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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:

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

TRR:

SI56 0292 2026 1781 849, odprt pri NLB d.d.

TRR - sredstva strank:

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 2016 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 31.12.2016 naslednja:
Marija Aleš, predsednica UO
Boris Eržen, član
Andrej Grzetič, član
Matjaž Rakovec, član
Martina Odar, članica,
Boštjan Nardin, član
Jan Klemenčič, član.
Izvršni direktorji družbe so bili v letu 2016: Martina Odar, Boštjan Nardin in Matjaž Rakovec.

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 in investicijskega svetovanja 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,

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.
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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 2016 je GBD BPD zaposlovala 20 delavcev, od tega 7 z dovoljenjem
ATVP za borznega posrednika. Zaposleni imajo med drugim specializirana znanja s področij
finančnih storitev, borznih analiz, 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 31.12.2016 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 v letu 2016 ni spreminjala in je ostala enaka kot na 31.12.2015.
Lastniška struktura družbe na dan 31.12.2016 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.
Klemenčič Anica
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 31.12.2016 naslednje število in vrednost delnic:
1

Vrsta VP

2016
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
4,47 oz. 4,46 EUR
brez
prevrednotenja

kosovne

PODATKI O IZDANIH VP GBD BPD d.d.

5
6
7

1,95 oz. 1,92 EUR
Knjigovodska vrednost delnic v EUR brez
prevrednotenja

2015
Delnice GBDR

2014
Delnice GBDR

4,61 oz. 4,34 EUR
brez
prevrednotenja

Osnovni kapital GBD BPD d.d. je razdeljen na 199.000 kosovnih delnic, ki so izdane v
nematerializirani obliki v KDD Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Knjigovodska vrednost
delnic je na dan 31.12.2016 znašala 1,95 EUR oz. 1,92 EUR, če ne upoštevamo povečanje
kapitala zaradi prevrednotenja finančnih naložb.
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2. POROČILO IZVRŠNIH DIREKTORJEV DRUŽBE
Družba GBD BPD je poslovno leto 2016, zaradi pomembnih zunanjih dejavnikov, ki so imeli
pomemben vpliv na poslovni rezultat, zaključila z negativnim poslovnim rezultatom.
Poslovno leto 2016 je družba pričela s pozitivnimi pričakovanji glede poslovanja ob
predpostavki zapiranja registrskih računov in prenosa delnic državljanov na trgovalne
račune. Plan za leto 2016 je bil, kljub predpostavki zapiranja registrskih računov, postavljen
previdno, ker so se predvidevale precejšnje volatilnosti na globalnih borzah in posledičen
negativni vpliv na prihodke iz naslova delitve dobička na upravljanju premoženja ter manjše
obsege trgovanja strank na področju borznega posredovanja. Začetek leta je bil na svetovnih
trgih slab, saj so trgi upadli za več kot 15 odstotkov, situacija se je izboljšala šele v drugi
polovici leta 2016, ko so bili vlagatelji nagrajeni za svojo vztrajnost v naložbah. Globalni
delniški indeks je lani pridobil visokih 9,1 odstotka, pri čemer je bilo večino rasti ustvarjeno v
zadnjem četrtletju.
Leto 2016 je zaznamovalo gospodarsko okrevanje v Evropski uniji kot tudi v Sloveniji. Za
varčevalce se je nadaljevalo nižanje obrestnih mer na depozite. Zahtevani donos na
slovensko 10-letno obveznico je ob koncu leta 2016 znašal le 1,04 odstotka. Stranke GBD
BPD so v veliki meri še vedno usmerjene v naložbe v slovenske vrednostne papirje, ki so
zanimivi predvsem zaradi dobre dividendne donosnosti. V letu 2016 je domači delniški indeks
SBI TOP pridobil 3,1 odstotka in zaostal za rastjo globalnih delniških trgov.
Dogajanje na svetovnih delniških trgih in slovenskem delniškem trgu se je odražalo na
prometu GBD BPD s padajočim trendom v prvih štirih mesecih 2016 ter nadaljeval z neko
konstantno vrednostjo do konca avgusta. Promet se je bistveno okrepil v septembru,
novembru in več kot podvojil v mesecu decembru, kjer je znašal 13,7 milijonov EUR. Družba
je v prvi polovici leta 2016 izvajala aktivnosti, da bi stranke spodbudila k večji aktivnosti in
privabila nove stranke, ki so morale urediti prenose delnic iz registrskih računov na
trgovalne račune pri članih Klirinško depotne družbe. Družba je pripravila nagradno igro za
obstoječe stranke, ki pripeljejo novo stranko in nove stranke, ki so odpirale račune.
Namensko so se izvajale aktivnosti za določene segmente vrednostnih papirjev in določena
območja Slovenije. Kljub intenzivnim aktivnostim je bilo zaznati slab odziv na strani novih
potencialnih strank. Ob polletju je tako družba zaostajala za planom. Tudi pri stalnih
strankah je bilo zaradi nižjih obsegov poslov na slovenski borzi kot tudi precejšnjih padcev na
svetovnih trgih v začetku leta še vedno prisoten trend upadanja števila strank. Postopno
večanje števila strank se je pričelo v aprilu, maju in juniju, bistveno pa se je povečalo v
septembru z ciljno usmerjenimi aktivnostmi za povečanje števila strank. Trend povečevanja
števila strank se je nadaljeval do konca leta s poudarkom na decembru. Klirinško depotna
družba je državljane Republike Slovenije dokaj pozno obveščala o obvezi za prenos
vrednostnih papirjev iz registrskih računov na trgovalne račune. Borzni člani smo se
poskušali v čimvečji meri prilagoditi spremenjenim razmeram, ko je naenkrat želelo
vrednostne papirje prenašati veliko število imetnikov. Aktivnosti celotne družbe so bile
preusmerjene v opravljanje storitev za nove stranke, tako da so vsi oddelki skrbeli za
čimhitrejši tok sklepanja pogodb in izvajanje prenosov iz registrskih računov.
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V letu 2016 je družba izvajala aktivnosti za kakovostnejše izvajanje storitve upravljanja
premoženja. Nadaljevanje vodenja ekspanzivne denarne politike s strani Evropske centralne
banke omogoča idealno okolje za storitev upravljanja premoženja. Rekordno nizke obrestne
mere so povzročile spremembe v varčevalnih navadah fizičnih oseb, ki se namesto za bančne
depozite odločajo za bančne vloge na vpogled, vedno več pa se jih odloča tudi za varčevanje v
finančnih instrumentih. Delež varčevanja v finančnih instrumentih (vzajemnih skladih,
delnicah, obveznicah, ETF skladih…) je kljub temu še vedno majhen in glede na to, da bodo
obrestne mere vsaj v Evropi še nekaj časa ostale nizke oziroma se bodo morda še dodatno
znižale, lahko v prihodnje pričakujemo dodatno povečanje povpraševanja po storitvi
upravljanja. Družba se je v preteklih letih temeljito pripravila na nove razmere in posledično
potrebe naših strank, s plasiranjem novih naložbenih produktov. 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.
Višina sredstev na upravljanju premoženja se je v letu 2016 povečala za 9,7 odstotka na 22,2
milijonov EUR. Na povečanje je v največji meri vplivala rast delniških tečajev, neto prilivi pa
so bili manjši od pričakovanih.
V letu 2016 je družba beležila boljše rezultate upravljanja portfeljev strank kot v preteklih
letih. Največje pozitivno odstopanje je bilo zabeleženo pri GBD Kvantitativnem, ki je v letu
2016 dosegel bruto donos z dividendami + 15,8 odstotka oziroma 6,4 odstotnih točk več kot
primerljivi indeks. V začetku leta 2016, ko je na delniških trgih prišlo do 15 odstotnega padca
delniških trgov, se je ponovno dobro izkazal GBD Varovani, ki ščiti vlagatelje pred večjimi
padci.
Kljub pozitivnemu trendu rasti sredstev na upravljanju v letu 2016 in boljših rezultatih
upravljanja portfeljev so bili skupni prihodki družbe iz naslova upravljanja v letu 2016 za 21,6
odstotka manjši kot v letu 2015, zaradi odsotnosti delitve ustvarjenega dobička ob polletju
2016.
Področje borznega posredovanja je bilo v letu 2016 bolj uspešno kot v letu 2015 in ustvarilo
za 22 odstotkov več prihodkov kot v letu 2015. Pomemben delež pri trgovanju so imele
stranke, ki trgujejo preko spletne trgovalne platforme GBD OnLine.
Prometu GBD BPD je v letu 2016 na Ljubljanski borzi znašal 50,58 milijonov EUR, kar je manj
kot 58,6 milijonov EUR v letu 2015. V letu 2016 je GBD BPD ustvaril 7,58 odstotkov prometa
na Ljubljanski borzi. Izvršeni posli na tujih trgih so bil v letu 2016 manjši v primerjavi z letom
2015 za 24,63 odstotkov in so znašali 32,8 milijonov EUR, čemur je botrovala manjša
aktivnost strank ter izvajanje aktivnosti prenosa delnic iz registrskih na trgovalne račune in
deloma večanje skupnega števila strank iz tega naslova.
V mesecu maju je družba GBD BPD d.d. izdala posebno izdajo revije Moj Broker ob 20. letnici
poslovanja s poudarkom in predstavitvami mesečnega varčevanja, modelov upravljanja in
ukinjanja registrskih računov tako za stranke kot širšo javnost. O ostalih aktualnih vsebinah
je družba stranke obveščala ažurno čez celo leto.
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Na področju informacijske tehnologije družba skrbi za nemoteno delovanje. V letu 2016 ni
bilo bistvenih sprememb, izvajale so se redne posodobitve in nadgradnje sistema.
Oddelek podpore poslovanju in upravljanja s tveganji je v letu 2016 skrbel, da so bila vsa
opravila ažurno opravljena in zagotavljal nemoteno poslovanje družbe. Opravljeno je bilo tudi
precej aktivnosti in testiranj za prehod na nov poravnalni sistem Target2Securities, ki je bil
izveden v februarju 2017. 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.
Ob koncu leta 2016 je družba imela 12.165 strank, kar je za 16,88 odstotkov več kot konec
leta 2015. Število strank na upravljanju se je povečalo na 853 strank, kar v primerjavi z letom
2015 predstavlja povečanje za 8,25 odstotka. Število strank s pogodbami o borznem
posredovanju je bilo ob koncu leta 11.312, kar je za 17,59 odstotkov več kot ob koncu
predhodnega leta. Število sklenjenih pogodb in odprtih računov je bilo še večje kot je
povečanje števila strank, vendar je veliko strank, ki so prenašale delnice iz registrskih
računov le-te takoj prodala in zaprla račun.
Skupna višina sredstev strank pri GBD BPD je konec leta 2016 znašala 337,55 milijonov EUR
in se je povečala za 15,10 odstotka glede na 293,26 milijonov EUR na 31.12.2015.
ZUNANJI VPLIVI NA POSLOVANJE IN KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
Poslovanje družbe GBD BPD v letu 2016 je bilo od 4.8.2016 dalje pod močnim pritiskom
zunanjega vpliva stečaja borzne družbe Moja delnica borzno posredniška družba, d.d.-v
stečaju. Na podlagi odločbe Banke Slovenije smo morali borzni člani in s tem tudi GBD BPD
d.d. na podlagi 463.a člena ZTFI do 4.8.2016 za namene izplačila zajamčenih terjatev
vlagateljev vplačati 1.854.391,50 EUR, od tega je GBD BPD d.d. plačala 210.504,96 EUR.
Dodatno je morala GBD BPD d.d. poravnati še stroške postopka v višini 2.658 EUR. Družba
ima s tega naslova s strani stečajnega upravitelja priznano prednostno terjatev. V skladu z
računovodskimi standardi je družba terjatev slabila, ker upniki na 31.3.2017 še ne
razpolagamo s predvidenim delnim zavarovanjem terjatve z delnicami Nike d.d..
Obvezno plačilo sredstev v jamstveno shemo v kombinaciji z nedoseganjem plana zaradi
slabe aktivnosti strank do polletja 2016, sta bila povod, da se je za družbo pričelo težavno
obdobje z vidika obvladovanja likvidnostnega in kapitalskega tveganja do konca leta 2016 z
nadaljevanjem v letu 2017.
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Kot ukrep za obvladovanje tveganj je bila 17.10.2016 sklicana skupščina družbe, ki je
obravnavala predlog za povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki, vendar ga
skupščina družbe ni sprejela.
V oktobru 2016 so se v parlamentu Republike Slovenije začele intenzivne aktivnosti za
sprejem avtentične razlage 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki
ureja področje upravljanja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev. Avtentična
razlaga je bila sprejeta in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije 25.11.2016, določila
pa je zgornjo mejo v višini 0,5 odstotka od vrednosti portfelja, ki jo člani Klirinško depotne
družbe smejo zaračunati strankam za upravljanje računov. Borznoposredniške družbe in
banke, ki opravljajo investicijske posle, se soočamo s sprejetim 48. členom ZNVP-1 ter
avtentično razlago, ki kršita določila Ustave Republike Slovenije. GBD BPD d.d. je skupaj z
drugimi člani vložila zahtevo za ustavno presojo avtentične razlage 48. člena ZNVP-1.
Ustavno sodišče še ni sprejelo odločitve in se odločitev v trenutku priprave letnega poročila
še čaka, družba pa je učinek avtentične razlage v skladu z računovodskimi in revizijskimi
standardi ustrezno pripoznala v izkazih družbe za leto 2016. Prej opisanim tveganjem se je
pridružilo še novo tveganje dobičkonosnosti.
Družba je izvajala ukrepe za obvladovanje nastale situacije. Dne 23.12.2016 je bil s strani
upravnega odbora družbe sprejet Krizni načrt, za dosego finančnega prestrukturiranja.
Ponovno je bila sklicana skupščina družbe za 29.12.2016. Na skupščini je bil sprejet sklep o
povečanju osnovnega kapitala, vendar se je prvotni predlog sklepa spremenil tako, da se je
emisijska vrednost povečala iz 4,18 EUR na 41,8 EUR. Vplačil novega kapitala ni bilo.
Družba je v letu 2016 ustvarila za 1.214.756 EUR čistih prihodkov, ki so v primerjavi z letom
2015 višji za 1 odstotek. V trenutku priprave letnega poročila so to še vedno znižani prihodki,
zaradi oblikovanja pasivnih časovnih razmejitev za namen avtentične razlage 48. člena ZNVP1. Poslovno leto je družba zaključila z izgubo. Izhodiščna razloga za izgubo sta stečaj Moje
delnice d.d.-v stečaju in posledično vplačilo v jamstveno shemo ter avtentična razlaga 48.
člena ZNVP-1, ki sta doprinesla k skupni izgubi 303.162 EUR. Dodaten vpliv na izgubo je
imela odprava terjatev za odložene davke za pretekle nekoriščene davčne izgube v višini
150.552 EUR, preostali vpliv na izgubo pa je imelo poslovanje in deloma slabitve danih in
nevrnjenih posojil.

11

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

3. POROČILO O POSLOVANJU GBD BPD d.d.
3.1.

Poslovno in ekonomsko okolje v letu 2016

MEDNARODNO OKOLJE
V letu 2016 se je na globalnih borzah nadaljevalo obdobje povečane volatilnosti. Po slabem
začetku leta, ko so trgi upadli za več kot 15 odstotkov, so bili vlagatelji za potrpežljivost v
drugi polovici leta nagrajeni. Trgi so se po izvolitvi Donalda Trumpa odzvali pozitivno in
bikovski trend, ki traja že vse od leta 2009, se je nadaljeval. Globalni delniški indeks je
merjeno v evrih lani pridobil visokih 9,1 odstotka, pri čemer je bilo večino rasti ustvarjeno v
zadnjem četrtletju. Med panogami se je v letošnjem letu po dogovoru držav proizvajalk nafte
najbolje odrezala panoga energije s 25,8 odstotnim donosom. Sledila ji je panoga materiali z
22,5 odstotnim donosom. Najslabše se je odrezala panoga farmacije, kjer so pritiski na cene
zdravil znižali tečaje za 7,2 odstotka.
Rast tečajev v lanskem letu je posledica nadaljevanja ekspanzivnih monetarnih politik
ameriške, evropske in japonske centralne banke in izboljšanja globalne makroekonomske
slike. Ameriški BDP se je v letu 2016 povečal za 1,6 odstotka, brezposelnost se je zmanjšala
iz 5,3 na 4,8 odstotka. Japonsko gospodarstvo se je v letu 2016 povečalo za 1 odstotek ob
upadu brezposelnosti na 3,1 odstotka.
Gospodarsko okrevanje se je nadaljevalo tudi v Evropski uniji. Brezposelnost se je zmanjšala
iz 9,2 odstotka na 8,6 odstotka ob gospodarski rasti v višini 1,9 odstotka. Nadaljevanje
politične negotovosti v Evropi in neenotnost Evropske unije ostajata temeljna problema
vlagateljev in delniški trgi so na letni ravni izgubili 0,4 odstotka. Diskont pri vrednotenju v
primerjavi z ameriškimi delnicami se je tako še povečal. Evropska centralna banka je ob
počasnem okrevanju v skladu s pričakovanji ohranila ekspanzivno monetarno politiko.
Količina mesečnih nakupov obveznic se je zmanjšala iz 80 na 60 milijard dolarjev, a se je
program nakupa podaljšal vse do konca leta 2017.
Po nadaljevanju zelo ekspanzivne monetarne politike na Japonskem so delniški trgi leto
zaključili z 4,8 odstotnim donosom. S 6,9 odstotno letno rastjo se lahko pohvali azijski indeks
brez Japonske. V tej regiji je bila sicer glavno razočaranje leta Kitajska, saj so se tečaji
tamkajšnjih delnic znižali za 14,6 odstotka. Napoved Donalda Trumpa, da bo omejil uvoz iz
Kitajske, in dvig obrestnih mer v ZDA sta še povečala odlive kapitala iz države in povzročila
dodatno znižanje kitajske valute.
S preteklim letom so lahko brez dvoma zadovoljni vlagatelji, ki so investirali v ruske delnice,
saj so ustvarili kar 57,8 odsotni donos merjeno v evrih. Glavni razlog je visoka 49,4 odstotna
podražitev nafte, ki je bila dosežena na podlagi novo sklenjenega dogovora o zmanjšanju
proizvedene količine med državami proizvajalkami nafte. Presenečenje je bila tudi visoka
31,8 odstotna evrska letna rast delniških trgov v Latinski Ameriki.
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V začetku leta 2017 se nadaljuje delniška rast iz zadnjega polletja lanskega leta in nakazuje,
da je na trgu še veliko prostega denarja. Glavno tveganje za leto 2017 predstavlja politična
negotovost in zelo verjetno se nam obeta volatilno leto. Analitiki za globalno gospodarstvo
napovedujejo rast v višini 3,2 odstotka in pričakujejo, da bo globalno makroekonomsko okolje
ostalo šibko tudi v letu 2017. Ameriška centralna banka je zaradi stabilizacije
makroekonomskega okolja na domačih tleh že napovedala, da namerava v letošnjem letu
nadaljevati s postopnim dvigovanjem obrestnih mer. Na drugi strani bosta Evropska in
Japonska centralna banka v letu 2017 ohranjali ekspanzivno monetarno politiko.
SLOVENIJA
V letu 2016 se je nadaljevalo gospodarsko okrevanje Slovenije. Po podatkih Statističnega
urada se je BDP povečal za 2,5 odstotka, kar je nekoliko več kot leto prej. Med dejavniki
gospodarske rasti ostaja ključen izvoz, spodbujen z rastjo tujega povpraševanja. Stopnja
registrirane brezposelnosti ob koncu leta je znašala 10,8 odstotka. Anketna brezposelnost se
je zmanjšala na 8,1 odstotka in ponuja nekaj optimizma za povečanje potrošnje v letu 2017.
Za varčevalce se je nadaljevalo nižanje obrestnih mer na depozite. Ekspanzivna monetarna
politika ECB je ob nizkih stroških državnega zadolževanja na stran potisnila skrbi glede
visokega dolga in strukturnega primanjkljaja. Zahtevani donos na slovensko 10-letno
obveznico je ob koncu leta znašal le 1,04 odstotka. Ostajajo pa zaskrbljujoči pritiski na dvig
plač javnega sektorja, saj je javni dolg ob koncu leta 2015 že presegel 83 odstotkov BDP.
Zaradi izboljšanja makroekonomske slike je UMAR v jesenski napovedi za leto 2016
napovedal, da se bo v letu 2017 BDP povečal za 2,9 odstotka.
Slovenski trg za vlagatelje ostaja zanimiv zaradi dobre dividendne donosnosti. V letu 2016 je
domači delniški indeks SBI TOP pridobil 3,1 odstotka in zaostal za rastjo globalnih delniških
trgov. Glavni razlog je kar 18,9 odstotni padec tečaja delnic Krke, ki je ob krepitvi konkurence
dosegla občuten upad dobičkonosnosti. Največjo letno rast so dosegle delnice Intereurope in
Cinkarne Celje, ki so več kot podvojile vrednost iz začetka leta.
Kljub napovedani gospodarski rasti ob pomanjkanju nujno potrebnih reform in neprijaznemu
okolju za tuje investicije težko pričakujemo večjo rast delniškega indeksa v letošnjem letu.
Politično kadrovanje in slabo korporativno upravljanje slovenskih blue chipov se bo
najverjetneje nadaljevalo tudi v prihodnosti.
V letu 2016 se je ob nizkih obrestnih merah povečalo povpraševanje strank po drugih
naložbenih možnostih, vendar pa sta večja volatilnost delniških trgov in skrb glede
gospodarskega okrevanja pri potencialnih strankah zbudila dvom o nadaljnji rasti delniških
trgov. V zadnjem polletju so se sicer strahovi z nadaljevanjem delniške rasti pomirili, vendar
pa sedaj večino vlagateljev skrbijo nadpovprečna vrednotenja in nove rekordne vrednosti
delniških indeksov. Poslovno okolje za individualno upravljanje premoženja v letu 2017 bo
posledično podobno lanskemu.
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3.2.

Poslovanje družbe na Ljubljanski borzi

Po skromnem začetku, je druga polovica leta na Ljubljanski borzi poskrbela za pozitivno
ozračje, saj smo bili priča občutnemu povečanju prometa v primerjavi s prvo polovico leta,
prav tako pa se je izredno povečalo tudi število poslov.
V letu 2016 so slovenska borzna podjetja pridobila na vrednosti. Borzni indeks SBI TOP je
namreč po lanskem padcu zrasel za 3,1 %. Vrednost SBI TOP je na zadnji trgovalni dan
znašala 717,59 točk.

PROMET DELNIC V 000 EUR
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Celotni promet na Ljubljanski borzi v 2016 je znašal 333,7 mio EUR, kar je za 15,1 % manj kot
v letu 2015. Promet brez svežnjev je znašal 263,4 mio EUR, kar je za 10,5 % manj v kot v letu
2015. Največ prometa je bilo opravljenega z delnicami, 313,0 mio EUR oziroma 93,8 %
celotnega borznega prometa. Po strukturi prometa sledijo obveznice s 5,6 % in komercialni
zapisi z 0,6 % deležem prometa.
Leto 2016 je zaznamovalo tudi izjemno povečanje povprečnega števila sklenjenih poslov na
dan v primerjavi z lanskim letom, ki se je povečalo kar za 72,1 %. Povprečno število poslov na
dan v letu 2016 je bilo namreč 339, medtem ko je ta številka za leto 2015 občutno manjša, in
sicer 197.
V letu 2016 so bile ponovno najprometnejše delnice Krke (KRKG) iz Prve kotacije. Z njimi je
bilo ustvarjenega 34,9 % prometa vseh delnic borze. Drugo mesto glede na dosežen promet
so z 19,5 % deležem zasedle delnice Petrola (PETG), tretje pa z 9,2 % deležem delnice
Zavarovalnice Triglav (ZVTG).
V letu 2016 se je tržna kapitalizacija vseh delnic na Ljubljanski borzi znižala in je znašala
4.999,8 mio EUR, kar je predvsem posledica umikov vrednostnih papirjev s trga.
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V letu 2016 so se na borzo uvrstile tri nove obveznice, katerih skupna vrednost izdaje je
znašala 2,6 mrd EUR. Poleg tega je bilo izvedenih še pet izdaj komercialnih zapisov v skupni
vrednosti 125,9 mio EUR.
Promet po članih LJSE v letu 2016:
Borzni član
1. ALTA INVEST d.d.
2. RAIFFEISEN CENTROBANK AG
3. ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d.d.
4. WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S.
5. NLB, d.d., Ljubljana
6. GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d.
7. BKS Bank AG, Bančna podružnica
8. ERSTE GROUP BANK AG
9. A BANKA d.d., Ljubljana
10. NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

Skupni promet v EUR
186.481.964
110.688.264
62.104.331
61.843.709
54.222.591
50.581.037
23.807.439
22.816.713
18.031.284
17.644.123

Delež v prometu
27,94%
16,59%
9,31%
9,27%
8,13%
7,58%
3,57%
3,42%
2,70%
2,64%

Ostali/Others

59.128.600

8,86%

Skupaj / Total

667.350.055

100,00%

GBD BPD je v letu 2016 nekoliko povečala tržni delež prometa na LJSE na 7,58 odstotkov ter
tako dosegla 6. mesto od skupno 16 članov, kar je mesto slabše kot v letu 2015.
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 iz Nemčije.
Številko aktivnih uporabnikov GBD OnLine sistema je ob koncu leta 2016 štelo 5.496
uporabnikov, kar predstavlja 16% povečanje v primerjavi s predhodnim letom. Razlog je
večinoma v tem, da so stranke prenašale vrednostne papirje iz registrskih na trgovalne
račune. Omenjena akcija je trajala predvsem v drugi polovici leta 2016. S tem smo pridobili
780 novih uporabnikov GBD OnLine sistema.

3.3.

Poslovanje družbe na tujih trgih

Preko GBD BPD lahko stranke trgujejo 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)
Addiko 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)
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Družba je sklenila največ poslov preko partnerja ViTrade iz Nemčije. Geografsko gledano je
družba v letu 2016 največ trgovala na borzah v Nemčiji kar je predstavljalo kar 70,07
odstotkov vseh sklenjenih poslov na tujih trgih, v ZDA je izvršila 25,60 odstotkov prometa, na
balkanskih trgih 2,58 odstotkov in na ostalih svetovnih borzah 1,74 odstotkov.
Izvršeni posli na tujih trgih so bil v letu 2016 manjši v primerjavi z letom 2015 za 24,63
odstotkov, čemur je botrovala manjša aktivnost strank ter posvečanju projektu prenosa
delnic iz registrskih na trgovalne račune.
Tabela: obseg izvršenih poslov na tujih trgih
v EUR
Država

Promet 2016

Delež v %

Promet 2015

Rast 2016/2015

22.987.291,82

70,07%

26.841.568,54

-14,36%

8.399.475,20

25,60%

14.072.665,84

-40,31%

1

Nemčija

2

ZDA

3

Balkan

847.644,94

2,58%

1.166.157,51

-27,31%

4

Ostale države

570.391,22

1,74%

1.445.912,65

-60,55%

100,00%

43.526.304,54

-24,63%

Skupaj

3.4.

32.804.803,18

Upravljanje premoženja

Upravljanje premoženja vključuje aktivno upravljanje premoženja po metodi top-down
(dinamični, uravnoteženi in konzervativni tip upravljanja), GBD Kvantitativni tip upravljanja,
GBD Varovani, ter produkte namenjene postopnemu mesečnemu varčevanju: GBD
Šparovček, GBD Kašča in GBD Šparovc.
Nadaljevanje vodenja ekspanzivne denarne politike s strani Evropske centralne banke
omogoča idealno okolje za storitev upravljanja premoženja. Rekordno nizke obrestne mere
so povzročile spremembe v varčevalnih navadah fizičnih oseb, ki se namesto za bančne
depozite odločajo za bančne vloge na vpogled, vedno več pa se jih odloča tudi za varčevanje v
finančnih instrumentih. Delež varčevanja v finančnih instrumentih (vzajemnih skladih,
delnicah, obveznicah,…) je kljub temu še vedno majhen in glede na to, da bodo obrestne
mere vsaj v Evropi še nekaj časa ostale nizke, lahko v prihodnje pričakujemo še dodatno
povečanje povpraševanja po storitvi upravljanja. Tudi spremembe v zakonodaji, bi lahko
pozitivno prispevale k povečevanju sredstev na upravljanju. MIFID II pomeni, da se bo v
panogi najverjetneje razvila storitev investicijskega svetovanja kot glavni prodajni kanal
trženja investicijskih produktov. GBD BPD je na tem področju tako strokovno kot z vidika
licenc v primerjavi s konkurenco že dobro pozicionirana.
Višina sredstev na upravljanju premoženja se je v letu 2016 povečala za 9,7 odstotka na 22,2
milijonov EUR. Na povečanje je v največji meri vplivala rast delniških tečajev, neto prilivi pa
so bili manjši od pričakovanih glede na to, da se je večjo pozornost namenjalo ukinitvi
registrskih računov.
V letu 2016 smo beležili boljše rezultate upravljanja portfeljev kot v preteklih letih. Pri
dinamičnih tipih upravljanja je bil na letni ravni bruto donos za 0,11 odstotne točke boljši od
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primerljivega indeksa ob bistveno nižjem tveganju (beta 0,93), pri uravnotežnih pa kar za 2,71
odstotne točke.
Kljub pozitivnemu trendu rasti sredstev na upravljanju v letu 2016 in boljših rezultatih
upravljanja portfeljev so bili skupni prihodki družbe iz naslova upravljanja v letu 2016 za 21,6
odstotka manjši kot v letu 2015, zaradi odsotnosti delitve ustvarjenega dobička ob polletju
2016.
V letu 2014 smo strankam ponudili delniški portfelj GBD Kvantitativni, ki je osnovan izključno
na temeljnih kazalcih poslovanja posameznih podjetij v ZDA in Zahodni Evropi. Namenjen je
tistim investitorjem, ki imajo že oblikovan osnovni portfelj vrednostnih papirjev, ki sledi
njihovim investicijskim ciljem, in želijo z dodatnim aktivnejšim delniškim portfeljem dosegati
višje donose. GBD Kvantitativni tip upravljanja je že od samega začetka v letu 2014
najdonosnejši med vsemi tipi upravljanja. Strategija uporabljena pri tem je v obdobju od
1.1.2014 do 31.12.2016 zabeležila 57,9 odstotni bruto donos z bruto dividendami in pri tem
presegla donos primerljivega indeksa za 13,3 odstotnih točk. V letu 2016 je bruto donos z
bruto dividendami znašal +15,8 odstotka, kar pomeni za 6,4 odstotnih točk več kot primerljivi
indeks. Namen strategije je preseganje donosa primerljivega indeksa. Rezultati testiranj
strategije za obdobje od leta 2006 do 2013 so pokazali, da je znašal povprečni letni presežek
donosa nad primerljivim indeksom približno 6 odstotnih točk, zato smo strankam edini v
Sloveniji ponudili tudi možnost delitve presežnega donosa nad primerljivim indeksom, kar je
sicer v preteklih letih pomenilo nižji prihodek iz naslova delitve dobička. Glede na
pričakovane nižje prihodnje delniške donose, pa lahko več iz tega naslova pričakujemo v
prihodnjih letih.
Največjo, kar 250 odstotno rast sredstev, smo v letu 2016 beležili pri GBD Šparovcu. Produkt
je namenjen vlagateljem, ki imajo na voljo za investiranje minimalni znesek 10.000 EUR,
poleg tega pa želijo še mesečno ali četrtletno v manjših zneskih na preprost način varčevati v
vrednostnih papirjih na dolgi rok. Inovativen in cenovno ugoden produkt GBD Šparovc je
osnovan na ETF skladih, ki se prilagodi posameznemu vlagatelju glede na obdobje
posameznikovega varčevanja – investicijska politika se avtomatsko prilagaja, vlagateljev
psihološki profil, namen posameznikovega varčevanja in premoženjsko stanje posameznika.
Upravljan je pol-aktivno. Osnovni pravili investiranja v vrednostne papirje sta razpršitev
naložb in prilagajanje investicijske strukture času investiranja.
Takoj v začetku leta 2016 je na delniških trgih prišlo do 15 odstotnega padca delniških
tečajev. V tem času se je ponovno dobro izkazal GBD Varovani. Strategija GBD Varovanega
tipa upravljanja temelji na zaščiti že doseženih donosov in ščitenja pred večjimi padci na
delniških trgih. Tudi v letu 2016 je strategija portfeljev GBD Varovani izpolnila pričakovanja
glede ščitenja pred večjimi padci, saj je bil največji padec strategije od maksimalne vrednosti
le v višini enega odstotka, medtem ko se je vrednost svetovnega indeksa od vrha v januarju
2016 znižala za 15 odstotkov.
Glede na to, da pričakujemo, da se bodo v prihodnjih letih nadaljevale ugodne zunanje
okoliščine, pričakujemo, da se bo višina sredstev na upravljanju povečevala, hkrati pa se bo
povečevala tudi rentabilnost sredstev na upravljanju za GBD BPD.
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3.5.

Računovodski izkazi družbe za 2016

Izkaz poslovnega izida
Poslovno leto je družba zaključila z 499.012 EUR izgube, kar predstavlja bistveno poslabšanje
v primerjavi s predhodnim letom. Izhodiščna razloga za visoko izgubo sta stečaj Moje delnice
d.d.-v stečaju in posledično vplačilo v jamstveno shemo ter avtentična razlaga 48. člena
ZNVP-1, ki sta doprinesla k skupni izgubi 303.162 EUR. Dodaten vpliv na izgubo je imela
odprava terjatev za odložene davke za pretekle nekoriščene davčne izgube v višini 150.552
EUR, preostali vpliv na izgubo pa je imelo poslovanje in deloma slabitve danih in nevrnjenih
posojil.
Čisti prihodki od prodaje GBD BPD d.d. so se v letu 2016 povečali za 1 odstotek v primerjavi z
letom 2015 in so znašali 1.214.756 EUR, leto poprej pa 1.206.492 EUR. Do dneva priprave
poročila še ni znana odločitev Ustavnega sodišča, ki presoja ustavnost 48. člena ZNVP, zato
ima družba kratkoročno odložene prihodke v skladu z računovodskimi standardi. V kolikor bi
Ustavno sodišče razsodilo v korist borznih članov, se bo knjižba odpravila in bi prihodki
znašali 1.304.756 EUR, kar bi eventuelno pomenilo 8 odstotno povečanje napram
predhodnemu letu.
Največji delež prihodkov na domačem trgu so v letu 2016 prinesle storitve borznega
posredovanja. Pomemben delež vseh čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu še vedno
predstavljajo storitve pomožnih investicijskih storitev. Prihodki na upravljanju so bili za 21
odstotkov manjši napram prihodkom v letu 2015. Glavni razlog je v dejstvu, da ob polletju
2016 ni bilo realizirane delitve dobička na upravljanju zaradi padca vrednosti FI na svetovnih
trgih. Pri upravljanju je potrebno upoštevati še prihodke, ki smo jih ustvarili na portfeljih z
zajamčenimi donosi, kjer so z odličnim upravljanjem zmanjšali rezervacije za 76.829 EUR.
Stroški materiala in storitev so se z večjimi obsegi poslov in trženjskimi aktivnostmi povečali
za 13 odstotkov. Največjo utež pri povečanju stroškov blaga, materiala in storitev
predstavljajo stroški drugih storitev (odvetniški stroški, presoja notranje revizije, stroški
notranje revizije, stroški pošte….).
Stroški dela so se povečali za 12 odstotkov. Glavni razlogi za izkazane večje stroške
predstavljajo vračunane odpravnine in več nekoriščenega dopusta zaposlenih ter dodatni
stroški večjega obsega delovnih ur zaposlenih.
Stroški amortizacije neopredmetenih in opredmetenih sredstev so se povečali za 14
odstotkov glede na predhodno leto.
Pomemben segment pri odpisih vrednosti predstavljajo prevrednotovalni poslovni odhodki
pri dolgoročnih terjatvah iz naslova stečaja Moje delnice. Družba je 4.8.2016 morala v
jamstveno shemo na podlagi odločbe Banke Slovenije nakazati 210.505 EUR. V stečajnem
postopku je Banka Slovenije za vse borzne člane prijavila prednostno terjatev, vendar pa je
družba v 2016 beležila odliv denarnih sredstev. Terjatev je v skladu z računovodskimi
standardi slabljena, družba pa aktivno sodeluje z drugimi borznimi člani v relaciji do stečajne
mase.
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Stanje rezervacij je bilo na dan 1. 1. 2016 je bilo 195.571 EUR, dodatno oblikovanje rezervacij je
v letu 2016 so znašale 4.683 EUR, poraba rezervacij 24.215 EUR in odprava rezervacij v višini
129.879 EUR. Končno stanje rezervacij je bilo 46.160 EUR.
V breme poslovnega izida 2016 so bile odpravljene terjatve za odložene davke v vrednosti
161.777 EUR, in sicer največ iz naslova neizrabljene davčne izgube iz preteklih let v znesku
150.552 EUR ter iz naslova oslabitev terjatev in oblikovanih dolgoročnih rezervacij v višini
11.225 EUR, v breme rezerv iz prevrednotenja pa je bilo izkazanih 389 EUR terjatev za
odložene davke.
Drugi poslovni odhodki so bili na ravni predhodnega leta 14.759 EUR. Finančni prihodki
družbe so v letu 2016 znašali 15.586 EUR in so bili bistveno nižji kot v letu 2015, ker je v letu
2015 prišlo do 100 odstotnega izplačila obveznic, ki so bile kupljene pod njihovo nominalno
vrednostjo.

Bilanca stanja
Vrednost sredstev v bilanci stanja je na dan 31.12.2016 znašala 956.120 EUR in se je
zmanjšala za 23,48 odstotkov glede na stanje na dan 31.12.2015, ko je bila izkazana v višini
1.249.382 EUR. Dolgoročna sredstva družbe so se v letu 2016 zmanjšala za 212.331 EUR, kar
je v največji meri posledica že omenjene odprave pripoznanja terjatev za odložene davke in
obračunane amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
Kratkoročna sredstva družbe so na dan 31.12.2016 znašala 828.372 EUR, kar pomeni, da so
se zmanjšala za 8,12 odstotkov glede na zadnji dan leta 2015, ko so znašala 901.551 EUR.
Zmanjšanje je predvsem posledica slabitve terjatev in posojil do povezanih oseb v višini
37.308 EUR, pa tudi zmanjšanja denarnih sredstev družbe za 88.165 EUR v primerjavi s
stanjem ob koncu prejšnjega leta.
Obveznosti do virov sredstev in rezervacije (brez kapitala) so na dan 31.12.2016 znašale
573.324 EUR, kar je skoraj 59 odstotkov več kot na zadnji dan leta 2015, ko so znašale
360.714 EUR. Od tega se 190.199 EUR nanaša na kratkoročne obveznosti za kupljene
obveznice, ki so zapadle 4.1.2017 oziroma so imele valuto 31.1.2017.
Kapital družbe je na dan 31.12.2016 znašal 382.796 EUR, kar pomeni 56,93 odstotno
zmanjšanje glede na stanje na začetku leta. Na zmanjšanje kapitala v višini 505.872 EUR je v
pretežni meri vplivala ugotovljena izguba tekočega leta 2016, dodatno pa še zmanjšanje
rezerv iz prevrednotenja finančnih naložb.
Komentar poslovanja je potrebno brati v povezavi z računovodskimi izkazi in pojasnili, ki so
predstavljeni v nadaljevanju v računovodskem poročilu za leto 2016.
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3.6.

Kazalniki poslovanja družbe

Kazalci poslovanja GBD BPD v letu 2016 so predstavljeni v naslednji tabeli v primerjavi z
letom 2015 (stanje na dan 31.12.).
2016
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

2015

6.617

2.327

853

781

11.312

9.620

853

788

5
20

5
19

16

16

4

3

357

368

Računovodski kazalniki poslovanja na dan 31.12.2016

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
Koeficient donosa sredstev
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala
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Vrednost kazalnika
Indeks
2016
2015 2016/2015
0,40
0,71
56
0,45
0,87
52
0,06
0,08
75
0,13
0,27
48
6,58
9,46
69
0,56
2,34
24
0,93
3,27
28
1,58
5,58
28
0,81
0,95
85
-0,38
0,03
0
1,06
2,39
44
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3.8.

Pravdni postopki

Družba je udeležena v več pravdnih postopkih:
Družba je tožena stranka v postopku s tožečo družbo Alea d.o.o., kjer je sodišče po
zaključku glavne obravnave 28.6.2016 izdalo sodbo, s katero je tožbeni zahtevek
tožeče stranke v celoti zavrnilo. Tožeča družba se je zoper sodbo pritožila, vendar
zaenkrat ni moč oceniti nepravilnosti v izdani sodbi.
GBD BPD je sovlagateljica za vloženo zahtevo po ustavni presoji avtentične razlage
48. člena ZNVP-1.
Družba toži povezano podjetje Nufin d.o.o. zaradi nevračila posojila.
Družbo toži Boštjan Nardin glede odpravnine.
Družba čaka na narok v postopku v katerem tožnik član upravnega odbora Boris
Eržen uveljavlja ničnost sklepa na podlagi katerega je prišlo do vpisa spremembe
zastopnika v sodni register. Družba je na postopek podala odgovor.
Član upravnega odbora Boris Eržen se je pritožil zoper sklep sodnega registra, s
katerim je na podlagi sklepa upravnega odbora vpisalo v sodni register izvršno
direktorico. Višje sodišče je 25.1.2017 pritožbo zavrglo kot nedovoljeno.

3.9.

Dogodki po datumu bilance stanja

Od skupščine 29.12.2016 sta bila do 6.2.2017 v teku dva kroga za izvedbo povečanja
osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki, vendar povečanje ni bilo izvedeno. Družba je
od decembra pod natančnejšim nadzorom ATVP.
Na ustavnem sodišču je v teku postopek ustavne presoje avtentične razlage 48. člena Zakona
o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Potencialna potrditev neustavnosti določila
avtentične razlage bi imela pozitiven učinek na odpravo pasivnih časovnih razmejitev in
pozitivni vpliv na rezultat poslovanja.
V teku so aktivnosti v stečajnem postopku Moje delnice d.d.- v stečaju, kjer družba aktivno
sodeluje z drugima borznoposredniškima družbama in bankami, za dosego uveljavljanja
upravičenj iz naslov vplačila sredstev v jamstveno shemo za poplačilo strank Moje delnice
d.d. – v stečaju, kjer je GBD BPD d.d. prednostni upnik v postopku.
Družba ne beleži drugih pomembnejših dogodkov po datumu bilance stanja.
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3.10. Cilji, načrti in pričakovani razvoj družbe v letu 2017
V poročilu izvršnih direktorjev so pojasnjena tveganja, ki jih bo potrebno obvladati v letu 2017.
Za nadaljnje poslovanje bo morala s strani lastnikov biti zagotovljena kapitalska stabilnost in
učinkovito upravljanje družbe s strani upravnega odbora.
V začetku leta 2017 se nadaljuje delniška rast iz zadnjega polletja lanskega leta in nakazuje,
da je na trgu še veliko prostega denarja. Glavno tveganje za leto 2017 predstavlja politična
negotovost in zelo verjetno se nam obeta volatilno leto. Analitiki za globalno gospodarstvo
napovedujejo rast v višini 3,2 odstotka in pričakujejo, da bo globalno makroekonomsko okolje
ostalo šibko tudi v letu 2017.
Poslovno okolje za individualno upravljanje premoženja in borzno posredovanje v letu 2017
bo podobno lanskemu.

UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
GBD Gorenjska borznoposredniška družba ima kot neodvisni borzni posrednik prvovrsten
know-how s področja upravljanja premoženja. Upravljanje premoženja in investicijsko
svetovanje bosta postavljena v jedro delovanja borzne družbe.
Področje upravljanja premoženja obsega naslednje tipe upravljanja:
Aktivno upravljanje premoženja (dinamični, uravnoteženi, konzervativni tip upravljanja)
GBD Kvantitativni
GBD Varovani
GBD Šparovček
GBD Šparovc, GBD Kašča – produkta namenjena mesečnemu varčevanju.

BORZNO POSREDOVANJE
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.
Glavni cilji oddelka borznega posredovanja v letu 2017 so: pet odstotno povečevanje
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 je spremenila cenovno politiko na področju nadomestil, ki se zaračunavajo za
upravljanje računov in v tem segmentu zaradi zakonskih omejitev planira upad prihodkov.
Hkrati družba na področju korporacijskih dejanj za vrednostne papirje planira porast
aktivnosti in posledično prihodkov zaradi spremembe sistema korporacijskih dejanj, ki se iz
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KDD prenašajo na KDD člane. Vsa izplačila dividend in obresti se bodo po novem vršila preko
KDD članov in s tem tudi GBD BPD d.d.
PODPORA POSLOVANJU
Glavne usmeritve družbe na področju podpore poslovanju in upravljanja s tveganji v letu 2017
so: zagotavljanje podpore za nemoteno delovanje celotne družbe, nadziranje in planiranje
likvidnostne situacije, prilagoditev na spremenjene operativne razmere, ki so stopile v veljavo
s prehodom na poravnalni sistem Target2Securities, izvajanje korporacijskih dejanj, ki se
prestavlja iz KDD na člane KDD, izobraževanje s področja preprečevanja pranja denarja in
financiranja terorizma in ostalih predpisov, učinkovita izterjava neplačanih zapadlih
obveznosti, izvajanje sporazuma FATCA, izvajanje CRS poročanja ter učinkovito upravljanje s
tveganji.
SKLADNOST POSLOVANJA
Cilji funkcije skladnosti poslovanja temeljijo na oblikovani in vzpostavljeni oceni tveganja
skladnosti poslovanja s področja trga finančnih instrumentov. Cilj programa spremljanja je
vzpostaviti sistem skladnosti poslovanja tako, da bo poslovanje družbe zakonito,
profesionalno, skladno z ZTFI, uredbami, direktivami, in smernicami ESMA, ter s tem
tveganje skladnosti na teh področjih znižano na sprejemljivo raven, kar bo vplivalo tudi na
ugled družbe.
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 in 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 2015, zmanjšano za tiste stroške, ki so
izrazito povezani z obsegom poslovanja. Tako izračunana kapitalska zahteva za operativno
tveganje za leto 2016 je znašala 295.020 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 31.12.2016 je znašala 8.916 EUR.
Kapitalska zahteva za tržno tveganje po vrstah tveganj na dan 31.12.2016:
Vrsta tveganja
Dolžniški finančni instrumenti
Lastniški finančni instrumenti
Tuje valute
SKUPAJ

v 1.000 EUR
9
0
0
9
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4.3.3. Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube, ki je posledica dolžnikove nezmožnosti, da
zaradi kateregakoli 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 2016 je
znašala 53.000 EUR.
V spodnji tabeli so prikazane vrednosti izpostavljenosti po stopnjah kreditne kvalitete.
v 1.000 EUR

Utež

0%
20 %
100 %

SA kategorije
izpostavljenosti (brez
pozicij listinjenja

Neto vrednost
izpostavljenosti

Do centralnih bank
Institucije
Ostale izpostavljenosti

236
61
1560

Tveganju
prilagojena
izpostavljenost

Kapitalska zahteva

0
12
648

0
1
52

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 imela v drugem polletju izredni likvidnostni
dogodek vplačilo sredstev v skladu z Odločbo Banke Slovenije o vplačilu sredstev, potrebnih
za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev v primeru stečaja Moje Delnice
borznoposredniške hiše d.d.. Družba je nemudoma po nastanku dogodka pričela z
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reševanjem likvidnostne situacije in izvedla ukrepe za pospeševanje prodaje, izterjavo
zapadlih obveznosti, prav tako je bil pripravljen predlog za dokapitalizacijo družbe.
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).
Povprečna vrednost količnika je v letu 2016 znašala 1,87 odstotnih točk, kar je za 17
odstotkov manj kot v letu 2015. Na dan 30.12.2016 je količnik likvidnosti znašal 1,28.
Družba se za uravnavanja količnika likvidnosti ne poslužuje prekoračitev na transakcijskem
računu, bančnih posojil, izdanih obveznic, prednostnih delnic, finančnih najemov, poslovnih
najemov. Družba zagotavlja neprekinjeno plačilno sposobnost z lastnim denarnim tokom.

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
Kapital za namene izračunavanja kapitalske ustreznosti družbe sestavljata temeljni kapital z
odbitnimi postavkami ter dodatni kapital I.
Kapital borznoposredniške družbe se izračuna kot vsota temeljnega kapitala, dodatnega
kapitala I in dodatnega kapitala II, pri čemer se v skladu s sklepom o kapitalu upoštevajo
odbitne postavke ter razmerja in omejitve med posameznimi sestavinami kapitala ter učinki,
ki izhajajo iz uporabe ustreznih računovodskih standardov. Tako izračunan kapital za namen
kapitalske ustreznosti na dan 31.12.2016 znaša 377.000 EUR.

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
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.
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POSTAVKE

ZNESEK V EUR

OSNOVNI KAPITAL IN KAPITALSKE REZERVE 165+830

830.000,00 €

REZERVE IN ZADRŽANI DOBIČEK ALI IZGUBA

57.000,00 €

IZID MED LETOM NEREVIDIRAN

-499.000,00 €

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

-11.000,00 €

DODATNI KAPITAL I

0,00 €

SKUPAJ KAPITAL
VSOTA KAPITALSKIH ZAHTEV ZA KREDITNO TVEGANJE, TVEGANJE NASPROTNE STRANKE IN
TVEGANJE PORAVNAVE
VSOTA KAPITALSKIH ZAHTEV ZA POZICIJSKO TVEGANJE, VALUTNO TVEGANJE IN TVEGANJE
SPREMEMB CEN BLAGA

377.000,00 €

OPERATIVNO TVEGANJE

295.000,00 €

KAPITALSKE ZAHTEVE SKUPAJ

357.000,00 €

PRESEŽEK KAPITALA NAD KAPITALSKIMI ZAHTEVAMI

53.000,00 €
9.000,00 €

20.000,00 €

KOLIČNIK KAPITALSKE USTREZNOSTI

8,4482%

Družba ocenjuje, da je Interna ocene kapitala zadostovala za pokritje vseh kapitalskih zahtev
v letu 2016.

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 2016 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 nima dovoljenja za trgovanje za lasten račun 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 2016 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 2016 je znašal 5.000 EUR na mesec.
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4.14. Izjava o upravljanju GBD BPD d.d.
Družba GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d., Koroška cesta 5, Kranj (v
nadaljevanju GBD) v skladu z določilom petega ostavka 70. člena ZGD-1 podaja izjavo o
upravljanju družbe. Ta izjava o upravljanju se nanaša na obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Upravni odbor in izvršna direktorja družbe GBD izjavljajo, da je Letno poročilo GBD za leto
2016 sestavljeno in objavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in na
njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti. GBD pri poslovanju spoštuje Pravila
Ljubljanske borze ter druge predpise regulatorjev trga vrednostnih papirjev.
Izjava o upravljanju družbe je sestavni del Letnega poročila za leto 2016 in je v okviru Letnega
poročila dostopna na spletnih strani družbe www.gbd.si.
Sistem vodenja in upravljanja GBD zagotavlja usmerjanje in omogoča nadzor nad družbo.
Določa razdelitev pravic in odgovornosti med upravnim odborom in izvršnima direktorjema;
postavlja pravila in postopke za odločanje glede korporativnih zadev družbe; zagotavlja okvir
za postavljanje, doseganje in spremljanje uresničevanja poslovnih ciljev ter uveljavlja
vrednote, načela in standarde poštenega ter odgovornega odločanja in ravnanja v vseh vidikih
poslovanja. Je sredstvo za zagotavljanje optimalnega doseganja strateških in poslovnih ciljev,
varovanja interesov deležnikov in neprekinjenega poslovanja GBD in je način, s katerim
izvršna direktorja in upravni odbor družbe izvajata odgovornost do delničarjev in drugih
deležnikov družbe. Vizija in poslanstvo GBD sta predstavljena v 1.3. točki Letnega poročila.
Družba v letu 2016 še ni imela sprejetega Kodeksa o upravljanju. Postopek sprejema
Kodeksa je v teku.
GBD upravlja s tveganji in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh, na področju
vsake finančne storitve. Notranje kontrole so vzpostavljene v skladu s potrebami družbe in
zakonskimi zahtevami. Namen notranjih kontrol je zagotavljanje skladnosti delovanja GBD z
veljavno zakonodajo ter varnosti informacij. Sestavljen je iz notranje kontrole in notranje
revizije. Vključuje postopke, ki zagotavljajo, da:
- so obveznosti in pristojnosti jasno določene in ustrezno razmejene,
-

so usmeritve in postopki, ki jih družba izvaja na vseh ravneh, da bi obvladovala
tveganja, povezana s poročanjem,

-

so poslovni dogodki evidentirani na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin in v
okviru postavljenih limitov,

-

so poslovni dogodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno
zakonodajo,

-

se prepreči oziroma pravočasno zazna morebitna nepooblaščena pridobitev, uporaba
in razpolaganje s premoženjem družbe, ki bi imela pomemben vpliv na računovodske
izkaze,
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RAČUNOVODSKO POROČILO
GBD BPD d.d.
ZA POSLOVNO LETO 2016
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REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI GBD GORENJSKE BORZNOPOSREDNIŠKE
DRUŽBE D.D.
BILANCA STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2016
(v EUR)

Pojasnilo

31.12. 2016

31.12. 2015

10.785
47.352
63.695
-

13.209
80.768
78.021
162.165

121.832

334.163

339.984
193.301
295.087

365.011
153.288
383.252

828.372

901.551

5.916

13.668

956.120

1.249.382

337.549.275

293.258.633

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 2016 –
NADALJEVANJE
(v EUR)

Pojasnilo

31.12. 2016

31.12. 2015

830.412
83.041

830.412
83.041

(5.280)

1.580

(26.365)
(499.012)

(26.365)
-

382.796

888.668

46.160

195.571

-

1.181

-

1.181

34.032
400.981

163.962

435.013

163.962

92.151

-

956.120

1.249.382

337.549.275

293.258.633

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital

8

Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Rezerva nastala zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti
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

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 2016

(v EUR)

Pojasnilo

2016

2015

1.214.756

1.206.492

-

-

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

136.387

32.066

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

13
13
13
13

(736.611)
(664.642)
(261.922)
(14.759)

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

(326.791)

(68.282)

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

14
14
14

15.586
9.762
44

69.183
2.966
36

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

15
15
15

(30.301)
(5.009)

(8.792)

(9.918)

63.393

Poslovni izid iz financiranja
Drugi prihodki
Drugi odhodki

16
16

269
(795)

961
(214)

Davek iz dobička
Odloženi davki

17
17

(161.777)

(760)
28.501

(499.012)

23.599

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA
DO 31. DECEMBRA 2016
(v EUR)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe rezerv za prevrednotenje finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
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2016
(499.012)

2015
23.599

(6.471)

(47.451)

(389)
(505.872)

(4.184)
(28.036)

(4
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2016

Osnovni
(v EUR)
Stanje na dan 1. januarja 2016
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 2016

Kapitalske

kapital
830.412

rezerve

Zakonske

-

rezerve
83.041

-

-

-

Rezerva
nastala zaradi
vrednotenja
po pošteni
vrednosti

Prenesena
čista

Čisti
poslovni

1.580

izguba
(26.365)

-

-

-

-

-

-

830.412
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izid leta
-

Skupaj
888.668

-

-

-

(7.652)

-

(499.012)
-

(499.012)
(7.652)

-

1.181
(389)
(6.860)

-

(499.012)

1.181
(389)
(505.872)

-

-

-

.

-

-

-

83.041

(5.280)

(26.365)

(499.012)

382.796
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2015
Rezerva
nastala
zaradi
vrednotenja

(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

Prenesena
čista

Osnovni
kapital
830.412

Kapitalske
rezerve
-

Zakonske
rezerve
83.041

po pošteni
vrednosti

53.215

izguba
(49.964)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO
31. DECEMBRA 2016

(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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2016

2015

1.302.075
102.618

1.404.039
87.028

(648.955)
(638.908)
(146.833)
(263.448)

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

(293.451)

9.061

19.806
263.376

11.051
4.880
145.563

(891)
(615)
(76.390)

(13.005)
(23.132)
(157.270)

205.286

(31.913)

-

-

-

-

0
295.087
(88.165)
383.252

0
383.252
(22.852)
406.104

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

PRILOGE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
PRILOGA 1
POSREDNIŠKO POSLOVANJE
priloga k bilanci stanja na dan 31.12.2016

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

8.362.108

7.454.817

752.300

688.270

703.641

331.317

1.070

610

702.571

330.707

6

del 148

do obračunskega računa BPD

28.163

217.697

7=8+9+10

del 148

do kupcev finančnih instrumentov strank

20.496

138.986

8

do oseb v Sloveniji

0

0

9

do oseb v EU izven Slovenije

0

0

10

do oseb v tujini

20.496

138.986

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

del 147

do računov deviznih sredstev strank
Terjatev računov deviznih sredstev
strank

0

0

246.108

0

do strank

246.108

0

67

0

246.041

0

0

0

0

0

Denarna sredstva strank
Denarna sredstva strank na
transakcijskem računu

7.363.700

6.766.547

14

do povezanih strank

15

do drugih strank

16

do kupcev finančnih instrumentov strank
do transakcijskega računa za sredstva
strank

17
18=19+20

19

116

za sredstva strank (EUR)

4.237.308

3.787.892

20

118

Devizna sredstva strank na računih

3.126.392

2.978.655
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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

8.362.108

7.454.817

4.971.021

4.337.177

do strank

4.705.481

4.188.317

54.164

26.306

4.651.317

4.162.011

50.830

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

214.710

148.860

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

3.391.087

3.117.640

do strank

3.146.888

3.117.640

5.533

6.985

3.141.355

3.110.655

244.199

0

0

0

244.199

0

0

0

337.549.275

293.258.633

317.251.972

275.952.095

20.297.303

17.306.538

0

0

337.549.275

293.258.633

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

42

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

PRILOGA 2
PORAVNALNO POSLOVANJE
priloga k bilanci stanja na dan 31.12.2016

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

78.993

217.967

Terjatve obračunskega računa BPD

78.993

217.967

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

0
50.830

0

28.163

217.967

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

78.993

217.697

Obveznosti obračunskega računa BPD

78.993

217.697

do transakcijskega računa BPD
do transakcijskega računa za sredstva
strank
do klirinškega poravnalnega računa KDD pri
Banki Slovenije
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28.163

217.697

50.830

0
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PRILOGA 3
PRILOGA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
za obdobje od 1.1. do 31.12.2016

Zaporedna
številka

Skupina
kontov

Vsebina

Znesek v EUR
obračunskega prejšnjega
obdobja

obračunskega
obdobja

1
1=2+12+13+14+15
2=3+4+5+6+7+8

2

3
A. PRIHODKI
Prihodki iz storitev v zvezi s finančnimi
instrumenti

3

Posredovanje naročil

4

Izvrševanje naročil

5

Neto trgovanje za svoj račun

6

Gospodarjenje s finančnimi instrumenti

7

Investicijsko svetovanje

4

5

1.298.093

1.211.190

864.081

861.426

542.560

454.766
-

321.521

406.660

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

345.041

13

Vzajemno priznane finančne storitve

14

Dodatne finančne storitve
Prihodki, povezani z zmanjšanjem
oslabitev in rezervacij

8=9+10+11
9
10

0
0
0
301.036

0
5.634

44.030

83.337

4.698

480.755

244.082

256.113

224.367

16

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

166.380

141.647

17

organizacijami
Odhodki v zvezi z borzo vrednostnih
papirjev in

80.758

75.674

18

njej podobnimi organizacijami
Odhodki v zvezi z organizacijami, ki
opravljajo

8.975

7.046

19

plačilni promet
Odhodki, povezani s povečanjem
oslabitev in

224.642

19.715

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

B. ODHODKI
Odhodki iz storitev v zvezi s finančnimi

rezervacij
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Splošne informacije
GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d. (v nadaljevanju »družba«) ima sedež v Sloveniji. Naslov
registriranega sedeža je Koroška cesta 5, 4000 Kranj. Osnovna dejavnost družbe je posredovanje pri
nakupu in prodaji vrednostnih papirjev za tuj račun in gospodarjenje z vrednostnimi papirji strank. V
letu 2016 je bilo v GBD BPD d.d. povprečno zaposlenih 17,85 delavcev (izračunano iz delovnih ur),
število zaposlenih po stanju na dan 31.12.2016 je bilo 20 zaposlenih.

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev
Podlaga za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi družbe ter pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na osnovi SRS (2016)
in upoštevajo določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Členitev predstavljenih računovodskih
izkazov v letu 2016 je v primerjavi s preteklim letom spremenjena zaradi spremenjenih določb Zakona
o gospodarskih družbah in prenovljenih Slovenskih računovodskih standardov. Upoštevata se temeljni
računovodski predpostavki in sicer nastanek poslovnih dogodkov ter časovna neomejenost delovanja.
Poslovno leto je enako koledarskemu letu. Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih.
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirnih vrednosti, medtem ko se poštena vrednost
upošteva pri za prodajo razpoložljivih finančnih sredstvih.
Poslovodstvo pri sestavi računovodskih izkazov poda presoje, ocene in predpostavke, ki vplivajo na
uporabo usmeritev, na izkazane vrednosti sredstev in na obveznosti, prihodkov in odhodkov. Ocene in
predpostavke temeljijo na prejšnjih izkušnjah in drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah smatrajo
kot utemeljeni in na podlagi katerih lahko podamo presoje o knjigovodski vrednosti sredstev in
obveznosti. Ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno pregledovati. Popravki računovodskih
ocen se pripoznajo le za obdobje, v katerem se ocena popravi, če vpliva zgolj na to obdobje, lahko pa se
pripoznajo za obdobje popravka in prihodnja leta, če popravek vpliva tako na tekoče kot na prihodnja
leta.

Prehod na SRS 2016
Računovodski izkazi družbe so sestavljeni v skladu s prenovljenimi Slovenskimi računovodskimi
standardi (SRS 2016), ki so stopili v veljavo s 1. 1. 2016.
Družba v poslovnem letu, ki se je končalo na dan 31. decembra 2015, opredmetenih osnovnih sredstev
in neopredmetenih sredstev ni vrednotila po modelu prevrednotenja. Merila jih je po modelu nabavne
vrednosti. Družba ni imela naložbenih nepremičnin v gradnji ali izdelavi, niti naložb v odvisne in
pridružene družbe. Zaradi vsega omenjenega ob prehodu na SRS 2016 niso nastali nikakršni učinki, ki
bi zahtevali preračune.
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Spremembe računovodskih usmeritev in ocen ter popravki napak
Spremembe računovodskih usmeritev
Družba vsa leta stremi k temu, da uporablja iste računovodske usmeritve. V letu 2016 družba ni
spreminjala računovodskih usmeritev.

Spremembe računovodskih ocen
Družba v poslovnem letu 2016 ni spreminjala računovodskih ocen, ki bi pomembno vplivale na tekoče
in prihodnje obdobje.

Popravki napak
Družba v poslovnem letu 2016 ni odkrila ali popravljala napak v računovodskih izkazih, ki bi
pomembno vplivali na tekoče in preteklo obdobje.

Tečaj in način preračuna v domačo valuto
Postavke v računovodskih izkazih, ki so navedene v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu
poslovnega izida preračunane v evro po referenčnem tečaju Banke Slovenije oziroma Evropske
centralne banke. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se pripoznane v
izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma odhodki.

Neopredmetena sredstva
Znotraj družbe ustvarjene blagovne znamke, naslovi publikacij, seznami odjemalcev in po vsebini
podobne postavke se ne pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo, razen v primeru transakcije
(prevzema družbe).
Neopredmeteno sredstvo se na začetku izmeri po nabavni vrednosti.
Po začetnem pripoznanju družba neopredmetena sredstva vodi po modelu nabavne vrednosti, pri
čemer je njegova nabavna vrednost zmanjšana za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo
zaradi oslabitve.
Neopredmetena sredstva so razvrščena na tista s končnimi dobami koristnosti. Knjigovodska vrednost
neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se zmanjšuje z amortiziranjem ter z
oslabitvami, kadar obstajajo vzroki za to. Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev se obračuna
po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, ki se prične obračunavati, ko je sredstvo
razpoložljivo za uporabo. Ustreznost uporabljene dobe in metode amortiziranja se pregleda najmanj
konec poslovnega leta. Morebitne potrebne prilagoditve so obravnavane kot sprememba
računovodske ocene.
Ocenjene dobe koristnosti so naslednje:
Doba koristnosti
Skupina neopredmetenih sredstev
Programska oprema in premoženjske
pravice (uporaba licenc)

3 – 5 let
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Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju
ovrednoti po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost osnovnega sredstva sestavljajo nakupna cena,
nevračljive dajatve in neposredni stroški usposobitve.
Za kasnejše merjenje opredmetenih sredstev družba uporablja model nabavne vrednosti. Pri tem so
opredmetena osnovna sredstva izkazana po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za
amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja, ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega sredstva. Amortizacija
opredmetenih osnovnih sredstev se prične obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo.
Ustreznost uporabljene dobe in metode amortiziranja se pregleda najmanj konec vsakega poslovnega
leta. Morebitne potrebne prilagoditve so obravnavane kot sprememba računovodske ocene.
Ocenjene dobe koristnost 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

Predvideni stroški popravil večjih vrednosti se obravnavajo kot deli opredmetenih osnovnih sredstev in
se amortizirajo po stopnji, ki zagotavlja, da bo ocenjeni znesek nadomeščen do časa, ko bodo stroški
popravil večjih vrednosti dejansko nastali.
Stroški, ki povečajo prihodnje koristi opredmetenega osnovnega sredstva, povečajo njegovo nabavno
vrednost. Stroški, ki podaljšajo dobo koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva, zmanjšajo
amortizacijski popravek vrednosti. Vsi ostali stroški so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki takoj,
ko nastanejo.

Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev
Družba na dan vsakega poročanja oceni, ali obstaja kakšno znamenje iz zunanjih oz. notranjih virov
informacij, da utegne biti sredstvo oslabljeno. Če je kakršnokoli tako znamenje, mora družba oceniti
nadomestljivo vrednost sredstva.

Finančne naložbe
V skladu s SRS 2016 družba kratkoročne finančne naložbe razvršča v 4. skupino finančnih naložb, to je
finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo.
Za finančne naložbe se dosledno uporablja datum trgovanja.
Finančne naložbe, razvrščen v 4. skupino so vrednotene po pošteni vrednosti. Poštena vrednost je
tržno oblikovana vrednost (enotni tečaj obveznic.). Sprememba poštene vrednosti se neposredno
pripozna v kapitalu kot povečanje ali zmanjšanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni
vrednosti. Če je poštena vrednost finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo, manjša od njegove
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pripoznane vrednosti, se pripoznajo negativne rezerve zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
Finančni prihodek kot posledica odprave rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, za
finančne naložbe v 4. skupini se pripozna ob prodaji finančne naložbe oziroma odpravi pripoznanja le –
te. Izgube kot posledice prevrednotenja zaradi oslabitve, ki niso mogle biti poravnane z rezervami,
nastalimi zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, se pripoznajo kot izguba v poslovnem izidu. Poštena
vrednost je dokazana, če jo je mogoče zanesljivo izmeriti. Poštena vrednost se ugotavlja v skladu s
SRS 16 – Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti.

Terjatve
Terjatve se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na dolgoročne in kratkoročne. Kratkoročne
terjatve se predvidoma udenarijo najkasneje v letu dni. Vse druge terjatve se štejejo kot dolgoročne. V
bilanci stanja se dolgoročne terjatve, ki so že zapadle (a še niso poravnane), in dolgoročne terjatve, ki
bodo zapadle v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, izkazujejo kot kratkoročne terjatve.
Terjatve se praviloma merijo po odplačni vrednosti.
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo poplačane.
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,
ki so praviloma starejše od enega leta. Zanje velja slabitev v višini 100 % vrednosti. Potrdi jo uprava po
predhodnem pregledu inventurne komisije na zadnji dan obračunskega obdobja.

Denarna sredstva
Denarna sredstva so gotovina, knjižni denar in denar na poti. Med denarna sredstva uvrščamo tudi
denarne ustreznike. Denarni ustrezniki so naložbe, ki jih je mogoče hitro oz. v bližnji prihodnosti
pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti
nepomembno.
Denarna sredstva obsegajo denar pri poslovnih bankah doma in v tujini ter na računu pri Banki
Slovenije. Negativna stanja oziroma prekoračitve na transakcijskih računih se izkazujejo kot prejeta
posojila.

Kapital
Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če organizacija preneha
delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja.
Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo
lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne delnice in lastni poslovni deleži ter
dvigi (izplačila).
Celotni kapital sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti
poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta in rezerva iz prevrednotenja finančnih naložb na
pošteno vrednost.
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Rezervacije
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 zneske za njihovo
poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti.
Če obstaja verjetnost, večja od 50 odstotkov, da obveza družbe obstaja, družba pripozna rezervacijo, v
nasprotnem primeru pa družba razkrije pogojno obveznost.
Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v
prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. Med takšne rezervacije
spadajo na primer rezervacije za izgube iz kočljivih pogodb, za jubilejne nagrade in za odpravnine ob
upokojitvi.
Znesek, pripoznan kot rezervacija, je najboljša ocena izdatkov, potrebnih za poravnavo na dan bilance
stanja obstoječe, praviloma dolgoročne obveze. Rezervacija je zato enaka vrednosti izdatkov, ki so po
pričakovanju potrebni za poravnavo obveze.
Aktuarski dobički in izgube iz naslova obvez za odpravnine ob upokojitvi se ne pripoznavajo v
poslovnem izidu, ampak neposredno v kapitalu v okviru rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni
vrednosti.

Dolgovi
Dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba vrniti oz.
poravnati, zlasti v denarju. Dolgovi so lahko finančni ali poslovni. Dolgovi se povečujejo za pripisane
obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja
sporazum z upnikom.
Dolgovi se praviloma merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti.

Časovne razmejitve
Časovne razmejitve so lahko aktivne (usredstvene) ali pasivne (udolgovljene). Prve je mogoče
obravnavati kot terjatve v širšem pomenu, saj se razlikujejo tako od denarnih sredstev kakor od stvari,
druge pa kot dolgove v širšem pomenu, saj se v vsakem primeru razlikujejo od kapitala kot obveznosti
do lastnikov. Vključujejo odložene prihodke in stroške oziroma odhodke, vnaprej vračunane stroške
oziroma odhodke in prehodno nezaračunane prihodke kot posebne vrste terjatev oziroma dolgov.
Aktivne časovne razmejitve in pasivne časovne razmejitve se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja
pripoznajo, če se sme predpostavljati, da bodo v času, za katerega so oblikovane, zares nastali takšni
prihodki in stroški oziroma odhodki.
Realnost postavk aktivnih časovnih razmejitev mora biti na dan bilance stanja utemeljena, postavke
pasivnih časovnih razmejitev pa ne smejo skrivati rezerv. Njihovo spravljanje v realne okvire popravi
dotedanje stroške oziroma odhodke in prihodke, v zvezi s katerimi so se prvotno pojavile.
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Prihodki
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev ali
zmanjšanj dolgov. Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s
povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki
in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej pripoznavajo hkrati.
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.
b) Finančni prihodki
Prihodki iz obresti se pripoznajo v izkazu poslovnega izida ob njihovem nastanku z uporabo metode
efektivne obrestne mere. Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je
uveljavljena delničarjeva pravica do plačila. Kot finančni prihodki so v izkazu poslovnega izida izkazane
tudi pozitivne tečajne razlike in prevrednotovalni finančni prihodki.

Odhodki
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev ali
povečanj dolgov.
Odhodki se razčlenjujejo 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.
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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.

Davek od dohodkov pravnih oseb
Davek od dohodkov pravnih oseb oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek.
Odmerjeni davek je tisti, ki bo odveden od obdavčljivega dobička za poslovno leto, z uporabo davčnih
stopenj, uveljavljenih na datum bilance stanja, ob morebitni prilagoditvi davčnih obveznosti v povezavi
s preteklimi poslovnimi leti. Pri izkazovanju odloženega davka se uporablja metoda obveznosti bilance
stanja, pri čemer se upoštevajo začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo in davčno vrednostjo
sredstev ter obveznosti.
Pri ocenjevanju verjetnosti, da bo na razpolago obdavčljivi dobiček za kritje neizrabljenih davčnih izgub
ali neizrabljenih davčnih dobropisov, upošteva družba tale sodila:
- ali ima dovolj obdavčljivih začasnih razlik, nanašajočih se na isto davčno oblast in isto
obdavčljivo enoto, kar bo imelo za posledico obdavčljivi znesek za kritje neizrabljenih davčnih
izgub ali neizrabljenih davčnih dobropisov, preden zapadejo;
- ali je verjetno, da bo imelo obdavčljive dobičke, preden zapadejo neizrabljene davčne izgube ali
neizrabljeni davčni dobropisi;
Če ni verjetno, da bo na razpolago obdavčljivi dobiček, ki bo omogočal pokritje neizrabljenih davčnih
izgub ali neizrabljenih davčnih dobropisov, se odložena terjatev za davek ne pripozna. Ob koncu
vsakega poročevalskega obdobja organizacija ponovno oceni nepripoznane odložene terjatve za davek
in pripozna prej nepripoznano terjatev za davek, če je verjetno, da bo prihodnji dobiček dovolil pokritje
odložene terjatve za davek.
Davek od dohodkov pravnih oseb se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se
nanaša neposredno na postavke izkazane v kapitalu in se zato izkazuje med kapitalom.

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.
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POJASNILA K POSTAVKAM RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
V nadaljevanju so prikazana pojasnila pomembnejših postavk računovodskih izkazov družbe.

Neopredmetena sredstva
GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV

(v EUR)

Premoženjske Druga
pravice
neopredmete
na sredstva

Neopredmetena
sredstva v
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2015

12.429

35.828

747

49.004

Pridobitve
Odtujitve in odpisi

1.600
-

-

-747
-

853
-

31. decembra 2016

14.029

35.828

0

49.857

31. decembra 2015

263

35.532

-

35.795

Amortizacija v letu
Odtujitve in odpisi

3.173
-

104
-

3.277
-

31. decembra 2016

3.436

35.636

39.072

12.166
10.593

296
192

Nabrani popravek
vrednosti

Neodpisana
vrednost
31. decembra 2015
31. decembra 2016

747
0

13.209
10.785

V letu 2016 so se neopredmetena sredstva zmanjšala za neto 2.424 EUR po neodpisani vrednosti. K
zmanjšanju je največ prispevala amortizacija, novih pridobitev licenc pa je bilo za 853 EUR.
Amortizacija neopredmetenih sredstev, vključena v stroške poslovanja, je bila v letu 2016 obračunana v
višini 3.277 EUR (2015: 368 EUR). Pretežno se je nanašala na programsko opremo in licence.
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Opredmetena osnovna sredstva
GIBANJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
Druge
napreve in
(v EUR)
oprema
Nabavna vrednost
31. decembra 2015
Pridobitve
Odtujitve in odpisi
Prenos iz OS v pridobivanju
31. decembra 2016

Drobni
inventar
in oprema

Osnovna
sredstva v
pridobivanju

Skupaj

604.873

58

-

604.931

589
(10.358)

-

-

589
(10.358)

-

0

595.104

58

-

595.162

31. decembra 2015
Amortizacija v letu
Odtujitve in odpisi

524.105
34.005
(10.358)

58
-

-

524.163
34.005
(10.358)

31. decembra 2016

547.752

58

-

547.810

80.768
47.352

0
0

0
0

80.768
47.352

Nabrani popravek vrednosti

Neodpisana vrednost
31. decembra 2015
31. decembra 2016

V letu 2016 so se opredmetena osnovna sredstva zmanjšala za neto 33.416 EUR po neodpisani
vrednosti. K zmanjšanju je največ prispevala obračunana amortizacija v višini 34.005 EUR (2015: 32.434
EUR), povečanje pa je iz naslova nakupa računalniške strojne opreme v vrednosti 589 EUR.
Vsa opredmetena osnovna sredstva družbe so bremen prosta. Družba nima nobenih sredstev v
finančnem najemu.
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Dolgoročne poslovne terjatve
DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
(v EUR)
Druge dolgoročne poslovne terjatve
Oslabitev dolgoročnih poslovnih terjatev
Skupaj

31.12.2016

31.12.2015

274.200
-210.505

78.021

63.695

78.021

Stanje dolgoročnih poslovnih terjatev se nanaša na vplačila v osnovno vplačilo v jamstveni sklad pri
Klirinško depotni družbi, ki se je v letu 2016 zmanjšalo za neto 14.326 EUR. Višina osnovnega vplačila v
jamstveni sklad je odvisna od višine izhodiščne glavnice jamstvenega sklada in števila poravnalnih
članov KDD d.d.
Družba med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami izkazuje tudi terjatev do Moje delnice BPH d.d. v
stečaju v višini 210.505 EUR, ki je nastala kot posledica odliva zaradi aktiviranja jamstvene sheme za
zajamčene terjatve vlagateljev Moje delnice BPH d.d. v stečaju. Terjatev je 100 odstotno oslabljena,
družba sodeluje z drugimi člani in ima namen sodelovati v upniškem odboru v kolikor ga bo sodišče
dopustilo.

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

31.12.2016

31.12.2015

296.984

292.261

43.000
339.984

62.900
9.850
365.011

Stanje kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2016 je znašalo 296.984 EUR in je predstavljalo
naložbe v obveznice, ki so merjene po pošteni vrednosti prek kapitala.
Stanje danih kratkoročnih posojil je na dan 31.12.2016 znašalo 69.400 EUR. Vsa posojila so že zapadla.
Posojilo do družbe Nufin d.o.o. v višini 43.000 EUR je zavarovano s hipoteko na nepremičnini. Družba je
vložila izvršbo. Ostala posojila v višini 26.400 EUR se terjajo, vendar niso zavarovana, zato jih je družba
100 odstotno oslabila.
Pri obveznicah se je višina presežka iz prevrednotenja v okviru kapitala zmanjšala za 7.652 EUR in
znaša na dan 31.12.2016 -707 EUR.
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
Za prodajo
razpoložljive
finančne
naložbe

(v EUR)
Kosmata vrednost
Stanje 31.12.2015
Povečanja
Nakupi fin. naložb, nova posojila
Zmanjšanja
Prodaja fin. naložb, odplačila posojil
Prevrednotenje na pošteno vrednost prek
kapitala
Stanje 31.12.2016
Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2015
Povečanja
Slabitev vrednosti
Stanje 31.12.2016
Čista vrednost 31.12.2015
Čista vrednost 31.12.2016

Posojila
Skupaj

292.261

72.750

365.011

258.591

6.500

265.091

(246.216)

(9.850)

(256.066)

(7.652)
296.984

69.400

(7.652)
366.384

-

-

-

-

26.400
26.400

26.400
26.400

292.261
296.984

72.750
43.000

365.011
339.984

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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31.12.2016

31.12.2015

53.583
366
1.384
1.010
0
214.710

53.876
610
3.868
1.288
0
148.860

7.007
7.007

7.007
7.007

7.041
7.041
61.800
52.574
(153.234)

3.522
3.520
77.514
52.574
(142.647)

193.301

153.288
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Sredstva družbe, ki so bila na dan 31.12.2016 izkazana kot kratkoročne terjatve do računa strank na
osnovi zaračunane provizije, znašajo 214.710 EUR (2015: 148.860 EUR). Družba je imela na dan
31.12.2016 terjatve iz naslova prodaje vrednostnih papirjev v višini 7.007 EUR, vse do povezane osebe.
Terjatev je že zapadla, se terja, vendar pa ni zavarovana, zato je 100 odstotno oslabljena. 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 odstotne knjigovodske
vrednosti terjatve, če je pretečen rok zapadlosti daljši od leta dni.

GIBANJE POPRAVKA VREDNOSTI KRATKOROČNIH TERJATEV
(v EUR)

31.12.2016

31.12.2015

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

142.647

140.322

17.094

10.123

(6.507)
-

(4.698)
(3.100)

Stanje 31.12.

153.234

142.647

Stanje popravkov vrednosti kratkoročnih terjatvah iz naslova oslabitev je na dan 31.12.2016 znašalo
153.234 EUR. Popravki terjatev v breme poslovnega izida so v letu 2015 znašali 17.094 EUR, izterjanih
pa je bilo za 6.507 EUR terjate.

Denarna sredstva
DENARNA SREDSTVA
(v EUR)

31.12.2016

31.12.2015

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)

10.927
50.370

10.418
54.166

233.790

318.668

Skupaj

295.087

383.252

Družba je imela dne 31.12.2016 denarna sredstva v višini 295.087 EUR, od tega skoraj 80 odstotkov na
računu Banke Slovenije.
Družba nima dogovorjene samodejne zadolžitve na transakcijskem računu.
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Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(v EUR)

31.12.2016

31.12.2015

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki

1.008
4.908

3.869
9.799

Skupaj

5.916

13.668

V okviru kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev predstavljajo pretežni del prihodki iz naslova
zatečenih obresti od obveznic na dan 31.12.2016, in sicer 4.908 EUR (2015: 9.799 EUR), sledijo drugi
stroški, ki se nanašajo na prihodnje obračunsko obdobje v višini 1.008 EUR (predvsem naročnine na
časopise, zavarovalne premije in dostop do poslovnih registrov).

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., nima sprejetega sklep o odobrenem kapitalu.
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.
Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti so negativne in znašajo 5.280 EUR. Nanašajo
se na vrednotenje finančnih naložb na pošteno vrednost in na vrednotenje rezervacij za odpravnine ob
upokojitvi in jubilejne nagrade.
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

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

Celotni drugi vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

2016

2015

499.012

23.599

(7.652)
1.181
(389)

(57.170)
9.719
(4.184)

(505.872)

(28.036)

Čista izguba na delnico je znašala v letu 2016 2,51 EUR, celotni vseobsegajoči donos na delnico je bil
negativen -2,54 EUR. Čista dobiček na delnico je znašal v letu 2015: 0,12 EUR, celotni vseobsegajoči
donos na delnico pa je bil negativen -0,14 EUR.
Ugotovitev čiste izgube poslovnega leta 2016
Uprava GBD BPD d. d. ugotavlja, da je za poslovno leto 2016 ugotovljena čista izguba v višini 499.012
EUR.

Ugotovitev in pokrivanje bilančne izgube poslovnega leta 2016
GIBANJE BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2016
(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. 2016
(499.012)
(26.365)
-

31.12. 2015
23.599
(49.964)
-

(525.377)

(26.365)

Na dan priprave računovodskih izkazov družba izkazuje bilančno izgubo poslovnega leta 2016 v višini
525.377 EUR. O pokrivanju bilančne izgube bo odločala skupščina na predlog upravnega odbora in
izvršnih direktorjev.
Kapital delniške družbe GBD BPD d.d. je na dan 31.12.2016 znašal 382.796 EUR, kar pomeni, da je
knjigovodska vrednost delnice GBD BPD d.d. na ta dan znašala 1,92 EUR (količnik med kapitalom in
celotnim številom izdanih delnic družbe z oznako GBDR in GBDR1, to je 199.000 delnic) oz. 1,95 EUR
(količnik med kapitalom, ki je zmanjšan za presežek iz prevrednotenja finančnih naložb in celotnim
številom izdanih delnic).
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Rezervacije
GIBANJE REZERVACIJ

(v EUR)

Jubilejne nagrade
odpravnine
Rezervacije za
ob upokojitvi
sodne spore

Posebne
rezervacije

Skupaj

Stanje 31. decembra 2015

38.314

53.050

104.027

195.571

Spremembe v letu:
Oblikovanje
Poraba
Odprava

4.683
(3.620)
-

(53.050)

(20.595)
(76.829)

4.683
(24.215)
(129.879)

Stanje 31. decembra 2016

39.377

-

6.783

46.160

Stanje rezervacij je bilo na dan 1. 1. 2016: 195.571 EUR, dodatno oblikovanje rezervacij je v letu 2016
znašalo 4.683 EUR, poraba rezervacij 24.215 EUR in odprava rezervacij v višini 129.879 EUR, končno
stanje je bilo 46.160 EUR.
Družba je imela na dan 31.12.2016 oblikovane posebne rezervacije za posle v zvezi z opravljanjem
storitev z vrednostnimi papirji, pri katerih jamči strankam donos, in sicer v višini 6.783 EUR.
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so se v letu 2016 povečale za 4.683 EUR,
predvsem kot vpliv knjiženja aktuarskega ocene za leto 2016, zmanjšale pa za koriščenje v višini 3.620
EUR. Aktuarske predpostavke so podrobno opisane v letnem poročilu za leto 2015.
Družba je v letu 2016 odpravila rezervacijo za tožbeni zahtevek v višini 53.050 EUR, in sicer po izdaji
sodbe sodišča, s katero je bil tožbeni zahtevek tožnika v celoti zavrnjen kot neutemeljen.

Kratkoročne poslovne obveznosti
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
(v EUR)

31.12. 2016

31.12. 2015

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

73.257
1.832

48.687
60

960
102.769
45.439
178.556
21.322

975
70.577
22.212
21.511
20.572

Skupaj

400.981

163.962
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Kratkoročne poslovne obveznosti v višini 400.981 EUR se nanašajo na kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev v znesku 73.257 EUR, na obveznosti do zaposlenih v višini 102.769 EUR, do državnih in
drugih inštitucij 45.439 EUR in druge kratkoročne poslovne obveznosti v znesku 178.556 EUR, ki se
pretežno v višini 156.173 EUR nanašajo na obveznosti iz naslova nakupa obveznic, ki so bile poravnane
3.1.2017.

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

31.12. 2016

31.12. 2015

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki

2.151
90.000

-

Skupaj

92.151

0

V okviru kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev družba v letu 2016 izkazuje ocenjeni znesek preveč
zaračunanih storitev v višini 90.000,00 EUR, na osnovi potrjene avtentične razlage 48. člena ZNVP-1 z
dne 22.11.2016 in veljavnostjo zakona za celotno poslovno leto 2016. Za navedeni znesek so zmanjšani
poslovni prihodki družbe za poslovno leto 2016.
Družba GBD BPD d.d. se je z ostalimi borznimi družbami Alto in Iliriko ter NLB pritožila na Ustavno
sodišče, ker je z avtentično razlago kršen 74. člen Ustave RS in avtentična razlaga spreminja in
razširja dikcijo zakonskega določila ter velja za nazaj od sprejetja zakona ZNVP-1 in to pravno gledano
ni dopustno.

Pogojne obveznosti in terjatve ter zunajbilančna evidenca
V zunajbilančni evidenci družba izkazuje premoženje strank kot sledi:
ZUNAJBILANČNE POSTAVKE
(v EUR)

31.12. 2016

31.12. 2015

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

295.273.397
21.978.575
1.340.527
18.956.776

252.985.943
22.966.152
392.939
16.913.599

Skupaj

337.549.275

293.258.663

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. 2016 ni imela zastavljenih vrednostnih papirjev v breme GBD BPD d. d., ki bi jih
evidentirala zunajbilančno.
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Poslovni prihodki, stroški in odhodki
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
(v EUR)

2016

2015

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

1.195.474
19.282
0

1.179.697
26.795
0

Skupaj

1.214.756

1.206.492

Prihodki od prodaje storitev na domačem in tujem trgu s nanašajo na storitve borznega posredovanja v
višini 542.560 EUR (2015: 454.766 EUR), na storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji v višini
321.521 EUR (2015: 406.660 EUR), na pomožne investicijske storitve kot vodenje računov vrednostnih
papirjev, ležarine in podobno v višini 345.041 EUR (2015: 301.036 EUR) in na dodatne finančne storitve
v višini 5.634 EUR (2015: 44.030 EUR).

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
(v EUR)

2016

2015

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

129.879
-

23.368
-

6.508

4.000
4.698

Skupaj

136.387

32.066

Družba je v letu 2016 ustvarila druge poslovne prihodke v višini 136.387 EUR (2015: 32.066 EUR).
Največ je prispevala odprava dolgoročnih rezervacij v višini 129.879 EUR (2015: 23.368 EUR), sledijo
izterjane odpisane terjatve v znesku 6.508 EUR (2015: 4.698 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

2016

2015

20.900
715.710

20.886
633.255

496.112
43.906
36.042
88.582

457.609
40.498
33.167
63.649

37.281

32.802

-

293

224.642
14.759

10.123

1.677.934

1.306.840

9.592
4.966

V strukturi stroškov predstavljajo stroški materiala in storitev 44 odstotkov, sledijo stroški dela z
deležem skoraj 40 odstotkov, stroški amortizacije in popravki vrednosti sredstev v deležu dobrih 15
odstotkov vseh stroškov ter stroški rezervacij in drugi stroški z manj kot 1 odstotkom. Stroški storitev
se nanašajo na stroške KDD, borzne provizije in bančne stroške v višini 256.113 EUR (2015: 224.367
EUR), na stroške vzdrževanja programske opreme in osnovnih sredstev v višini 78.592 EUR (2015:
80.247 EUR), stroški sejnin UO 62.428 EUR (2015: 29.709 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 individualnih in
kolektivni pogodbi, drugi prejemki kot regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in
prehrane med delom ter obveznosti do zaposlenih iz naslova individualnih pogodb o zaposlitvi. Več o
prejemkih oseb s posebnim statusom je pojasnjeno na 68 strani Letnega poročila.
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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

2016

2015

15.586

69.183

-

-

5.412
4.350

2.966
-

44

36

25.392

72.185

Družba je v letu 2016 ustvarila za 25.392 EUR finančnih prihodkov (2015: 72.185 EUR), od tega se
glavnina nanaša na prodane obveznice in zatečene obresti iz naslova obveznic, in sicer 15.586 EUR
(2015: 69.183 EUR), sledijo prihodki iz naslova obresti od danih posojil 9.762 EUR (2015: 2.966 EUR).

Finančni odhodki
FINANČNI ODHODKI
(v EUR)
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
Skupaj

2016

2015

30.301

-

-

-

5.009

8.792

35.310

8.792

Družba je v letu 2016 realizirala za 35.310 EUR finančnih odhodkov (2015: 8.792 EUR), od tega se
pretežni del nanaša na slabitev finančnih sredstev (posojil) in obresti do povezanih oseb v znesku
30.301 EUR, odhodkov iz naslova negativnih obresti za denarna sredstva pri Banki Slovenija, NLB in
KDD je bilo 3.962 EUR (2015:6.954 EUR)
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Drugi prihodki in odhodki
DRUGI PRIHODKI
(v EUR)

2016

2015

Subvencije, dotacije
Prejete odškodnine in kazni
Ostali prihodki

269

283
678

Skupaj

269

961

2016

2015

Ostali odhodki

795

214

Skupaj

795

214

DRUGI ODHODKI
(v EUR)

Davek od dohodka pravnih oseb in odloženi davki
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
(v EUR)

2016

2015

(337.235)
(161.777)
-

(4.142)
760
28.501
-

1.376.804
(1.714.039)
(337.235)

1.311.704
(1.315.846)
(4.142)

Zmanjšanje davčne osnove in olajšave
Povečanje davčne osnove

(32.579)
302.020

(32.937)
41.549

Davčna osnova

(67.794)

4.470

0

760

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

Davek od dohodka pravnih oseb 17 % (2015: 17 %)

Družba je za leto 2016 ugotovila računovodsko izgubo pred obdavčitvijo v višini 337.235 EUR, po
zmanjšanjih in povečanjih davčne osnove, je le ta še vedno negativna v višini 67.794 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 terjatve za davek

Odloženi
davki preko
poslovnega
izida

31.12.2015

Odloženi davki
preko rezerv
za
prevrednotenje

31.12.2016

3.847
3.257
4.509

(3.847)
(2.869)
(4.509)

(389)
-

0
0
0

150.552
162.165

(150.552)
(161.777)

(389)

0
0

Družba je na osnovi projekcij poslovanja do leta 2019 ocenila, da ni dovolj verjetno, da bo na razpolago
dovolj visok obdavčljiv dobiček, ki bo omogočal pokritje neizrabljenih davčnih izgub ali neizrabljenih
davčnih dobropisov, zato se je odločila, da se terjatev iz naslova odloženih davkov odpravi.
V breme poslovnega izida 2016 so bile odpravljene terjatve za odložene davke v vrednosti 161.777 EUR,
in sicer največ iz naslova neizrabljene davčne izgube iz preteklih let v znesku 150.552 EUR ter iz
naslova oslabitev terjatev in oblikovanih dolgoročnih rezervacij v višini 11.225 EUR, v breme rezerv iz
prevrednotenja pa je bilo izkazanih 389 EUR terjatev za odložene davke. Na dan 31.12.2016 družba
izkazuje neizkoriščeno davčno izgubo v višini 953.398 EUR.

Zaposleni
V letu 2016 je bilo v GBD BPD d.d. povprečno zaposlenih 17,85 delavcev, leto poprej pa 15,87 delavcev
(izračunano iz delovnih ur).
Število zaposlenih po stanju na dan 31.12.2016 je bilo 20 zaposlenih, od tega je bilo 14 zaposlenih s VII.
stopnjo izobrazbe in 5 zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe in 1 zaposlen s VIII. stopnjo izobrazbe.

Posli s povezanimi družbami in povezanimi strankami
Po merilih ZTFI in ZGD-1 navajamo družbe, ki so bile povezane z družbo GBD BPD d. d. v letu 2016:
Creinainvest d.o.o.
NUFIN d.o.o.,
Max fin d.o.o.
INVEST AB d.o.o.
Divida d.o.o.
iATS, napredne tehnološke rešitve, d.o.o.
ARAT, raziskave in razvoj Boštjan Nardin, s.p.
AB-ARHITEKTNI BIRO d.o.o.
Žično pletilstvo Robert Aleš s.p. izdelava in montaža žičnih mrež
GBD Nepremićnine d.o.o.
ASAU družba za agentske storitve in administrativno upravljanje terjatev, d.o.o.
Poslovno svetovanje, Matjaž Rakovec s.p.
ASAU IT, d.o.o.
DIOGENA, družba za svetovanje d.o.o.
GBD Invest d.d.
Creina fond d.o.o.
Štern d.o.o.
ONIKS d.o.o.
GBD Svetovanje d.o.o.
NATURAFIT, poslovno svetovanje in trgovina d.o.o.
A3S DELTA, svetovanje in razvoj, d.o.o.
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Poleg teh štejejo za povezane osebe tudi:
- Predsednik oz. predsednica upravnega odbora in člani upravnega odbora družbe: Marija
Aleš , Boris Eržen, Andrej Grzetič, Boštjan Nardin in Jan Klemenčič;
- izvršna direktorja družbe: Matjaž Rakovec in Martina Odar;
- ožji družinski člani navedenih;
- delničarji nad 5 % – fizične osebe: Ani Klemenčič, Zoran Klemenčič, Franc Skodlar, Andrej
Grzetič, Boris Eržen, Marija Aleš;
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
(2015: 60.000 EUR).
Pri prometu s povezanimi družbami in osebami je bilo v letu 2016 povečano kratkoročno posojilo
povezani osebi Mariji Aleš in je stanje terjatev na dan 31.12.2016 do nje 14.507 EUR. Družba
izkazuje še posojilo do povezane družbe Nufin d.o.o. v višini 43.000 EUR z zapadlostjo 31.12.2015. ki
je sicer zavarovano s hipoteko na nepremičnini in kratkoročno posojilo prokuristu družbe Invest AB
d.o.o., Igorju Erženu v znesku 19.400 EUR, zapadlo 31.12.2015.
Vsa dana posojila in terjatve do povezanih družb in oseb se aktivno izterjujejo, za posojilo družbe
Nufin d.o.o je bila dana izvršba. Ostala posojila do povezanih oseb, ki niso zavarovana, so bila sto
odstotno oslabljena v breme poslovnega izida poslovnega let 2016, skupaj z zamudnimi obrestmi.
PREJEMKI ZAPOSLENIH PO KOLEKTIVNI POGODBI IN OSEB S POSEBNIM STATUSOM

(v EUR)

Delavci po
kolektivni pogodbi

Poslovodstvo

Upravni odbor

Skupaj

Prejemki v bruto
znesku:
V letu 2016

411.555

120.397

33.200

565.152

V letu 2015

377.701

108.514

23.778

509.993

Sestava upravnega odbora družbe je bila na dan 31.12.2016 naslednja:
Marija Aleš, predsednica UO
Boris Eržen, član
Andrej Grzetič, član
Matjaž Rakovec, član
Martina Odar, članica,
Boštjan Nardin, član
Jan Klemenčič, član.
Upravni odbor družbe je v letu 2016 deloval v enaki sestavi kot predhodno leto. Z mesta predsednika
upravnega odbora je 17.11.2016 odstopil Boris Eržen, na mesto predsednice upravnega odbora pa je
bila z dnem 28.11.2016 imenovana Marija Aleš.
Prejemki upravnega odbora so v letu 2016 znašali 33.200 EUR, in sicer:
- Boris Eržen: 9.075 EUR,
- Marija Aleš: 7.562 EUR,
- Andrej Grzetič: 7.562 EUR,
- Jan Klemenčič 9.001 EUR,
Prejemki so se nanašali na delo upravnega odbora v letu 2016.
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Izvršna direktorji družbe so bili v letu 2016: Martina Odar, Boštjan Nardin do 1.8.2016 in Matjaž
Rakovec od 1.8.2016 dalje. Na dan 31.12.2016 sta bila izvršna direktorja Martina Odar in Matjaž
Rakovec.
V letu 2016 sta potekla mandata izvršnima direktorjema Boštjanu Nardinu in Martini Odar. Boštjan
Nardin je zaključil funkcijo izvršnega direktorja z dnem 31.7.2016, Martini Odar je bil mandat podaljšan
do 29.9.2016. Za novega izvršnega direktorja je bil na seji upravnega odbora dne 24.2.2016 imenovan
član upravnega odbora Matjaž Rakovec, ki je mesto izvršnega direktorja nastopil z dnem 1.8.2016.
Martina Odar je bila z dnem 30.9.2016 imenovana na mesto nadomestne izvršne direktorice za obdobje
največ pol leta.
Izvršni direktorji so za svoje delo po pogodbi v letu 2016 prejeli skupaj 120.397 EUR, in sicer:
- Boštjan Nardin: 33.296 EUR bruto plače, 643 EUR bruto regresa in 3.085 EUR povračila
stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela ter potnih stroškov, 7.693 EUR bruto
sejnin;
- Martina Odar: 46.990 EUR bruto plače, 1.102 EUR bruto regresa in 4.327 EUR povračila
stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela ter potnih stroškov, 7.562 EUR bruto
sejnin;
- Matjaž Rakovec: 7.207 EUR bruto plače, 273 EUR bruto regresa in 657 EUR povračila stroškov
prehrane med delom in prevoza na delo, 7.562 EUR bruto sejnin.
Bivši izvršni direktor Boštjan Nardin terja od družbe odpravnino zaradi poteka mandata v višini 12.663
EUR bruto, strošek je pripoznan kot obveznost do zaposlenih v letu 2016. V vezi tega izplačila poteka
spor pred Delovnim in socialnim sodiščem v Kranju. Izvršna direktorica Martina Odar ima neizplačano
odpravnino za prenehanje mandata v višini 4.000 EUR bruto, tudi ta strošek je pripoznan kot obveznost
do zaposlenih v letu 2016.
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PRILOGA 1
PORTFELJ NALOŽB GBD BPD D.D. V VREDNOSTNE PAPIRJE NA DAN 31.12.2016
VP

Izdajatelj

TipPapirja

RS33 REPUBLIKA SLOVENIJA
RS38 REPUBLIKA SLOVENIJA
RS49 REPUBLIKA SLOVENIJA
RS62 REPUBLIKA SLOVENIJA
RS63 REPUBLIKA SLOVENIJA
RS75 REPUBLIKA SLOVENIJA
Skupaj
* tržna vrednost glavnice

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

Količina Cena

52
175
15
1.279
33
133

Vrednost v EUR*

128
95
105
102
113
112

Delež v %

34.031
16.643
5.985
54.440
37.191
148.694
296.984

(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

12
5
2
18
13
50
100

296.984
121.832
193.301
43.000
295.087
5.916
956.120

PRILOGA 2
ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIKI GBD BPD D.D. NA DAN 31.12.2016

1

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

KOLODVORSKA CESTA 2, 1290 GROSUPLJE

2

MOJ ENTER D.O.O.

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 58, 8270 KRŠKO

Število
podružnic
OBPZ po 31.
členu ZGD1
0
0

3

INVEST AB D.O.O.

KAPUCINSKI TRG 8, 4220 ŠKOFJA LOKA

0

4

DA-MA-FIN d.o.o.

MIKLOŠIČEVA ULICA 5, 2250 PTUJ

0

5

VREDNOST INVEST, d.o.o.

TRŽAŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

0

Zap.
št.

Naslov oziroma sedež
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PRILOGA K POSLOVNEMU POROČILU ZA OBDOBJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

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

11.312

9.620

853

788

0

0

0

0

0

0

5

5

20

19

16

16

4

3

357.000

368.000

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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6.617
853
1

