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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 447.876,71 EUR.
Firma družbe:
Skrajšano ime firme:
Sedež:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Matična številka družbe:
Davčna številka:
Dejavnost po SKD:
TRR družbe:
TRR za komitente:

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.
GBD BPD d.d.
Koroška cesta 5, 4000 Kranj, Slovenija
04 280 10 00
04 280 10 12
info@gbd.si
5943086
46365877
66.120 posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in
borznim blagom
SI56 0292 2026 1781 849, odprt pri NLB d.d.
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 medvečje 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 2018 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 31.12.2018 naslednja:
Anica Klemenčič, predsednica UO,
Jan Klemenčič, namestnik predsednice UO.
Boris Eržen, član,
Upravni odbor družbe se je v letu 2018 deloma spremenil glede na predhodno leto. Iz
upravnega odbora so odstopili člani: Odar Martina, Aleš Marija in Jan Klemenčič dne
14.2.2018, Urban Belič in Hermina Krt dne 20.6.2018 ter Boris Eržen dne 3.10.2018. Tekom
leta so bili v upravni odbor imenovani Anica Klemenčič dne 14.2.2018 ter Jan Klemenčič in
Boris Eržen dne 5.11.2018.
Izvršna direktorja družbe sta bila v letu 2018 do 12.10.2018 Urban Belič in Hermina Krt.
Od 12.10.2018 dalje je s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev s posebno odredbo
imenovana kot začasna upraviteljica družbe Martina Odar. Za začasno upraviteljico veljajo
posebna določila, da samostojno vodi, zastopa in predstavlja družbo v pravnem prometu in ni
vezana na sklepe skupščine in upravnega odbora.
Upravni odbor in skupščina bosta pridobila polna pooblastila, ko bo družba imenovala in
popolnila upravljalni organ skladno z določili specialnega zakona ZTFI-1, ki ureja poslovanje
borznoposredniških družb. V času priprave letnega poročila je zakonita zastopnica družbe še
vedno začasna upraviteljica.
Upravni obor komisij upravnega odbora ni imenoval, zato njihove funkcije opravljajo neizvršni
člani upravnega odbora. O svojem delu poročajo upravnemu odboru. Ko nastopajo v funkciji
komisij ne odločajo o vprašanjih, ki so v izključni pristojnosti upravnega odbora.

1.3.

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.
Od 6.4.2018 ima družba omejeno dovoljenje za opravljenje investicijskih dejavnosti na posle,
ki so potrebni za izpolnitev obveznosti iz že sklenjenih poslov, ker je skupščina družbe
14.2.2018 sprejela sklep o prenehanju opravljanja investicijskih poslov skladno s 159. členom
Zakona o trgu finančnih instrumentov.

1.4.

Organizacijska struktura

Ob koncu poslovnega leta 2018 je GBD BPD zaposlovala tri delavce (začasno upraviteljico in
hkrati vodjo podpore poslovanja in upravljanja s tveganji, svetovalko za skladnost poslovanja
in strokovnega sodelavca za področje borznega posredovanja in upravljanja). Zaradi prenosa
premoženja strank na novega ponudnika investicijskih storitev in opuščanja investicijske
dejavnosti je v družbi prišlo do bistvene spremembe v številu zaposlenih. Ohranjajo se
bistvene funkcije potrebne za zaključevanje poslov.
Naloge in dela notranje revizije opravlja zunanji izvajalec BDO Revizija d.o.o.
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1.5.

Lastniška struktura

Osnovni kapital družbe je na dan 31.12.2018 znašal 447.876,71EUR in je razdeljen na 199.000
delnic. Delnice GBD BPD (z oznako GBDR) so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v
register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Klirinško depotni družbi d.d. v
Ljubljani. V letu 2018 so se delnice GBDR - redne delnice ter delnice GBDR1- redne
vinkulirane in prenosljive ob predhodnem soglasju upravnega odbora združile v eno
kategorijo in sicer v redne delnice GBDR.
Lastniška struktura družbe na dan 31.12.2018 je bila naslednja:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Skupaj

1.6.

Firma oz. ime lastnika
Eržen Boris
Klemenčič Zoran
Grzetič Andrej
GBD BPD d.d.
Klemenčič Jan
Štern d.o.o.
Ani Klemenčič
Aleš Marija
Grzetič Jaša

Količina delnic v lotih
47.605
36.016
36.000
18.957
18.008
16.763
13.875
11.736
40
199.000

Delež v kapitalu (%)
23,92
18,10
18,09
9,53
9,05
8,42
6,97
5,90
0,02
100,00

Podatki o izdanih vrednostnih papirjih

GBD BPD je imela na dan 31.12.2018 naslednje število in vrednost delnic:
2018

PODATKI O IZDANIH VP GBD BPD
d.d.

2017

1

Vrsta VP

Delnice GBDR

Delnice GBDR

2

Število GBDR

199.000

199.000

6

Vrsta delnic

kosovne

kosovne

7

6,43 oz. 6,44 EUR brez
upoštevanja rezerve,
Knjigovodska vrednost delnic v EUR nastale zaradi
vrednotenja po pošteni
vrednosti

2,44 oz. 2,48 EUR brez
upoštevanja rezerve,
nastale zaradi
vrednotenja po pošteni
vrednosti

Osnovni kapital GBD BPD je razdeljen na 199.000 kosovnih delnic. Vse delnice so od
27.12.2017 prosto prenosljive. Knjigovodska vrednost delnic je na dan 31.12.2018 znašala
6,43 EUR (količnik med kapitalom in celotnim številom izdanih delnic družbe z oznako GBDR)
oz. 6,44 EUR (količnik med kapitalom, ki je zmanjšan za rezervo, nastalo zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti finančnih naložb in celotnim številom izdanih delnic).
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2. POROČILO VODSTVA DRUŽBE
Poslovanje družbe GBD BPD v letu 2018 je zaznamovala pomembna odločitev skupščine
družbe 14.2.2018, ki je sprejela sklep o prenehanju opravljanja investicijskih dejavnosti
skladno s 159. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov. Družba je nemoteno poslovala
do 30.4.2018 vendar od 6.4.2018 pod omejenim dovoljenjem za opravljanje dejavnosti, tako da
je izpolnjevala obveznosti iz že sklenjenih poslov. Omejeno dovoljenje je veljalo do konca
poslovnega leta 2018. Družba je še vedno borznoposredniška družba in je ob koncu leta vodia
premoženje 219 strankam v Bosni in Hercegovini, zagotavlja spoštovanje zakonskih določil,
pravil upravljanja s tveganji in varovanje premoženja in interesov strank.
Družba GBD BPD je dne 15.3.2018 podpisala pogodbo z BKS Bank AG, Bančna podružnica (v
nadaljevanju BKS Bank) skladno z 159. členom v zvezi s 33. členom ZTFI, s katero je uredila
medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prenosom investicijskih storitev po pogodbah o
opravljanju storitev, ki jih je imela GBD BPD sklenjene s svojimi strankami, na BKS Bank z
namenom, da se strankam zagotovi nemoteno opravljanje investicijsih storitev. Za dan
prenosa je bil določen dan 30.4.2018, ko je bila na BKS Bank preneseno približno 90
odstotkov premoženja strank. Na BKS Bank se je od 27.4 do 30.4.2018 preneslo vse
slovenske finančne instrumente in vse instrumente svetovnih trgov, ki so bili v skladišču
nemškega izvršitvenega partnerja ViTrade. V prvih dneh maja je sledil prenos hrvaških in
srbskih finančnih instrumentov. Potem se je nadaljevalo z delom na prenosih makedonskih
finančnih instrumentov, ki so bili zaradi omejitev preneseni 3.10.2018. Družba se je soočila s
posebnimi zakonskimi omejitvami prenosov na ozemlju Bosne in Hercegovine na borzah
Banja Luke in Sarajeva, ki so oddaljili hitro izvršitev prenosa. V Sarajevu se je preneslo na
BKS Bank del premoženja na individualnih računih strank, v Banja Luki pa se je v novembru
zagotovilo obsežno dokumentacijo za izvedbo prenosa instrumentov iz računa GBD BPD na
BKS Bank, vandar se je izvedba pregledovanja dokumentacije in prenosa na Centralnem
registru v Banja Luki zavlekla do 19.3.2019. Družba izvaja še aktivnosti za prenos delnic iz
skupnega računa v Sarajevu in prenos instrumentov na individualnih računih strank v Banja
Luki, kjer se čaka na odločitvi obeh nadzornih Komisij ali bi bi se prenosi lahko izvedli pod
posebnimi pogoji, ki jih zakonske omejitve obeh trgov ne predvidevajo, bi bile pa v prid
interesom strank.
Ob koncu leta 2018 je bilo pri GBD BPD tako še 219 strank s stanjem vrednostnih papirjev v
Bosni in Hercegovini. Njihovo skupno premoženje na 31.12.2018 je znašalo 1.424.510 EUR.
Družba je v leto 2018 zaključila z dobičkom v višini 1.091.961,98 EUR. Največji doprinos k
rezultatu so imeli drugi poslovni prihodki v skupni višini 2.046.281,44 EUR, katerih glavnino
so predstavljali prihodki iz naslova prenosa opravljanja investicijske dejavnosti.
Čisti prihodki od prodaje iz rednega poslovanja so bili po večini realizirani do konca aprila
2018, ko je bila prenesena glavnina premoženja strank na BKS Bank. Prihodki iz naslova
storitev borznega posredovanja v državi in na tujem trgu so znašali 99.525,93 EUR in so bili v
primerjavi s predhodnim letom, ob primerjavi štiri mesečnih poslovanj, za 21,33 odstotkov
nižji. Prihodki iz naslova gospodarjenja so znašali 112.365,14 EUR in so bili zaradi nekoliko
povečanega odliva sredstev in korekcije tečajev na svetovnih finančnih trgih v februarju in
marcu 2018, nižji za 5 odstotkov. Prihodki iz naslova nadomestil za upravljanje stanj so
znašali 112.061 EUR in zabeležili tudi 18 odstotni upad glede na predhodno leto. Primerjava
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zaradi neenakomerne razporeditve ustvarjenih prihodkov med letoma 2017 in 2018 ne odraža
popolnoma dejanske primerjave. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da se je družba v prvih
mesecih leta 2018 pripravljala na prenos dejavnosti in ni sklepala novih pogodb o opravljanju
storitev za stranke.
Družba je pri svojem poslovanju v letu 2018 zasledovala cilj reorganizacije poslovanja in
nižanja stroškov glede na spremenjene razmere. Stroški dela so se predvsem na račun
manjšanja števila zaposlenih znižali za 36 odstotkov glede na predhodno leto in znašali
352.269,82 EUR. Stroški blaga, materiala in storitev so se v letu 2018 napram 2017 znižali za
31 odstotkov na 480.898 EUR. Družba je tekom reorganizacije prekinila določene ne več
nujne pogodbe z dobavitelji, vendar je še vedno zavezana spoštovati zakonska določila za
borznoposredniške družbe, kar je povezano z določenimi nespremenjenimi stroški za
izvajanje podpornih procesov.
Prvotno predvideni zaključni rok prenosa dejavnosti in premoženja strank na prevzemnila se
je iz prvotno predvidenega 30.9.2018, zaradi kompleksnosti prenosa v Makedoniji ter Bosni in
Hercegovini, zamaknil na 30.3.2019 in se bo glede na potek prenosov v Bosni in Hercegovini
še podaljšal. Oddaljevanje prenosa je za družbo žal obremenjujoče zaradi stroškov tekočega
poslovanja.
V letu 2018 je družba po preostalih segmentih poslovanja zasledovala naslednje usmeritve:
1. Na področju informacijske tehnologije je družba skrbela za nemoteno delovanje. V
letu 2018 ni bilo bistvenih sprememb, izvajale so se redne posodobitve in nadgradnje
obstoječega sistema.
2. Oddelek podpore poslovanju in upravljanja s tveganji je v letu 2018 zagotavljav
podporo za nemoteno delovanje celotne družbe, nadziral in planiral likvidnostne
situacije v družbi, izvajal prilagoditev na spremenjene operativne in kadrovske
razmere, izvajal korporacijksa in ostala podporna dejanja ter preko celega preteklega
leta izvajal učinkovito izterjavo neplačanih zapadlih obveznosti, izvajal sporazum
FATCA in CRS poročanja. Vodja podpore poslovanja in upravljanja s tveganji je izvajal
vse aktivnosti za ugotavljanje novonastalih tveganj in je tvorno sodeloval pri
obvladovanju nastalih tveganj ter spremljav identificirana tveganja. Ob tem je skrbel
za implementacijo, nadgrajevanje strategije in politik obvladovanja tveganj ter izvajal
notranje in zunanje poročanje o tveganjih.
3. Družba je zavezana k spoštovanju zakonodaje s področja preprečevanja pranja
denarja in financiranja terorizma. Razmere v družbi glede preprečevanja pranja
denarja, so se v letu 2018 bistveno spremenile in tveganje po 30.4.2018 bistveno
zmanjšalo, zaradi prenosa premoženja strank na BKS Bank. Družba je od 30.4.2018
opravljala zaključevanje poslov oziroma prodaje vrednostnih papirjev na trgih, kjer
prenos premoženja še ni bil opravljen. Obseg denarnih transakcij se je bistveno
zmanjšal in s tem tudi tveganje za pranja denarja in financiranja terorizma.
4. Funkcija skladnosti poslovanja predstavlja samostojno strokovno enoto družbe, kateri
cilji 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,
9
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ter s tem tveganje skladnosti na teh področjih znižano na sprejemljivo raven, kar bo
vplivalo tudi na ugled družbe. Funkcija skladnosti poslovanja v letu 2018 se je
opravljala v skladu s planom za leto 2018.
5. 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 pri uresničevanju njenih ciljev s sistematičnim in
metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj,
kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.
6. Poslovno funkcijo računovodstva za družbo opravlja zunanji izvajalec Infinia Skupina
d.o.o.

Usmeritve poslovanja družbe v letu 2019
Družba zaključuje posle prenosa premoženja strank na prevzemnika BKS Bank in jih bo
dokončala v najkrajšem možnem izvedbenem času, ko bodo zagotovljeni vsi kumulativni
pogoji za dokončanje prenosa v Bosni in Hercegovini. Družba bo po prenosu izvedla
dokončanje primopredaje po pogodbi z BKS Bank. Po zaključenem prenosu bo družba vložila
zahtevek za izgubo dovoljenja za opravljanje investicijskih dejavnosti pri ATVP.
Skupščina družbe je na 25. redni skupščini družbe 7.9.2018 pod odložnima pogojema sprejela
sklep o redni likvidaciji družbe GBD BPD. Razlog za sklep je prenehanje opravljanja
borznoposredniške dejavnosti. Po izgubi dovoljenja za opravljanje investicijskih dejavnosti bo
izpolnjen pogoj za začetek redne likvidacije družbe. Pričakovati je, da bo pogoj dosežen do
polletja 2019. Zaradi okoliščin in izvedbe prenosov v Bosni in Hercegovini se lahko datum
zamakne. Družba na deželno tveganje povezano z zakonodajo in časovno dolgo izvedbo
storitev na področju investicijskih storitev v Bosni in Hercegovini nima vpliva.
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3. POROČILO O POSLOVANJU GBD BPD d.d.
3.1.

Poslovno in ekonomsko okolje v letu 2018

Začetek leta 2018 je bil na borznih trgih eden najboljših v zadnjih desetletjih, kar je bila
posledica sprejete reforme davčne zakonodaje v ZDA, ki je znižala obdavčitev pravnih kakor
tudi fizičnih oseb. Žal rast ni trajala dolgo, saj se je že v februarju začela dvomesečna
korekcija. Začetni sprožilec zanjo so bile bojazni povezane z inflacijo in posledično
pričakovano bolj agresivno politiko ameriške centralne banke pri odločanju o višinah
obrestnih mer. Le tem bojaznim so se v marcu pridružile še skrbi glede posledic začetka
trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko na ameriško gospodarstvo. Kljub več odstotni rasti v
januarju so borzni delniški trgi zaradi vsega prej navedenega prvo četrtletje minulega leta
končali nekaj odstotkov nižje, kot so bili na začetku leta.
V začetku aprila se je korekcija končala, saj so protiukrepi Kitajski na uvedene ameriške
carine v prvi fazi bili zmerni s čimer je Kitajska nakazala željo po umirjanju in dogovoru.
Posledično se je v dveh naslednjih kvartalih na trge vrnil optimizem in rast. Do konca tretjega
četrtletja so delniški trgi porasli na ravni iz začetka leta.
V zadnjem četrtletju pa je vlagatelje ponovno zaskrbela rast obrestnih mer v ZDA, močan
padec poslovnega zaupanja v evro območju, šibkejša rast kitajskega gospodarstva in rastoče
geopolitične napetosti kot so »brexit« in še vedno trajajoča trgovinska vojna med ZDA in
Kitajsko. Posledično se je povečala nihajnost na trgih in dosegla najvišjo vrednost od
februarja, ko se je začela prva korekcija v 2018. Vlagatelje v delnice ameriških podjetij je
namreč zaskrbelo, da se ameriško gospodarstvo bliža koncu cikla rasti, vzdrževanega z
nizkimi obrestnimi merami in davčnimi olajšavami. Še posebej so se te bojazni okrepile po
ameriških vmesnih volitvah, ko je republikanska stranka izgubila večino v ameriškem
kongresu s čimer se je znižala verjetnost dodatnega povečanja davčnih olajšav in s tem višjih
dobičkov podjetij. Posledično so vlagatelji začeli seliti sredstva iz delnic v ameriške državne
obveznice in zakladne menice. V lanskem zadnjem kvartalu so delniški indeksi tako upadli za
največ v zadnjih sedmih letih. Na letni ravni so namreč najpomembnejši svetovni delniški
indeksi upadli v povprečju med 11 in 13 odstotki (merjeno v evrih) in tako v tem obdobju v
največjem deležu prispevali k celoletnemu negativnemu donosu indeksov.
V Evropi je vlagatelje že skozi vso leto skrbelo slabšanje poslovnih kazalcev, toda v zadnjem
lanskem četrtletju je to slabšanje prešlo v vrednosti, ki so nakazovala ne samo upadanje
temveč krčenje gospodarskih aktivnosti. Vzrok za krčenje je bil močan padec izvoznih naročil
v evropskem industrijskem sektorju, ki ga lahko vsaj v delu pripišemo zmanjšanemu
uvoznemu povpraševanju iz Kitajske. Poleg tega so na znižanje poslovnega zaupanja v evro
območju vplivale tudi protivladne demonstracije v Franciji, proračunski primanjkljaj v Italiji,
itd.. Poleg vsega prej navedenega je kljub zaznanemu upadanju gospodarske rasti v evro
območju Evropska centralna banka v decembru skladno z načrti končala svoj program
kvantitativnega sproščanja.
Dodatno je na nižanje poslovnega zaupanje poslovnega in potrošniškega zaupanja v evro
območju in Veliki Britaniji vplivala negotovost glede dogovora o načinu izstopa Združenega
kraljestva iz Evropske unije. Med drugim se je v Veliki Britaniji zato ustavila tudi rast cen
nepremičnin kakor tudi število transakcij z njim. Nasproti temu se je angleška centralna
banka odzvala z zadržanjem ključne obrestne mere na ravni 0,75 odstotka.
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Kot že omenjeno se je v lanskem letu znižala tudi gospodarska rast na Kitajskem, kar je za
posledico imelo nižjo gospodarsko rast po vsem svetu, še posebej v Evropi. Poleg nižjega
uvoza se je v tej državi znižala tudi rast bančnih posojil, kar je sovpadlo s upočasnitvijo rasti
maloprodajnih cen in industrijske proizvodnje. Na umirjanje gospodarske rasti se je Kitajska
odzvala s kombinacijo monetarnih in fiskalnih ukrepov še posebej zaradi negotovosti
povezanih z razvojem oz. razpletom trgovinske vojne z ZDA.
Zaradi znižane gospodarske aktivnosti v Kitajskem so poleg znižanja globalne gospodarske
rasti in predvsem industrijske proizvodnje posledično upadle tudi cene surovin. Zato ne
preseneča, da so se v lanskem letu najslabše odrezale oz. največji upad doživele delnice
podjetij v rudarsko-surovinskem sektorju, sektorju gradbenih materialov in avtomobilskem
sektorju, torej v sektorjih, ki so med najbolj občutljivimi na spremembe v gospodarskem
ciklu. Po drugi strani sta edina sektorja, ki sta konec leta pričakala v rahlo pozitivnih
številkah sektorja zdravstva in javnih storitev, ki sta tudi teoretično najbolj aciklična, saj
povpraševanje po njunih produktih in storitvah ostaja stabilno tudi v negativnih obdobjih
gospodarskih ciklov.
Kljub že omenjeni selitvi sredstev iz delniških naložb v bolj varne, obvezniške, naložbe tudi na
tem trgu razmere in donosi niso bili najbolj rožnati. Zaradi bojazni pred rastočo inflacijo in
posledičnim dvigovanjem ravni obrestnih mer ameriške centralne banke so se zvišali
zahtevani donosi na ameriške dolžniške vrednostne papirje. Zahtevana donosnost 10-letne
ameriške državne obveznice se je z 2,41 odstotka v začetku leta proti koncu leta zvišala na
3,2% in se proti koncu leta spustila na raven okoli 3 odstotkov. Posledično so cene ameriških
dolžniških papirjev tokom leta padle za skoraj odstotek.
Nekoliko bolje so jo odnesli vlagatelji v evropske (predvsem nemške) obveznice. Zahtevani
donos desetletne nemške državne obveznice se je tokom leta znižal z 0,44 na 0,31 odstotka in
to navkljub temu, da je ECB najavila konec stimulacijskih ukrepov oz. programa
kvantitativnega sproščanja. Po drugi strani so se zaradi notranje političnih težav
(proračunskega deficita v Italiji in brexita) dvignili tudi zahtevani donosi italijanskih in
britanskih obveznic vendar so se proti koncu leta nekoliko znižali a kljub vsemu ostali višji
kot v začetku leta.
Tabela: Donosnosti indeksov posameznih delniških trgov v letu 2018 in 4Q 2018
Regija oz. država
ZDA
Evropa (brez V. Britanije)
Velika Britanija
Razvijajoči trgi
Azija (brez Japonske)
Japonska
Slovenija

Indeks

Valuta

Donosnost

Donosnost

2018

4Q 2018

S&P 500
MSCI Europe ex UK
UK FTSE 100
MSCI EM
MSCI Asia ex Japan
Japan TOPIX

USD
EUR
GBP
USD
USD
YPY

-4,4 %
-10,6%
-8,7%
-9,7%
-12,0 %
-16,0%

- 13,5 %
-11,8 %
-9,6 %
-7,4 %
-8,9%
-17,6%

SBI TOP

EUR

-1,2%

-4,8 %
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3.2.

Poslovanje družbe na Ljubljanski borzi

Za razliko od svetovnih delniških trgov je slovenski delniški trg rastel skoraj celotno prvo
polletje 2018. Vrh je dosegel konec maja, ko je indeks SBI TOP presegel 900 točk in od
začetka leta tako porasel za 11 odstotkov. Večji del tega porasta gre pripisati delnicam
Gorenja, katerih cena se je zaradi napovedanega prevzema s strani kitajske družbe Hisense
praktično podvojila. Po volitvah v začetku junija, dolgotrajnem sestavljanju vlade ter po
njenem začetku delovanja določenih gospodarstvu nenaklonjenih izjavah je vrednost delnic
slovenskih podjetij drsela skozi celotno drugo polletje. Konec leta 2018 je zato indeks SBI
TOP zaključil dober odstotek nižje, kot je bil leto poprej na vrednosti 805,06 točke.

Gibanje indeksa SBI TOP v letu 2018:

Skupni borzni promet leta 2018 je znašal 337,32 milijona EUR, kar je 2,91 odstotka manj kot v
letu poprej. Promet brez svežnjev je znašal 286,49 milijona EUR, kar je za 17,7 odstotkov več
kot v prejšnjem letu. Največ prometa je bilo opravljenega z delnicami in sicer 327,69 milijona
EUR, ki so jim sledile obveznice z 9,63 milijona EUR prometa.
V letu 2018 je bilo sklenjenih 38.108 poslov, kar je za 24,4 odstotkov manj kot leto poprej.
Povprečno dnevno število poslov je znašalo 155,50, povprečna vrednost posameznega posla
pa 8.852 EUR, ki je tako presegla povprečno vrednost posla iz leta 2017 za 1.959 EUR oziroma
za 28,4 odstotkov.
V letu 2018 so bile ponovno najprometnejše delnice Krke (KRKG) iz Prve kotacije, s katerimi
je bilo ustvarjenega 86,404 milijonov EUR oziroma 25,6 odstotkov celotnega prometa
ustvarjenega na borznem trgu. Drugo mesto je pripadlo delnici Cinkarni Celje (CICG). S
slednjimi je bilo ustvarjenega 56,47 milijonov EUR prometa, kar je predstavljalo 16,7 odstotni
delež, sledile so delnice Zavarovalnice Triglav s 43,241 milijonov EUR oziroma 12,8 odstotki
celotnega borznega prometa.
Pozitiven trend gibanja tečajev je botroval tudi dvigu vrednosti celotne tržne kapitalizacije
borznega trga, ki je kljub umiku 8 vrednostnih papirjev s trga presegel vrednost 33,366
milijard EUR. Ob koncu leta je bilo v trgovanje vključenih 67 vrednostnih papirjev 41
izdajateljev s skupno tržno kapitalizacijo delnic 6,35 milijarde EUR.
V trgovanje na MFT trgu SI ENTER je bilo v letu 2018 uvrščenih 58 vrednostnih papirjev, s
katerimi je bilo v letu 2018 opravljenih za 4,725 milijonov EUR prometa. Povprečno dnevno
število poslov je znašalo 2,2, povprečna vrednost posameznega posla pa 8.669,61 EUR.
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Promet po članih LJSE v letu 2018:
Skupni promet
(v EUR)

Borzni član
ALTA INVEST d.d.
ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.
BKS Bank AG, Bančna podružnica
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
RAIFFEISEN CENTROBANK AG
WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S.
ERSTE GROUP BANK AG
ABANKA d.d., Ljubljana
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d.
SKB d.d.
Skupaj

169.561.812
78.773.924
74.255.271
71.363.594
65.649.989
45.496.204
42.991.221
42.493.837
24.261.848
19.107.140
15.820.570
15.617.922
9.250.904
674.644.235

Delež v
prometu
25,1%
11,7%
11,0%
10,6%
9,7%
6,7%
6,4%
6,3%
3,6%
2,8%
2,4%
2,3%
1,4%
100,0%

GBD BPD je v letu 2018 z 15,62 milijoni EUR prometa dosegla 12. mesto od skupno 13 članov.
Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je takšen promet družba ustvarila v prvih štirih
mesecih 2018 do 30.4.2018, ko je prenesla vse slovenske vrednostne papirje na BKS Bank in
do konca leta 2018 družba ni več trgovala na Ljubljanski borzi. V kolikor bi družba poslovala z
enakim obsegom skozi celo leto bi po prometu lahko zasedala 6. mesto.

3.3.

Poslovanje družbe na tujih trgih

Preko GBD BPD so lahko stranke trgovale na vseh svetovnih borzah. V tujini je GBD BPD
sodeloval s 7 partnerji na skoraj vseh pomembnih svetovnih trgih.
ViTrade Germany (Berlin, Nemčija)
Credos Zagreb (Zagreb, Hrvaška)
Fima Vrijednosnice (Zagreb, Hrvaška)
Nova Banka (Banja Luka, Bosna in Hercegovina)
Unibroker (Sarajevo, Bosna in Hercegovina)
Komercijalna banka (Skopje, Makdonija)
Tesla Capital (Beograd, Srbija)

Družba je sklenila največ poslov preko partnerja ViTrade iz Nemčije. Geografsko gledano je
družba v letu 2018 največ trgovala na borzah v Nemčiji kar je predstavljalo kar 73,70
odstotkov vseh sklenjenih poslov na tujih trgih, v ZDA je izvršila 23,46 odstotkov prometa, na
balkanskih trgih 2,13 odstotkov in na ostalih svetovnih borzah 0,71odstotkov.
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Promet GBD BPD v tujini v letu 2018:
Država

Promet jan do april 2018

Delež v % v 2018

Promet 2017

1

Nemčija

18.590.574

73,70%

30.934.060

2

ZDA

5.916.918

23,46%

13.132.881

3

Balkan

538.249

2,13%

1.074.948

4

Ostale države

178.770

0,71%

489.703

25.224.511

100,00%

45.631.593

Skupaj

GBD BPD je v tujini v letu 2018 ustvarila 25.224.511 EUR prometa, kar predstavlja 55
odstotkov napram prometu v letu 2017. Glavnina tega prometa je bila ustvarjena do
30.4.2018.

3.4.

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 Kaščo in GBD Šparovc.
Nadaljevanje vodenja ekspanzivne denarne politike s strani Evropske centralne banke je
omogočalo 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 so obrestne mere
vsaj v Evropi še vedno sorazmerno minimalne.
Višina sredstev na upravljanju premoženja je konec aprila 2018 znašala 21,25 milijonov EUR,
kar predstavlja v primerjavi s koncem leta 2017, ko so sredstva v upravljanje znašala 22,4
milijonov EUR, znižanje za 5,1 odstotka oziroma 1,15 milijona evrov. Na znižanje je v največji
meri vplival odliv sredstev, ki je v tem obdobju kumulativno znašal 0,9 milijona evrov oziroma
štiri petine vsega znižanja sredstev v tem obdobju. Ostalo pa je doprinesel upad vrednosti
premoženja kot posledica korekcije na svetovnih finančnih trgih v februarju in marcu.
Največji odliv sredstev je bil v mesecu aprilu, ko je znašal 1,1 milijona EUR, kar je povezano s
povečanim zaključkom pogodb v upravljanju v tem mesecu, ko so bile stranke obveščene o
nameravanem prenosu portfeljev oz. dejavnosti družbe na BKS bank konec aprila 2018. V
prvih treh mesecih je neto priliv sredstev znašal 0,2 milijona EUR.
Po posameznih produktih je neto odliv sredstev v prvih štirih mesecih bil zabeležen pri večini
produktov z aktivno strategijo upravljanja, ki so bili namenjeni večjim vlagateljem. Med njimi
sta največja odliva sredstev bila zabeležena pri Dinamičnem v višini 0,67 mio EUR in
Varovanem v višini 0,51 EUR. Več kot polovica teh odlivov oziroma natančneje 61% je bila
realizirana v mesecu aprilu 2018. Po drugi strani je kljub večjim odlivom v aprilu v obdobju
prvih štirih mesecev pozitivni neto priliv v višini 0,31 mio EUR izkazoval GBD Kvantitativni tip
upravljanja, kar je posledica njegovih nadpovprečnih rezultatov v preteklih letih.
15

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.
GBD Kvantitativni smo strankam ponudili v letu 2014. Osnovan je bil izključno na temeljnih
kazalcih poslovanja posameznih podjetij v ZDA in Zahodni Evropi. Namenjen je bil tistim
vlagateljem, ki že imajo oblikovan osnovni portfelj vrednostnih papirjev, ki sledi njihovim
investicijskim ciljem, in želijo z dodatnim aktivnejšim delniškim portfeljem dosegati višje
donose. Namen strategije Kvanta je bil 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.
Uspešnost strategije upravljanja GBD Kvantitativni se je tudi v praksi potrjevala že od samega
začetka v letu 2014 ta produkt najdonosnejši med vsemi tipi upravljanja in tudi v primerjavi s
primerjalnim indeksom. V prvih treh mesecih leta 2018 se seveda tudi ta strategija
upravljanja ni mogla izogniti negativnim trendom na delniških trgih zato je GBD Kvantitativni
kot 100 odstotno delniški portfelj v prvih treh mesecih upadel za 0,34 odstotne točke več kot
njegov primerjalni indeks.
Glede na to, da so se ostali produkti , ki so bili aktivno upravljani že v letu 2017 pozicionirali
nekoliko bolj konzervativno, je večina produktov sorazmerno dobro prenesla že omenjeno
dvomesečno korekcijo v prvem četrtletju 2018. Še posebej to velja za Uravnoteženi tip
upravljanja, kateri je v prvem četrtletju 2018 upadel za 0,3 odstotne točke manj kot
primerjalni indeks, Varovani pa je upadel praktično enako kot njegov primerjalni indeks.
Slabše od primerjalnega indeksa se je odrezal le prevladujoče delniški produkt Dinamični, ki
je upadel za odstotek več od primerjalnega indeksa in že prej omenjeni GBD Kvant.
Tabela: Prikaz donosnosti produktov v prvih treh mesecih leta 2018
Produkt oz. portfelj
Uravnoteženi
Varovani
Kvant
Dinamični

Neto donosnost
produkta oz. portfelja
-3,09%
-2,00%
-3,98%
-4,45%

Donosnost
primerjalnega indeksa
-3,41%
-1,98%
-3,64%
-3,45%

Razlika
Portfelj/ Indeks
0,32%
-0,01%
-0,34%
-1,00%

Pri ostalih pasivno oziroma pol-aktivno upravljanih produktih, namenjenih za mesečno
varčevanje kot sta GBD Kašča in GBD Šparovec sta bila zaradi njune narave v obdobju prvih
štirih mesecev 2018 realizirana priliva v višini 22.000 in 30.000 EUR. V celotnem portfelju sta
oba produkta konec aprila 2018 predstavljala le slabih 7 odstotkov vseh sredstev v
upravljanju.
Produkt GBD Kašča je bil namenjen vlagateljem, ki so želeli postopno, mesečno ali četrtletno
v manjših zneskih na preprost način varčevati v vrednostnih papirjih na dolgi rok. Inovativen
in cenovno ugoden produkt GBD Kašča je bil osnovan na ETF skladih, njegova investicijska
politika pa se je avtomatsko prilagajala dobi varčevanja vsakega posameznika.
Produkt GBD Šparovc pa je bil namenjen vlagateljem, ki so imeli na voljo za investiranje
minimalni znesek 10.000 EUR, poleg tega pa so želeli še mesečno ali četrtletno v manjših
zneskih na preprost način varčevati v vrednostnih papirjih na dolgi rok. Inovativen in cenovno
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ugoden produkt GBD Šparovc je bil osnovan na ETF skladih, ki se je prilagodil posameznemu
vlagatelju glede na obdobje posameznikovega varčevanja – investicijska politika se je
avtomatsko prilagajala, vlagateljev psihološki profil, namen posameznikovega varčevanja in
premoženjsko stanje posameznika. Upravljan je bil pol-aktivno.
Prihodki iz naslova upravljanja so v obdobju prvih štirih mesecev 2018 znašali 112.365 EUR,
kar je bilo za 11,2 odstotka več kot v istem obdobju leta 2017 predvsem zaradi povečanja
transakcijskih stroškov za skoraj 53% glede na isto obdobje v predhodnem letu, medtem ko
so stroški upravljavskih provizij zaradi znižanja vrednosti sredstev v upravljanju upadli za 12
odstotkov.

3.5.

Računovodski izkazi družbe za 2018

Izkaz poslovnega izida
Družba GBD BPD je poslovno leto 2018 končala uspešno s čistim dobičkom v višini
1.091.962,98 EUR. Na čisti dobiček so imeli največji vpliv drugi poslovni prihodki v višini
2.046.281,44 EUR. Glavnina drugih poslovnih prihodkov je posledica prodaje investicijske
dejavnosti družbi BKS Bank AG, Bančna podružnica. Del drugih poslovnih prihodkov pa je
sestavljen iz odprave rezervacij in dobička od prodaje osnovnih sredstev.
Poslovanje družbe je bilo v letu 2018 pod vplivom priprav na prenos investicijske dejavnosti in
zmanjšanega obsega pridobivanja novih strank, zaradi omejitvene odločbe. Čisti prihodki od
prodaje iz redne dejavnosti v višini 342.366,16 EUR so bili v glavnini realizirani do konca
aprila 2018 in so bili primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 za 20,38 odstotkov nižji.
Prihodki iz naslova storitev borznega posredovanja v državi in na tujem trgu so znašali
99.525,93 EUR in so bili v primerjavi s predhodnim letom, ob primerjavi štiri mesečnih
poslovanj, za 21,33 odstotkov nižji. Prihodki iz naslova gospodarjenja so znašali 112.365,14
EUR in so bili za 4,35 odstotke nižji kot v istem obdobju leta 2017. Prihodki iz naslova
nadomestil za upravljanje stanj so znašali 112.659,93 EUR in zabeležili 18,20 odstotni upad
glede na predhodno leto. Primerjava zaradi neenakomerne razporeditve ustvarjenih
prihodkov med letoma 2017 in 2018 ne odraža popolnoma dejanske primerjave. Od 6.4.2018
dalje družba, zaradi omejitve dovoljenja za opravljanje storitev, ni smela več sklepati novih
poslovnih razmerij, kar je imelo negativni vpliv na ustvarjanje prihodkov.
Družba je pri svojem poslovanju v letu 2018 zasledovala cilj reorganizacije poslovanja in
zaključka poslovanja ter nižanja stroškov glede na spremenjene razmere. Stroški dela so se
predvsem na račun manjšanja števila zaposlenih znižali za 36 odstotkov glede na predhodno
leto in so znašali 352.269,82 EUR. Stroški blaga, materiala in storitev so se znižali za 30,51
odstotkov na 480.897,68 EUR. Družba je tekom reorganizacije prekinila določene ne več
nujne pogodbe z dobavitelji, vendar je še vedno zavezana spoštovati zakonska določila za
borznoposredniške družbe, kar je povezano z določenimi nespremenjenimi stroški za
izvajanje podpornih procesov.

Bilanca stanja
Vrednost sredstev v bilanci stanja je na dan 31.12.2018 znašala 1.659.716 EUR in se je
bistveno povečala za 97,31 odstotkov glede na stanje 31.12.2017, ko je bila izkazana v višini
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841.191,35 EUR. Povečanju sredstev so v glavnini botrovala povečana denarna sredstva na
računu. Sredstva je družbe prejela v skladu z dogovorom in Pogodbo o prenosu investicijskih
storitev po 159. členu ZTFI z dne 15.3.2018 med GBD BPD in BKS Bank.
Dolgoročna sredstva družbe so se v letu 2018 zmanjšala na 3.387,45 EUR iz prejšnjih
174.589,51 EUR na 31.12.2017, zaradi odsotnosti dolgoročnih poslovnih terjatev in odloženih
terjatev za davek in 92 odstotkov nižje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev.
Kratkoročna sredstva družbe so na dan 31.12.2018 znašala 1.654.312,24 EUR in so se
povečala za 151,28 odstotkov glede na zadnji dan leta 2017.
Obveznosti do virov sredstev (brez kapitala) so na dan 31.12.2018 znašala 379.436,90 EUR kar
je 6,71 odstotkov več kot na zadnji dan leta 2017 ko so znašale 355.589,75 EUR. Skupščina
družbe je 20.11.2018 sprejela sklep o poenostavljenem zmanjšanju kapitala za izgubo
preteklih let. Vpoklicani kapital se je tako znižal za 52,93 odstotkov na 447.876,71 EUR iz
prejšne višine 830.412,00 EUR. Zakonske rezerve so se znižale na 44.787,67 EUR na
31.12.2018 iz prejšnje višine 83.041 EUR na 31.12.2017.
Kapital družbe je na dan 31.12.2018 znašal 1.280.279,08 EUR, kar predstavlja povečanje
glede na predhodno leto 2017 za 163,65 odstotkov oziroam nominalno povečanje v višini
794.677,08 EUR, kar je posledica ustvarjenega pozitivnega čistega poslovnega izida v višini
788.649,98 EUR in za 6.026,72 EUR nižjega presežka iz prevrednotenja.
Komentar poslovanja je potrebno brati v povezavi z računovodskimi izkazi in pojasnili, ki so
predstavljeni v nadaljevanju v računovodskem poročilu za leto 2018.

3.6.

Kazalniki poslovanja družbe

Kazalci poslovanja GBD BPD v letu 2018 so predstavljeni v naslednji tabeli v primerjavi z
letom 2017 (stanje na dan 31.12.).

1.
2.
3.
4.

5.
6=7+8
7.
8.
9.

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
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2017

656

2.199

707

916

0

9.036

129

936

2
3

3
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2
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1
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491
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3.7.

Računovodski kazalniki poslovanja na dan 31.12.2018

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 čiste dobičkonosnosti kapitala
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala

3.8.

Vrednost kazalnika
Indeks
2018
2017 2018/2017
133
0,77
0,58
141
0,89
0,63
0
0,00
0,04
0
0,00
0,21
2374
378,01
15,92
2146
8,37
0,39
839
8,47
1,01
433
9,23
2,13
217
2,23
1,03
2793
3,24
0,116
117
0,148
0,126

Pravdni postopki

1. Pravdni postopek v zadevi Nufin d.o.o. Kranj je bil s sodbo Okrožnega sodišča z dne
29.8.2017 zaključen. Izvršilni postopek glede vnovčitve zastavljene nepremičnine pa
se nadaljuje. Družba ima dano posojilo povezani družbi NUFIN d.o.o. zavarovano z
vpisom maksimalne hipoteke prvega vrstnega reda in pričakuje poplačilo celotnega
kredita s pripadki v poslovnem letu 2019. Sodišče je naložilo dolžniku plačiti tudi
dodatne stroške sodnega postopka.
2. Stečajni postopek do družbe Moja delnica BPH d.d. - v stečaju še ni zaključen, zato
GBD izkazuje terjatev do Moje delnice BPH d.d. v stečaju v višini 210.505 EUR, ki je
nastala kot posledica zakonsko zahtevanega vplačila zaradi aktiviranja jamstvene
sheme za zajamčene terjatve vlagateljev Moje delnice BPH d.d. v stečaju v letu 2016.
Terjatev je 100 odstotno oslabljena. GBD kot članica sodeluje v upniškem odboru.
Družba je svoje terjatve prijavila v stečajnem postopku in ima v Končnem seznamu
preizkušenih terjatev priznano prednostno pravico do zastave 5.510 delnic NIKN, kar
v tem trenutku še ni možno realizirati.
3. Družba drugih odprtih sodnih postopkov v času priprave tega poročila nima.

3.9.

Dogodki po datumu bilance stanja

Družba ne beleži drugih pomembnejših dogodkov po datumu bilance stanja do dneva
priprave tega poročila.
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4. POROČILO V SKLADU S SKLEPOM O RAZKRITJIH S STRANI
BORZNOPOSREDNIŠKIHDRUŽB
4.1.

Politika in cilji upravljanja s tveganji

Družba GBD BPD je pri svojem poslovanju izpostavljena različnim tveganjem. Namen
celovitega upravljanja s tveganji je optimizacija poslovnih odločitev ter identifikacija in
ustrezno obvladovanje nevarnosti, ki lahko ogrozijo doseganje zastavljenih ciljev za vse
udeležence v poslovnem procesu. Cilj postavitve sistema za upravljanje s tveganji ni
izogibanje vsem tveganjem, temveč njihova identifikacija ter prevzemanje in upravljanje z
njimi v okviru ugotovljene sposobnosti ter pripravljenosti za prevzemanje tveganj. Z
implementacijo učinkovitega sistema upravljanja s tveganji GBD BPD zasleduje sledeče
cilje:
povečanje verjetnosti doseganja postavljenih ciljev,
boljše upravljanje s sredstvi,
hitrejše odzivanje na notranje in zunanje spremembe,
povečanje razumevanja ključnih tveganj in možnih posledic.

4.2.

Organizacija in sistem upravljanja s tveganji

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

4.3. Ugotavljanje, merjenje, ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje
tveganj
GBD BPD d.d. izračunava višino kapitala in izpostavljenosti tveganjem na osnovi določb ZTFI,
na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov, Deligiranje uredbe 2016/957, Uredbe
575/2013, Izvedbene uredbe 680/2014 ter Deligirane uredbe 488/2015.
Družba je investicijsko podjetje z omejenim dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev,
ker ne trguje za lastni račun ter nima dovoljenja za izvajanje prve ali nadaljnje prodaje
finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa, tako da za izračunavanje skupne
izpostavljenosti tveganjem uporablja določila 95. člena (2 točka b.) in 97. člena Uredbe
575/2013 v povezavi z Deligirano uredbo 488/2015.

Skupna izpostavljenost tveganjem
Strategija GBD BPD d.d. na področju tveganj je opredeljena s ciljem minimizacije
potencialnih in dejanskih operativnih škod. Družba obvladuje tveganja 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.
V skladu z Uredbo 575/2013 je skupna izpostavljenost tveganjem enaka količniku med 12,5 in
četrtino stalnih splošnih stroškov iz predhodnega leta, kot jih je izkazovalo zadnje revidirano
letno poročilo, zmanjšano za stroške, ki so povezani z obsegom poslovanja in jih določa
Deligirana uredba 488/2015. Skupna izpostavljenost tveganjem znaša tako 3.311.187,50 EUR.

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 d.d. nima dovoljenja za trgovanje za lasten račun, zato v lastnem portfelju
nima 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. Kapitalska zahteva
za tržno tveganje na 31.12.2018 je nizka in znaša 1.871,30 EUR. Vrednost se multiplicira z
12,5 in tako znaša 23.393,15 EUR.
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Kapitalska zahteva za tržno tveganje po vrstah tveganj na dan 31.12.2018:
Vrsta tveganja
Dolžniški finančni instrumenti
Lastniški finančni instrumenti
Tuje valute
SKUPAJ

v 1.000 EUR
23,3925
0
0
23,3925

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube, ki je posledica dolžnikove nezmožnosti, da
zaradi katerega koli razloga ne izpolni v celoti svoje finančne ali pogodbene obveznosti. Pri
ugotavljanju kreditnega tveganja družba izračunava kreditno tveganje po standardiziranem
pristopu za borznoposredniške.
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.
Skupna izpostavljenost kreditnemu tveganju po standardiziranem pristopu konec decembra
2018 znaša 439.992,18 EUR.
V spodnji tabeli so prikazane vrednosti izpostavljenosti po stopnjah kreditnekvalitete:
v1.000EUR

Utež

0%
20 %
100 %

Kategorije izpostavljenosti
(brez pozicij listinjenja

Netovrednost
izpostavljenosti

Do centralnih bank in države
države
Institucije
Ostale izpostavljenosti

93,130
1.501,229
(992,322-847,376)

Tveganju prilagojena
izpostavljenost

0
295,046
144,946

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.

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.
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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 izračunava količnik likvidnosti prvega in drugega razreda na osnovi Sklepa o
minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških
družb in na osnovi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov v zvezi s 1. in 3. točko
135. člena Zakona o bančništvu in v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in
investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012.
Družba ima opredeljena finančna sredstva in obveznosti, ki jih vključuje v izračun količnika
prvega in drugega razreda. Razmerje med sredstvi in obveznostmi mora vedno znašati
najmanj 1. Pri količniku prvega razreda se upoštevajo sredstva in obveznosti dospele do 30
dni, pri količniku drugega razreda, katerega izračun je informativne narave, pa se upoštevajo
sredstva in dospele ter kmalu dospele obveznosti s preostalo zapadlostjo do 90 dni.
Povprečna vrednost količnika prvega razreda je v letu 2018 znašala 16,5757 odstotnih točk.
Zaradi zakonsko predpisane spremembe izračunavanja v februarju 2017, povprečna vrednost
količnika v letu 2018 ni primerljiva s povprečjem predhodnega leta. Na dan 31.12.2018 je
količnik likvidnosti znašal 44,7576. Količnika likvidnosti sta se bistveno izboljšala po
18.5.2018 zaradi višjih likvidnih sredstev. Vrednost količnika drugega razreda na 31.12.2018
je znašala 11,02 in je informativne narave.
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.

Ostala tveganja
Ostala tveganja družba pokriva v okviru dodatnega zneseka izpostavljenosti tveganju zaradi
stalnih splošnih stroškov. Dodatni znesek izpostavljenosti tveganju zaradi stalnih splošnih
stroškov je enak skupni izpostavljenosti tveganjem zmanjšani za pozicijsko in kreditno
tveganje. Na dan 31.12.2018 je znašal dodaten znesek izpostavljenosti tveganjem
2.847.803,17 EUR.

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.
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4.5.

Kapital in potrebni notranji kapital

Kapital
Kapital borznoposredniške družbe se izračuna kot vsota temeljnega kapitala in dodatnega
temeljnega kapitala in dodatnega kapitala, pri čemer se v skladu z Uredbo 575/2013
upoštevajo odbitne postavke ter razmerja in omejitve med posameznimi sestavinami kapitala
ter učinki.
Kapital GBD BPD d.d. je izračunan kot razlika med navadnim lastniškim temeljnim
kapitalom, ki se poveča za vplačan presežek kapitala. Dodatno se kapital zmanjša za
neopredmetena dolgoročna sredstva.
Tako izračunan kapital za namen kapitalske ustreznosti na dan 31.12.2018 znaša 491.154,98
EUR.

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.
Interna ocena skupne izpostavljenosti tveganjem na dan 31.12.2018 znaša 3.311.187,50 EUR,
interna ocena kapitala znaša 491.155,98 EUR in je enaka višini kapitala izračunani za namen
kapitalske ustreznosti. Količnik skupnega kapitala znaša14,83 odstotnih točk.
POSTAVKE

ZNESEK V EUR

OSNOVNI KAPITAL
REZERVE IN ZADRŽANI DOBIČEK ALI IZGUBA
IZID MED LETOM NEREVIDIRAN
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

447.876,71 €
44.787,67€
0,00 €
-1.509,40 €

SKUPAJ KAPITAL

491.154,98 €

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

439.992,178€
23.392,15 €

DODATNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU ZARADI STALNIH SPLOŠNIH STROŠKOV

2.847.803,17 €

SKUPNA IZPOSTAVLJENOST TVEGANJEM

3.311.187,50 €

KOLIČNIK SKUPNE KAPITALSKE USTREZNOSTI

14,83%

Družba ocenjuje, da je interna ocene kapitala zadostovala za pokritje vseh kapitalskih zahtev
v letu 2018.
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4.6.

Kreditno tveganje nasprotne stranke

Kot sprejemljive vrste kreditnega zavarovanja družba upošteva vrste stvarnega in osebnega
kreditnega zavarovanja. 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 2018 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.

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).
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4.12. Pomembni poslovni stiki
GBD BPD je v letu 2018 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. ima
posredno lastništvo člana upravnega odbora Boris Eržen. Strošek najema poslovnih
prostorov v letu 2018 je do 30.6.2018 znašal 5.000 EUR na mesec.

4.13. Izjava poslovodstva
Začasna upraviteljica GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., v skladu s 60.a členom
ZGD-1 zagotavljam, da je letno poročilo družbe za leto 2018 z vsemi sestavnimi deli, vključno
z navedbami o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1, ZTFI in SRS.
Začasna upraviteljica in zakonita zastopnica družbe v skladu s 110. členom ZTFI-1 in določili
odredbe Agencije za trg vrednostnih papirjev številka 06011-27/2018-9 izjavljam, po svojem
najboljšem vedenju:
da je računovodsko poročilo družbe GBD BPD za leto 2018 sestavljeno v skladu s SRS
ter daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in
poslovnega izida družbe GBD BPD;
da poslovno poročilo družbe za leto 2018 vključuje pošten prikaz razvoja in izidov
poslovanja družbe ter njenega finančnega poslovanja, vključno z opisom bistvenih vrst
tveganj, ki jim je GBD BPD izpostavljena.

Kranj, 29.03.2019

Martina Odar
Začasna upraviteljica
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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 BPD) v skladu z določilom petega ostavka 70. člena ZGD-1 podaja izjavo o
upravljanju družbe. Ta izjava o upravljanju se nanaša na obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Začasna upraviteljica družbe GBD BPD izjavljaja, da je Letno poročilo GBD za leto 2018
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 BPD pri poslovanju spoštuje Pravila
Ljubljanske borze ter druge predpise regulatorjev trga vrednostnih papirjev.
Izjava o upravljanju družbe je sestavni del Letnega poročila za leto 2018 in je v okviru Letnega
poročila dostopna na spletnih strani družbe www.gbd.si.
Sistem vodenja in upravljanja GBD BPD zagotavlja usmerjanje in zaradi odredbe ATVP v teku
od 12.10.2018 nekoliko odstopa od splošnih določil ZTFI-1. Začasna upraviteljica samostojno
vodi, zastopa in predstavlja družbo v pravnem prometu in ni vezana na sklepe skupščine ali
upravnega odbora. Sistem upravljanja postavlja pravila in postopke za odločanje glede
korporativnih zadev družbe. Sistem 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 BPD.
Družba je v letu 2017 sprejela notranji akt: Korporativna kultura ter kodeks ravnanja in etike
in je dostopen na www.gbd.si (pogoji poslovanja).
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
BPD 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,
se zagotavlja skladnost poslovanja,
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-

se v okviru notranje revizije redno opravljajo pregledi sistema notranjih kontrol in
upravljanja s tveganji,
se izvajajo dejavnosti na področju informacijskega sistema,
se spremlja delovanje zaposlenih.

Notranjo kontrolo v družbi se izvaja v skladu s Sistemom notranjih kontrol, za njihovo
izvajanje je odgovorno vodstvo družbe. Ustreznost delovanja notranjih kontrol v okviru
informacijskega sistema letno preverja pooblaščeni zunanji revizor.
Sistem upravljanja s tveganji GBD BPD je opisano v 4. poglavju Letnega poročila družbe.
Podatki o lastništvu družbe so objavljeni v letnem poročilu GBD BPD v točki 1.5. pod
Lastniško strukturo. Delničarjem družba ne zagotavlja posebnih kontrolnih pravic, pravice
delničarjev izhajajo iz lastništva delnic. Pomembno neposredno in posredno imetništvo
vrednostnih papirjev družbe v smislu doseganja kvalificiranega deleža, kot ga določa Zakon o
prevzemih: na 31. 12. 2018 so imetniki kvalificiranih deležev, kot ga določa Zakon o
prevzemih, Boris Eržen s 47.605 delnicami oz. 23,92 % , Andrej Grzetič s 36.000 delnicami oz.
18,09 %, Zoran Klemenčič s 36.016 delnicami oz 18,10 %, Štern d.o.o. s 16.763 delnicami oz
8,42 %, Ani Klemenčič s 13.875 delnicami oz 6,97 %, Klemenčič Jan z 18.008 delnicami
oziroma 9,05 % in Marija Aleš s 11.736 delnicami oz. 5,9 %.
Pravila imenovanja in zamenjave članov upravljalnega organa družbe so določena v Politiki
izbora in imenovanja primernih kandidatov upravljalnega organa ter Statutu družbe.
Skupščina delničarjev, kot najvišji organ družbe, ima pristojnosti, ki temeljijo na določilih
ZGD-1 in statuta družbe. V letu 2018 se je skupščina sestala štirikrat, pristojnosti skupščine
in pravice delničarjev pa so opredeljene z zakoni, ki veljajo za GBD BPD in statutom družbe
ob ob dodatnih določilij odredbe ATVP, ki velja za GBD BPD.
Predstavitev organa vodenja in nadzora in njegovih komisij je opisana v 1.2. točki Letnega
poročila družbe. Upravni obor komisij upravnega odbora ni imenoval, zato njihove funkcije
opravljajo neizvršni člani upravnega odbora. O svojem delu poročajo upravnemu odboru. Ko
nastopajo v funkciji komisij ne odločajo o vprašanjih, ki so v izključni pristojnosti upravnega
odbora. Člani upravnega odbora, zadolženi za posamezne naloge komisij, pripravljajo
predloge sklepov upravnega odbora, skrbijo za njihovo izvršitev in opravljajo druge strokovne
naloge.

Kranj, 29.03.2019
Martina Odar
Začasna upraviteljica
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5. RAČUNOVODSKO POROČILO
GBD BPD d.d.
ZA POSLOVNO LETO 2018
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REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI GBD GORENJSKE BORZNOPOSREDNIŠKE
DRUŽBE D.D.
BILANCA STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2018
(v EUR)

31.12. 2018

31.12. 2017

1.509

7.107

1.878
0
0

23.398
55.044
89.041

3.387

174.590

134.941

342.533

18.002
1.501.369

193.832
121.986

1.654.312

658.351

2.016

8.251

SKUPAJ SREDSTVA

1.659.716

841.192

Zunajbilančna sredstva

1.424.511

339.255.323

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve

Neopredmetena sredstva
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne finančne naložbe,razen posojil
Dolgoročna posojila
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek

1.509

7.107

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

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
Kratkoročna posojila

91.941
43.000

Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
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BILANCA STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2018 –
NADALJEVANJE
(v EUR)

31.12. 2018

31.12. 2017

447.877

830.412

44.787
-

83.041
-

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital

Osnovni kapital
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

447.877
-

Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Revalorizacijske rezerve
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti

830.412
-

(1.035)

(7.062)

788.650

(420.789)
-

1.280.279

485.602

200.000

43.007

-

-

-

-

176.759

100.000
202.632

176.759

302.632

2.678

9.951

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.659.716

841.192

Zunajbilančne obveznosti

1.424.511

339.255.323

Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta

Rezervacije in dolgoročne pasivne
časovne razmejitve

Rezervacije
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

200.000
-

43.007
-

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

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

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2018

(v EUR)

2018

2017

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

342.366

1.289.865

2.046.281

33.567

Stroški blaga, materiala in storitev

(480.898)

(692.075)

(12.984)
(467.914)

(18.033)
(674.042)

(352.270)

(552.818)

(29.774)

(34.509)

(17.593)
(1.761)

-

(4.333)

Drugi poslovni odhodki

(209.205)

(10.583)

Poslovni izid iz poslovanja

1.316.501

33.447

5.558

7.733
-

Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela

Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela

(268.359)
(23.921)
(19.597)
(40.391)

Odpisi vrednosti

Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

Finančni prihodki iz deležev

Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
Finančni prihodki iz drugih naložb
Finančni prihodki iz danih posojil

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz izdanih obveznic
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
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(10.420)

-

5.558

(433.072)
(38.462)
(31.508)
(49.776)
(30.176)

7.733

3.532

3.441

92

-

417
-

230
-

(6.826)
(2.275)
-

(1.264)
(1.178)
-

3.440

417

(2.275)

3.441

230

(1.178)
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Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

(11.690)
-

(23.797)
-

(11.465)
(225)

(23.761)
(36)

(11.285)

(14.835)

13.792
(4.899)

46
(157)

Davek iz dobička
Odloženi davki

(133.105)
(89.041)

(2.955)
89.041

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

1.091.962

104.588

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih
obveznosti
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

Poslovni izid iz financiranja
Drugi prihodki
Drugi odhodki

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE OD JANUARJA
DO 31. DECEMBRA 2018
(v EUR)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

2018
1.091.962

2017
104.588

Spremembe rezerv za prevrednotenje finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

1.454
4.573
1.097.989

(1.782)
102.806
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IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO
31. DECEMBRA 2018

(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
Izdatki za vračilo kapitala
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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2018

2017

2.580.447
82.222

1.275.458
2.097.007

(557.566)
(381.424)
(82.903)
(60.798)

(639.569)
(578.037)
(2.197.851)
(40.114)

1.579.978

(83.106)

3.853
8.119
205.494

10.423
116.979

(917)

(3.554)
(313.843)

216.549

(189.995)

-

100.000

(13.832)
(100.000)
(303.312)

-

(417.144)
1.501.369
1.379.383
121.986

100.000
121.986
(173.101)
295.087
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PRILOGE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
PRILOGA 1
POSREDNIŠKO POSLOVANJE
priloga k bilanci stanja na dan 31.12.2018

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

6

del 148

do obračunskega računa BPD

7=8+9+10

del 148

do kupcev finančnih instrumentov strank

4

5

15.360

9.152.243

8.759

830.546

5.428

360.248

276

7.002

5.152

353.246

0

437.366

3.331

32.932

8

do oseb v Sloveniji

0

0

9

do oseb v EU izven Slovenije

0

0

10

do oseb v tujini

3.331

32.932

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

del 147

do računov deviznih sredstev strank
Terjatev računov deviznih sredstev
strank

0

0

19

564

do strank

19

564

0

0

19

564

0

0

0

0

6.582

8.321.133

0

4.926.050

6.582

3.395.083

14

do povezanih strank

15

do drugih strank

16

do kupcev finančnih instrumentov strank
do transakcijskega računa za sredstva
strank

17
18=19+20

Denarna sredstva strank
Denarna sredstva strank na
transakcijskem računu

19

116

za sredstva strank(EUR)

20

118

Devizna sredstva strank na računih
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25=26+37

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti transakcijskega računa za
sredstva strank

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

del 247

do strank

15.360

9.152.243

5.447

5.724.229

0

5.515.961

28

do povezanih strank

0

22.573

29

do drugih strank

0

5.493.388

0

16.560

0

0

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

5.447

191.708

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

9.913

3.428.014

do strank

9.913

3.428.014

0

7.704

9.913

3.420.310

0

0

0

0

0

0

0

0

1.424.511

339.155.323

1.424.511

319.175.782

0

19.979.541

0

0

1.424.511

339.155.323

do povezanih strank

40
41=42+43

do oseb v tujini
do transakcijskega računa za sredstva
BPD

del 248

42

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

43
44

do oseb v tujini
do transakcijskega računa za sredstva
strank

45

ZUNAJBILANČNA EVIDENCA
Finančni instrumenti strank ločeno po
storitvah

46
47
48
49

999

izvrševanje naročil
gospodarjenje s finančnimi
instrumenti
posredovanje naročil
SKUPAJ NETO SREDSTVA STRANK
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PRILOGA 2
PORAVNALNO POSLOVANJE
priloga k bilanci stanja na dan 31.12.2018

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

0

453.926

Terjatve obračunskega računa BPD

0

453.926

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

0

0

16.560

0

437.366

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

0

453.926

Obveznosti obračunskega računa BPD

0

453.926

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

0

0

0

437.366

0

16.560
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PRILOGA 3
PRILOGA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
za obdobje od 1.1. do 31.12.2018

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

4

5

348.253

1.299.593

211.891

731.943

0

0

99.526

379.516

0

0

3

Posredovanje naročil

4

Izvrševanje naročil

5

Neto trgovanje za svoj račun

6

Gospodarjenje s finančnimi instrumenti

112.365

352.427

7

Investicijsko svetovanje

0

0

0

0

0

0

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

112.660

413.078

13

Vzajemno priznane finančne storitve

17.815

144.844

14

Dodatne finančne storitve
Prihodki, povezani z zmanjšanjem
oslabitev in rezervacij

0

0

5.887

9.728

B. ODHODKI

162.056

288.969

Odhodki iz storitev v zvezi s finančnimi

158.323

284.636

16

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

117.253

187.399

17

organizacijami
Odhodki v zvezi z borzo vrednostnih
papirjev in

29.259

74.161

18

njej podobnimi organizacijami
Odhodki v zvezi z organizacijami, ki
opravljajo

11.811

23.076

19

plačilni promet
Odhodki, povezani s povečanjem
oslabitev in

3.733

4.333

8=9+10+11
9
10

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

rezervacij
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Izjava poslovodstva
Začasna upraviteljica potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto končano na dan 31.
decembra 2018 na straneh od 32 do 42 in uporabljene računovodske usmeritve, pojasnila k
računovodskim izkazom ter priloge in razkritja na straneh od 44 do 68.
Začasna upraviteljica potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno
uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po
načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično in
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2018.
Uprava (začasna upraviteljica in do 12.10.2018 izvršna direktorja) je odgovorna tudi za
ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in
drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na podlagi
predpostavke časovne omejenosti poslovanja, ki temelji na skupščinskem sklepu o likvidaciji
družbe, s pogoji, ki ob zaključku leta še niso bili izpolnjeni, po predvidevanjih pa bodo do
polletja 2019.
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let po poteku leta, v katerem je bilo potrebno davek
odmeriti, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne
obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova davka od dohodka pravnih
oseb ali drugih dajatev. Poslovodstvo družbe ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko
povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Kranj, 29.03.2019
Martina Odar
Začasna upraviteljica
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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 2018 je bilo v GBD BPD d.d. povprečno
zaposlenih 7,92 delavcev (izračunano iz delovnih ur), na dan 31.12.2018 pa so bili še trije
zaposleni.

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev
Podlaga za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi družbe ter pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na osnovi
SRS in upoštevajo določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi
predpostavke časovne omejenosti poslovanja, ki temelji na skupščinskem sklepu o redni
likvidaciji družbe, s pogoji, ki ob zaključku leta še niso bili izpolnjeni, po predvidevanjih pa
bodo do polletja 2019. Pri sestavi računovodskih izkazov za poslovno leto 2018 je
poslovodstvo presojalo morebitne dodatne slabitve do pričakovanih likvidacijskih vrednosti in
razlike ustrezno pripoznalo v računovodskih izkazih.
Poslovno leto je enako koledarskemu letu. Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih.
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.

Spremembe računovodskih usmeritev in ocen ter popravki napak
Spremembe računovodskih usmeritev
Družba vsa leta stremi k temu, da uporablja iste računovodske usmeritve.V letu 2018 družba
ni spreminjala računovodskih usmeritev.

Spremembe računovodskih ocen
Družba v poslovnem letu 2018 ni spreminjala računovodskih ocen, ki bi pomembno vplivale
na tekoče in prihodnje obdobje.

Popravki napak
Družba v poslovnem letu 2018 ni odkrila ali popravljala napak v računovodskih izkazih, ki bi
pomembno vplivali na tekoče in preteklo obdobje.
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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 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

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.
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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 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.
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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%, 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.
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Drugi poslovni odhodki se nanašajo na oblikovanje posebnih rezervacij za posle v zvezi z
opravljanjem storitev z vrednostnimi papirji, pri katerih borzno posredniška družba jamči
donos v skladu s sklepom o najmanjšem obsegu in načinu izračuna posebnih rezervacij, ki je
bil sprejet na podlagi Zakona o trgu finančnih inštrumentov. Kot drugi poslovni odhodki so
pripoznane tudi rezervacije za tožbene zahtevke iz naslova sodnih sporov, ki še niso
pravnomočno zaključeni.
b) Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Med odhodki za
financiranje so zajeti predvsem stroški danih obresti, odhodki za naložbenje pa imajo naravo
prevrednotovalnih finančnih odhodkov. Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi s
finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s
presežkom iz prevrednotenja kapitala ali kot kapitalske izgube pri odtujitvi finančnih naložb.

Denarni tokovi
Izkaz denarnih tokov družba sestavlja po neposredni metodi (različici I), ki razkriva glavne
vrste kosmatih prejemkov in kosmatih izdatkov. Podatki za izkaz denarnih tokov so črpani iz
transakcijskega računa.

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.
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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.

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

Gibanje neopredmetenih sredstev
Premoženjsk
e pravice
(v EUR)

Druga
neopredmete
na sredstva

Neopredmetena
sredstva v
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2017

14.029

35.828

-

49.857

Pridobitve
Odtujitve in odpisi

1.250

-

-

1.250

-

-

-

-

15.279

35.828

-

51.107

31. decembra 2017

7.009

35.741

-

42.750

Amortizacija v letu
Odtujitve in odpisi
Oslabitve

3.597

87

3.684

3.164

-

3.164

31. decembra 2018

13.770

35.828

49.598

7.020
1.509

87
0

31. decembra 2018
Nabrani popravek
vrednosti

Neodpisana vrednost
31. decembra 2017
31. decembra 2018

0
0

7.107
1.509

V letu 2018 so se neopredmetena sredstva zmanjšala za neto 5.598 EUR po neodpisani
vrednosti. K zmanjšanju je največ prispevala slabitev NOS v višini 3.164 zaradi predvidene
likvidacije podjetja v letu 2019.
Amortizacija neopredmetenih sredstev, vključena v stroške poslovanja, je bila v letu 2018
obračunana v višini 3.684 EUR (2017: 3.677 EUR). Pretežno se je nanašala na programsko
opremo in licence. Pridobitve so bile v višini 1.250 EUR.
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev

(v EUR)
Nabavna vrednost
31. decembra 2017
Pridobitve
Odtujitve in odpisi
Prenos iz OS v pridobivanju
31. decembra 2018

Druge
napreve in
oprema

Drobni
inventar
in oprema

Skupaj

596.210

58

-

596.268

861
(110.534)

-

-

861
(110.534)

-

-

486.538

58

-

486.596

572.812
6.736
(109.318)
14.429
484.659

58
58

-

572.870
6.736
(109.318)
14.429
484.717

23.398
1.877

0
0

0
0

23.398
1.877

Nabrani popravek vrednosti
31. decembra 2017
Amortizacija v letu
Odtujitve in odpisi
Oslabitve
31. decembra 2018

Osnovna
sredstva v
pridobivanju

Neodpisana vrednost
31. decembra 2017
31. decembra 2018

V letu 2018 so se opredmetena osnovna sredstva zmanjšala za neto 21.521 EUR po
neodpisani vrednosti. K zmanjšanju je prispevala obračunana amortizacija v višini 6.736 EUR
(2017: 24.498EUR), oslabitev sredstev zaradi predvidene likvidacije družbe v letu 2019 v višini
14.429 EUR in prodaja pisarniške opreme v višini 1.216 EUR. Povečanje pa je iz naslova
nakupa opreme v vrednosti 861 EUR.
Vsa opredmetena osnovna sredstva družbe so bremen prosta. Družba nima sredstev v
finančnem najemu.

50

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

Dolgoročne poslovne terjatve
(v EUR)
Druge dolgoročne poslovne terjatve
Oslabitev dolgoročnih poslovnih terjatev
Skupaj

31.12.2018

31.12.2017

210.505
-210.505

265.548
-210.505

0

55.044

Osnovno vplačilo v jamstveni sklad pri Klirinško depotni družbi se je v letu 2018 odpravilo za
neto 55.044 EUR.
Družba med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami izkazuje terjatev do Moje delnice BPH d.d. v
stečaju v višini 210.505 EUR, ki je nastala kot posledica zakonsko zahtevanega vplačila
zaradi aktiviranja jamstvene sheme za zajamčene terjatve vlagateljev Moje delnice BPH d.d. v
stečaju v letu 2016. Terjatev je 100 odstotno oslabljena, družba sodeluje z drugimi člani in
sodeluje v upniškem odboru. Z zvezi s to zadevo je bil v letu 2017 zamenjan stečajni upravitelj
in zahtevana dodatna finančna in pravna revizija, ki bo osnova za nadljne aktivnosti za
poplačilo prednostnih upnikov-vplačnikov v jamstveno shemo, ki imajo prizano in potrjeno
terjatev v v stečajnem postopku. Družba ima tako posredno priznano prednostno pravico do
zastave 5.510 NIKN, kar še ni možno realizirati.

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

31.12.2018

31.12.2017

91.941

299.533

43.000
134.941

43.000
342.533

Stanje kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2018 je znašalo 91.941 EUR in je
predstavljalo naložbe v obveznice, ki so merjene po pošteni vrednosti prek kapitala.
Stanje danih kratkoročnih posojil je na dan 31.12.2018 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 že 100 odstotno oslabila v preteklih letih.
Pri obveznicah se je višina rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti v okviru
kapitala povečala za 1.454 EUR in znaša na dan 31.12.2018 – 1.035 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 31.12.2017
Povečanja
Nakupi fin. naložb, nova posojila
Zmanjšanja
Prodaja fin. naložb, odplačila posojil
Prevrednotenje na pošteno vrednost prek
kapitala
Stanje 31.12.2018
Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2017
Povečanja
Slabitev vrednosti
Stanje 31.12.2018
Čista vrednost 31.12.2017
Čista vrednost 31.12.2018

Posojila
Skupaj

299.533

69.400

368.933

-

-

-

(209.046)

-

(209.046)

1.454
91.941

69.400

1.454
161.341

-

26.400

26.400

-

26.400

26.400

299.533
91.941

43.000
43.000

342.533
134.941

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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31.12.2018

31.12.2017

53.501
610
1.054
1.010
0
5.448

54.135
610
2.268
2.342
0
191.704

7.007
7.007

7.007
7.007

16.034
16.034
60.712
52.574
(126.763)

12.594
12.594
66.032
52.574
(142.249)

18.002

193.832
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Sredstva družbe, ki so bila na dan 31.12.2018 izkazana kot kratkoročne terjatve do računa
strank na osnovi zaračunane provizije, znašajo 5.448 EUR (2017: 191.704 EUR). Družba je
imela na dan 31.12.2018 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)

31.12.2018

31.12.2017

142.249

153.234

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

6.289

4.333

(119)
(21.656)

(6.575)
(8.743)

Stanje 31.12.

126.763

142.249

Stanje popravkov vrednosti kratkoročnih terjatvah iz naslova oslabitev je na dan 31.12.2018
znašalo 126.763 EUR. Popravki terjatev v breme poslovnega izida so v letu 2018 znašali 6.289
EUR, izterjanih pa je bilo za 119 EUR terjatev. Dokončno se je odpisalo za 21.656 EUR
terjatev.
STAROSTNA STRUKTURA TERJATEV
(v EUR)
Nezapadlo
Zapadlo do:
- 30 dni
- 60 dni
- 90 dni
- 180 dni
- 360 dni
- nad 360 dni
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31.12.2018

31.12.2017

7.056

174.468

137.709

919
625
3.265
5.075
3.637
148.092

144.765

336.081
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Denarna sredstva
(v EUR)

31.12.2018

31.12.2017

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

1.494.616
6.095

2.105
63.072

658

56.809

Skupaj

1.501.369

121.986

Družba je imela dne 31.12.2018 denarna sredstva v višini 1.501.369 EUR
Družba nima dogovorjene samodejne zadolžitve na transakcijskem računu.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
(v EUR)

31.12.2018

31.12.2017

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki

242
1.774

5.000
3.251

Skupaj

2.016

8.251

Prihodki iz naslova zatečenih obresti od obveznic na dan 31.12.2018 znašajo 1.774 EUR (2017:
3.251 EUR), stroški zavarovanj, ki se nanašajo na prihodnje obračunsko obdobje pa 242 EUR.

Kapital
Osnovni kapital GBD BPD znaša 447.877 EUR in je razdeljen na 199.000 kosovnih delnic. Vse
so redne delnice z oznako GBDR. V letu 2018 je bilo izvedeno zmanjšanje osnovnega kapitala
za 382.535 EUR, po sklepu skupščine, z namenom pokrivanja izgube iz preteklih let.
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 nima sprejetega sklep o odobrenem kapitalu.
Pogojno povečanje osnovnega kapitala
Statut družbe GBD BPD ne vsebuje določb o pogojnem povečanju osnovnega kapitala.
Rezerve iz dobička predstavljajo zakonske rezerve, ki znašajo 44.788 EUR. V letu 2018 so se
zmanjšale za 38.254 EUR.
Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti so negativne in znašajo 1.035 EUR.
Nanašajo se na vrednotenje finančnih naložb na pošteno vrednost.
Gibanje kapitala v obravnavanem obdobju prikazuje izkaz gibanja kapitala v točki Revidirani
računovodski izkazi družbe GBD BPD.
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Ugotovitev čistega dobička poslovnega leta 2018
Uprava GBD BPD d. d. ugotavlja, da je za poslovno leto 2018 ugotovljen čistidobiček v višini
1.091.962 EUR.

Razporeditev čistega dobička poslovnega leta 2018
(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. 2018
1.091.962
-

31.12. 2017
(420.789)
-

(303.312)

788.650
(420.789)

Na dan priprave računovodskih izkazov družba izkazuje bilančni dobiček poslovnega leta
2018 v višini 788.649,98 EUR. O razporeditvi bilančnega dobička bo odločala skupščina na
predlog upravnega odbora in izvršnih direktorjev.
Kapital delniške družbe GBD BPD d.d. je na dan 31.12.2018 znašal 1.280.279 EUR, kar
pomeni, da je knjigovodska vrednost delnice GBD BPD d.d. na ta dan znašala 6,43 EUR
(količnik med kapitalom in celotnim številom izdanih delnic družbe z oznako GBDR, to je
199.000 delnic) oz. 6,44 EUR (količnik med kapitalom, ki je zmanjšan za rezervo, nastalo
zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti in celotnim številom izdanih
delnic).

55

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

Gibanje rezervacij

(v EUR)

Jubilejne nagrade
odpravnine
Rezervacije za Posebne
ob upokojitvi
reorganizacijo rezervacije

Skupaj

Stanje 31. decembra 2017
Spremembe v letu:
Oblikovanje
Poraba
Odprava

39.377

-

3.630

43.007

(39.377)

200.000
-

(3.630)
-

200.000
(3.630 )
(39.377)

Stanje 31. decembra 2018

0

200.000

0

200.000

Stanje rezervacij je bilo na dan 1. 1. 2018: 43.007 EUR, odpravile so se rezervacije v višini
39.377 EUR, porabile v višini 3.630 EUR in oblikovale v višini 200.000 EUR. Končno stanje znaša
200.000 EUR.
Družba je imela na dan 1.1.2018 oblikovane posebne rezervacije za posle v zvezi z
opravljanjem storitev z vrednostnimi papirji, pri katerih jamči strankam donos, in sicer v višini
3.630 EUR. Rezervacije so se porabile, ker je prišlo do izplačila stranki.
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se v letu 2018 odpravile, zaradi
zmanjšanja zaposlenih in predvidene likvidacije družbe v l. 2019 se ocenjuje, da niso več
potrebne. Porab ni bilo.
Oblikovane so bile rezervacije za reorganizacijo v višini 200.000 EUR, zaradi predvidene
likvidacije družbe v letu 2019, podlaga pa je načrt reorganizacije.

Kratkoročne poslovne obveznosti
(v EUR)

31.12. 2018

31.12. 2017

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

8.852
600

84.284
20.020

21.397
136.588
377
9.544
1.000

9.087
57.718
28.044
1.756
21.744
1.600

Skupaj

176.759

202.632

Kratkoročne poslovne obveznosti v višini 176.759 EUR se nanašajo na kratkoročne obveznosti
do dobaviteljev v znesku 8.852 EUR, na obveznosti do zaposlenih v višini 21.397 EUR, do
državnih in drugih inštitucij 136.588 EUR, do financerjev 377 EUR in druge kratkoročne
poslovne obveznosti v znesku 9.544 EUR.
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Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
(v EUR)

31.12. 2018

31.12. 2017

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki

566
2.112

7.839
2.112

Skupaj

2.678

9.951

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

31.12. 2018

Vrednostni papirji strank na posredovanju – doma
Vrednostni papirji strank na posredovanju – tujina
Vrednostni papirji strank na gospodarjenju – doma
Vrednostni papirji strank na gospodarjenju – tujina
Dane garancije in jamstva
Skupaj

1.424.511

1.424.511

31.12. 2017
294.893.427
24.282.355
886.179
19.093.362
100.000
339.255.323

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. 2018 ni imela zastavljenih vrednostnih papirjev v breme GBD BPD d. d.,
ki bi jih evidentirala zunajbilančno.

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

2018

2017

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

329.675
11.061
1.630

1.269.290
20.575
0

Skupaj

342.366

1.289.865

Prihodki od prodaje storitev na domačem in tujem trgu s nanašajo na storitve borznega
posredovanja v višini 99.526 EUR (2017:379.516 EUR), na storitve gospodarjenja z
vrednostnimi papirji v višini 112.365 EUR (2017: 352.427 EUR), na pomožne investicijske
storitve kot vodenje računov vrednostnih papirjev, ležarine in podobno v višini 112.660 EUR
(2017: 413.078 EUR) in na dodatne finančne storitve v višini 17.815 EUR (2017: 144.844 EUR).
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DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
(v EUR)

2018

2017

Prihodki od odprave in porabe dolgoročnih rezervacij
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki:
- izterjane odpisane terjatve
- odpis obveznosti in ostali prevrednotovalni prihodki

35.844
1.996.604

3.153
-

4.848
8.986

6.575
23.839

Skupaj

2.046.281

33.567

Družba je v letu 2018 ustvarila druge poslovne prihodke v višini 2.046.281 EUR (2017: 33.567
EUR). Največji delež predstavlja prodaja dejavnosti družbe banki BKS.
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

2018

2017

12.984
467.914

18.033
674.042

268.359
23.922
19.597
40.392

433.072
38.462
31.508
49.776

10.420

30.176

17.593

-

1.761
202.983
6.223

4.333
10.583

1.072.147

1.289.985

V strukturi stroškov predstavljajo stroški materiala in storitev 45 odstotkov, sledijo stroški
dela s 33 odstotki, stroški amortizacije in popravki vrednosti sredstev s 3 odstotki vseh
stroškov in drugi stroški z 19 odstotki. Stroški storitev se nanašajo na stroške KDD, borzne
provizije in bančne stroške v višini 158.324 EUR (2017: 288.386 EUR), na stroške vzdrževanja
programske opreme in osnovnih sredstev v višini 41.328 EUR (2017: 81.776 EUR), stroški
sejnin UO 19.191 EUR (2017: 35.094 EUR), na stroške najemnine (poslovni najem) v višini
43.500 EUR (2017:60.000 EUR) in na druge stroške.
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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 64. in 65. strani
Letnega poročila.

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

2018

2017

5.558

7.733

-

-

3.440
92

3.441
-

417

230

9.507

11.404

Družba je v letu 2018 ustvarila za 9.507 EUR finančnih prihodkov (2017: 11.404 EUR), od tega
se glavnina nanaša na prodane obveznice in zatečene obresti iz naslova obveznic, in sicer
5.558 EUR (2017: 7.733 EUR), sledijo prihodki iz naslova obresti od danih posojil 3.440 EUR
(2017: 3.441 EUR).

Finančni odhodki
(v EUR)

2018

2017

6.826

1.264

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

2.275

1.178

11.465
225

23.761
36

Skupaj

20.792

26.239

Družba je v letu 2018 realizirala za 20.792 EUR finančnih odhodkov (2017: 26.239 EUR), od
tega se pretežni del 55 odstotkov nanaša na odhodke iz naslova negativnih obresti za
denarna sredstva pri Banki Slovenija, NLB in KDD, Fintech Group Bank a.g., ki so znašali
10.205 EUR (2017: 23.761 EUR).
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Drugi prihodki in odhodki
DRUGI PRIHODKI
(v EUR)

2018

2017

Subvencije, dotacije
Prejete odškodnine in kazni
Ostali prihodki

13.792

46

Skupaj

13.792

46

(v EUR)

2018

2017

Ostali odhodki

4.899

157

Skupaj

4.899

157

DRUGI ODHODKI

Davek od dohodka pravnih oseb in odloženi davki
(v EUR)

2018

2017

1.314.108
(133.105)
(89.041)
10%
17%

18.502
(2.955)
89.041
16%
-465%

2.411.946
(1.097.838)
1.314.108

1.334.882
(1.316.381)
18.502

(742.618)
129.064

(32.023)
29.072

Davčna osnova

700.554

15.551

Davek od dohodka pravnih oseb 19 % (2017: 19 %)

133.105

2.955

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Odloženi davki
Efektivna stopnja obdavčitve po davčnem obračunu
Efektivna stopnja obdavčitve po odhodkih za davek
Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Računovodski dobiček ali izguba
Zmanjšanje davčne osnove in olajšave
Povečanje davčne osnove

Družba je za leto 2018 ugotovila računovodskidobiček pred obdavčitvijo v višini 1.314.108
EUR, po zmanjšanjih in povečanjih davčne osnove pa davčna osnova za leto 2018 znaša
700.554 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

31.12.2017

Odloženi davki
preko rezerv
za
prevrednotenje

0
0
0

-

89.041
0

(89.041)
89.041

-

31.12.2018
0
0
0
0
0

Uprava družbe je v letu 2017 na osnovi projekcij poslovanja do leta 2020 in v 2018 sklenjene
Pogodbe o prenosu investicijskih storitev po 159. členu na BKS Bank ocenila, da bo na
razpolago obdavčljiv dobiček, ki bo omogočal pokritje neizrabljenih davčnih izgub, zato se je
odločila, da se vzpostavi terjatev iz naslova odloženih davkov.
V dobro poslovnega izida 2017 so bile oblikovane odložene terjatve za davek v vrednosti
89.041 EUR, in sicer iz naslova polovice neizkoriščene davčne izgube iz preteklih let, ki je na
dan 31.12.2017 znašala 937.270 EUR. V letu 2018 pa je terjatve v celoti odpravila.

Zaposleni
V letu 2018 je bilo v GBD BPD d.d. povprečno zaposlenih 7,92 delavcev, leto poprej pa 15,06
delavcev (izračunano iz delovnih ur).
Družba je imala na dan 31.12.2018 3 zaposlene s VII. 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 2018:
Creinainvest d.o.o.
NUFIN d.o.o.,
Max fin d.o.o.
INVEST AB d.o.o.
INVEST ABC d.o.o.
Divida d.o.o.
Žično pletilstvo Robert Aleš s.p. izdelava in montaža žičnih mrež
GBD Nepremićnine 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 so v letu 2018 štele za povezane osebe tudi:
Predsednik oz. predsednica upravnega odbora in člani upravnega odbora
družbe: Anica Klemenčič, Boris Eržen, Marija Aleš , in Jan Klemenčič ;
izvršna direktorja družbe oziroma za časna upraviteljica družbe: Urban Belič,
Hermina Krt in Martina Odar;
ožji družinski člani navedenih;
delničarji nad 5 % – fizične osebe: Ani Klemenčič, Zoran Klemenčič, Franc
Skodlar, Andrej Grzetič, Boris Eržen, Marija Aleš, Jan Klemenčič.
Pri prometu s povezanimi družbami GBD BPD d. d. ne zaznava pomembnejših transakcij,
razen stroškov najema poslovnega prostora družbi Creinainvest, d.o.o., Kranj v višini
43.500 EUR (2017: 60.000 EUR).
Posojila do povezanih oseb letu 2018 se niso spreminjala. Družba izkazuje 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. Kratkoročno posojilo
povezani osebi Mariji Aleš v višini 7.000 EUR je v celoti zapadlo 30.6.2016, poleg tega je
odprta terjatev do nje še iz naslova prodaje vrednostnih papirjev iz leta 2012 v višini 7.507
EUR.
Dana posojila in terjatve do povezanih družb in oseb se izterjujejo, za posojilo družbe Nufin
d.o.o je bila dana izvršba. Ostala posojila do povezanih oseb, ki niso zavarovana, so bila
100 odstotno oslabljena v breme poslovnega izida poslovnega leta 2016 skupaj z
zamudnimi obrestmi.

Prejemki zaposlenih po kolektivni pogodbi in oseb s posebnim statusom
Delavci po
kolektivni pogodbi

(v EUR)

Poslovodstvo

Upravni odbor

Skupaj

Prejemki v bruto
znesku:
V letu 2018
V letu 2017

224.777
411.660

94.457
100.601

18.370
35.943

337.604
548.204

Sestava upravnega odbora družbe je bila v letu 2018 naslednja:
Marija Aleš, predsednica UO do 14.2.2018;
Martina Odar, namestnica predsednice UO (do 14.2.2018);
Boris Eržen, član do 3.10.2018 in od 5.11.2018 dalje;
Anica Klemenčič, namestnica predsednice od 14.2.2018 in predsednica UO od
13.11.2018
Hermina Ker, članica UO do 20.6.2018
Urban Belič, član UO do 20.6.2018.
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Sestava upravnega odbora družbe na dan 31.12.2018 naslednja:
Anica Klemenčič, predsednica UO
Jan Klemenčič, podpredsednik UO
Boris Eržen, član.
Bruto prejemki upravnega odbora so v letu 2018 znašali 18.370 EUR, in sicer:
Boris Eržen: 5.020 EUR,
Marija Aleš: 1.375 EUR,
Andrej Grzetič: 825 EUR,
Jan Klemenčič: 1.620 EUR,
Anica Klemenčič: 4.787 EUR,
Martina Odar: 1.031 EUR,
Hermina Krt: 1.856 EUR,
Urban Belič: 1.856 EUR.
Izvršni direktorji družbe so bili v letu 2018 naslednji:
Mag. Urban Belič in mag. Hermina Krt do 11.10.2018, od 12.10.2018 družbo samostojno vodi
začasna upraviteljica Martina Odar.
Izvršni direktorji so za svoje delo po pogodbi v letu 2018 prejeli skupaj 94.457 EUR, in sicer:
Urban Belič: 41.666 EUR bruto plače, 632 EUR regresa, 2.474 EUR povračila stroškov
prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela ter potnih stroškov;
Hermina Krt: 41.571 EUR bruto plače, 632 EUR regresa, 1.507 EUR povračila stroškov
prehrane med delom ter potnih stroškov;
Martina Odar (izplačila za obdobje od 12.10.2018 - upoštevan samo dodatek za
vodenje družbe): 5.250 EUR bruto plače, 725 EUR povračila potnih stroškov.
Bivši izvršni direktor Boštjan Nardin je od družbe terjal odpravnino zaradi poteka mandata v
letu 2016 višini 12.663 EUR bruto, strošek v tej zgornji višini je bil pripoznan kot obveznost do
zaposlenih v letu 2016. V zvezi z višino izplačila odpravnine je potekal spor pred Delovnim in
socialnim sodiščem v Kranju, ki se je v letu 2018 zaključil. Na podlagi sklepa sodišča je bila
Boštjanu Nardinu izplačana odpravnina v višini 8.441 EUR bruto.
Bivša izvršna direktorica Martina Odar ima neizplačano odpravnino za mandatno obdobje od
leta 2012 do 2016 za prenehanje mandata v višini 4.000 EUR bruto, strošek je pripoznan kot
obveznost do zaposlenih v letu 2016 in se v letu 2018 ni izplačal.
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PRILOGE
PORTFELJ NALOŽB GBD BPD D.D. V VREDNOSTNE PAPIRJE NA DAN 31.12.2018
VP

Izdajatelj

TipPapirja

GBDR
RS63
RS75
SKUPAJ

GBD BPD d.d.
REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA

Lastne delnice
3) obveznice
3) obveznice

Količina

Cena

18.957
33
50

Vrednost

Delež v %

16 303.312
112,70 37.191
109,50 54.750
395.253

76,74
9,41
13,85
100,00%

* tržna vrednost glavnice
(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

91.941
3.387
18.002
43.000
1.501.369
2.016
1.659.715

ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIKI GBD BPD D.D. NA DAN 31.12.2018

2

Ime oziroma firma
odvisnega
borznoposredniškega
zastopnika
INVEST AB D.O.O.

KAPUCINSKI TRG 8, 4220 ŠKOFJA LOKA

3

DA-MA-FIN d.o.o.

MIKLOŠIČEVA ULICA 5, 2250 PTUJ

Zap.
št.

Naslov oziroma sedež
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Število
podružnic
OBPZ po 31.
členu ZGD1
0
0
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PRILOGA K POSLOVNEMU POROČILU ZA OBDOBJE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Zap. št.
1
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10=11+1
2
11
12
13
14
15
16
17
18

Kazalec

V
obračunskem
obdobju

Zadnji dan
obračunskeg
a obdobja

Zadnji dan
prejšnjega
poslovnega
leta

2

3

4

5

219

9.036

0

936

0

0

0

0

0

0

3

3

3

13

2

8

1

5

3.311.187

484

14,833%
14,833%
14,833%

12,648%
12,648%
12,648%

87,325%
P

11,638%
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
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v 1000
EUR
Količnik temeljnega kapitala
Količnik skupnega kapitala
Donos na sredstva (razmerje med neto dobičkom in
celotno bilanco BPD)
Podlaga [P=posamična/K=konsolidirana]
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AGREGATNI PORTFELJ STRANK na 31.12.2018

KOLIČINA

CENA v
valuti

VREDNOST v
EUR

DELEŽ V %

delnice PIDov

2.976

2,76

4.199,63

0,295%

redne delnice

450.000

0

0,00

0,000%

BAIP-U-A

ALUMINA AD, KNEŽEVO
BALKAN INVESTMENT FOND AD BANJA
LUKA

delnice PIDov

85

87,35

0,006%

BHTSR

BH TELECOM

redne delnice

2.881

16.203,35

1,137%

BIGFRK3

IF BIG-Investiciona grupa d.d., Sarajevo

delnice IDov

3.754

2.495,21

0,175%

BIRA-R-A

Birač a.d. Zvornik - u stečaju

redne delnice

112.516

0,00

0,000%

BOSP-U-A

PIF BORS INVEST FOND A.D.

delnice PIDov

2.194

2,01
11
1,3
0
2,6

2.916,61

0,205%

BSNFRK2

IF BOSFIN d.d. Sarajevo

delnice IDov

1.311

0,85

569,76

0,040%

BSNLR

BOSNALIJEK D.D.

redne delnice

24.235

10,873%

IF CROBIH FOND d.d. Mostar

delnice IDov

2.723

3.411,01

0,239%

CSHP-U-A

DUIF Kristal Invest a.d.

delnice PIDov

1.174.081

12,5
2,45
0,02

154.889,48

CRBFRK1

12.005,96

0,843%

DBJPR

DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG

redne delnice

459

5,4

1.267,29

0,089%

DEST-R-A

HEMIJSKA IND. DEST. ADTESLIC

redne delnice

4.096

0,19

397,91

0,028%

EIOP-U-A

EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA delnice PIDov

3.021

7,99

12.341,46

0,866%

EKBL-R-A

ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA

redne delnice

13.944

0,06

427,77

0,030%

ELBJ-R-A

ELEKTRO-BIJELJINA AD

redne delnice

32.283

0,08

1.320,48

0,093%

ELDO-R-A
ENISR

ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO

redne delnice
redne delnice

3.161
1.008

0,22
0,84

355,56
432,92

0,025%
0,030%

ENPSR

ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO

redne delnice

45

9

207,07

0,015%

FDSSR

FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.

redne delnice

398

120,1

24.439,65

1,716%

FRTFRK1

IF FORTUNA FOND D.D. BIHAD

delnice IDov

573

0,99

290,04

0,020%

FTRP-U-A

DUIF Kristal Invest a.d.

vzajemni skladi

50.401

10,01

257.953,92

18,108%

HDGSR

HIDROGRADNJA D.D.

redne delnice

576

0,21

61,85

0,004%

HEDR-R-A

HIDROELEKTRANE NA DRINI AD

redne delnice

88.632

0,21

9.516,53

0,668%

HELV-R-A

HIDROELEKTRARNE NA VRBASU AD

redne delnice

31.050

0,25

3.968,90

0,279%

HETR-R-A

HIDROELEKTRARNE NA TREBIŠNJICI AD

redne delnice

48.764

7.479,79

0,525%

INOP-U-A

DUIF Invest nova a.d. Bijeljina

vzajemni skladi

496.051

0,3
0,13

32.971,49

2,315%

INVP-R-A

DUIF Invest nova a.d. Bijeljina

delnice PIDov

559.991

0

0,00

0,000%

JKIP-U-A

PIF JAHORINA KOIN A.D.

delnice PIDov

6.102

1,3

4.055,87

0,285%

JPEMR

JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR

redne delnice

284

24,5

3.557,57

0,250%

JPESR

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO redne delnice

1.634

8.396,28

0,589%

KCPP-U-A

DUIF Kristal Invest a.d.

delnice PIDov

50.725

10,05
0,54

14.005,05

0,983%

METL-R-A

METAL AD GRADIŠKA

redne delnice

6.000

0,07

214,74

0,015%

MIGFRK2

PIF MI-GROUP

delnice IDov

2.768

905,76

0,064%

MMSP-U-A

DUIF Kristal Invest a.d.

vzajemni skladi

50.401

0,64
4

103.078,49

7,236%

NPRFRK2

IF NAPRIJED d.d. Sarajevo

delnice IDov

410

0,84

176,09

0,012%

NTRNRK3

NATRON DD MAGLAJ

redne delnice

848

0,35

151,75

0,011%

29.224

5,05

75.457,07

5,297%

VP

IZDAJATELJ

Tip papirja

ADBP-U-A

POLARA INVEST FOND A.D.

ALUM-R-A

OPTP-U-A

DUIF Kristal Invest a.d.

vzajemni skladi
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PADP-U-A

POLARA INVEST FOND A.D.

delnice PIDov

2.976

0,41

623,86

0,044%

PITZRK1

PIVARA TUZLA D.D.

redne delnice

950

5,93

2.880,36

0,202%

POST-R-A

SRPSKE POŠTE A.D.

redne delnice

10.160

0,08

415,58

0,029%

PPLP-U-A

DUIF Management Solutions

delnice PIDov

9.234

6.137,65

0,431%

PRIP-U-A

PIF PRIVREDNIK A.D.

delnice PIDov

476

423,47

0,030%

PRPFRK2

IF PROF-PLUS d.d.

delnice IDov

2.649

1,3
1,74
3,6

4.875,88

0,342%

PTRL-R-A

Nestro Petrol a.d. Banja Luka

redne delnice

1.474

0,67

504,94

0,035%

PVNFRK3

IF PREVENT INVEST d.d.

delnice IDov

610

3

935,66

0,066%

RFUM-R-A

RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD

redne delnice

18.892

869,34

0,061%

RITE-R-A

R I TE GACKO AD GACKO

redne delnice

99.074

0,09
0,02

1.013,11

0,071%

RMUBR

RMU BANOVIDI DD BANOVIDI

redne delnice

118

18

1.085,98

0,076%

RMUKR

RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST

redne delnice

37

0,7

13,24

0,001%

RNAF-R-A

RAFINERIJA NAFTE AD BOSANSKI BROD

redne delnice

19.550

0,01

99,96

0,007%

RTEU-R-A

RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK

redne delnice

97.010

0,02

992,01

0,070%

RZRVR

RUDNIK ŽELJEZNE RUDE D.D.

redne delnice

321

0,04

6,56

0,000%

SDHTRK1

SODASO HOLDING D.D. TUZLA - v steč.

redne delnice

25

5

63,91

0,004%

SOSOR

SARAJEVO OSIGURANJE D.D.

redne delnice

1.533

6,58

5.157,47

0,362%

SVIPR

IP SVJETLOST DD SARAJEVO

redne delnice

8.250

1,2

5.061,79

0,355%

TLKM-R-A

TELEKOM SRPSKE A.D.

redne delnice

1.488.342

0,83

631.611,06

44,339%

VBOP-U-A

PIF FOND AD BANJA LUKA

delnice PIDov

300

0

0,00

0,000%

VFARR

VELEFARMACIJA D.D.

redne delnice

7.634

0,39

1.522,25

0,107%

VNCARK1

VRANICA D.D.

redne delnice

47

0,1

2,40

0,000%

ZERS-R-A

ŽELJEZNICE RS A.D. Doboj

redne delnice

7

1,25

4,47

0,000%

SKUPAJ

1.424.510,66 100,000%
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