena

175
68
1.305
1.117
1.279

Vrednost v EUR*

105
110
109
102
104

Delež v %

18.375,00 €
28.424,00 €
142.245,00 €
47.549,00 €
55.667,69 €
292.261,01 €

(v EUR)
1. Skupaj naložbe v vrednostne papirje
2. Dolgoročna sredstva
3. Kratkoročne terjatve iz poslovanja
4. Kratkoročna posojila
5. Denarna sredstva
6. Aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ PREMOŽENJE DRUŽBE

6,29
9,72
48,67
16,27
19,05
100,00

292.261
334.163
153.288
72.750
383.252
13.668
1.249.382

PRILOGA 2
ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIKI GBD BPD D.D. NA DAN 31.12.2015

1
1

Ime oziroma firma
odvisnega
borznoposredniškega
zastopnika
2
AŽUR TRADING D.O.O.

2

MOJ ENTER D.O.O.

3

INVEST AB D.O.O.

3
Sedež: KOLODVORSKA CESTA 2, 1290 GROSUPLJE
Naslov in sedež: CESTA KRŠKIH ŽRTEV 58, 1000
LJUBLJANA
Naslov in sedež: KAPUCINSKI TRG 8, 4220 ŠKOFJA LOKA

4

DA-MA-FIN d.o.o.

Naslov in sedež: MIKLOŠIČEVA ULICA 5, 2250 PTUJ

0

5

VREDNOST INVEST, d.o.o.

Naslov in sedež: TRŽAŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

0

Zap.
št.

Naslov oziroma sedež
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Število
podružnic
OBPZ po 31.
členu ZGD1
4
0
0
0
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PRILOGA K POSLOVNEMU POROČILU ZA OBDOBJE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zap. št.
1
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10=11+1
2
11
12
13
14

Kazalec

V
obračunskem
obdobju

Zadnji dan
obračunskeg
a obdobja

Zadnji dan
prejšnjega
poslovnega
leta

2

3

4

5

9.620

10.175

788

697

0

0

0

0

0

0

5

5

19

17

16

15

3

2

368.000

349.000

P

P

Število strank, za katere je BPD v teku obračunskega
obdobja sklepala posle izvrševanja naročil za račun strank
(vključno tudi s posredovanjem naročil)
Število strank, za katere je BPD v teku obračunskega
obdobja opravljala storitve gospodarjenja s finančnimi
instrumenti (vključno tudi s posredovanjem naročil)
Število strank, za katere je BPD v teku obračunskega
obdobja samo sprejemala in posredovala naročila
Število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno pogodbo o
izvrševanju naročil (vključno tudi s posredovanjem naročil)
Število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno pogodbo o
gospodarjenju s finančnimi instrumenti (vključno tudi s
posredovanjem naročil)
Število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno pogodbo
samo za sprejemanje in posredovanje naročil
Število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno enotno
pogodbo o izvrševanju naročil, o gospodarjenju s
finančnimi instrumenti in o sprejemanju in posredovanju
naročil
Število podružnic BPD po 31. členu ZGD-1
Število odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki jih je
BPD pooblastila, da v njenem imenu opravljajo dejanja iz
prvega odstavka 238. člena ZTFI
Število zaposlenih
Število zaposlenih za nedoločen čas vključno s člani
uprave oziroma upravnega odbora
Število zaposlenih za določen čas vključno s člani uprave
oziroma upravnega odbora
Višina zahtevanega kapitala v skladu s pravili o kapitalski
ustreznosti, v EUR
Podlaga [P=posamična/K=konsolidirana]
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2.327
781
1

