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PREDSTAVITEV DRUŽBE 

Pravnoorganizacijska oblika in sedež družbe 

KDD - Centralna klirinško depotna družba, delniška družba, Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) je bila 
ustanovljena kot delniška družba januarja 1995. 

Sedež KDD je v Ljubljani, poslovni naslov družbe je na Tivolski cesti 48. 

Delničarji KDD so predvsem finančne družbe, družbe za upravljanje, banke, državni skladi in izdajatelji, 
za katere KDD opravlja storitve. 

Dejavnost družbe 

KDD je julija 1995 pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje dejavnosti 
klirinško depotne družbe (po sedaj veljavni zakonodaji se to dovoljenje imenuje dovoljenje za upravljanje 
poravnalnega sistema z vrednostnimi papirji).  

Poslovanje KDD ureja predvsem Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI), po 
katerem KDD opravlja: 

- storitve vodenja centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev in skrbniške storitve v 
zvezi s korporacijskimi dejanji izdajateljev nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z XI. 
poglavjem Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP), 

- storitve upravljanja poravnalnega sistema za poravnavo borznih poslov, 

- skrbniške storitve v zvezi s prevzemi, 

- storitve v zvezi z zagotavljanjem sočasnosti izpolnitve pri poravnavi drugih poslov, katerih predmet so 
nematerializirani vrednostnih papirji, 

- storitve v zvezi z izplačilom donosov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev, 

- druge storitve v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji in izpolnjevanjem obveznosti ter 
uveljavljanjem pravic iz vrednostnih papirjev. 

Določbe, pomembne za poslovanje KDD, vsebujejo tudi Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: 
ZGD-1), druga poglavja ZNVP, Zakon o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1), Zakon o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju: ZISDU-2) ter Zakon o bančništvu (v nadaljevanju: 
ZBan-1). 

Uporabniki storitev KDD so: 

- člani KDD, vključno z izdajatelji nematerializiranih vrednostnih papirjev, 

- druge osebe, za katere KDD opravlja posamezne storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi 
papirji. 

KDD je pretežni del dejavnosti pričela opravljati leta 1996, ko je pričela upravljati tudi s sredstvi 
jamstvenega sklada, preko katerega poravnalni člani KDD jamčijo za izpolnitev obveznosti iz poslov, 
sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 

Od leta 2001 KDD zagotavlja storitve sočasne izpolnitve obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji, 
sklenjenih izven organiziranega trga. Te storitve temeljijo na sistemu sočasne izpolnitve denarne 
obveznosti (preko fiduciarnega denarnega računa KDD pri Banki Slovenije) in obveznosti prenosa 
vrednostnih papirjev. 

Poslovanje KDD nadzoruje Agencija za trg vrednostnih papirjev ter deloma Banka Slovenije.  

  



KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. 

10 

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 

Splošno 

Pri upravljanju KDD uprava spoštuje ZGD-1 in ostale veljavne predpise ter si z vestnim in skrbnim 
ravnanjem prizadeva uresničiti interese svojih delničarjev, z visoko kakovostjo ravni storitev pa zadovoljiti 
svoje člane in ostale uporabnike storitev. 

Evropski kodeks ravnanja glede obračuna in poravnav poslov z vrednostnimi papirji 

KDD je podpisnica Evropskega kodeksa ravnanja glede obračuna in poravnav poslov z vrednostnimi 
papirji (v nadaljevanju: kodeks). S podpisom kodeksa dne 7. 11. 2006 se je KDD pridružila stanovskim 
institucijam v okviru Evropskega združenja centralnih depozitarjev (ECSDA), Združenja evropskih borz 
vrednostnih papirjev (FESE) ter Združenja evropskih klirinških družb in centralnih nasprotnih strank 
(EACH) v prizadevanju za večjo učinkovitost ter integracijo evropskega trga kapitala. Namen kodeksa, ki 
sledi smernicam Evropske komisije, je omogočiti vlagateljem trgovanje z evropskimi vrednostnimi papirji 
znotraj trdnega, skladnega, povezanega in stroškovno učinkovitega evropskega trga ter prosto izbiro med 
ponudniki trgovalnih in potrgovalnih storitev v celotnem evropskem prostoru.  

KDD od 1. 1. 2008 izpolnjuje vse tri sklope zahtev, ki jih predvideva kodeks, in sicer transparentnost cen, 
omogočanje dostopa in povezljivosti med sistemi ter fragmentacijo storitev in njihovo ločeno 
računovodsko spremljanje. 

Transparentnost cen 

Kodeks postavlja več zahtev za doseganje transparentnosti cen ponujenih storitev, da bi bila pri obstoječih 
in potencialnih strankah dosežena večja preglednost in razumevanje ponujenih storitev ter ustreznih 
cenikov. Informacije morajo biti razkrite na način, ki omogoča enostavno primerjavo z nabori storitev in 
ceniki vseh podpisnikov kodeksa, strankam pa zagotovljena ustrezna preglednost izstavljenih računov, ki 
omogoča primerjavo z objavljenimi tarifami. 

Omogočanje dostopa in povezljivosti med sistemi 
Namen kodeksa je dati tržnim udeležencem možnost proste izbire ponudnikov posameznih storitev 
vzdolž celotne verige trgovalnih in potrgovalnih storitev v zvezi z lastniškimi vrednostnimi papirji 
(trgovanje, obračun, poravnava). Vzpostavljanje povezav med sistemi naj bi tako potekalo na 
nediskriminatorni osnovi ob javno objavljenih pristopnih merilih. Za namene usklajenega doseganja 
omenjenega cilja je Evropska komisija objavila Smernice (Access and Interoperability Guideline), ki 
postavljajo za vse podpisnice enotna merila za njegovo uresničitev. KDD v okviru svojih pravil in navodil 
zagotavlja nediskriminatoren dostop do svojih storitev za vse zainteresirane strani, ki izpolnjujejo 
predpisane kriterije, v praksi pa KDD (ob sodelovanju skrbniške banke) vzdržuje povezave z ICSD 
Clearstream Banking Luxembourg, ICSD Euroclear Banking, KDPW Poljska in OEKB Avstrija.  

Členitev (fragmentacija) storitev in njihovo ločeno računovodsko spremljanje  

Kodeks obravnava členitev storitev in ločeno računovodsko poročanje po posameznih ponujenih 
storitvah kot pomembne vzvode pri doseganju transparentnosti in učinkovitosti na evropskih kapitalskih 
trgih. Fragmentacija storitev daje strankam možnost izbire pri odločanju, katero storitev bodo kupile od 
katerega ponudnika. Podpisniki kodeksa ne smejo pogojevati naročil enih storitev z naročilom drugih 
storitev v okviru »paketnih« ponudb. KDD je kot podpisnica kodeksa dolžna nacionalnemu nadzorniku 
razkrivati podatke o prihodkih in stroških po posameznih skupinah razčlenjenih storitev.   

Z namenom spremljanja skladnosti poslovanja centralnih depozitarjev z določili Kodeksa le-ta predvideva 
vsakoletno poročanje o izpolnjevanu zahtev Kodeksa. V skladu s tem je KDD v letu 2012:  

- Objavila izjavo za javnost glede izpolnjevanja tretjega sklopa zahtev kodeksa v letu 2011, v kateri 
ugotavlja, da je v letu 2011 v vseh pomembnih pogledih izpolnjevala opredeljene zahteve.  

- Predložila oceno skladnosti ATVP, skupaj z zagotovilom revizorske družbe Deloitte revizija d.o.o. o 
izpolnjevanju tretjega sklopa zahtev kodeksa in skladnosti izjave za javnost z dejanskim stanjem.  

- Predložila ločena poročila o izpolnjevanju vseh treh sklopov zahtev kodeksa Združenju evropskih 
klirinškodepotnih družb – ECSDA. 
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S pristopom h kodeksu in z izpolnjevanjem njegovih zahtev KDD izraža priznanje tistim evropskim 
integracijskim pobudam, ki za dosego ciljev učinkovitejše evropske trgovalne in potrgovalne infrastrukture 
izbirajo načine, ki temeljijo na prostovoljni odločitvi udeležencev ob upoštevanju tržnih sil in nacionalnih 
specifik. 
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RAZVOJ IN IZID POSLOVANJA DRUŽBE 

Splošno 

Gospodarska klima v Evropski uniji in Sloveniji ni bila v letu 2012 prav nič rožnata, saj je gospodarska 
aktivnost v primerjavi s letom 2011 ponovno pričela pešati. Okrevanja gospodarstva v kratkem očitno ne 
bo, na kar kažejo tudi napovedi krčenja bruto domačega proizvoda za leto 2013, predvsem zaradi velikih 
tveganj glede dostopnosti virov financiranja. Evropska dolžniška kriza je v polnem razmahu, spremljajo jo 
močna prizadevanja za fiskalno konsolidacijo v obrobnih državah članicah. Slovenski državni dolg je kljub 
temu konec leta 2012 presegel 50 % bruto domačega proizvoda, ukrepi za sanacijo bank lahko to sliko še 
poslabšajo.  

Neugodne razmere v letu 2012 so se odražale tudi na slovenskem trgu vrednostnih papirjev, saj je bil 
obseg trgovanja z njimi v letu 2012 za četrtino nižji kot v letu 2011. Povečalo se je število korporacijskih 
dejanj izdajateljev, vendar predvsem na račun izbrisov vrednostnih papirjev zaradi stečajnih postopkov 
nad izdajatelji in zaradi sprememb pravnoorganizacijske oblike izdajateljev. Ker je število vpisov novih 
vrednostnih papirjev krepko zaostajalo za izbrisi, je bilo posledično manjše tudi število imetnikov 
vrednostnih papirjev v primerjavi z letom poprej. Opaziti je bilo povečano število prevzemov zaradi 
prezadolženosti lastnikov družb, ki so prisiljeni v prodaje, trend se bo pospešeno nadaljeval tudi v letu 
2013. 

KDD in evropska regulacija  

Svetovna finančna kriza je povzročila povečan interes evropskih regulatorjev in Evropske komisije za 
večjo regulacijo poslovanja z vrednostnimi papirji tako na splošno kot tudi glede nacionalnih centralnih 
depozitarjev (CSD). Tako sta bili v letu 2012 sprejeti dve uredbi, in sicer: 

- Uredba o OTC derivativih, centralnih nasprotnih strankah (CCP) in registrih transakcij (trade 
repositories) oziroma skrajšano angleško EMIR – European Market Infrastructures Regulation, ki naj bi 
zagotovila več varnosti in preglednosti na prostem trgu (over-the-counter – OTC) izvedenih finančnih 
instrumentov ter določila skupna pravila glede CCP, in 

- Uredba o prodaji na kratko (Short selling) in o nekaterih vidikih zamenjav kreditnega tveganja (Credit 
default swaps), ki naj bi vzpostavila dosleden okvir za usklajeno ukrepanje na evropski ravni, povečanje 
preglednosti in zmanjšanje tveganj. 

Omenjeni dve uredbi sicer nimata neposrednega vpliva na delovanje CSD-jev, vendar vsebujeta nekaj 
določil, ki bi lahko imela določen vpliv na bodoče poslovanje (npr. določbe o interoperabilnosti).  

Neposreden vpliv na delovanje CSD-jev v Evropski uniji pa bosta imeli dve zakonodajni pobudi Evropske 
komisije, ki sta trenutno v fazi obravnave. Gre za predlog uredbe o izboljšanju poravnave vrednostnih 
papirjev v EU in o centralnih depozitarjih ter za predlog direktive o pravu vrednostnih papirjev (Securities 
Law Directive).  

Pri prvem predlogu gre za regulacijo centralnih depozitarjev na evropski ravni (prvič v zgodovini), 
predvsem glede licenciranja CSD-jev in njihovih storitev, izenačenja poravnalnih obdobij, harmonizacije 
poravnalne discipline, uvedbe organizacijskih zahtev in primernega korporacijskega upravljanja ter pravice 
izdajateljev do proste izbire centralnega depozitarja. Glede na načrtovan velik poseg v pravno in 
organizacijsko ureditev CSD-jev je Združenje evropskih centralnih depozitarjev (ECSDA) že marca 2011 
pripravilo usklajen odgovor na predlog uredbe. V njem je predlagalo začasen umik le-tega, saj uskladitev s 
pretirano ostrimi predlaganimi spremembami sovpada s časovnico projekta Target2Securities (T2S), pa 
tudi sicer bi bile posledice sprejetja takšne uredbe nepremišljene. Predlog začasnega umika je naletel na 
gluha ušesa, zato je ECSDA v maju 2012 v okviru javne obravnave predloga uredbe pripravila odziv, v 
katerem je predlagala primernejše rešitve namesto nekaterih problematičnih določil. V septembru je 
uredbo prvič obravnaval Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta, vendar do 
kompromisnih rešitev glede problematičnih določil, med drugim o povezavah med CSD-ji (linki), bančnih 
storitvah CSD-jev in uporabe določil različnih zakonov še ni prišlo. Nova časovnica predvideva dokončno 
sprejetje uredbe v prvi polovici leta 2013.  
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Pri drugem predlogu pa gre za odstranitev pravnih ovir, ki naj bi trenutno otežkočale imetnike 
vrednostnih papirjev pri čezmejnem izvrševanju njihovih pravic. Sprejetje te direktive je bilo predvideno v 
letošnjem letu, vendar je bilo zaradi natrpanega urnika evropskih oblikovalcev politike in evropske 
dolžniške krize prestavljeno na leto 2013. 

Sredi leta sta Odbor za plačilne in poravnalne sisteme (Committee on Payments and Settlement Systems - CPSS) 
Banke za mednarodne poravnave (Bank of International Settlements) in Tehnični odbor Mednarodne 
organizacije agencij za trg vrednostnih papirjev (Technical Committee of International Organization of Securities 
Commissions - IOSCO) objavila posvetovalno poročilo, ki priporoča sprejetje okrevalnih načrtov in načinov 
reševanja za vse infrastrukturne ustanove finančnih trgov, vključno s centralnimi depozitarji vrednostnih 
papirjev. Namen le-teh je priprava učinkovitih strategij, pravil in postopkov za okrevanje omenjenih 
institucij v primeru finančnih stresov, ki lahko ogrozijo učinkovito delovanje finančnih trgov. Sklop 
ukrepov naj bi preprečil sistemske motnje v delovanju in morebitne izgube davkoplačevalskega denarja, 
zato bodo nacionalni nadzorni organi imeli pristojnost ukrepanja pri ohranjanju kritičnih storitev. Pobudo 
je prevzela tudi Evropske komisija, ki se je pred pripravo zakonskega predloga v prvi polovici leta 2013 
odločila opraviti javno posvetovanje. 

Vzporedno z zakonodajnimi postopki tečejo projekti harmonizacije na različnih področjih delovanja 
centralnih depozitarjev v EU. Tako bo prišlo do harmonizacije pri korporacijskih dejanjih in identifikaciji 
čezmejnih imetnikov vrednostnih papirjev. V ta namen je bila sredi leta 2011 v Republiki Sloveniji 
ustanovljena posebna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Banke Slovenije, Agencije za trg 
vrednostnih papirjev, Ministrstva za finance, Združenja bank Slovenije in KDD. Skupina se je v letu 2012 
nekajkrat sestala. Ugotovitve skupine bodo predstavljale osnovo za potrebne spremembe slovenske 
zakonodaje. Večina omenjenih uskladitev naj bi bila opravljena do leta 2014 oziroma do pričetka 
poskusnega delovanja sistema Target2Securities (T2S).  

Pokazatelji centralnega registra 

Na dan 31. 12. 2012 je bilo v centralni register vpisanih 803 (841 v letu 2011) različnih oznak 
nematerializiranih vrednostnih papirjev 660 (700 v letu 2011) izdajateljev v skupni vrednosti 27,4 mrd 
evrov (27,7 mrd evrov v letu 2011). V letu 2012 je 6 izdajateljev izdalo 10 obveznic, 23 izdajateljev pa 26 
delnic (od tega 19 novih izdaj, 1 izdaja delnic je bila posledica spremembe ISIN, 6 novih izdaj pa je bilo 
posledica spremembe nominalnega zneska ali zamenjave imenskih za prinosniške vrednostne papirje). Na 
področju dolžniških vrednostnih papirjev je dospelo 17 obveznic, dva izdajatelja sta izdala 6 komercialnih 
zapisov, zakladnica Ministrstva za finance pa je izdala 23 zakladnih menic. 

Število imetnikov vrednostnih papirjev v centralnem registru se je od konca leta 2011 zmanjšalo za 27.572 
imetnikov in je 31. 12. 2012 znašalo 507.189 imetnikov. Ti imetniki so imeli vrednostne papirje vpisane v 
dobro 541.811 različnih računov (32.319 manj kot v enakem obdobju lani). 

Na zahtevo imetnikov je KDD izdala 2.085 izpisov stanj na računih vrednostnih papirjev v centralnem 
registru (4.423 v letu 2011) ter na podlagi 1.855 prejetih sodnih sklepov o dedovanju (3.043 v letu 2011) 
opravila 3.773 prenosov vrednostnih papirjev (7.536 v letu 2011). Različnim skrbniškim bankam je KDD 
zaradi menjave skrbnikov dodelila 45 registrskih kod (53 v letu 2011).  

Preko elektronskih povezav z Vrhovnim sodiščem, Ministrstvom za notranje zadeve, Komisijo za 
preprečevanje korupcije, Banko Slovenije in centri za socialno delo (e-sociala), ki poleg neposrednega (on-
line) vpogleda v stanje na računih ter posredovanja seznamov aktivnih vrednostnih papirjev omogočajo 
tudi izpise knjig imetnikov vrednostnih papirjev in seznanitev s korporacijskimi dejanji, je bilo opravljenih 
v letu 2012 kar 2.261.613 poizvedb, od tega 96 % s strani centrov za socialno delo. Le-ti so pričeli 
povezavo uporabljati konec januarja 2012. Elektronske povezave seveda izključno nadomeščajo klasične 
ročne obdelave zahtevkov za posredovanje podatkov, do katerih so organi zakonsko upravičeni, in ne 
pomenijo širitve nabora posredovanih podatkov. 

Poizvedb in posledično klasičnih vpogledov državnih organov v stanje na računih imetnikov vrednostnih 
papirjev je bilo v letu 2012 13.377. Število prejetih sklepov o izvršbi za izterjavo denarnih terjatev s strani 
sodišč se je malenkost zmanjšalo, in sicer na 14.441 (14.976 v letu 2011). Pri tem velja poudariti, da je bilo 
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kar 11.534 sklepov neizvršenih, ker dolžniki niso imeli stanja na računih vrednostnih papirjev (niso bili 
imetniki vrednostnih papirjev). 

V skladu z ZNVP poteka usklajevanje podatkov o imetnikih vrednostnih papirjev s podatki izvorne 
evidence centralnega registra prebivalstva avtomatsko, zato se je obseg sprememb osebnih podatkov na 
podlagi zahtev imetnikov zmanjšal iz 982 sprememb v letu 2011 na 654 v letu 2012. 

Na področju korporacijskih dejanj je KDD kot prevzemnica denarja in delnic opravila skrbniške storitve 
pri 12 prevzemih iz leta 2012 in 4 prevzemih, ki so bili začeti v 2011 (11 v letu 2011) ter eni pripojitvi (5 v 
letu 2011). V letu 2012 je 57 osebam prenehal položaj izdajatelja vrednostnih papirjev, saj so bili njihovi 
vrednostni papirji izbrisani iz centralnega registra (64 v letu 2011). Najpogostejši razlog izbrisa je bil 
začetek stečajnega postopka nad izdajateljem, ki po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju omogoča izbris vrednostnih papirjev stečajnega dolžnika že ob 
začetku stečaja, preostali izbrisi pa gredo pretežno na račun statusnih preoblikovanj izdajateljev. Skupaj je 
KDD za izdajatelje v letu 2012 opravila 238 različnih korporacijskih dejanj (207 v letu 2011). 

Poleg tega je možnost izključitve manjšinskih delničarjev izkoristilo isto število glavnih delničarjev kot leta 
2011, tako je KDD v letu 2012 izvršila 12 izključitev manjšinskih delničarjev s prenosom njihovih delnic 
na glavne delničarje. 

Pokazatelji (organiziranega) trgovanja 

KDD je v letu 2012 opravila 56.614 prenosov vrednostnih papirjev iz naslova poslov, sklenjenih na 
organiziranem trgu Ljubljanske borze (97.779 v letu 2011) ter 7.881 prenosov iz poslov izven 
organiziranega trga Ljubljanske borze (8.969 v letu 2011). KDD je opravila tudi 5.163 vpisov, izbrisov in 
izvršitev pravic tretjih na vrednostnih papirjih (6.883 v letu 2011) ter izvršila 4.457 nalogov zaradi vpisov, 
izbrisov oziroma izvršitev pravnih dejstev v postopkih sodnih oziroma davčnih izvršb (4.043 v letu 2011). 

V letu 2012 je bilo na Ljubljanski borzi sklenjenih za 360 mio evrov poslov (12 % vseh sklenjenih poslov), 
kar je za dobrih 100 mio evrov manj kot v letu 2011 (upoštevaje svežnje), obseg neto poravnave pa je 
znašal 204 mio evrov. 

Prenosi vrednostnih papirjev izven organiziranega trga proti sočasnemu plačilu kupnine (OTC - DVP) so 
predstavljali 88 % vseh sklenjenih poslov v letu 2012, in sicer v vrednosti 2,8 mrd evrov (477 mio evrov 
več kot leta 2011). 

Razvoj storitev in podpore storitvam 

KDD je tudi v letu 2012 svojim članom in drugim uporabnikom storitev omogočala posredovanje 
podatkov v elektronski obliki v realnem času preko spletnih storitev (Web Services). Na ta način 
pridobljene podatke so lahko člani avtomatsko prenašali v svoje zaledne aplikacije ter tam izvajali potrebne 
poslovne obdelave. Kot posebno dodatno spletno storitev je KDD članom nudila podatke o vrednosti 
natečenih obresti in glavnice na posamezni dan za obveznice, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi (to 
možnost uporabljata le 2 člana), ter možnost vpogleda v vse knjige imetnikov imenskih vrednostnih 
papirjev (to možnost je ob koncu leta 2012 izkoriščalo 25 članov in 6 drugih uporabnikov storitev). 

KDD je preko povezave s poljskim centralnim depozitarjem KDPW podprla tudi vzporedno kotacijo 
delnic Krke na Varšavski borzi. 

Nadalje je KDD Banki Slovenije zagotovila statistične podatke o poravnavah vrednostnih papirjev, ki jih 
ta potrebuje za poročanje ESCB. ESCB namreč letno ažurira statistične podatke v okviru svoje 
publikacije, ki predstavlja celovit pregled plačilnih in poravnalnih sistemov v EU.  

KDD je v letu 2012 omogočila članom poleg uporabe vmesnika v obliki spletne storitve za avtomatsko 
posredovanje nalogov v informacijski sistem centralnega registra vrednostnih papirjev (CRVP) tudi vnos 
nalogov v obliki ISO 15022 (MT5xx) sporočil preko SWIFT omrežja. SWIFT vmesnik za posredovanje 
nalogov v sistem CRVP omogoča standardizirano direktno posredovanje ISO 15022 nalogov, ki jih je 
sicer možno vnesti skozi aplikacijo klient, neposredno v sistem CRVP. Ta vmesnik omogoča izvedbo 
popolne avtomatizacije med sistemom CRVP in zaledno aplikacijo člana. SWIFT vmesnik sta pričela 
uporabljati takoj po nadgradnji informacijskega sistema CRVP dva člana. 
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KDD je tudi dopolnila modul iFin z aplikacijo za obdelavo odločb in vlog oddelka za vpise ter s tem 
končala prenos vseh podpornih procesov, katerih število obdelav v prejšnjih letih je dovolj obsežno za 
avtomatizacijo, na enovito platformo splošnega informacijskega sistema iFin. 

Razvoj sistema centralnega registra in informacijskega sistema 

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja z incidenti je KDD dopolnila proces upravljanja incidentov na 
podlagi izvedenega pregleda možnosti za nadgradnjo elektronskega sistema za pomoč uporabnikom z 
upoštevanjem možne integracije procesa za upravljanje incidentov v skladu s standardom ISO 27001 in 
ISO 20000 s strani zunanjih strokovnjakov. 

KDD je v letu 2012 nadgradila informacijski sistem CRVP na verzijo, ki omogoča uparjanje poravnalnih 
inštrukcij: 

- v produkcijskem okolju so bile nadgrajene vse aplikacije informacijskega sistema CRVP (OE, Klient, 
spletne storitve), 

- dokumentacija in uporabniški priročnik so bili objavljeni, 

- s člani je bil uspešno izveden prehod na novo verzijo sistema CRVP. 

Nova verzija informacijskega sistema CRVP omogoča poleg uparjanja inštrukcij tudi recikliranje ter 
predčasno posredovanje inštrukcij za kasnejšo poravnavo ter preklice poravnalnih inštrukcij. S temi 
storitvami je informacijski sistem CRVP skladen s poravnalnimi storitvami drugih evropskih klirinško 
depotnih družb ter ECSDA standardom za uparjanje. 

Razmerja s člani, imetniki in borzo 

Na dan 31. 12. 2012 je imelo položaj poravnalnega člana 18 oseb (22 konec leta 2011), število registrskih 
članov pa je glede na konec leta 2011 ostalo isto (14).   

KDD je v začetku leta 2013 (za stanja konec leta 2012) na zahtevo imetnikov posredovala 8.035 letnih 
izpisov, od tega je 1.736 imetnikov pridobilo elektronski izpis. Zaradi boljšega upravljanja s tveganji je bilo 
aktivno ravnanje imetnika predpostavka za pošiljanje izpiskov (razen za pravne osebe, katerim je KDD 
avtomatično – kot v preteklih letih – poslala 5.486 tiskanih letnih izpisov).  

Integracija domačega organiziranega trga na trgovalno platformo Xetra, ki jo uporablja tudi Dunajska 
borza, naj bi prinesla večje zanimanje tujih institucionalnih investitorjev za slovenske vrednostne papirje in 
sicer preko t. i. oddaljenih članov (remote members) Ljubljanske borze. V trgovanje je bilo v letu 2012 
vključenih 5 oddaljenih članov, na katere je odpadlo, odvisno od meseca, do približno 25 % borznega 
prometa.  

KDD je skupaj z Ljubljansko borzo v letu 2011 delno finančno podprla tri promocije slovenskega trga 
vrednostnih papirjev v finančnih prestolnicah (Stockholm, New York, Ljubljana) z namenom zadržanja 
pomembnih slovenskih izdajateljev na domačem trgu vrednostnih papirjev ter pridobivanja tujih 
portfeljskih vlagateljev.  

Spremembe pravnega okolja 

KDD je v letu 2012 svoja pravila poslovanja in navodila uskladila s novelama ZNVP-C in ZTFI-D, ki sta 
bili sprejeti še v letu 2011 (nova pravila poslovanja in navodila so se pričela uporabljati 12. 11. 2012). Na ta 
način je bila v poslovanju KDD dokočno odpravljena uporaba posebnega upravnega postopka, s čimer je 
poslovanje KDD  postavljeno na čisto civilnopravno podlago. 

S pričetkom uporabe novih pravil poslovanja in navodil se je začelo uporabljati uparjanje (matching) kot 
nova faza v prenosu vrednostnih papirjev med različnimi računi. 

Ker so bile z novelo ZTFI-D odpravljene posebne določbe o postopku sodnega varstva zoper ravnanja 
KDD, je KDD s pravili poslovanja uveljavila pravilo arbitražnega reševanja sporov med KDD in 
uporabniki njenih storitev, če vrednost spornega predmeta presega 15.000 EUR. 



KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. 

16 

Kot del priprave na uvedbo CASG/CAJWG standardov za korporacijska dejanja je KDD s spremembo 
pravil poslovanja položaj izdajateljev nadomestila s položajem članov-izdajateljev. 

Ob spremembah pravil poslovanja in navodil je KDD zasledovala načelo normativnega minimalizma: 
pravne norme morajo urejati samo vprašanja, ki jih je nujno pravno urediti, poleg tega pa mora pravna 
norma zasledovati sporočilno jedrnatost, saj se na ta način povečuje jasnost, preglednost ter s tem tudi 
pravna varnost. Nova pravila poslovanja in navodila so zato konciznejša in preglednejša od prejšnjih. 

Vse našteto naj bi zmanjšalo pravna tveganja poslovanja KDD. 

KDD je v letu 2012 uspela preprečiti poslabšanje okolja, do katerega bi prišlo v primeru, če bi novi Zakon 
o davku na finančne storitve (ZDFS) obdavčil tudi storitve, ki jih opravlja KDD in ki so oproščene plačila 
DDV. 

V letu 2012 je bila sprejeta tudi novela ZTFI-E, vendar ta zaradi stališč poslancev Državnega zbora ni 
prinesla spremembe 255. člena ZTFI, s katero je Ministrstvo za finance želelo (brez ustreznih sistemskih 
rešitev) v splošnem dovoliti uporabo fiduciarnih računov. 

Informatizacija poslovanja 

V izogib kopičenju velikega števila dokumentov, ki se nahajajo v KDD, in v prid načelu elektronskega 
poslovanja, je KDD v skladu s predpisi tudi v letu 2012 nadaljevala z arhiviranjem na elektronske medije. 
Na podlagi načrta arhiviranja se na zgoščenke arhivira dokumentarno gradivo, katerega rok hranjenja je 
daljši od 10 let. V letu 2012 je KDD tako na elektronske medije arhivirala 64.294 dokumentov.   

Tudi v letu 2012 so vsi izdajatelji nematerializiranih vrednostnih papirjev podatke o stanjih v knjigah 
imetnikov teh vrednostnih papirjev prejemali preko interneta, kar zmanjšuje operativna tveganja in 
stroške. 
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Pomembnejši podatki o izidu poslovanja in finančnem položaju 

(v EUR) 2012 2011 

   Čisti prihodki od prodaje 6.882.154 7.232.354 

   Dobiček iz poslovanja (EBIT) 869.667 596.464 

Delež v čistih prihodkih od prodaje 12,6% 8,2% 

   Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 1.409.920 1.192.083 

Delež v čistih prihodkih od prodaje 20,5% 16,5% 

   Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 742.375 638.090 

   Čista dobičkovnost prihodkov (čisti dobiček/prihodki) 10,3% 8,5% 

Koeficient gospodarnosti poslovanja (poslovni prihodki/poslovni odhodki) 1,144 1,089 

Dobičkonosnost kapitala (ROE)1 7,8% 6,7% 

Donosnost sredstev (ROA)2 6,4% 5,6% 

   Naložbe v obdobju v EUR 321.160 340.243 

Naložbe v obdobju v EUR (aktivirana sredstva) 351.629 275.459 

   
  31. 12. 12 31. 12. 11 

      

Dolgoročna sredstva 6.950.528 7.193.631 

Kratkoročna sredstva 4.561.379 4.094.824 

Kapital 9.574.275 9.416.652 

Dolgoročne obveznosti 0 0 

Kratkoročne obveznosti 177.055 203.162 

Rezervacije 1.958.290 1.849.938 

   Lastniškost financiranja (kapital/obveznosti do virov sredstev) 81,5% 81,8% 

Dolgovno kapitalsko razmerje (dolgovi/kapital) 1,8% 2,2% 

   Število zaposlenih (konec obdobja) 63 66 

   Jamstveni sklad (vložki poravnalnih članov)  2.169.064 1.573.881 

   Podatki o delnici 
  Število izdanih delnic 520 520 

Lastne delnice 23 13 

Knjigovodska vrednost delnice (kapital/število izdanih delnic) 18.412 18.109 

Dividenda v EUR (za leto nazaj) 895 895 

 
  

                                                      

1 Donos kapitala izračunan kot razmerje med čistim dobičkom in povprečnim stanjem kapitala. Povprečno stanje izračunano kot 
aritmetično povprečje začetnega in končnega stanja kapitala v bilanci stanja. 
2 Donos sredstev izračunan kot razmerje med čistim dobičkom in povprečnim stanjem sredstev. Povprečno stanje izračunano kot 

aritmetično povprečje začetnega in končnega stanja sredstev v bilanci stanja. 

file:///C:/Users/cd00108/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/C836FB74.xls%23RANGE!_ftn2
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Zaposleni 

KDD je navedene poslovne izide dosegla s povprečno 64,2  zaposlenimi, kar je nekoliko manj kot v letu 
2011 (povprečno 65,7 zaposlenih). V izobrazbeni strukturi je prevladoval delež zaposlenih z višjo 
strokovno izobrazbo ali več (56,6 %), pri tem je znašal delež zaposlenih z visoko izobrazbo ali več 55,0 %; 
delež zaposlenih s srednjo strokovno izobrazbo pa je znašal 38,7 %.  

KDD skrbi za stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih v skladu s potrebami 
delovnega procesa z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za delo na delovnem mestu ter 
ohranitve zaposlitve tako z izobraževanjem za pridobitev strokovnega naziva kot s funkcionalnim 
izobraževanjem, v katerem delavci dopolnjujejo, širijo, izpopolnjujejo in obnavljajo teoretična in praktična 
znanja, potrebna za opravljanje dela, ter se seznanjajo z razvojem in napredkom stroke, v korist večje 
učinkovitosti dela in boljšega poslovanja družbe. 
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BISTVENA TVEGANJA PRI POSLOVANJU DRUŽBE IN UPRAVLJANJE Z 
NJIMI 

Splošno o upravljanju s tveganji 

Namen upravljanja s tveganji je zagotavljanje varnosti in zanesljivosti poslovanja družbe. Vloga sistema za 
upravljanje s tveganji je identifikacija groženj in ranljivosti, ki jim je ali ki bi jim bila lahko družba 
izpostavljena pri poslovanju, analiza in obravnavanje tveganj z namenom obvladovanja le-teh ter 
zmanjševanja verjetnosti incidentov oziroma resnosti posledic. 

Notranja kontrola in revidiranje 

KDD zagotavlja delovanje Službe za notranjo kontrolo in revidiranje (v nadaljevanju: služba) kot 
neodvisne službe, ki je neposredno podrejena upravi KDD ter funkcionalno in organizacijsko ločena od 
drugih organizacijskih delov KDD. Služba daje upravi in nadzornemu svetu KDD strokovne ocene stanj 
in priporočila za izboljšanje učinkovitosti, zanesljivosti in kakovosti procesa obvladovanja tveganj, sistema 
notranjih kontrol in nadzornih procesov ter tako pomaga upravi in nadzornemu svetu pri učinkovitem 
vodenju KDD. 

Služba je v letu 2012 delovala skladno z nalogami, določenimi v letnem načrtu, ter je opravila tudi dodatne 
naloge, ki so se med letom izkazale za pomembne. Tako je služba v letu 2012: 

 svetovala na področju upravljanja s tveganji in neprekinjenega poslovanja,  

 v okviru projekta prilagoditve informacijskega sistema centralnega registra vrednostnih papirjev zaradi 
uvajanja SWIFT sporočil tipa MT54x in procesa uparjanja poravnalnih inštrukcij neodvisno 
pregledovala oziroma testirala pravilnost delovanja posameznih funkcionalnosti ter spremljala vpeljavo 
nove različice informacijskega sistema centralnega registra vrednostnih papirjev v produkcijsko okolje, 

 sodelovala na projektu prilagoditve informacijskega sistema centralnega registra vrednostnih papirjev 
glede na zahteve sistema Target2Securities,  

 opravila več pregledov s področja varovanja informacij, in sicer:  

 notranjo presojo sistema upravljanja varovanja informacij v KDD glede na priporočila standarda 
ISO/IEC 27002:2005 (Informacijska tehnologija – Varnostne tehnike – Kodeks za vodenje 
varovanja informacij),  

 nadzor nad morebitnimi nepooblaščenimi vpogledi v podatke oseb, ki se vodijo v centralnem 
registru vrednostnih papirjev, 

 pregled pooblastil uporabnikov informacijskega sistema centralnega registra vrednostnih 
papirjev. 

Glavnina ostalih nalog se je nanašala na spremljavo uresničevanja revizijskih priporočil, podanih s strani 
službe oziroma v okviru zunanjih pregledov, ter izobraževanje in notranji razvoj službe z namenom 
zagotavljanja izboljševanja kakovosti dela službe.  

Služba je v letu 2012 redno poročala upravi in nadzornemu svetu ter ju v okviru tega seznanjala s 
posameznimi ugotovitvami, ki so predstavljale osnovo za sprejetje potrebnih ukrepov. Pri poslovanju 
KDD niso bila ugotovljena pomembna tveganja, ki bi lahko ogrozila doseganje zastavljenih poslovnih 
ciljev oziroma povzročila odškodninsko odgovornost KDD. Pomembne kršitve in nepravilnosti pri 
poslovanju KDD niso bile ugotovljene. 

Obvladovanje operativnih tveganj 

Dejavnosti iz naslova upravljanja z operativnimi tveganji so pretežno koordinirane preko Odbora za 
upravljanje s tveganji in Odbora za varovanje informacij in upravljanje s spremembami informacijskega 
sistema, ki imata odločilno vlogo pri potrjevanju, organiziranju, upravljanju in koordiniranju dejavnosti. 

Ocene operativnega tveganja za področje informacijske tehnologije in ostala poslovna področja, izdelane v 
letu 2012, ne presegajo nizke oziroma sprejemljive stopnje tveganja. Ocene so podane za prepoznane 
grožnje, izdelane so na podlagi analize dosedanjih incidentov, predvidevanj na podlagi izkušenj in 
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nekaterih zunanjih virov. Operativno tveganje se giblje v sprejemljivih okvirih in se obvladuje z vpeljanimi 
kontrolnimi mehanizmi. 

Na podlagi rednega pregleda pomanjkljivosti pri poslovnih procesih v okviru divizije za operacije, divizije 
za finance in računovodstvo ter organizacijskih enot, ki niso organizirane znotraj divizij, je ugotovljeno, da 
pomanjkljivosti, ki jih ne bi mogli obvladovati, ni. 

Kriterije za vrednotenje elementov operativnega tveganja in metodologijo ocene operativnega tveganja je 
KDD posodobila že v letu 2011, v letu 2012 pa je postavila temelje za opredelitev poslovnih procesov, ki 
omogočajo preglednejšo bazo kontroliranih informacij, pomembnih za prepoznavanje tveganja  

Upravljanje z neprekinjenim poslovanjem 

Cilj upravljanja z neprekinjenim poslovanjem je zagotovitev varnosti oseb, varovanje in okrevanje 
tehnoloških virov, varovanje materialnih sredstev in zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja v vnaprej 
določenih rokih. Upravljanje z neprekinjenim poslovanjem je vsakodnevno prisotno pri poslovanju KDD. 

Ustreznost programa je KDD v letu 2012 preverjala z rednimi testi vzpostavitve delovanja in okrevanja 
tehnoloških in komunikacijskih virov ter testi ureditve neprekinjenega poslovanja poslovnih procesov.    

Sprememb ali prilagoditev poslovanja družbe, ki bi vplivale na upravljanje z neprekinjenim poslovanjem v 
letu 2012 ni bilo.  

Posebej o obladovanju tveganja odškodninske odgovornosti 

Spori zaradi različnih odtujitev delnic, do katerih je prišlo v letih 1999 in 2000, tudi v letu 2012 še niso bili 
zaključeni.  

V prvi regresni pravdi, sproženi v letu 2007, je višje sodišče v letu 2011 odločilo, da je KDD odgovorna v 
enaki meri kot borznoposredniška družba (s čimer je spremenilo sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je 
KDD pripisalo 75-odstotni delež odgovornosti), vendar je borznoposredniška družba zoper navedeno 
sodbo višjega sodišča vložila revizijo, o kateri še ne bilo odločeno. Možno je, da bo Vrhovno sodišče 
razmerje prispevkov KDD in borznoposredniške družbe k škodi ponovno spremenilo v prid 
borznoposredniške družbe in v škodo KDD.  

Izmed preostalih škodnih dogodkov je bila regresna tožba zoper KDD v eni zadevi vložena že v letu 
2009. Prvostopenjsko sodišče je v tej zadevi konec leta 2011 odločilo, da naj bi bil prispevek KDD k škodi 
enak kot prispevek borznoposredniške družbe (vsaka po 42 %, preostalih 16 % naj bi odpadlo na banko), 
vendar pa je v osnovo za izračun deležev presenetljivo vzelo tudi razliko med vrednostjo odtujenih delnic 
na dan, ko jih je borznoposredniška družba izročila oškodovancu, ter dnem, ko naj bi jih KDD povrnila 
borznoposredniški družbi. Zoper sodbo so se pritožile vse pravdne stranke, višje sodišče v letu 2012 o 
pritožbah še ni odločilo. 

Možnost vložitve regresne tožbe zoper KDD še nadalje obstaja tudi v preostalih dveh zadevah. 

V letu 2012 tako ni bilo nobenega poslovnega dogodka, ki bi lahko znižal oceno v prihodnje potrebnih 
izdatkov za izplačilo odškodnin na podlagi preteklih obvezujočih dogodkov. 

Tveganja, ki jih za KDD predstavlja morebitna odškodninska odgovornost, obvladuje KDD na tri načine. 
V vseh tistih primerih, ko je KDD že tožena na plačilo odškodnine ali sicer obstaja verjetnost, da bi 
določeno škodo morala povrniti, oblikuje KDD ustrezno višino rezervacij. Pred negativnimi 
premoženjskimi posledicami morebitnih bodočih napak pri poslovanju pa se je KDD zavarovala s 
sklenitvijo zavarovalne police za tovrstno škodo. Zavarovalna vsota po tej polici znaša 1.000.000 evrov za 
vsak posamezen škodni dogodek. Z uveljavitvijo pravila glede arbitražnega reševanja poslovnih sporov pa 
KDD zagotavlja, da bodo o morebitnih sporih odločale osebe, ki imajo ne le pravno znanje, temveč tudi 
ustrezno poznavanje trga finančnih instrumentov. 
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Obvladovanje kreditnih in finančnih tveganj 

KDD je zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer in slabše dolgoročne plačilne sposobnosti 
gospodarskih družb izpostavljena predvsem kreditnemu tveganju, to je tveganju neizpolnitve plačila s 
strani uporabnikov storitev KDD. 

Kreditno tveganje obvladuje KDD:  

- z institutom predhodnega plačila za svoje storitve v primerih korporacijskih dejanj, prevzemov in 
nekaterih ostalih transakcij, 

- z aktivnim spremljanjem zapadlih terjatev za opravljene storitve in hitrim ukrepanjem v primeru 

neplačil, vključno s sodno izterjavo prek elektronskega vlaganja izvršb, 

kar še vedno zagotavlja KDD nizek odstotek neporavnanih zapadlih terjatev. V letu 2012 KDD ni 
odpisala pomembnih zneskov neplačanih terjatev, glavnina odpisov se nanaša na terjatve do družb v 
stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ter družb, ki so bile izbrisane iz sodnega registra. Zaradi 
splošnega zmanjšanja bonitetne ocene terjatev do kupcev kot posledice slabših likvidnostnih razmer pa se 
je povečal popravek vrednosti terjatev. 

Finančna tveganja obvladuje KDD med drugim s konzervativno politiko naložbenja in razpršenostjo 
naložb; večino finančnih naložb KDD predstavljajo naložbe v bančne depozite ter državne in bančne 
obveznice domačih in tujih izdajateljev. 

KDD nima finančnih obveznosti. Prihodki iz prodaje storitev in stroški nabav so skoraj v celoti 
obračunani na evrskem trgu. KDD z ustvarjenim denarnim tokom iz poslovanja tekoče poravnava vse 
svoje obveznosti. Zato so tveganja spremembe obrestnih mer, spremembe deviznih tečajev in 
likvidnostno oziroma plačilno sposobnostno tveganje zanemarljivi. 

Izpolnitev poslov, sklenjenih na organiziranem trgu 

Vsi poravnalni člani KDD na način, določen v pravilih poslovanja, odgovarjajo za izpolnitev denarnih 
obveznosti in obveznosti prenosa vrednostnih papirjev posameznega poravnalnega člana, če te obveznosti 
izvirajo iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu. Odgovornost se uresničuje preko jamstvenega sklada. 
Jamstveni sklad je premoženje, ki ga upravlja in z njim razpolaga KDD, oblikuje pa se s plačili  
poravnalnih članov. 

Glavnica jamstvenega sklada je na dan 31. 12. 2012 znašala 1.399.001 evro, kar je približno enako kot ob 
koncu leta 2011 (1.352.197 evrov). Višina posameznih dodatnih plačil v jamstveni sklad, ki se določajo 
mesečno za vsakega člana posebej, se je v letu 2012 glede na leto 2011 občutno znižala in je znašala 
povprečno mesečno za vse člane 353.266 evrov (625.228 evrov v 2011). Skupno je bila povprečna 
mesečna višina obeh plačil v jamstveni sklad nižja (1.748.366 evrov) kot v preteklem letu (1.959.485 
evrov). Razlog za tovrstno znižanje je  v za četrtino nižjem prometu glede na leto 2011.  

Celoten jamstveni sklad je kljub temu na dan 31. 12. 2012 znašal 2.169.064 evrov (1.573.881 evrov konec 
leta 2011), in sicer zaradi nadpovprečne vrednosti trgovanja v zadnjem kvartalu 2012. 

Pri tem velja poudariti, da tudi v letu 2012 jamstveni sklad ni bil aktiviran, kar kaže na dobro finančno 
disciplino članov KDD in temeljito spremljavo procesa poravnave s strani KDD. Metode upravljanja s 
tveganji, ki jih določajo Pravila poslovanja KDD in Navodila KDD za poravnavo borznih poslov, kažejo, 
da pokritost tveganja neizpolnitve denarne obveznosti presega standarde tudi po merilih Bank for 
International Settlements (CSD risk control to address participants failures to settle - Principle no. 9), 
hkrati pa natančneje določajo tudi vse postopke v zvezi z neizpolnitvijo obveznosti prenosa vrednostnih 
papirjev. 
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RAZKRITJA PODATKOV O KDD KOT CILJNI DRUŽBI PO ZPre-1 

Struktura osnovnega kapitala družbe 

Osnovni kapital KDD znaša 1.084.960,77 evrov in je razdeljen na 520 navadnih imenskih kosovnih delnic, 
ki so vse delnice istega razreda. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem 
kapitalu. Delnice dajejo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela 
dobička družbe oziroma dividende, v skladu z vsakokratnim sklepom skupščine o uporabi dobička ter 
pravico do sorazmernega dela premoženja, ki ostane po likvidaciji ali stečaju družbe. 

Vse delnice so prosto prenosljive. Glasovalne pravice iz delnic niso omejene. Noben imetnik delnic nima 
posebnih kontrolnih pravic. Delniška shema za delavce ne obstaja. KDD niso znani nobeni dogovori med 
delničarji, ki bi lahko povzročili omejitev prenosa delnic ali omejitev glasovalnih pravic. 

KDD razen 520 delnic drugih vrednostnih papirjev ni izdala. 

Imetništvo kvalificiranih deležev 

Oseba, ki namerava pridobiti delnice KDD, na podlagi katerih bi dosegla ali presegla kvalificirani delež, 
mora pred pridobitvijo takega deleža pridobiti dovoljenje ATVP (prvi odstavek 45. člena ZBan-1 v zvezi s 
410. členom ZTFI). 

Kvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo delnic, na podlagi katerih imetnik pridobi bodisi 
najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu bodisi delež 
glasovalnih pravic ali delež v kapitalu, ki je manjši od 10 %, če mu že ta omogoča izvajanje pomembnega 
vpliva na upravljanje (23. člen ZBan-1). 

Do 31. 12. 2012 je KDD pridobila obvestila o sledečih imetnikih kvalificiranih deležev, in sicer: 

- KB 1909 Finančna delniška družba s 127 delnicami (24,4-odstotni delež) ter 

- Triglav DZU d.o.o. s 64 delnicami (12,3-odstotni delež). 

Obe osebi ravnata za svoj račun. 

Imetništvo lastnih delnic 

Na podlagi sklepa skupščine KDD z dne 17. 5. 2011, s katerim je bilo družbi podeljeno pooblastilo za 
nakup do 10 % lastnih delnic (tj. 52 delnic) po ceni od 15.000,00 do 25.000,00 evrov za delnico, je KDD 
dne 4. 6. 2012 pridobila še 10 lastnih delnic, kar predstavlja 1,9 % osnovnega kapitala družbe. Cena za 
pridobitev navedenih delnic je znašala 16.791,00 evrov za delnico.  

Lastne delnice je KDD kupila predvsem zaradi stabilizacije lastniške strukture in krepitve gospodarske 
samostojnosti družbe. Lastnih delnic KDD še ni odtujila, tako da jih je na dan (skupaj z že pridobljenimi v 
letu 2011) 31. 12. 2012 imela 23 (4,4 % osnovnega kapitala).  

Upravljanje družbe 

Statut KDD nima posebnih določil o imenovanju ali razrešitvi članov organov vodenja ali nadzora niti 
nima posebnih določil o postopku spremembe statuta. 

Uprava mora dobiti soglasje nadzornega sveta za obremenitev in odtujitev nepremičnin, prevzem menične 
obveznosti ali ustanovitev zastavne pravice, izdajo poroštva ali garancije in nekatere druge posle. 

KDD ni sklenila nobenih dogovorov, katerih učinkovanje bi bilo odvisno od spremembe kontrole v 
družbi na podlagi prevzemne ponudbe.  

Med KDD in člani organov vodenja ali nadzora ali delavci KDD ni nobenih dogovorov o posebnih 
nadomestilih, če bi zaradi prevzemne ponudbe ti odstopili, bili odpuščeni brez utemeljenega razloga ali bi 
njihovo delovno razmerje prenehalo. 
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PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE IN AKTIVNOSTI NA PODROČJU 
RAZVOJA 

Splošno 

Uprava na podlagi smernic strategije poslovanja KDD za obdobje od leta 2009 do leta 2014 udejanja 
zasuk poslovanja iz privatizacijske kvantitete v evropsko primerljivo kakovost in višjo stopnjo 
internacionalizacije poslovanja. V skladu s časovnico izvajanja smernic strategije je KDD uspešno izvedla 
zastavljene aktivnosti za leto 2012. 

Target 2 – Securities 

Evrosistem je nadaljeval s prizadevanji za vzpostavitev sistema T2S, ki bo predstavljal panevropsko 
tehnično platformo za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji v centralno-bančnem denarju. Trenutno je 
začetek uporabe sistema s strani prve skupine centralnih depozitarjev predviden v letu 2015.  

Pogajanja med Evrosistemom in centralnimi depozitarji glede končnega besedila pogodbe o vključitvi v 
T2S so bila kljub določenim razhajanjem zaključena konec leta 2011, ko je Evrosistem centralnim 
depozitarjem pogodbo ponudil v podpis. Do 30. 6. 2012 je pogodbo z Evrosistemom podpisalo 24 
centralnih depozitarjev, med njimi ob upoštevanju stališč Nacionalne uporabniške skupine za sistem T2S 
ter odločitve nadzornega sveta KDD tudi KDD.  

Do konca leta 2012 so ključne tematike usklajevanj med Evrosistemom in centralnimi depozitarji obsegale 
sestavo in časovnico migracijskih valov, dokončne funkcionalnosti sistema in projektni plan uvedbe 
sistema, med temi so bila pomembna odprta vprašanja na področjih testiranja in migracije. Razvoj sistema 
je v teku, po poročilih Evrosistema naj bi bilo do septembra razvite 72 % programske kode. Kljub temu ni 
izključena dodatna zamuda pri razvoju sistema in s tem tudi pri začetku njegove uporabe zaradi potrebnih 
sprememb oziroma dopolnitev funkcionalnosti.  

Vzporedno s tem potekajo priprave tudi v KDD. Tako je za potrebe analize tehnične, operativne, pravne 
in finančne izvedljivosti vključitve v T2S KDD že v letu 2010 izdelala osnutek konceptualnega modela 
integracije KDD s T2S. Model je bil obravnavan in usklajen tako z Evropsko centralno banko kot tudi s 
ključnimi domačimi deležniki, ki so zastopani v okviru Nacionalne uporabniške skupine za sistem T2S. V 
KDD na osnovi konceptualnega modela že poteka priprava podrobnega modela vključitve, ki bo osnova 
za funkcionalne specifikacije, spremembe pravne podlage in operativnih postopkov. Pričakuje se, da bo 
podrobni model zaključen v prvem četrtletju 2013, ko bo tudi predstavljen ključnim deležnikom in ko se 
bo začela njegova implementacija. Cilj KDD je, da se v T2S vključi v zadnji od migracijskih skupin, in 

sicer se vključitev te zadnje migracijske skupine pričakuje v zadnjem četrtletju 2016. 

Legal Entity Identifier 

Pod okriljem Odbora za finančno stabilnost (Financial Stability Board) v okviru skupine G-20 je bila 
ustanovljena posebna delovna skupina, ki bo pripravila novo globalno oznako za pravne osebe, udeležene 
v finančnih transakcijah - Legal Entity Identifier (LEI). Uvedba LEI naj bi med drugim izboljšala upravljanje 
s tveganji v podjetjih, omogočila višjo kvaliteto in točnost finančnih podatkov ter olajšala procesiranje 
podatkov in transakcij v realnem času (STP). Trenutno potekajo razprave glede vloge nacionalnih agencij 
za označitev vrednostnih papirjev (national numbering agencies) pri dodeljevanju oznak, ki naj bi zaživele 

marca 2013. 

Davek na finančne transakcije 

Evropska komisija je že konec septembra 2011 objavila predlog direktive o skupnem sistemu davka na 
finančne transakcije, ki naj bi ga plačevale finančne institucije, če se vsaj ena od strank transakcije s 
finančnimi instrumenti nahaja v EU. Države članice niso imele enotnega stališča glede direktive, ki naj bi 
veljala v celotni EU. Septembra 2012 pa je Evropska komisija prejela zahtevo enajstih članic, med njimi 
tudi Slovenije, naj Evropskemu Svetu predloži zahtevo za odobritev poglobljenega sodelovanja samo 
določenih članic na tem področju, tako da bi lahko davek uvedli samo na ozemlju teh držav članic. 
Predlog za poglobljeno sodelovanje mora sedaj pridobiti kvalificirano večino držav članic in soglasje 
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parlamenta, nato pa lahko Komisija v sprejem predloži temu ustrezni predlog direktive. Vpliv direktive na 
poslovanje KDD bo mogoče natančno oceniti, ko bo znano njeno končno besedilo. 

Vzporedna kotacija nekaterih slovenskih izdajateljev na Dunajski borzi 

Ljubljanska borza je nameravala v prvi polovici leta 2012 vzpostaviti možnosti nadaljnjega povezovanja v 
okviru skupine Central Eastern European Stock Exchange Group (CEESEG). V ta namen je brez 
sodelovanja s KDD pripravila osnutek načina povezovanja, ki naj bi omogočil:  

- vzporedno kotacijo in trgovanje z nematerializiranimi vrednostnimi papirji Prve kotacije Ljubljanske 
borze preko Dunajske borze (WBAG),  

- navzkrižno članstvo in direktni dostop do WBAG trga,  

- poravnavo poslov, sklenjenih na WBAG, preko centralne nasprotne stranke (CCP.A) in računov, 
odprtih pri centralnem depoju v Avstriji (OeKB) in pri članih OeKB,  

- nespremenjeno poravnavo poslov, ki bodo sklenjeni na LJSE, preko centralnega registra in 
poravnalnega sistema KDD.  

Po mnenju Ljubljanske borze bi bila bistvena novost vzporedne kotacije neomejena možnost fiduciarnega 
imetništva vzporedno kotirajočih nematerializiranih vrednostnih papirjev, torej tudi v razmerju med 
slovenskimi člani KDD in njihovimi strankami. To naj bi omogočala izjema iz 6. odstavka 255. člena 
ZTFI. KDD se s tako interpretacijo 255. člena ZTFI ni strinjala. Če bi Ljubljanska borza želela doseči 
možnost fiduciarnega imetništva v centralni register vpisanih nematerializiranih vrednostnih papirjev tudi 
v razmerju med slovenskimi člani KDD in njihovimi strankami, bi po oceni KDD morala najprej doseči 
spremembo 255. člena ZTFI, kar pa se v okviru sprejete novele ZTFI-E (Uradni list RS z dne 20. 7. 2012) 
ni zgodilo. Ne glede na negotovo nadaljevanje projekta je KDD avgusta vzpostavila povezavo z OeKB, 

Dunaj. 

Sklepno 

KDD si bo še naprej prizadevala opravljati storitve čim bolj kakovostno in učinkovito, zasledujoč pri tem 
tako interes svojih delničarjev, kakor tudi svojih članov in ostalih uporabnikov njenih storitev. 

 

Ljubljana, 18. 2. 2013 
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POVZETEK PODATKOV IZ RAČUNOVODSKIH IZKAZOV  

Skrajšana bilanca stanja na dan 31. 12. 2012 

(v EUR) 2012 2011 

   SREDSTVA KDD, JAMSTVENEGA SKLADA  
  IN PORAVNAVE BORZNIH POSLOV 14.542.660 13.981.402 

   SREDSTVA KDD 11.745.205 11.511.948 

   Dolgoročna sredstva 6.950.528 7.193.631 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 596.451 732.799 
Opredmetena osnovna sredstva 3.045.448 3.141.874 
Dolgoročne finančne naložbe 3.077.491 3.046.109 
Odložene terjatve za davek 231.138 272.849 
   Kratkoročna sredstva 4.561.379 4.094.824 
Kratkoročne finančne naložbe 3.310.624 2.862.398 
Kratkoročne poslovne terjatve 1.066.119 1.060.581 
Denarna sredstva 184.636 171.844 
   Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 233.297 223.493 
   SREDSTVA JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE 2.797.455 2.469.454 
   Kratkoročna sredstva 2.797.455 2.469.376 
Kratkoročne finančne naložbe 2.169.064 1.573.881 
Kratkoročne poslovne terjatve 628.147 699.101 
Denarna sredstva 244 196.395 
   Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 0 78 
   ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 506.696 680.734 

 
  OBVEZNOSTI KDD, JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE 14.542.660 13.981.402 

   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KDD 11.745.205 11.511.948 
   Kapital 9.574.275 9.416.652 
Vpoklicani kapital 1.084.961 1.084.961 
Kapitalske rezerve 779.195 779.195 
Rezerve iz dobička 6.214.288 6.214.288 
Presežek iz prevrednotenja -460.535 -497.457 
Preneseni čisti poslovni izid 1.381.902 1.415.860 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 574.465 419.807 
   Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.958.290 1.849.938 
      Kratkoročne obveznosti 177.055 203.162 
Kratkoročne poslovne obveznosti 177.055 203.162 
   Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 35.585 42.196 
   OBVEZNOSTI JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE 2.797.455 2.469.454 
   Dolgoročne obveznosti 1.399.245 1.352.442 
Dolgoročne finančne obveznosti 1.399.245 1.352.442 
   Kratkoročne obveznosti 1.398.211 1.116.935 
Kratkoročne finančne obveznosti 770.063 221.683 
Kratkoročne poslovne obveznosti 628.147 895.252 
   Pasivne časovne razmejitve 0 77 

   ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 506.696 680.734 
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Povzetek podatkov iz izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012 

 

(v EUR) 2012 2011 

   Poslovni prihodki 6.918.782 7.299.427 

Poslovni odhodki 6.049.115 6.702.963 

   Dobiček iz poslovanja 869.667 596.464 

   Finančni prihodki 256.816 226.287 

Finančni odhodki 191.451 29.519 

   Dobiček iz financiranja 65.365 196.768 

   Dobiček iz rednega delovanja 935.033 793.233 

   Drugi prihodki 17.840 12.337 

Drugi odhodki 1.173 4.017 

   Dobiček iz drugih dejavnosti 16.667 8.320 

   Celotni dobiček KDD 951.700 801.552 

   Prihodki jamstvenega sklada  2.757 9.692 

Odhodki jamstvenega sklada 2.757 9.692 

   Dobiček jamstvenega sklada 0 0 

   Davek iz dobička 210.708 179.346 

Odloženi davki -1.383 -15.884 

   Davki skupaj 209.325 163.463 

   
Čisti poslovni izid 742.375 638.090 
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RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2012 

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012 

(v EUR) 2012 2011 

    SREDSTVA KDD, JAMSTVENEGA SKLADA  
  IN PORAVNAVE BORZNIH POSLOV 14.542.660 13.981.402 

    SREDSTVA KDD 11.745.205 11.511.948 

    A. Dolgoročna sredstva 6.950.528 7.193.631 

    I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 596.451 732.799 

    1. Dolgoročne premoženjske pravice 592.084 725.012 
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 4.368 7.787 

    II. Opredmetena osnovna sredstva 3.045.448 3.141.874 

    1. Zemljišča in zgradbe 2.194.980 2.344.125 
b) Zgradbe 2.194.980 2.344.125 

3. Druge naprave in oprema 850.468 797.750 

    IV. Dolgoročne finančne naložbe 3.077.491 3.046.109 

    1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 2.954.760 2.895.149 
c) Druge delnice in deleži 752.594 783.044 
č) Druge dolgoročne finančne naložbe 2.202.166 2.112.105 

2. Dolgoročna posojila 122.731 150.960 
b) Dolgoročna posojila drugim 122.731 150.960 

    VI. Odložene terjatve za davek 231.138 272.849 

    B. Kratkoročna sredstva 4.561.379 4.094.824 

    III. Kratkoročne finančne naložbe 3.310.624 2.862.398 

    1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 552.393 177.354 
b) Druge delnice in deleži 128.227 128.227 
c) Druge kratkoročne finančne naložbe 424.167 49.127 

2. Kratkoročna posojila 2.758.230 2.685.045 
b) Kratkoročna posojila drugim 2.758.230 2.685.045 

    IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.066.119 1.060.581 

    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.050.277 1.045.531 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 15.842 15.050 

    V. Denarna sredstva 184.636 171.844 

    C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 233.297 223.493 

    SREDSTVA JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE 2.797.455 2.469.454 

    B. Kratkoročna sredstva 2.797.455 2.469.376 

    III. Kratkoročne finančne naložbe 2.169.064 1.573.881 

    2. Kratkoročna posojila 2.169.064 1.573.881 

b) Kratkoročna posojila drugim 2.169.064 1.573.881 

    IV. Kratkoročne poslovne terjatve 628.147 699.101 

    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 628.147 699.101 

    V. Denarna sredstva 244 196.395 

    C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 0 78 

    ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 506.696 680.734 
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(v EUR) 2012 2011 

    OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KDD, 
  JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE 14.542.660 13.981.402 

    OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KDD 11.745.205 11.511.948 

    A. Kapital 9.574.275 9.416.652 

    I. Vpoklicani kapital 1.084.961 1.084.961 

    1. Osnovni kapital 1.084.961 1.084.961 

    II. Kapitalske rezerve 779.195 779.195 

    III. Rezerve iz dobička 6.214.288 6.214.288 

    1. Zakonske rezerve 151.335 151.335 
2. Rezerve za lastne delnice 386.193 218.283 
3. Lastne delnice -386.193 -218.283 
4. Statutarne rezerve 503.872 503.872 
5. Druge rezerve iz dobička 5.559.081 5.559.081 

    IV. Presežek iz prevrednotenja -460.535 -497.457 

    V. Preneseni čisti poslovni izid 1.381.902 1.415.860 

    VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 574.465 419.807 

    B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.958.290 1.849.938 

    1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 504.542 440.144 
2. Druge rezervacije 1.453.747 1.409.793 

        Č. Kratkoročne obveznosti 177.055 203.162 

        III. Kratkoročne poslovne obveznosti 177.055 203.162 

    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 89.304 93.244 
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 2.109 13.994 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 85.642 95.924 

    D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 35.585 42.196 

    OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
  JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE 2.797.455 2.469.454 

    C. Dolgoročne obveznosti 1.399.245 1.352.442 

    I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.399.245 1.352.442 

    4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 1.399.245 1.352.442 

    Č. Kratkoročne obveznosti 1.398.211 1.116.935 

    I. Kratkoročne finančne obveznosti 770.063 221.683 

    4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 770.063 221.683 

    II. Kratkoročne poslovne obveznosti 628.147 895.252 

    5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 628.147 895.252 

    D. Pasivne časovne razmejitve 0 77 

    ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 506.696 680.734 
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Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012 

(v EUR) 2012 2011 

    1. Čisti prihodki od prodaje 6.882.154 7.232.354 

a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 6.827.998 7.136.924 

b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 54.156 95.430 

4. Drugi poslovni prihodki 36.628 67.073 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.551.667 1.792.681 

a) Stroški porabljenega materiala 106.348 158.518 

b) Stroški storitev 1.445.319 1.634.163 

6. Stroški dela 3.692.336 3.725.547 

a) Stroški plač 2.962.293 2.985.045 

b) Stroški socialnih zavarovanj 486.450 491.883 

 
od tega stroški  pokojninskih zavarovanj 270.891 269.562 

c) Drugi stroški dela 243.594 248.620 

7. Odpisi vrednosti 618.057 659.198 

a) Amortizacija 540.252 595.618 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 

opredmetenih osnovnih sredstvih 2.049 303 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 75.756 63.277 

8. Drugi poslovni odhodki 187.054 525.537 

 
Dobiček iz poslovanja 869.667 596.464 

9. Finančni prihodki iz deležev 38.498 36.133 

c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 38.498 35.931 

č) Finančni prihodki iz drugih naložb 0 202 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 216.135 188.008 

b) Finančni prihodki iz danih posojil drugim 216.135 188.008 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2.183 2.147 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 2.183 2.147 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 191.450 29.418 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1 102 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 1 11 

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 90 

 
Dobiček iz rednega delovanja 935.033 793.233 

15. Drugi prihodki 17.840 12.337 

16. Drugi odhodki 1.173 4.017 

 
Celotni dobiček KDD 951.700 801.552 

 
Prihodki jamstvenega sklada 2.757 9.692 

 
Odhodki jamstvenega sklada 2.757 9.692 

 
Dobiček jamstvenega sklada 0 0 

17. Davek iz dobička 210.708 179.346 

18. Odloženi davki -1.383 -15.884 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 742.375 638.090 

    21. Spremembe presežka iz prevrednotenja                                          
finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 36.922 -239.341 

24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 779.297 398.748 
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Izkaz denarnih tokov KDD d.d. v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012 

  
 (v EUR) 2012 2011 

        

A. Denarni tokovi pri poslovanju 
  a) Čisti poslovni izid 742.375 638.090 

 Poslovni izid pred obdavčitvijo 951.700 801.552 
 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -209.325 -163.463 

b) Prilagoditve za 479.119 391.948 

 Amortizacijo (+) 540.252 595.618 

 Prevrednotovalne poslovne prihodke - naložbenje in financiranje (-) 0 -9.248 

 Prevrednotovalne poslovne odhodke - naložbenje in financiranje (+) 2.049 301 

 Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (-) -254.633 -224.141 

 Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (+) 191.450 29.418 
c) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, 

rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) 69.328 500.241 

 Začetne manj končne poslovne terjatve -5.162 91.316 

 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 2.956 -239 

 Začetne manj končne odložene terjatve za davek -1.383 -15.884 
 Končni manj začetni poslovni dolgovi -25.840 54.898 
 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 98.759 370.150 

č) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri 
poslovanju (a + b + c) 1.290.823 1.530.279 

B. Denarni tokovi pri naložbenju 
  a) Prejemki pri naložbenju 4.528.020 5.987.626 

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na 
naložbenje  247.900 210.030 

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 8.214 9.248 
 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 112.779 575.928 
 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 4.159.127 5.192.421 

b) Izdatki pri naložbenju -5.184.376 -6.774.144 
 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -48.289 -67.516 
 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -273.138 -276.381 
 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -252.948 -708.699 
 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -4.610.000 -5.721.548 

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri 
naložbenju (a + b) -656.356 -786.517 

C. Denarni tokovi pri financiranju 
  b) Izdatki pri financiranju -621.675 -683.683 

 Izdatki za vračila kapitala -167.910 -218.283 
 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -453.765 -465.400 

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri 
financiranju (a + b) -621.675 -683.683 

Č. Končno stanje denarnih sredstev 184.636 171.844 

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 12.792 60.079 

+ 
   y) Začetno stanje denarnih sredstev 171.844 111.765 
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Izkaz denarnih tokov jamstvenega sklada in poravnave borznih poslov v obdobju 
od 1. 1. do 31. 12. 2012  

  
  2012 2011 

        

A. Denarni tokovi pri poravnavi borznih poslov 
  a) Prejemki pri poravnavi borznih poslov 204.565.764 265.114.591 

 
Bruto terjatve pri poravnavi borznih poslov (promet) 354.552.172 454.988.561 

 
Sprememba bruto terjatev pri poravnavi borznih poslov 70.372 -74.908 

 
Nedenarna poravnava borznih poslov (kliring) -150.056.780 -189.799.063 

b) Izdatki pri poravnavi borznih poslov -204.761.771 -264.918.584 
 Bruto obveznosti pri poravnavi borznih poslov (promet) -354.552.172 -454.988.561 
 Sprememba bruto obveznosti pri poravnavi borznih poslov -266.378 270.914 
 Nedenarna poravnava borznih poslov (kliring) 150.056.780 189.799.063 

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri 
poslovanju -196.007 196.007 

B. Denarni tokovi pri naložbenju 
  a) Prejemki pri naložbenju 531.807 1.996.652 

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na 
naložbenje  3.164 9.056 

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 528.643 1.987.596 
b) Izdatki pri naložbenju -1.123.827 -2.097.890 

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -1.123.827 -2.097.890 
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri 

naložbenju (a + b) -592.020 -101.238 

C. Denarni tokovi pri financiranju 
  a) Prejemki pri financiranju 2.293.249 4.626.842 

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 317.567 215.281 
 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 1.975.683 4.411.561 

b) Izdatki pri financiranju -1.701.374 -4.525.542 
 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -3.308 -8.993 
 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -270.764 0 
 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -1.427.302 -4.516.548 

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri 
financiranju (a + b) 591.876 101.301 

Č. Končno stanje denarnih sredstev 244 196.395 

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) -196.151 196.069 

+ 
   y) Začetno stanje denarnih sredstev 196.395 325 
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Izkaz gibanja kapitala v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012 

 

  (v EUR) 
Osnovni 

kapital 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 

Rezerve 
za lastne 

delnice 
Lastne 
delnice 

Statutarne 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 

dobička 

Presežek iz 
prevredno-

tenja 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

posl. leta Skupaj 

    I/1 II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 IV V/1 VI/1 VII 

  
           A.1 31. 12. 2011 1.084.961 779.195 151.335 218.283 -218.283 503.872 5.559.081 -497.457 1.415.860 419.807 9.416.652 

  
           B.1 Spremembe lastniškega kapitala - 

transakcije z lastniki 0 0 0 0 -167.910 0 0 0 -453.765 0 -621.675 

c) Nakup lastnih delnic 0 0 0 0 -167.910 0 0 0 0 0 -167.910 

g) Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 -453.765 0 -453.765 

             B.2 Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 36.922 0 742.375 779.297 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 
obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742.375 742.375 

č) Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb 0 0 0 0 0 0 0 36.922 0 0 36.922 

  
           B.3 Spremembe v kapitalu 0 0 0 167.910 0 0 0 0 419.807 -587.717 0 

a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 419.807 -419.807 0 

d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 0 167.910 0 0 0 0 0 -167.910 0 
  

           C. 31. 12. 2012 1.084.961 779.195 151.335 386.193 -386.193 503.872 5.559.081 -460.535 1.381.902 574.465 9.574.275 

  Bilančni dobiček                 1.381.902 574.465 1.956.367 
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Izkaz gibanja kapitala v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011 

 

  (v EUR) 
Osnovni 

kapital 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 

Rezerve 
za lastne 

delnice 
Lastne 
delnice 

Statutarne 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 

dobička 

Presežek iz 
prevredno-

tenja 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

posl. leta Skupaj 

    I/1 II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 IV V/1 VI/1 VII 

  
           A.1 31. 12. 2010 1.084.961 779.195 151.335 0 0 503.872 5.559.081 -258.116 1.155.926 725.334 9.701.587 

  
           B.1 Spremembe lastniškega kapitala - 

transakcije z lastniki 0 0 0 0 -218.283 0 0 0 -465.400 0 -683.683 

c) Nakup lastnih delnic 0 0 0 0 -218.283 0 0 0 0 0 -218.283 

g) Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 -465.400 0 -465.400 

             B.2 Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 -239.341 0 638.090 398.748 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 
obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.090 638.090 

č) Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb 0 0 0 0 0 0 0 -239.341 0 0 -239.341 

  
           B.3 Spremembe v kapitalu 0 0 0 218.283 0 0 0 0 725.334 -943.617 0 

a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 725.334 -725.334 0 

d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 0 218.283 0 0 0 0 0 -218.283 0 
  

           C. 31. 12. 2011 1.084.961 779.195 151.335 218.283 -218.283 503.872 5.559.081 -497.457 1.415.860 419.807 9.416.652 

  Bilančni dobiček                 1.415.860 419.807 1.835.667 
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SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI 

 

Naziv:  KDD Centralna klirinško depotna družba  

delniška družba  

Skrajšana firma:     KDD d.d. 

Sedež:      1000 Ljubljana, Tivolska cesta 48 

Država:     Slovenija 

Matična številka:    5893194 

Davčna številka:    42846811 

SRG:      61/12598900  

Osnovni kapital:    1.084.960,77 EUR 

Dejavnost po SKD:    J66.110 - upravljanje finančnih trgov 

Velikost po ZGD-1:   srednja   

Pravna oblika:     delniška družba 

Poslovno leto:     enako koledarskemu 

Davčni položaj:    zavezanka za davek od dohodkov pravnih oseb 

opravlja z DDV obdavčene in plačila DDV oproščene storitve 
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RAČUNOVODSKE USMERITVE 

Načela sestavljanja računovodskih izkazov 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Slovenskimi 
računovodskimi  standardi (SRS 2006).  

Pri izdelavi računovodskih izkazov sta bili upoštevani temeljni računovodski predpostavki SRS 2006: 
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo določila SRS 2006, razen pri 
vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo družbi možnost izbire med različnimi načini vrednotenja. 

Računovodski izkazi s pojasnili vključujejo vse bistvene podatke in informacije, potrebne za razumevanje 
finančnega položaja KDD in njenega poslovnega izida. 

V letu 2012 uporabljene računovodske usmeritve so skladne z usmeritvami, uporabljenimi v predhodnem 
letu. 

Predstavitvena valuta 

Računovodski izkazi so sestavljeni in računovodske informacije predstavljene v evrih. Zaradi 
zaokroževanja zneskov se seštevki delnih zaokroženih zneskov lahko razlikujejo od zaokroženega zneska 
seštevka. 

Podlage za merjenje postavk v računovodskih izkazih 

Računovodski izkazi so sestavljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti postavk, razen za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev, pri katerih je upoštevana poštena vrednost.  

Tečaj in način preračuna v domačo valuto  

Poslovni dogodki, izraženi v tuji valuti, so preračunani v domačo valuto po referenčnem tečaju ECB, ki ga 
objavlja Banka Slovenije, na dan poslovnega dogodka. Finančne naložbe, terjatve,  obveznosti in  denarna 
sredstva v tuji valuti na dan bilance stanja so preračunani v domačo valuto po referenčnem tečaju ECB, ki 
ga objavlja Banka Slovenije, na dan bilance stanja. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 

Uporaba ocen in presoj 

Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov podati ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo 
na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. Te ocene, presoje in predpostavke so 
v glavnem povezane z:  

 oceno dobe koristnosti amortizirljivih sredstev, 

 oslabitvijo sredstev, 

 razvrščanjem finančnih naložb, 

 oblikovanjem rezervacij.  

Dejanske vrednosti  lahko odstopajo od ocen. 

Ocene, presoje in predpostavke preverja družba najmanj ob koncu poslovnega leta. Popravki 
računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocena popravi, ter v kasnejših obdobjih. 

Oslabitev sredstev 

Najmanj ob koncu poslovnega leta družba oceni, ali obstajajo znamenja oslabitve sredstev ali denar 
ustvarjajoče enote. Če obstajajo, je potrebno oceniti nadomestljivo vrednost sredstev. Nadomestljiva 
vrednost je poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi, in sicer tista, ki je 
višja.  

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost 
presega nadomestljivo vrednost. Takšna izguba se pojavi med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki 
oziroma prevrednotovalnimi finančnimi odhodki, razen če se pred tem pri istih  sredstvih zaradi njihove 
okrepitve pojavi presežek iz prevrednotenja, ki omogoča njeno poravnavo.  
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Poročanje po odsekih 

Družba opravlja storitve vodenja centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, storitve 
poravnave poslov s finančnimi instrumenti, skrbniške  in  druge storitve v zvezi z nematerializiranimi 
vrednostnimi papirji na podlagi dovoljenja ATVP zaradi uresničitve interesa udeležencev na trgih 
finančnih instrumentov. Družba zaenkrat nima take dejavnosti in takih trgov, da bi lahko določila 
področne in območne odseke poslovanja.   

Oblike računovodskih izkazov 

Bilanca stanja je sestavljena v obliki dvostranske bilance stanja. V prvem stolpcu so prikazani podatki na 
zadnji dan obravnavanega obračunskega obdobja, primerjalni podatki vključujejo stanje na zadnji dan 
prejšnjega obračunskega obdobja.  

Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa vključuje izkaz poslovnega izida po različici I in izkaz drugega 
vseobsegajočega donosa. V prvem stolpcu so prikazani podatki v obravnavanem obračunskem obdobju, v 
drugem pa podatki v enakem prejšnjem obračunskem obdobju.  

Izkaz denarnih tokov za redno delovanje je sestavljen po posredni metodi (skrajšana različica II). Izkaz 
denarnih tokov jamstvenega sklada in poravnave borznih poslov je sestavljen po neposredni metodi 
(različica II). 

Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala. Bilančni 
dobiček je izkazan v dodatku k izkazu gibanja kapitala. 

Upravljanje sistema za poravnavo borznih poslov z vrednostnimi papirji in upravljanje s sredstvi 
jamstvenega sklada, ki so jih člani KDD dolžni vplačati na račun jamstvenega sklada kot jamstvo za 
poravnavo svojih obveznosti, se kot posebna dejavnost družbe odraža tudi v računovodskih razvidih in 
izkazih. Donosi jamstvenega sklada pripadajo poravnalnim članom, družba pa je upravičena le do kritja 
stroškov, ki nastanejo pri upravljanju jamstvenega sklada. Postavke v zvezi s poravnavo borznih poslov  in 
v zvezi z jamstvenim skladom so  v letnem računovodskem poročilu izkazane posebej oziroma v posebnih 
podbilancah.   

Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročno odložene stroške razvijanja in naložbe v pridobljene 
dolgoročne pravice do industrijske lastnine (koncesij, patentov, licenc in podobnih premoženjskih pravic, 
predvsem iz naslova programske opreme). Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno 
razmejeni stroški. 

Neopredmeteno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ovrednoti po nabavni vrednosti, ki jo 
sestavljajo njegova nakupna cena in vsi stroški usposobitve za nameravano uporabo, vključno z 
nevračljivimi nakupnimi dajatvami (DDV, ki se ne povrne). 

Dolgoročne premoženjske pravice so pridobljene odplačno ali z lastnim razvojem. Znotraj podjetja 
ustvarjena neopredmetena sredstva sestavlja programska oprema za vodenje centralnega registra 
nematerializiranih vrednostnih papirjev (CRVP).  Njegovo nabavno vrednost sestavljajo stroški razvijanja, 
ki jih je bilo moč upravičeno in dosledno pripisati neposredno razvoju oziroma ustvarjanju in pripravljanju  
sredstva za njegovo  nameravano uporabo.  

Dobe koristnosti neopredmetenih sredstev so končne, njihove knjigovodske vrednosti se zmanjšujejo z 
amortiziranjem. 

Neopredmetena sredstva, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 evrov, se praviloma štejejo 
kot strošek v obdobju, v katerem se pojavijo. 

Za merjenje po pripoznanju se uporablja model nabavne vrednosti in izkazuje  neopredmetena sredstva 
po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske popravke vrednosti in nabrane izgube 
zaradi oslabitve.  

Kasneje nastali izdatki oziroma stroški v zvezi z neopredmetenim sredstvom so usredstveni le, kadar 
povečujejo njegove bodoče gospodarske koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. Izjemoma se lahko 
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kasneje nastali  stroški v zvezi z neopredmetenim sredstvom obravnavajo kot zamenjava dela sredstva. Vsi 
ostali stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so v poslovnem izidu pripoznani kot odhodki, kadar se 
pojavijo. 

Opredmetena osnovna sredstva  

Opredmetena osnovna sredstva družbe sestavljajo poslovni prostori  in oprema.  

Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ovrednoti po nabavni vrednosti, 
ki jo sestavljajo njegova nakupna cena in vsi stroški usposobitve za nameravano uporabo  vključno z 
nevračljivimi nakupnimi dajatvami (DDV, ki se ne povrne) in od 1. 1. 2010 stroški izposojanja v zvezi s 
pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za uporabo. 

Nabavna vrednost poslovnih prostorov v etažni lastnini zajema tudi vrednost pridobitve solastniškega 
deleža na funkcionalnem zemljišču. Preostala vrednost poslovnih prostorov je določena v znesku, ki 
ustreza vrednosti solastniškega deleža na funkcionalnem zemljišču, izračunanem na podlagi podatkov o 
ceni stavbnega zemljišča, ki jo je objavila pristojna institucija, ter odstotnega deleža površine pridobljenih 
poslovnih prostorov glede na celotno površino zgradbe, v kateri so poslovni prostori. 

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti so izkazana v okviru opreme. 

Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 evrov, se praviloma 
razporedijo med material in štejejo kot strošek v obdobju, v katerem se pojavijo. 

Za merjenje po pripoznanju uporablja družba model nabavne vrednosti in vodi opredmetena osnovna 
sredstva po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske popravke vrednosti in nabrane 
izgube zaradi oslabitve. 

Kasneje nastali izdatki oziroma stroški v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom so usredstveni le, 
kadar povečujejo njegove bodoče koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. Vsi ostali stroški (npr. za 
popravila ali vzdrževanja ter zamenjave okvarjenih delov), ki so namenjeni ohranjanju prvotno 
pričakovane gospodarske koristi, se pripoznajo kot odhodki, kadar se pojavijo. 

Amortizacija  

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva se amortizirajo posamično z uporabo metode 
enakomernega časovnega amortiziranja glede na pričakovano dobo koristnosti. Zemljišča in umetniška 
dela se ne amortizirajo. 

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca po tem, ko je 
razpoložljivo za uporabo. Neopredmeteno sredstvo se začne amortizirati, ko je na razpolago za uporabo. 

Uporabljene letne amortizacijske stopnje po pomembnejših skupinah sredstev (v odstotkih): 

 naložbe za pridobitev dolgoročne pravice do industrijske lastnine vključno z 
računalniško programsko opremo, razen stroškov razvijanja v podjetju nastalega 
informacijskega sistema za podporo CRVP 

 

20 

 stroški razvijanja informacijskega sistema za podporo CRVP 7 

 dolgoročno odloženi stroški 20 

 vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva od 10 do 20 

 računalniška oprema  od 25 do 50 

 pisarniško leseno pohištvo 20 

 druga oprema od 12 do 50 

 zgradba 4 

V letu 2012 so bile zaradi predvidenega podaljšanja življenjske dobe informacijskega sistema za podporo 
CRVP do konca leta 2016 (za 1,5 leta) za obračun amortizacije uporabljene nižje letne stopnje kot v 
preteklih letih.  V prikazu amortizacijskih stopenj je samo stopnja za osnovno programsko opremo za 
podporo CRVP, sicer so stopnje glede na datum, ko so bili posamezni moduli programske opreme na 
voljo za uporabo, od 7,00 % do 13,76 % (v letu 2011 od 10,00 % do 19,67 %). Za v letu 2012 dokončan 
modul za podporo storitvam uparjanja znaša amortizacijska stopnja 24,17 %. 
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Finančne naložbe  

Finančne naložbe sestavljajo finančne naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne papirje drugih družb in 
v državne vrednostne papirje, deleže v vzajemnem skladu ter finančne naložbe v bančne depozite in dana 
posojila fizičnim osebam. Finančne naložbe so dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe, kot 
dolgoročne se izkazujejo tiste, ki jih ima družba namen imeti v posesti v obdobju, daljšem od enega leta, in 
s katerimi ne namerava trgovati ali jih kako drugače odtujiti. 

Finančne naložbe se po začetnem pripoznanju razvrstijo glede na vrsto in namen posedovanja v: 

1. finančne naložbe v posojila, 

2. za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, 

3. finančna sredstva, izmerjena po nabavni vrednosti. 

Družba s finančnimi sredstvi ne namerava kratkoročno trgovati, ravno tako ne more z gotovostjo 
napovedati namena in zmožnosti posedovati finančna sredstva z določljivimi zapadlostmi do zapadlosti v 
plačilo. Zato finančne naložbe niso razvrščene med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida, ali med finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo. 

Finančne naložbe se pripoznajo oziroma njihova pripoznanja odpravijo upoštevaje datum trgovanja. 

Dolgoročne finančne naložbe v finančne dolgove drugih, ki zapadejo v plačilo v letu dni po datumu 
bilance stanja, se ob koncu poslovnega leta v bilanci stanja prenašajo med kratkoročne finančne naložbe.  

Finančne naložbe se ob začetnem pripoznanju izmerijo po pošteni vrednosti, ki je enaka bodisi nabavni 
vrednosti, to je plačanemu znesku denarja ali denarnih ustreznikov, bodisi  pošteni vrednosti drugih 
nadomestil za nakup. Začetni pripoznani vrednosti se prištejejo stroški posla, ki izhajajo iz nakupa ali 
izdaje finančnega sredstva. Po začetnem pripoznanju se finančne naložbe izmerijo na način, ki je opisan v 
nadaljevanju. 

Preračuni finančnih sredstev, izraženih v tujih valutah, ki so denarne postavke, se pripoznajo v poslovnem 
izidu. Preračuni ostalih finančnih sredstev, izraženih v tujih valutah, se pripoznajo v skladu z njihovo 
razvrstitvijo. Za preračun se uporablja tečaj Banke Slovenije. 

Finančne naložbe v posojila 

Finančne naložbe v bančne depozite ter posojila drugim se praviloma pripoznajo po odplačni vrednosti po 
metodi efektivnih obresti, če se poleg dejanske obrestne mere zaračunava oziroma prejema še druga 
nadomestila. 

Pri finančnih sredstvih, ki se izkazujejo po odplačni vrednosti, se dobiček ali izguba pripozna v poslovnem 
izidu, ko so taka sredstva prevrednotena zaradi oslabitve ali je zanje odpravljeno pripoznanje. 

Če obstajajo nepristranski dokazi o oslabljenosti finančnih naložb v posojila, se znesek izgube izmeri kot 
razlika med knjigovodsko vrednostjo posojila in sedanjo vrednostjo pričakovanih denarnih tokov, 
razobrestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba zaradi oslabitve se pripozna v poslovnem izidu. 

Če se v naslednjem obračunskem obdobju znesek izgube zmanjša in je mogoče zmanjšanje izgube 
nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve, se prej pripoznana izguba 
razveljavi. Razveljavitev izgube se pripozna v poslovnem izidu. 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 

Po začetnem pripoznanju se praviloma vsake tri mesece, najpozneje pa na datum bilance stanja za 
poslovno leto,  ponovno ugotavlja poštena vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev. Poštena 
vrednost se praviloma izračuna na podlagi cene na ustreznem delujočem trgu vrednostnih papirjev. 
Sprememba poštene vrednosti skupaj z odloženim davkom se pripozna v drugem vseobsegajočem donosu 
oziroma v kapitalu kot povečanje ali zmanjšanje presežka iz prevrednotenja; če je poštena vrednost 
finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo, manjša od njegove pripoznane vrednosti, se pripozna 
negativni presežek iz prevrednotenja. Ko se pripoznanje naložbe odpravi, se s tem povezani dobiček ali 
izguba prenese v poslovni izid.  
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Če obstajajo nepristranski dokazi o oslabljenosti za prodajo razpoložljivih sredstev, se finančna naložba 
prevrednoti zaradi oslabitve. Oslabljenost finančnih naložb se presoja posamično. 

Če je bilo zmanjšanje poštene vrednosti za prodajo razpoložljivega finančnega sredstva pripoznano kot 
negativni presežek iz prevrednotenja in obstajajo nepristranski dokazi, da je to sredstvo oslabljeno, se za 
znesek nabrane izgube najprej zmanjša negativni presežek iz prevrednotenja in pripoznajo 
prevrednotovalni finančni odhodki.  

Šteje se, da praviloma obstajajo objektivni dokazi o oslabitvi finančne naložbe zaradi posledic izjemnih 
razmer v primerih, ko je odstotek zmanjšanja poštene vrednosti finančne naložbe v obdobju od zadnje 
pridobitve finančne naložbe do bilančnega presečnega dne večji od relativne spremembe ustreznega 
borznega indeksa v tem obdobju. Izguba zaradi oslabitve finančne naložbe se praviloma pripozna v 
znesku zmanjšanja vrednosti finančne naložbe, ki presega zmanjšanje vrednosti finančne naložbe, 
izračunano z odstotkom zmanjšanja ustreznega borznega indeksa. Kot dokazi o oslabljenosti finančnih 
naložb pa lahko štejejo še naslednji dogodki: pomembne finančne težave in statusne spremembe 
izdajatelja, izginotje delujočega trga za takšno finančno sredstvo ali pomembno in dolgotrajno zmanjšanje 
poštene vrednosti vrednostnega papirja. Pri dolžniških vrednostnih papirjih kot dokazi o oslabljenosti 
štejejo še naslednji dogodki: zamuda pri plačilu, spremenjene tržne okoliščine, ki nakazujejo tveganje 
predčasnega odplačila in tveganje odpovedi, ter drugi negativni dogodki, povezani s kreditno sposobnostjo 
in boniteto izdajatelja.  

Izguba zaradi oslabitve, pripoznana v poslovnem izidu za finančno naložbo v kapitalski inštrument, 
razvrščen kot razpoložljiv za prodajo, se do odprave pripoznanja finančnega sredstva ne more razveljaviti 
preko poslovnega izida. Izguba zaradi oslabitve, pripoznana v poslovnem izidu za dolgovni finančni 
instrument, razvrščen kot razpoložljiv za prodajo, se lahko razveljavi in znesek razveljavitve pripozna v 
poslovnem izidu kot prevrednotovalni finančni prihodek. 

Pri odpravi pripoznanja finančnega sredstva  se razlika med knjigovodsko vrednostjo ter vsoto prejetih 
nadomestil  in nabranih dobičkov ali izgub, pripoznanih neposredno v kapitalu, pripozna v poslovnem 
izidu. Knjigovodske vrednosti vrednostnih papirjev se ob prodaji ali drugi odtujitvi razbremenjujejo po 
povprečnih cenah vrednostnih papirjev.  

Finančna sredstva, izmerjena po nabavni vrednosti 

Finančna  sredstva  so tudi delnice, namensko kupljene za povračilo  oškodovanim delničarjem. Ta 
finančna sredstva se izmerijo  po nabavni ceni, povečani za stroške nakupnega posla.   

Terjatve 

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da bodo poplačane. Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere 
se nanašajo. Posebna vrsta dolgoročnih terjatev so terjatve do države za odloženi davek. 

Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane ali pa niso poravnane v rednem roku oziroma v 
celotnem znesku, se praviloma izkažejo kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek izterjave, pa 
se izkažejo kot sporne.  

Popravki vrednosti se oblikujejo za sporne terjatve in dvomljive terjatve do pravnih oseb, nad katerimi je 
bil pričet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali postopek izbrisa iz 
sodnega registra ter za terjatve do drugih dolgoročno plačilno nesposobnih pravnih oseb.  

Popravki vrednosti terjatev se ob začetku postopka oblikujejo posamično,  v primernem odstotku od 
celotnega neplačanega zneska, določenem na podlagi izkušenj iz preteklih let: za  terjatve do dolžnikov,  
nad katerimi je bil uveden postopek prisilne poravnave, 70 %, za terjatve do dolžnikov v stečajnem 
postopku ali postopku redne likvidacije 90 % (za postopke, začete pred 1. 1. 2011) oziroma 100 % (za 
postopke, začete od 1. 1. 2011 dalje) ter za terjatve do dolžnikov v postopku prisilnega prenehanja 100 %. 
Popravki terjatev se oblikujejo tudi  za terjatve, za katere je bil pričet sodni postopek njihove izterjave, a na 
dan letne bilance stanja še niso poplačane (20 % oziroma do 70 %, če je bilo zoper istega dolžnika začetih 
več postopkov sodne izterjave), in za druge terjatve do dolžnikov, za katere iz dejstev in okoliščin izhaja, 
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da ne bodo poplačane. Popravki vrednosti terjatev se po zaključku postopka povečajo ali zmanjšajo v 
skladu z odločitvijo sodišča o poplačilu terjatev. 

Popravki vrednosti terjatev zmanjšujejo knjigovodsko vrednost terjatev in povečujejo prevrednotovalne 
poslovne odhodke v zvezi s terjatvami. Odpisi terjatev se, ko so utemeljeni z ustrezno listino, pokrijejo v 
breme vnaprej oblikovanih popravkov vrednosti. Če ti ne zadoščajo za pokritje odpisov, se razlika 
nadomesti neposredno v breme prevrednotovalnih odhodkov. Če pa je znesek vnaprej  oblikovanih 
popravkov vrednosti višji od zneska potrebnega odpisa, se razlika prenese med prevrednotovalne 
poslovne prihodke.  

Terjatve za odloženi davek so pomembni zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih 
obdobjih glede na odbitne začasne razlike, prenos neizrabljenih davčnih izgub v naslednja obdobja in 
prenos neizrabljenih davčnih dobropisov v naslednja obdobja. Praviloma se pripoznajo preko poslovnega 
izida. Terjatve za odloženi davek, ki se  lahko pripoznajo tudi za negativne presežke iz prevrednotenja, se 
pripoznajo v dobro kapitala. 

Terjatve za odloženi davek se pripoznajo, če je verjetno, da se bo pojavil razpoložljivi obdavčljivi dobiček, 
ki ga bo mogoče obremeniti za odbitne začasne razlike. Terjatve za odloženi davek se izkažejo kot 
dolgoročne, ocenjujejo pa se najmanj ob koncu poslovnega leta. Terjatve za odloženi davek se ne 
diskontirajo. 

Denarna sredstva  

Denarna sredstva sestavljajo gotovina v blagajnah, knjižni denar, denar na poti in denarni  ustrezniki. 
Denarni ustrezniki so naložbe v denarne depozite in vloge v bankah z možnostjo takojšnjega odpoklica ali 
z zapadlostjo največ 30 dni po pridobitvi. 

Družba ima  poleg transakcijskih  računov  pri poslovnih bankah še denarne račune pri Banki Slovenije: 
fiduciarni denarni račun za poravnavo neto denarnih obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji, ki se 
vodi v plačilnem sistemu bruto poravnave v realnem času, račun jamstvenega sklada in fiduciarni denarni 
račun za skrbniške storitve. 

Kapital 

Celotni kapital sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz 
preteklih let, presežek iz prevrednotenja in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček  poslovnega leta.  

Osnovni kapital se pojavlja kot delniški kapital in vodi v domači valuti.  

Kapitalske rezerve sestavljajo zneski na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala 
ob prehodu na SRS 2006. 

Rezerve iz dobička se razčlenjujejo na zakonske rezerve, statutarne rezerve, rezerve za lastne delnice, 
lastne delnice in druge rezerve iz dobička. 

Oblikovanje in porabo zakonskih rezerv predpisuje ZGD-1. Uporabijo se lahko za pokrivanje izgube, če 
je ni mogoče pokriti v breme čistega dobička poslovnega leta ali drugih rezerv iz dobička, in za povečanje 
osnovnega kapitala iz sredstev družbe v znesku, ki presega zakonsko določene rezerve. 

Statutarne rezerve se oblikujejo v višini 10 % čistega dobička poslovnega leta, zmanjšanega za kritje 
prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in oblikovanje rezerv za lastne deleže, in sicer  do zneska, 
ki je enak eni četrtini seštevka osnovnega kapitala, kapitalskih in zakonskih rezerv. Uporabijo se lahko za 
pokrivanje čiste izgube poslovnega leta, ki je nastala zaradi odškodninske odgovornosti družbe, in sicer 
največ do višine razlike med odhodki iz naslova odškodninske odgovornosti družbe in morebitnimi 
prihodki zaradi kritja teh odhodkov v istem poslovnem letu.  

Rezerve za lastne delnice se oblikujejo v bilanci stanja za poslovno leto  v višini zneskov, ki so bili plačani 
za njihovo pridobitev.  Ob odtujitvi ali umiku lastnih delnic se rezerve za lastne delnice sprostijo.  

Sestavni del celotnega kapitala so tudi pridobljene lastne delnice, ki se odštevajo od kapitala. Dobiček ali 
izguba ob nakupu, prodaji, izdaji ali umiku lastnih delnic se poračuna s kapitalom. 
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Presežek iz prevrednotenja se nanaša na spremembo knjigovodske vrednosti sredstev po modelu 
prevrednotenja. 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Rezervacije se oblikujejo in pripoznajo v bilanci stanja, če ima družba zaradi obvezujočega preteklega 
dogodka sedanjo pravno ali posredno obvezo, ki jo bo predvidevanjih morala poravnati v roku, ki ni z 
gotovostjo določen, ter če obstaja verjetnost, da bo za poravnavo te obveze potreben odtok dejavnikov, ki 
omogočajo gospodarske koristi.  

Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v 
prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov.  

Družba oblikuje rezervacije  za pokritje obveznosti do upravičencev do odškodnine zaradi protipravne 
odtujitve vrednostnih papirjev njihovim zakonitim imetnikom in rezervacije za pozaposlitvene oziroma 
druge dolgoročne zaslužke  zaposlencev. 

Znesek, pripoznan kot rezervacija,  je najboljša ocena izdatkov, potrebnih za poravnavo na dan bilance 
stanja obstoječe obveze. Pri ocenjevanju zneska potrebnih rezervacij se upoštevajo tveganja in 
negotovosti, pa tudi izkušnje v podobnih okoliščinah in mnenja strokovnjakov. Pri oceni rezervacije se 
upošteva predvsem znesek nastale škode, odškodninske zahtevke zoper KDD, razsodbe pristojnih sodišč 
in mnenja pravne službe KDD ter odvetniške pisarne, ki v teh zadevah zastopa KDD. 

Rezervacije se oblikujejo z enkratno ali večkratno obremenitvijo ustreznih odhodkov, na koncu vsakega 
leta pa se ustrezno popravijo. Če je zaradi spremembe okoliščin znesek rezervacij prenizek, se za znesek 
potrebnega povečanja dodatno vračunajo ustrezni odhodki. Če pa je zaradi spremembe okoliščin znesek 
rezervacij previsok, se za znesek presežka zmanjša njihova knjigovodska vrednost  in povečajo ustrezni  
prihodki. Po prenehanju vseh pravnih in posrednih obvez, za katere je bila oblikovana rezervacija, se njen 
celotni neporabljeni del prenese med ustrezne prihodke. 

Rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev se oblikujejo in popravljajo 
skupinsko na podlagi izračunov oziroma verifikacije pooblaščenega aktuarja.. Popravki tovrstnih rezervacij 
se ne glede na določbe prejšnjega odstavka pripoznajo, če zneski potrebnih rezervacij na koncu 
poslovnega leta pomembno  odstopajo od prvotno ocenjenih.  

Za porabo in odpravo rezervacij se uporablja metoda FIFO. 

Dolgovi  

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. Kot posebna vrsta dolgoročnih dolgov se 
obravnavajo obveznosti za odloženi davek. 

Finančni dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, 
ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, poslovni dolgovi pa z 
zneski iz listin, ki praviloma dokazujejo prejem osnovnih sredstev in drugih proizvodov ter storitev ali 
opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali obveznost v zvezi z razdelitvijo  poslovnega 
izida.   

Po začetnem pripoznanju se dolgovi, ki se obrestujejo in pri katerih se poleg dogovorjene obrestne mere 
ne plačuje drugih nadomestil,  izkažejo po začetni pripoznani izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila. Na 
enak način se merijo tudi dolgovi, za katere je dogovorjena spremenljiva obrestna mera. 

Obveznosti do dobaviteljev in drugi dolgovi, ki se ne obrestujejo, se izkazujejo po njihovi izvirni 
vrednosti, ki izhaja iz ustreznih listin.  

Dolgoročni dolgovi se zmanjšujejo za zneske, ki zapadejo v plačilo v letu dni od letne bilance stanja in se 
izkazujejo med kratkoročnimi dolgovi.  

Obveznosti za odložene davke se pripoznajo za vse obdavčljive začasne razlike ob sestavitvi letnega 
obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, razen če izhaja iz začetnega pripoznanja sredstva ali 
obveznosti v poslovnem dogodku, ki ni poslovna združitev v smislu točke 10 uvoda v veljavne slovenske 
računovodske standarde, in poslovni dogodek v času nastanka ne vpliva niti na računovodski dobiček niti 



KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.  

46 

na obdavčljivi dobiček (davčno izgubo). Obveznost za odloženi davek se pripozna tudi, če se sredstva 
prevrednotijo, pri obračunu davka pa se ne opravijo ustrezne prilagoditve; obveznost za odloženi davek se 
pripozna v breme presežka iz prevrednotenja. Obveznosti za odloženi davek se ne diskontirajo. 

Kratkoročne časovne razmejitve  

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke  in 
kratkoročno nezaračunane prihodke.  

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki so pomembni zneski, ki ob svojem nastanku še ne 
bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid.   

Kratkoročno nezaračunani prihodki so prihodki, ki že vplivajo na poslovni izid, čeprav še niso bili plačani 
in jih še ni bilo mogoče nikomur zaračunati.  

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške in kratkoročno 
odložene prihodke. 

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški nastajajo zaradi  enakomernega obremenjevanja dejavnosti tudi s 
pričakovanimi stroški, ki se še niso pojavili.  

Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, kadar se zaračunane storitve opravljajo v daljšem časovnem 
obdobju, naročnik (in plačnik) storitev pa ne more odstopiti od pogodbe, in kadar že zaračunane storitve 
še niso opravljene, ker je pogoj za opravljeno storitev vnaprejšnje plačilo (npr. preknjižbe dedovanj).  

Pripoznavanje prihodkov  

Prihodki se pripoznajo, ko so storitve opravljene in se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, 
če ti niso uresničeni že ob nastanku. 

Poslovni prihodki 

Poslovni prihodki so prihodki  od prodaje  ter drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. 
Zneski, zbrani v korist tretjih, kot npr. davek na dodano vrednost, niso sestavina prihodkov od prodaje.   

Prihodki od opravljenih storitev se izkazujejo po prodajnih cenah dokončanih storitev ali po prodajnih 
cenah nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove dokončanosti, navedenih v računih ali drugih 
listinah.  Poslovni prihodki se v poslovnem izidu ne pripoznajo, temveč kratkoročno odložijo, če se pojavi 
pomembna negotovost glede poplačila nadomestila.  

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih sredstev kot presežek njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo. 
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo tudi v zvezi z odpravo oslabitve terjatev. 

Finančni prihodki 

Finančne prihodke sestavljajo obračunane obresti in deleži v dobičku drugih ter prevrednotovalni finančni 
prihodki. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami, pa tudi v zvezi s terjatvami. 

Finančni prihodki se praviloma pripoznajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen 
dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in plačljivosti.  

Deleži v dobičku drugih (dividende) se v poslovnem izidu upoštevajo, ko podjetje pridobi pravico do 
plačila. Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačani del 
glavnice in veljavno obrestno mero. 

Obresti v zvezi s finančnimi naložbami se pripoznajo z uporabo dejanske obrestne mere, če se le ta  ne 
razlikuje pomembno od efektivne obrestne mere. 

Kot redni in ne prevrednotovalni finančni prihodki se obravnavajo tudi zneski povečanj terjatev ali 
zmanjšanj dolgov zaradi dogovorjenega prevrednotenja zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti ter 
zneski povečanj terjatev ali zmanjšanj dolgov, izraženih v tuji valuti. 

Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi finančnih naložb, ko se povečanje njihove 
knjigovodske vrednosti zaradi predhodne okrepitve ne zadržuje več v presežku iz prevrednotenja.  Takšno 
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naravo ima presežek njihove prodajne cene nad knjigovodsko vrednostjo, zmanjšano za ustrezen presežek 
iz prevrednotenja. 

Drugi prihodki 

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (izredni prihodki) in ostali prihodki, ki povečujejo 
poslovni izid.  

Pripoznavanje odhodkov 

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.  

Zaradi posebne dejavnosti družbe razčlenjevanje stroškov po funkcionalnih skupinah zaenkrat ni 
smiselno. 

Poslovni odhodki 

Poslovne odhodke sestavljajo stroški materiala in storitev, stroški dela, odpisi vrednosti  in drugi poslovni 
odhodki.  

Stroški materiala in storitev se pripoznajo ob nabavi materiala oziroma ko je storitev opravljena. 

Stroški dela so plače v kosmatem znesku, nadomestila plač, ki pripadajo zaposlencem za obdobje, ko ne 
delajo, in njim sorodne postavke v kosmatem znesku, ugodnosti zaposlencev ter zanje plačani in njim 
povrnjeni zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem, ter dajatve, ki se dodatno obračunajo od vseh 
teh postavk in ki bremenijo izplačevalca. Stroški dela se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo 
opravljeno delo in druge podlage za obračun plač oziroma upravičenost do nadomestila plač in plačam 
sorodnih postavk.   

Odpise vrednosti sestavljajo v obračunskem obdobju obračunana amortizacija neopredmetenih  sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev ter prevrednotovalni poslovni odhodki. Prevrednotovalni poslovni 
odhodki se pojavljajo v zvezi z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi in obratnimi 
sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja 
kapitala iz njihove predhodne okrepitve.  

Drugi poslovni odhodki vključujejo dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida,  in druge neobičajne 
stroške, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od prej navedenih kategorij.  

Finančni odhodki 

Finančni odhodki so odhodki za financiranje (predvsem dane obresti) in odhodki za naložbenje 
(prevrednotovalni finančni odhodki). Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu, ne glede na plačila, ki 
so povezana z njimi. 

Dane obresti od prejetih posojil se pripoznajo z uporabo dogovorjene obrestne mere, če se ta ne razlikuje 
pomembno od efektivne obrestne mere. 

Med redne in ne prevrednotovalne finančne odhodke sodijo tudi zneski povečanj dolgov ali zmanjšanj 
terjatev iz naslova dogovorjenega prevrednotenja zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti in zneski 
povečanj dolgov ali zmanjšanj terjatev, izraženih v tuji valuti (valorizacija zaradi domače inflacije ali 
spremembe valutnega tečaja). 

Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, 
če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala. 

Drugi odhodki 

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke (izredni odhodki) in ostali odhodki, ki zmanjšujejo 
poslovni izid. 

Davek od dohodkov pravnih oseb 

Davek od dohodkov pravnih oseb sestavljata obračunani davek in odloženi davek. 
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Obračunani davek je znesek davka, ki ga je treba poravnati po davčnih stopnjah, ki veljajo na dan bilance 
stanja. Izračunan je na podlagi obdavčljivega dobička poslovnega leta, ki se razlikuje od čistega dobička, 
ugotovljenega v izkazu poslovnega izida, ker izključuje postavke prihodkov ali odhodkov, ki so 
obdavčljive ali odbitne v drugih letih (začasne razlike), kot tudi postavke, ki niso nikoli obdavčljive ali 
odbitne (stalne razlike).  

Odloženi davek je znesek pobotanega učinka terjatev in obveznosti za odloženi davek. Izračunan je z 
uporabo metode obveznosti po bilanci stanja za začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi 
sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek 
se določi na podlagi  predpisov, veljavnih na dan bilance stanja, in z uporabo davčne stopnje, za katero se 
pričakuje, da bo uporabljena, ko se bo odložena terjatev za davek realizirala oziroma odložena obveznost 
za davek poravnala. Odloženi davek se ugotavlja na dan letne bilance stanja. 

V letu 2012 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni 
list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012), s katerimi je bila davčna stopnja znižana iz 20 odstotkov na 15 
odstotkov. Znižanje davčne stopnje je postopno, davek se za leto 2012 plačuje po stopnji 18 odstotkov,  
za leto 2013 po stopnji 17 odstotkov, za leto 2014 po stopnji 16 odstotkov in od leta 2015 dalje po stopnji 
15 odstotkov.  

Davek na dodano vrednost 

Družba opravlja z davkom na dodano vrednost obdavčeno in plačila davka na dodano vrednost 
oproščeno dejavnost.  Stroški poslovanja in nakupne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ter 
neopredmetenih  sredstev so zato povečani za tisti del vstopnega davka, ki ga družba ne more vključiti v 
izračun obveznosti za plačilo davka na dodano vrednost. Odbitni delež vstopnega DDV se ugotavlja po 
zaključku leta na podlagi letnih podatkov o opravljenem prometu. Dokončni odbitni delež za  leto 2012  
znaša 44 %, kar je za 3 odstotne točke več, kot je znašal začasni odbitni delež. Za znesek vstopnega DDV 
zaradi razlike med dejanskim in začasnim odbitnim deležem se v skladu s pojasnilom k SRS 5 povečajo 
drugi prihodki po SRS 18.10 ali drugi odhodki po SRS 17.9, razen pri opredmetenih osnovnih sredstvih in 
neopredmetenih sredstvih, pri katerih se na dan bilance stanja za ugotovljeno razliko povečajo ali 
zmanjšajo nabavne vrednosti v tem letu kupljenih sredstev.   

Zunajbilančna sredstva in obveznosti do virov sredstev 

Družba opravlja storitve v zvezi s prevzemno ponudbo po Zakonu o prevzemih (ZPre-1), ki med drugim 
vključujejo zagotovitev pogojev pooblaščenemu članu za odpiranje in zapiranje računov za prevzem, 
opravljanje prenosov vrednostnih papirjev v dobro računov za prevzem,   izračun denarnih zneskov ter 
sprejem denarnih sredstev oziroma bančne garancije. Če je prevzemna ponudba uspešna pa še prenos 
vrednostnih papirjev v dobro računa prevzemnika ter plačila cene akceptantom. 

Denarna sredstva, potrebna za plačilo delnic ciljne družbe, mora prevzemnik deponirati  na fiduciarnem  
denarnem računu družbe pri Banki Slovenije v znesku, ki je potreben za plačilo vseh delnic, na katere se 
nanaša prevzemna ponudba, ali družbi izročiti bančno garancijo.  Če  je prevzemna ponudba uspešna, 
družba v imenu in za račun prevzemnika iz deponiranih sredstev ali iz denarnih sredstev, prejetih na 
podlagi unovčenja bančne garancije, izpolni njegove denarne obveznosti do akceptantov. V nasprotnem 
primeru družba  denarna sredstva vrne prevzemniku. 

Podobno opravlja družba skrbniške storitve v zvezi z materialnimi statusnimi preoblikovanji članov - 
izdajateljev. Kadar mora član-izdajatelj imetnikom oziroma drugim upravičencem izplačati tudi določene 
denarne zneske, poteka izplačilo teh zneskov prek KDD, ki izračuna skupni znesek izplačil upoštevaje 
stanje centralnega registra ob izdelavi izračuna. Člani – izdajatelji ,  pa morajo izračunani znesek nakazati 
na fiduciarni denarni račun družbe za opravljanje skrbniških storitev pri Banki Slovenije; družba denarna 
izplačila opravi v osmih dneh od zamenjave delnic. 

Na podlagi posebnih pogodb s člani - izdajatelji izplačuje družba tudi donose iz nematerializiranih 
vrednostnih papirjev in denarna nadomestila pri izključitvah manjšinskih delničarjev ali vključitvah v 
glavno družbo. 

V navedenih primerih izplačuje družba denarna sredstva imetnikom nematerializiranih vrednostnih 
papirjev v tujem imenu in za tuj račun.  Zato so izkazana v zunajbilančnih evidencah. 
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V zunajbilančnih evidencah so zajeti tudi drugi dogodki, ki ob nastanku ne vplivajo na postavke bilance 
stanja in/ali postavke izkaza poslovnega izida, lahko pa ob prihodnjih poslovnih dogodkih ugasnejo ali pa 
vplivajo na bilančne postavke. 
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA REDNO DELOVANJE 

Pojasnila k bilanci stanja 

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 596.451 EUR 

Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih časovnih razmejitev v letu 2012: 

(v EUR)   

Dolgoročno 
odloženi 

stroški 

Znotraj 
podjetja 

ustvarjena 
neopred.sred 

Dolgoročne 
pravice do 

industrijske 
lastnine 

NS v 
pridobivanju 

Predujmi za 
NS Skupaj 

        Nabavna vrednost 
       31. 12. 2011 
 

7.787 1.391.289 298.407 67.784 0 1.765.268 

Pridobitve 
 

3.971 0 0 48.023 0 51.993 

Aktiviranja 
 

0 22.298 56.193 -78.491 0 0 

Zmanjšanja, odpisi 
 

-7.390 0 0 0 0 -7.390 

31. 12. 2012 
 

4.368 1.413.588 354.600 37.315 0 1.809.871 

        Popravek 
vrednosti 

       31. 12. 2011 
 

0 819.709 212.761 0 0 1.032.469 

Amortizacija 
 

0 122.732 58.219 0 0 180.951 

31. 12. 2012 
 

0 942.441 270.979 0 0 1.213.420 

        Neodpisana vrednost  
      31. 12. 2012   4.368 471.147 83.621 37.315 0 596.451 

31. 12. 2011   7.787 571.581 85.647 67.784 0 732.799 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so zneski za več let vnaprej plačanih stroškov (zakupnin, 
vzdrževanja). Zmanjševanje njihove knjigovodske vrednost se obravnava v okviru stroškov storitev in ne 
v okviru amortizacije. 

Znotraj podjetja ustvarjena neopredmetena sredstva so neposredni stroški razvijanja informacijskega 
sistema za vodenje CRVP, ki  je bil predan v uporabo 6. 6. 2005. Glede na vsebinsko ter tehnološko 
zasnovo je bila takrat doba koristnosti ocenjena na 10 let. Zaradi predvidenega prehoda na platformo T2S,  
ki zahteva razvoj nove tehnološke podpore v skladu s tehničnimi zahtevami T2S, se bo obstoječa verzija 
programske opreme za vodenje CRVP uporabljala do prehoda  na sistem T2S, ki je po sedaj znanih 
informacijah predviden konec leta 2016; to pomeni, da naj bi se amortizirala še 4 leta. Podaljšanje 
življenjske dobe vpliva na zmanjšanje amortizacije znotraj podjetja ustvarjenih neopredmetenih sredstev v 
letu 2012 za 48.201 evrov. V letu 2012 je bil dokončan in na voljo za uporabo modul za uparjanje 
inštrukcij v informacijskem sistemu CRVP v skladu z mednarodnimi standardi.  

Dolgoročne pravice do industrijske lastnine sestavlja ostala kupljena računalniška programska oprema 
oziroma nadomestila za uporabo licence. Pridobitve v letu 2012 se nanašajo na programsko opremo za 
vodenje zahtev in izdajanje izpisov iz CRVP, za zagotovitev vpogleda v stanje na računu vrednostnih 
papirjev preko interneta in na nadgradnje aplikacije za vodenje ter izvrševanje sodnih odločb in drugih 
pravnih aktov državnih organov.  

Neopredmetena sredstva v pridobivanju sestavljajo nadgradnja računalniške programske opreme za 
podporo internim poslovnim procesom in oprema za avtomatizacijo postopkov testiranja.  

Vsa neopredmetena sredstva so v lasti KDD in so bremen prosta. 
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2. Opredmetena osnovna sredstva  3.045.448 EUR 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2012: 

(v EUR) 
Poslovni 
prostori 

Računalniška 
oprema 

Vlaganja v 
tuja OS 

Ostala 
oprema in 

DI 
Oprema v 

izdelavi Predujmi Skupaj 

        Nabavna vrednost 
       31. 12. 2011 3.771.355 723.626 157.548 1.425.134 0 0 6.077.663 

Pridobitve 0 0 0 0 273.138 33.827 306.965 

Aktiviranja 0 62.705 0 210.433 -273.138 -33.827 -33.827 

Odpisi, odtujitve 0 -58.051 0 -73.111 0 0 -131.162 

31. 12. 2012 3.771.355 728.280 157.548 1.562.455 0 0 6.219.638 

        Popravek 
vrednosti 

       31. 12. 2011 1.427.231 553.288 99.527 855.744 0 0 2.935.788 

Amortizacija 149.145 97.137 7.359 105.661 0 0 359.301 

Odpisi, odtujitve 0 -57.322 0 -63.577 0 0 -120.899 

31. 12. 2012 1.576.376 593.103 106.885 897.827 0 0 3.174.191 

        Neodpisana vrednost 
      31. 12. 2012 2.194.980 135.177 50.663 664.628 0 0 3.045.448 

31. 12. 2011 2.344.125 170.338 58.021 569.390 0 0 3.141.874 

Preostala vrednost poslovnih prostorov (osnova za obračun amortizacije poslovnih prostorov) je nabavna 
vrednost, zmanjšana za ocenjeno vrednost solastniškega deleža na funkcionalnem zemljišču. Knjigovodska 
vrednost poslovnih prostorov predstavlja 18,7 % sredstev KDD. 

Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva se nanašajo na adaptacijo najetih poslovnih prostorov na 
rezervni lokaciji v Kopru.  

Glavnina povečanj opredmetenih osnovnih sredstev so nabave strežnikov in druge računalniške opreme 
ter opreme poslovnih prostorov. 

KDD je v letu 2012 izločila iz uporabe opredmetena osnovna sredstva v skupni neodpisani vrednosti 
10.263 evrov; razlika med njihovo knjigovodsko vrednostjo in izkupičkom od prodaje  (8.214  evrov) je 
med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.  

Vsa opredmetena osnovna sredstva so v lasti KDD in so bremen prosta. 

3. Finančne naložbe 6.388.115 EUR 

Finančne naložbe sestavljajo naložbe prostih denarnih sredstev v denarne depozite pri bankah (2.730.000 
evrov oziroma 42,7 % finančnih naložb) in posojila drugim (150.961 evrov oziroma 2,4 % finančnih 
naložb), naložbe v vrednostne papirje, ki se obravnavajo kot za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 
(3.151.333 evrov oziroma 49,3 % finančnih naložb), ter naložbe v namensko kupljene delnice (355.821 
evrov oziroma 5,6 % finančnih naložb). Naložbe v za prodajo razpoložljive vrednostne papirje vključujejo 
374.310 evrov naložb v obveznice tujih izdajateljev, vse ostale so finančne naložbe v vrednostne papirje 
domačih izdajateljev. 

Finančne naložbe so dolgoročne in kratkoročne. 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva in posojila drugim (bančni depoziti in stanovanjska posojila) 
predstavljajo 51,4 % sredstev KDD. 
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(v EUR) 2012 2011 

   Dolgoročne finančne naložbe 3.077.491 3.046.109 

Druge delnice in deleži 752.594 783.044 

   Za prodajo razpoložljive delnice 525.000 555.450 

   Namensko kupljene delnice 227.594 227.594 

Obveznice 2.002.730 1.922.957 

Investicijski kuponi  199.437 189.148 

Stanovanjska posojila 122.731 150.960 

Kratkoročne finančne naložbe 3.310.624 2.862.398 

Druge delnice in deleži 128.227 128.227 

   Namensko kupljene delnice 128.227 128.227 

Obveznice 4.167 0 

Komercialni zapisi 420.000 49.127 

Denarni depoziti pri bankah 2.730.000 2.650.000 

Stanovanjska posojila 28.230 35.045 

   Skupaj 6.388.115 5.908.507 

Povečanje finančnih naložb za 479.607 evrov v letu 2012 vključuje povečanje bančnih depozitov za 80.000 
evrov,  povečanje naložb v za prodajo razpoložljive vrednostne papirje za 434.651 evrov in zmanjšanje 
posojil drugim za 35.044 evrov. Za prodajo razpoložljive naložbe v vrednostne papirje so se v letu 2012 
povečale predvsem zaradi nakupov komercialnih zapisov in obveznic.  

Valutna, obrestna in kreditna tveganja v zvezi s finančnimi naložbami so zanemarljivo majhna. Družba je 
izpostavljena tveganju spremembe poštene vrednosti, ker vrednoti naložbe v za prodajo razpoložljive 
vrednostne papirje po pošteni vrednosti preko kapitala. Zaradi padca borznih tečajev je bila 31. 12. 2011 
tržna vrednost za prodajo razpoložljivih VP manjša od njihove nabavne vrednosti za 642.043 evrov, v letu 
2012 se je negativna razlika še povečala za 107.485 evrov in znaša na dan bilance stanja 749.528 evrov. 
Prilagoditev nabavne vrednosti na pošteno vrednost finančnih naložb je pripoznana v breme kapitala kot 
negativni presežek iz prevrednotenja (541.806 evrov) in v breme poslovnega izida (oslabitev v znesku 
20.221 evrov je vplivala na zmanjšanje poslovnega izida v preteklih letih, oslabitev v znesku 187.500 evrov 
pa na zmanjšanje poslovnega izida v letu 2012). 

V spodnji preglednici je prikazana analiza občutljivosti, in sicer je prikazan vpliv na kapital, če bi se borzni 
tečaji za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev spremenili za 5 %. 

(v EUR)           
Rast tečajev 

za 5% 

Padec 
tečajev za 5 

% 

        Sprememba presežka iz prevrednotenja 
  

  157.358 -157.358 

Odloženi davki po stopnji 15 % 
  

  -23.604 23.604 

        Skupaj           133.755 -133.755 

Sprememba borznih cen za 5 % bi vplivala na povečanje oziroma zmanjšanje kapitala za 1,4 %. 

Namensko kupljene delnice so vrednotene po nabavni vrednosti (355.821 evrov). Njihova poštena 
vrednost znaša na dan bilance stanja 758.250 evrov. 

Vse finančne naložbe so v lasti KDD in so bremen proste. 

3.1 Dolgoročne finančne naložbe 3.077.491 EUR 

Naložbe prostih denarnih sredstev v delnice, obveznice ter investicijske kupone, s katerimi družba 
kratkoročno ne namerava trgovati, so razvrščene med za prodajo razpoložljiva sredstva dolgoročne narave 
(skupaj 2.727.166 evrov). Izkazane so po pošteni, to je borzni ceni na datum bilance stanja. 
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Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v letu 2012:  

      Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva     

(v EUR)   

Namensko 
kupljene 

delnice 

Za prodajo 
razpol. 
delnice Obveznice 

Investicijski 
kuponi 

Stanovanjska 
posojila Skupaj 

        31. 12. 2011 
 

227.594 555.450 1.922.957 189.148 150.960 3.046.109 

        Povečanja 
 

0 0 252.948 10.289 0 263.237 

Pridobitve 
 

0 0 252.948 0 0 252.948 

Prenosi 
 

0 0 0 0 0 0 

Prevrednotenje 
 

0 0 0 10.289 0 10.289 

        Zmanjšanja 
 

0 -30.450 -173.176 0 -28.229 -231.855 

Odtujitve in odplačila 0 0 -78.277 0 0 -78.277 

Prenosi 
 

0 0 -4.167 0 -28.229 -32.396 

Prevrednotenje 
 

0 -30.450 -90.732 0 0 -121.182 

        31. 12. 2012   227.594 525.000 2.002.730 199.437 122.731 3.077.491 

Namensko kupljene delnice so delnice z oznako KRKG, ki jih je KDD kupila z namenom vračila škode, 
nastale zaradi odtujitve delnic njihovemu zakonitemu imetniku. Vrednotene so po nabavni vednosti, za 
njihov nakup pa so bile v prejšnjih letih oblikovane rezervacije (več o tem v pojasnilu 8.2 k rezervacijam). 
Ker glede na trajanje sodnih postopkov ni mogoče napovedati, koliko in kdaj naj bi jih KDD prenesla na 
upravičenca do povračila škode, so bile ob nakupu razvrščene med dolgoročne finančne naložbe. Poštena 
vrednost namensko kupljenih delnic znaša na dan bilance stanja 485.000 evrov. 

Povečanja obveznic vključujejo nakup obveznic domačih izdajateljev (100.000 evrov) in nakup obveznic 
tujih izdajateljev (152.948 evrov). Odtujitve se nanašajo na unovčenje zapadlih kuponov obveznic (78.277 
evrov). 

Investicijski kuponi so bili v preteklih letih pridobljeni pri uveljavljanju kondikcijskih zahtevkov za vračilo 
delnic oziroma investicijskih kuponov.  

Zaradi padca borznih cen za prodajo razpoložljivih dolgoročnih finančnih sredstev se je njihova vrednost 
v letu 2012 zmanjšala za 110.893 evrov.  

KDD je na podlagi strokovne razlage o vrednotenju finančnih naložb pri sestavitvi letnega poročila za 
2012, ki ga je pripravil Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo, oslabila za prodajo razpoložljive 
finančne naložbe za  187.500 evrov.  

Znesek izgube zaradi slabitve za prodajo razpoložljivih finančnih naložb (187.500 evrov) in zaradi izgube 
pri unovčenju vrednostnih papirjev (3.408 evrov) zmanjšuje negativni presežek iz prevrednotenja ob 
hkratnem pripoznanju prevrednotovalnih finančnih odhodkov; presežek iz prevrednotenja v okviru 
kapitala se je v letu 2012 tako povečal za 80.015 evrov in znaša na dan bilance stanja -541.806 evrov.  

Dolgoročna finančna posojila drugim so dolgoročna stanovanjska posojila, dana zaposlenim in bivšim 
zaposlenim. Del teh posojil, ki zapade v plačilo do konca leta 2013, je prerazvrščen med kratkoročne 
finančne naložbe.  
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3.2 Kratkoročne finančne naložbe 3.310.624 EUR 

Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v letu 2012: 

(v EUR)   

Namensko 
kupljene 

delnice Obveznice 
Komercialni 

zapisi 
Denarni 
depoziti 

Stanovanjska 
posojila Skupaj 

        31. 12. 2011 
 

128.227 0 49.127 2.650.000 35.045 2.862.398 

        Povečanja 
 

0 4.167 650.000 3.960.000 28.229 4.642.396 

Pridobitve 
 

0 0 650.000 3.960.000 0 4.610.000 

Prenosi 
 

0 4.167 0 0 28.229 32.396 

        Zmanjšanja 
 

0 0 -279.127 -3.880.000 -35.044 -4.194.171 

Odtujitve in odplačila 0 0 -279.127 -3.880.000 -35.044 -4.194.171 

        31. 12. 2012   128.227 4.167 420.000 2.730.000 28.230 3.310.624 

Namensko kupljene delnice so delnice, ki jih je KDD kupila zaradi tožbe, v kateri oškodovani delničar 
med drugim zahteva vračilo njemu odtujenih delnic. Ker je na podlagi sodbe, s katero je bila KDD 
pravnomočno spoznana za solidarno odgovorno, KDD v letu 2008 oškodovanemu delničarju izročila eno 
tretjino zahtevanih delnic, so bile za ta primer namensko kupljene delnice takrat razvrščene med 
kratkoročne finančne naložbe. Vrednotene so po nabavni vrednosti, za njihov nakup so bile v preteklih 
letih oblikovane rezervacije. Poštena vrednost namensko kupljenih delnic znaša na dan bilance stanja 
273.250  evrov. 

Denarni depoziti in vloge pri bankah so se v letu 2012 obrestovali z letno obrestno mero od 0,6  % do 
4,40 %. 

Stanovanjska posojila predstavljajo kratkoročni del dolgoročno danih stanovanjskih posojil (pojasnilo 3.1). 

4. Kratkoročne poslovne terjatve 1.066.119 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Terjatve do kupcev 1.050.277 1.045.531 

   Terjatve za opravljene storitve  1.213.035 1.164.591 

   Popravek vrednosti terjatev  -162.758 -119.059 

Terjatve do drugih 15.842 15.050 

   Predujmi za obratna sredstva  11 0 

   Terjatve za donose od finančnih naložb 590 183 

   Druge terjatve (terjatve do države, druge terjatve) 24.499 24.125 

   Popravek vrednosti terjatev do drugih -9.258 -9.258 

   Skupaj  1.066.119 1.060.581 

Terjatve do kupcev za opravljene storitve se skoraj v celoti nanašajo na stranke v državi, pretežni del 
terjatev so terjatve do pravnih oseb (1.210.263 evrov, od tega terjatve do registrskih in poravnalnih članov 
KDD 853.187 evrov); terjatve do fizičnih oseb znašajo 2.772 evrov. 

Struktura terjatev do kupcev na dan bilance stanja po rokih zapadlosti: 

Terjatve/Zapadlost                               
(v EUR)   Nezapadlo Do 90 dni 

    Od 91 do 
180 dni 

Od 181 do 
365 dni Nad 1 leto Skupaj 

        Redne terjatve  
 

1.001.901 35.532 3.373 982 661 1.042.449 

Dvomljive in sporne terjatve 3.813 14.108 16.832 25.444 110.389 170.586 

        Skupaj   1.005.715 49.640 20.205 26.426 111.050 1.213.035 
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Terjatve do kupcev so nezavarovane; pretežni del rednih terjatev je bil plačan do sestavitve 
računovodskega poročila.  

Dvomljive in sporne terjatve do kupcev so neplačane terjatve članov - izdajateljev vrednostnih papirjev, 
nad katerimi so pričeti postopki zaradi insolventnosti ali postopki prisilnega prenehanja oziroma so za 
njihovo izterjavo vloženi sodni izvršilni postopki; dvomljive so tudi neplačane terjatve do izdajateljev 
vrednostnih papirjev, ki imajo blokirane denarne račune in dalj časa niso poravnali svojih obveznosti. 
Popravki vrednosti so oblikovani v znesku, ki predstavlja 95,4 % dvomljivih in spornih terjatev, njihova 
izterljiva vrednost je v bilanci stanja ocenjena na 7.828 evrov:  

  31. 12. 2012 31. 12. 2011 

(v EUR) 
Člani - 

izdajatelji Terjatev 
Popravek 
vrednosti 

Neto 
terjatev 

Člani -
izdajatelji Terjatev 

Popravek 
vrednosti 

Neto 
terjatev 

         Stečajni postopki 95 78.775 75.859 2.916 72 62.247 59.139 3.109 

Prisilna poravnava 8 8.151 5.706 2.445 3 4.628 3.240 1.388 

Likvidacija 8 24.786 23.520 1.266 7 19.440 18.109 1.330 

Nelikvidni izdajatelji 26 54.871 54.871 0 18 32.533 32.533 0 

Sodna izterjava 10 4.003 2.802 1.201 22 9.449 6.039 3.410 

         Skupaj 147 170.586 162.758 7.828 122 128.297 119.059 9.237 

Popravki vrednosti terjatev do kupcev so se zaradi večje plačilne nesposobnosti družb povečali za 43.698 
evrov glede na preteklo leto. Dodatne oslabitve so znašale 75.756 evrov, odprave oslabitev 24.039 evrov, 
odpisi v breme predhodno oblikovanih popravkov vrednosti terjatev pa 8.018 evrov. 

Druge kratkoročne poslovne terjatve vključujejo terjatve do države za vstopni davek na dodano vrednost 
zaradi razlike med začasnim in dejanskim odbitnim deležem vstopnega davka na dodano vrednost 
(6.647 evrov) in za povračila nadomestil plače ter prispevkov od nadomestil (8.591 evrov). Druge 
kratkoročne poslovne terjatve vključujejo tudi terjatve do fizične osebe za odškodnino (9.258 evrov); ker 
je poplačilo te terjatve sporno, je bil zanjo oblikovan  popravek vrednosti.  

5. Denarna sredstva 184.636 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Gotovina v blagajni  116 156 

Denarna sredstva na računih pri banki 9.265 21.453 

Denarni ustrezniki 175.255 150.235 

   Skupaj  184.636 171.844 

6. Aktivne časovne razmejitve  233.297 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Kratkoročno odloženi stroški 158.795 152.987 

Prehodno nezaračunani prihodki 70.252 65.753 

Kratkoročno razmejeni DDV 4.251 4.753 

   Skupaj  233.297 223.493 

Kratkoročno odloženi stroški so zneski vnaprej plačanih stroškov licenčnin in vzdrževanja programske 
opreme, naročnin, zavarovalnih premij ipd. stroškov v delu, ki se nanaša na leto 2013, od tega 97.548 
evrov za uporabo in vzdrževanje Microsoftovih programskih produktov. 
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Prehodno nezaračunani prihodki so nezapadle obresti od finančnih naložb, obračunane do datuma bilance 
stanja (69.031 evrov), in že plačana, a še ne zaračunana plačila fiksnih nadomestil, ki KDD pripadajo ne 
glede na obseg opravljenih storitev (1.221 evrov). 

7. Kapital 9.574.275  EUR 

Kapital predstavlja  81,5 % virov sredstev. 

(v EUR) 2012 2011 

   Osnovni kapital 1.084.961 1.084.961 

Kapitalske rezerve 779.195 779.195 

Rezerve iz dobička 6.214.288 6.214.288 

Presežek iz prevrednotenja -460.535 -497.457 

Bilančni dobiček 1.956.367 1.835.667 

   Skupaj  9.574.275 9.416.652 

7.1 Osnovni kapital 1.084.961 EUR 

Osnovni kapital družbe KDD v znesku 1.084.960,77 evrov je razdeljen na 520 navadnih delnic istega 
razreda, ki se glasijo na ime. Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka delnica daje lastniku 
pravico do enega glasu, delnic družbe ni dovoljeno uvrstiti v trgovanje na borznem ali drugem 
organiziranem trgu. 

Število delnic se v obračunskem obdobju ni spreminjalo. 

7.2 Kapitalske rezerve 779.195 EUR 

Kapitalske rezerve vključujejo do 31. 12. 2001 nabrane zneske revalorizacijskega popravka osnovnega 
kapitala1, ki so bili 1. 1. 2006 v skladu z novimi SRS razporejeni med kapitalske rezerve.  

7.3 Rezerve iz dobička 6.214.288 EUR 

Rezerve iz dobička sestavljajo zakonske rezerve, rezerve za lastne delnice, lastne delnice, statutarne rezerve 
in druge rezerve iz dobička.  

Na dan bilance stanja je imela družba 23 lastnih delnic, kar predstavlja 4,4 % osnovnega kapitala. Lastne 
delnice so bremen proste. 

Skupščina KDD je na 17. redni letni skupščini 17. 5. 2011 podelila družbi pooblastilo za nakup do 10 % 
lastnih delnic po ceni od 15.000,00 evrov do 25.000,00 evrov za delnico. Družba je na podlagi tega 
pooblastila avgusta 2011 odkupila 13 lastnih delnic, junija 2012 pa še 10 delnic po ceni 16.791,00 evrov za 
delnico. Rezerve za lastne delnice v višini zneskov, ki so bili plačani za njihovo pridobitev v letu 2011 
(skupaj 218.283 evrov), je družba oblikovala v breme čistega dobička  leta 2011. Rezerve za lastne deleže v 
višini zneskov, ki so bili plačani za njihovo pridobitev v tekočem letu (skupaj 167.910 evrov), so 
oblikovane v breme čistega dobička  leta 2012. 

Statutarne rezerve se oblikujejo do višine, ki je enaka četrtini seštevka osnovnega kapitala družbe, 
kapitalskih rezerv, oblikovanih na podlagi zneska odprave splošnega prevrednotovalnega popravka 
kapitala, in zakonskih rezerv. Dokler statutarne rezerve ne dosežejo navedenega zneska oziroma če se 
zaradi uporabe zmanjšajo pod navedeni znesek, se statutarne rezerve oblikujejo tako, da se vsako 
poslovno leto v statutarne rezerve odvede znesek,  ki je enak desetim odstotkom zneska, ki ostane po 
uporabi čistega dobička za namene iz prve do tretje točke enajstega odstavka 64. člena ZGD-1 (prva do 

                                                      

1 Splošni prevrednotovalni popravek kapitala. 
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tretja točka prvega odstavka 230. člena ZGD-1).  Višina statutarnih rezerv na dan bilance stanja ustreza 
statutarnim zahtevam. 

7.4 Presežek iz prevrednotenja -460.535 EUR 

Presežek iz prevrednotenja se nanaša na prevrednotenje za prodajo razpoložljivih finančnih naložb na 
njihovo pošteno vrednost na dan bilance stanja in pripadajoče odložene davke. Poštena vrednost 
finančnih naložb je od leta 2008, ko je prišlo do velikega padca borznih tečajev, manjša od njihove 
nabavne vrednosti, zato je presežek iz prevrednotenja od leta 2008 dalje negativen. Povečanje presežka iz 
prevrednotenja za 80.015 evrov v letu 2012 je rezultat prevrednotenja finančnih naložb, katerih vrednost 
se je v letu 2012 še zmanjšala (za 110.893 evrov), ter prenosa negativnega presežka prevrednotenja na 
prevrednotovalne finančne odhodke zaradi slabitve finančnih naložb (187.500 evrov) in izgube pri 
njihovem unovčenju (3.408 evrov). 

Gibanje presežka iz prevrednotenja v letu 2012: 

(v EUR)     
Dolgoročne 
fin. naložbe 

Kratkoročne 
fin. naložbe Skupaj 

Odloženi 
davki Skupaj 

        31. 12. 2011 
  

-621.822 0 -621.822 124.364 -497.457 

        Povečanja 
  

190.908 0 190.908 -59.727 131.181 

Prenos na poslovni izid 
 

190.908 0 190.908 -28.636 162.272 

Preračun odloženih davkov 0 0 0 -31.091 -31.091 

        Zmanjšanja 
  

-110.893 0 -110.893 16.634 -94.259 

Prevrednotenje 
  

-110.893 0 -110.893 16.634 -94.259 

        31. 12. 2012     -541.806 0 -541.806 81.271 -460.535 

Odloženi davki so obračunani po davčni stopnji 15 %; po stanju na dan 31. 12. 2011 so bili obračunani po 
tedaj veljavni davčni stopnji 20 %. Učinek znižanja davčne stopnje za 5 odstotnih točk znaša -31.091 
evrov. 

7.5 Preneseni čisti poslovni izid 1.381.902 EUR 

Na podlagi sklepa skupščine delničarjev je bil v letu 2012 bilančni dobiček leta 2011 uporabljen za 
razdelitev delničarjem v znesku 453.765 evrov (895 evrov dividende na delnico). 

7.6 Čisti poslovni izid poslovnega leta 574.465 EUR 

Družba je v letu 2012 ustvarila  742.375 evrov čistega dobička, v breme katerega so bile oblikovane 
rezerve za lastne delnice v znesku 167.910 evrov. 

7.7 Predlog uporabe bilančnega dobička 1.956.367 EUR 

Bilančni dobiček sestavljata preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta. Uprava 
predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička: 

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2012 znaša 1.956.367,12  evrov. 

2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2012 se uporabi za naslednje namene: 

a) Za razdelitev med delničarje  se uporabi 487.000,00 evrov, dividenda na delnico znaša  1.000,00 
evrov2. Izplačilo dividend se opravi v tridesetih dneh po datumu skupščine osebam, ki so na dan 
skupščine vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.469.367,12 evrov bo odločeno v 
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). 

                                                      

2 V predlogu za delitev bilančnega dobička je upoštevan tudi odkup 10 lastnih delnic v februarju 2013; v času 
sestavitve poročila znaša število delnic brez lastnih delnic 487.  
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7.8 Knjigovodska vrednost delnice 18.412 EUR 

Vrednost kapitala na dan 31. decembra 2012 znaša 9.574.275 evrov. Knjigovodska vrednost delnice na 
dan 31. decembra 2012 je 18.412,07 evrov (18.108,95 evrov na dan 31. decembra 2011).  

8. Rezervacije 1.958.290 EUR 

Rezervacije sestavljajo rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti ter druge rezervacije za 
odškodninske obveznosti KDD zaradi protipravne odtujitve vrednostnih papirjev njihovim zakonitim 
imetnikom.  

Rezervacije predstavljajo  16,7 % virov financiranja. 

Gibanje rezervacij v letu 2012: 

(v EUR)         

Rezervacije 
za pokojnine 
ipd. obvezn. 

Druge 
rezervacije Skupaj 

        31. 12. 2011 
    

440.144 1.409.793 1.849.938 

        Oblikovanje 
    

68.305 55.264 123.569 

Poraba  
    

-3.907 0 -3.907 

Odprava 
    

0 -11.310 -11.310 

        31. 12. 2012         504.542 1.453.747 1.958.290 

8.1 Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 504.542 EUR 

Rezervacije sestavljajo rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev. Pri 
izračunu zneska  rezervacij so bile upoštevane pravice zaposlenih na podlagi veljavnih predpisov, internih 
aktov in pogodb o zaposlitvi, zneski jubilejnih nagrad do višine neobdavčenega zneska ter aktuarske 
predpostavke o času starostne upokojitve v skladu s trenutno veljavnimi predpisi, fluktuaciji zaposlenih, 
smrtnosti slovenske populacije, prihodnji letni rasti bruto plač v Republiki Sloveniji (0,9 % v letu 2013, 
1,7 % v letu 2014 in 3,5 % v nadaljnjih letih) ter v KDD (1,5 % v letih 2013 in 2014 ter 2,5 % v nadaljnjih 
letih) in 2,80-odstotna diskontna stopnja (v letu 2011: 4,45-odstotna diskontna stopnja), ki predstavlja 
donosnost 10-letnih podjetniških obveznic z bonitetno oceno A v Euro območju konec decembra 2012.  
Predpostavke odražajo stanje v času priprave aktuarskih izračunov. 

8.2 Druge rezervacije 1.453.747 EUR 

KDD je v nekaj sodnih sporih udeležena kot tožena stranka. Tožniki so osebe, ki od KDD zahtevajo, da 
se jim vrnejo delnice ali plača denarna odškodnina za delnice, ki so jim bile pred več kot desetimi leti brez 
njihove vednosti in soglasja odtujene (odškodninska pravda), oziroma sotožene stranke, ki so bile 
primorane poravnati odškodninsko terjatev oškodovanih imetnikov vrednostnih papirjev (regresna 
pravda). Za te primere je KDD v preteklih letih oblikovala rezervacije oziroma vnaprej vračunala odhodke 
za odškodnine, pri tem pa upoštevala zneske škode, zahtevke tožnikov, sodbe in mnenja pravnih 
strokovnjakov o ustrezni oceni bodočih obveznosti KDD. KDD je v izogib izpostavljenosti tveganju 
porasta borznega tečaja delnic v preteklih letih tudi kupila določeno število zahtevanih delnic, ki jih tožniki 
oziroma sotožene stranke še vedno terjajo od KDD. Del obvez je KDD v preteklih letih že poravnala. 

KDD v letu 2012 ni prejela sodb ali novih zahtevkov, zaradi katerih bi morala povečati oceno deleža 
škode, ki naj bi bremenil  KDD. Rezervacije so se zato povečale le za zneske zamudnih obresti od 
preostalih denarnih obvez in v enem primeru za znesek delnicam pripadajočih dividend. Skupni znesek 
rezervacij na dan te bilance stanja je tako ocenjen v višini  1.453.747 evrov. V preteklih letih namensko 
kupljene delnice so v ta znesek vključene po nabavni in ne po tržni vrednosti, torej v znesku, ki ga je 
KDD ob nakupu zanje dejansko plačala. Bodoče obveze, katerih višina je odvisna od borznega tečaja 
zahtevanih delnic, pa so preračunane po borznem tečaju na dan bilance stanja 
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9. Kratkoročne obveznosti 177.055 EUR 

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 1,5 % virov financiranja, sestavljajo pa jih: 

(v EUR) 2012 2011 

   Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 89.304 93.244 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme 2.109 13.994 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 85.642 95.924 

   Obveznosti do države  81.919 61.000 

   Obveznosti do drugih 3.724 34.924 

   Skupaj  177.055 203.162 

Obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za dobavljeno blago in opravljene storitve; v celoti se nanašajo 
na obratna sredstva.  

Pretežni del obveznosti do države sestavljajo obveznost za davek na dodano vrednost za mesec december 
2012 (35.751 evrov) in obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb (46.168 evrov).  

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in druge kratkoročne obveznosti so na dan bilance stanja še 
nezapadle; do dneva sestavitve letnega poročila so bile v celoti poravnane.   

Knjigovodska vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in drugih kratkoročnih poslovnih 
obveznosti ustreza njihovi pošteni vrednosti. 

10. Pasivne časovne razmejitve 35.585 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Kratkoročno odloženi prihodki 22.807 34.685 

Vnaprej vračunani stroški 12.679 7.511 

Kratkoročno razmejeni DDV 100 0 

   Skupaj  35.585 42.196 

Kratkoročno odloženi prihodki vključujejo zneske že zaračunanega in plačanega nadomestila za storitve 
omogočanja vpisov glede kratkoročnih vrednostnih papirjev ter članarin, ki se nanašajo na leto 2013 
(17.051 evrov), 2.983 evrov vnaprej plačanih obresti od komercialnih zapisov in  2.772 evrov fizičnim 
osebam zaračunanih storitev prenosov VP na podlagi  dedovanj, za katere obstaja pomemben dvom, ali 
bodo plačane in opravljene, saj je za te storitve potrebno vnaprejšnje plačilo. 

Glavnina vnaprej vračunanih stroškov so še ne zaračunani stroški revidiranja letnega poročila in revizijskih 
storitev dajanja zagotovil za leto 2012. 

11. Odložene terjatve in odložene obveznosti za davek 

Odloženi davki so obračunani po davčni stopnji 15 odstotkov, po kateri se pričakuje, da bodo odložene 
terjatve za davek poravnane; zaradi spremembe davčnih predpisov se je znižala za pet odstotnih točk. 

11.1 Odložene terjatve za davek 231.138 EUR 

Odložene terjatve za davek so zneski davka, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih za odbitne začasne  
razlike pri ugotavljanju osnove za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Pripoznane so v dobro  
poslovnega izida poslovnega leta oziroma za negativni presežek iz prevrednotenja v dobro kapitala glede 
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na verjetnost, da se bo v prihodnosti pojavil razpoložljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti 
začasne odbitne razlike.  

Gibanje odloženih terjatev za davek v letu 2012: 

(v EUR)     Rezervacije 

Prevredno- 
tenje 

terjatev Amortizacija 
Prevrednot. 
fin. naložb Skupaj 

        31. 12. 2011 
  

106.759 24.760 12.921 128.409 272.849 

        Spremembe zaradi spr. začasnih razlik, 
pripoznane v izkazu poslovnega izida -22.153 406 -3.983 27.114 1.383 

   Dodatna pripoznanja  
 

5.123 11.219 3.900 28.125 48.367 

   Odprava pripoznanja 
 

-586 -4.623 -4.654   -9.863 

   Sprememba davčne stopnje 
 

-26.690 -6.190 -3.230 -1.011 -37.121 

        Spremembe zaradi spr. začasnih razlik, 
pripoznane v kapitalu 0 0 0 -43.093 -43.093 

   Dodatna pripoznanja 
 

0 0 0 16.634 16.634 

   Odprava pripoznanja 
 

0 0 0 -28.636 -28.636 

   Sprememba davčne stopnje 
 

0 0 0 -31.091 -31.091 

        31. 12. 2012     84.606 25.166 8.937 112.429 231.138 

Zmanjšanje terjatev za odloženi davek za 41.710 evrov se odraža v povečanju poslovnega izida za 1.383 
evrov in zmanjšanju presežka iz prevrednotenja za 43.093 evrov.  

12. Zunajbilančna sredstva in obveznosti 

(v EUR) 2012 2011 

   Denarna sredstva za izplačila imetnikom vrednostnih papirjev 506.696 680.734 

   v postopkih prevzema 9.292 176.612 

   zaradi korporacijskih dejanj izdajateljev 497.404 504.122 

   upravičenj iz vrednostnih papirjev 0 0 

   Skupaj 506.696 680.734 

Denarna sredstva za izplačila imetnikom vrednostnih papirjev so zlasti zneski še neizplačanih  kupnin iz 
prevzemov in denarnih doplačil  zaradi zamenjav vrednostnih papirjev,  za katere so izdajatelji vrednostnih 
papirjev zagotovili denarno kritje na fiduciarnem računu za skrbniške storitve, ne pa vseh podatkov, 
potrebnih za izplačilo.  
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Pojasnila k izkazu celotnega vseobsegajočega donosa 

13. Čisti prihodki od  prodaje 6.882.154 EUR 

V letu 2012 je KDD svoja pravila in navodila uskladila z novelama ZTFI-D in ZNVP-C iz leta 2011, ob 
tem pa opravila tudi njihovo redakcijo in redakcijo Tarife KDD. Zato se v tem letnem poročilu 
uporabljena poimenovanja nadomestil oziroma prihodkov v nekaterih primerih razlikujejo od 
poimenovanj nadomestil oziroma prihodkov v letnem poročilu za leto 2011. 

Čiste prihodke od prodaje sestavljajo nadomestila za storitve KDD: 

(v EUR) 2012 2011 

   Vzdrževanje stanj na računih 2.397.891 2.460.355 

Provizije  616.070 863.734 

Omogočanje vpisov glede VP za člane-izdajatelje 1.880.527 1.910.544 

Odpiranje, zapiranje  in vodenje računov VP 709.805 745.086 

Članarine 119.765 123.996 

Uporaba informacijskega sistema (najemnine) 724.064 722.190 

Prihodki od drugih storitev 434.033 406.448 

   Skupaj  6.882.154 7.232.354 

Čisti prihodki od prodaje so prihodki, doseženi na domačem trgu (6.827.998 evrov), in prihodki,  
zaračunani strankam v tujini (54.156 evrov).  

Pretežni del strankam v tujini zaračunanih prihodkov se nanaša na storitve v zvezi s prevzemi  (35.251 
evrov), storitve omogočanja vpisov glede vrednostnih papirjev za člane - izdajatelje (8.912 evrov) in 
storitve pri prenosu vrednostnih papirjev zaradi izključitve manjšinskih delničarjev (7.090 evrov).  

Skupni znesek prihodkov od nadomestil za vzdrževanje stanj na računih sestavljajo prihodki od najnižjih 
zneskov mesečnih nadomestil za vzdrževanje stanj vseh vrednostnih papirjev na posameznem računu 
(303.639 evrov), nadomestila za vzdrževanje stanj delnic in investicijskih kuponov (750.918 evrov) in 
nadomestila za vzdrževanje stanj dolžniških vrednostnih papirjev (1.343.333 evrov).  

Provizije vključujejo prihodke od nadomestil za storitve poravnave borznih poslov, za prenose 
vrednostnih papirjev proti plačilu kupnine zanje ter od nadomestil za druge prenose vrednostnih papirjev 
oziroma druge storitve v zvezi z vpisi, ki ne spreminjajo števila vrednostnih papirjev: 

(v EUR) 2012 2011 

   Poravnava borznih poslov 174.010 234.920 

Prenosi VP proti plačilu kupnine zanje 110.484 82.141 

Drugi prenosi in vpisi glede VP 290.336 273.735 

Prenosi VP zaradi izključitve manjš. delničarjev in vključitev v glavno družbo 16.446 229.438 

Prenosi VP zaradi pravnega nasledstva 24.794 43.500 
   Skupaj  616.070 863.734 

Zaradi upada obsega borznega trgovanja in števila ostalih prenosov vrednostnih papirjev, razen prenosov 
vrednostnih papirjev proti plačilu kupnine zanje, so prihodki od nadomestil za te storitve upadli za 28,7 % 
v primerjavi z letom 2011.   

Prihodki od nadomestil za storitve omogočanja vpisov glede vrednostnih papirjev članov-izdajateljev so 
bili obračunani za: 
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(v EUR) 2012 2011 

   Register delnic 1.331.261 1.339.656 

Register dolgoročnih dolžniških VP 461.623 529.096 

Register kratkoročnih dolžniških VP 78.802 14.651 

Register kuponov vzajemnih skladov 8.840 27.141 

   Skupaj  1.880.527 1.910.544 

Prihodki od nadomestil za druge storitve vključujejo zlasti prihodke od nadomestila za storitve na podlagi 
korporacijskih dejanj članov - izdajateljev (izdaj, izbrisov in zamenjav vrednostnih papirjev, od tega 70.672 
evrov prihodkov zaradi izbrisov in 46.500 evrov zaradi izdaj vrednostnih papirjev), prihodke od 
nadomestil za storitve pri prevzemih in prihodke od drugih storitev, ki niso razvrščeni v nobeno od prej 
navedenih kategorij. 

(v EUR) 2012 2011 

   Storitve pri prevzemih 62.289 15.670 

Izdaje, izbrisi in zamenjave VP 142.925 167.965 

Izplačevanje donosov od VP 58.679 76.285 

Vpisi sprememb podatkov o delnicah 471 2.262 

Izpisi iz registra ipd. storitve 100.648 120.103 

Druge storitve 69.021 24.163 

   Skupaj 434.033 406.448 

S spremembami in dopolnitvami Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih ter spremembami in 
dopolnitvami Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki so bile oktobra 2011 objavljene v Uradnem listu 
RS številka 78, je bil poenostavljen postopek spreminjanja Tarife nadomestil za storitve, ki jih opravlja 
KDD. Za uveljavitev nove tarife oziroma za spremembe Tarife KDD pred objavo ni več potrebno 
predhodno soglasje ATVP, vsakokratno spremembo višine nadomestil skupaj z obrazložitvijo  pa mora 
KDD posredovati ATVP po objavi nove tarife oziroma spremembi Tarife KDD.  

14. Drugi poslovni prihodki  36.628 EUR 

Drugi poslovni prihodki so prevrednotovalni poslovni prihodki, pripoznani ob odpravi popravkov 
vrednosti terjatev (25.318 evrov) in ob odpravi rezervacij (11.310 evrov). 
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15. Stroški materiala in storitev 1.551.667 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Stroški materiala 106.348 158.518 

   Stroški storitev 1.445.319 1.634.163 

Prevoz, poštne in komunikacijske storitve 118.756 273.954 

Vzdrževanje 493.574 497.016 

Najemnine 268.683 281.026 

Povračila stroškov delavcem 54.443 42.365 

Stroški plačilnega prometa 42.717 43.535 

Intelektualne in osebne storitve 302.736 293.830 

Zavarovanja 63.350 66.776 

Reklama, reprezentanca 68.828 99.374 

Sejnine 5.726 5.203 

Druge storitve 26.505 31.085 

   Skupaj  1.551.667 1.792.681 

Stroške materiala sestavljajo stroški energije, nadomestnih delov, pisarniškega materiala, strokovne 
literature in stroškov drobnega inventarja manjših vrednosti. Zaradi spremenjenega načina obveščanja 
imetnikov vrednostnih papirjev o stanju na računih na dan 31.12. so stroški materiala in poštni stroški v 
letu 2012 manjši kot v letu 2011. 

Stroški prevoznih, poštnih in komunikacijskih storitev vključujejo tudi stroške zagotavljanja navideznega 
zasebnega omrežja (VPN) za dostopanje članov do KDD ter stroške dostopa do interneta prek omrežja 
Telekom (44.483  evrov).  

Stroške storitev vzdrževanja sestavljajo stroški vzdrževanja poslovnih prostorov (175.249 evrov), 
komunikacijske opreme (61.449 evrov), drugih opredmetenih osnovnih sredstev (84.762  evrov) in 
neopredmetenih sredstev (172.114 evrov). Slednji vključujejo stroške tehnične podpore Microsoftovim 
programskim produktom (66.309 evrov) in stroške vzdrževanja licenc za poslovanje prek mednarodnega 
S.W.I.F.T omrežja (29.004 evrov).  

Najemnine so najemnine za poslovne prostore na rezervni lokaciji v Kopru (49.099 evrov)  in najemnine 
za opremo ter nadomestila za uporabo licenc, ki vključujejo tudi 104.715 evrov nadomestil za uporabo 
Microsoft licenc. 

Stroški plačilnega prometa in bančni stroški vključujejo stroške pri izplačevanju denarnih doplačil ob 
zamenjavah vrednostnih papirjev in stroške izplačil ob prevzemih delniških družb ter stroške plačilnega 
prometa prek poravnalnega računa KDD v sistemu bruto poravnave v realnem času.  

Stroški intelektualnih in osebnih storitev vključujejo stroške nadzora ATVP (73.360 evrov), stroške 
revizijskih, odvetniških in notarskih storitev ter podobne stroške. V to skupino stroškov so vključeni  
stroški rednega mesečnega izvajanja varnostnih storitev ter priprave okrevalnih načrtov za hitro okrevanje 
IT storitev po katastrofah in stroški izdelave študije o procesih upravljanja incidentov v skladu s standardi 
ISO 27001 in ISO (skupaj 59.527 evrov). Stroški odvetnikov in notarjev so 4.533 evrov, stroški revizijskih 
storitev pa 28.830 evrov (od tega 24.184 evrov za revidiranje letnega poročila ter 4.646 evrov za storitve 
dajanja zagotovil v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov).  

Stroški zavarovanj vključujejo premijo po zavarovalni polici za zavarovanje odgovornosti za premoženjske 
škode do 1.000.000 evrov; letna premija je 23.018 evrov (za obdobje od aprila 2012 do marca 2013). 

Stroški drugih storitev zajemajo stroške arhiviranja dokumentacije na mikrofilmskih nosilcih podatkov 
(8.875 evrov), stroške občasnega dela študentov (8.875 evrov) ter druge stroške, ki jih ni mogoče razvrstiti 
v nobeno od prej navedenih kategorij. 
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16. Stroški dela  3.692.336 EUR 

Stroški dela vključujejo obračunane plače, nadomestila plač, ki bremenijo podjetje, druge prejemke iz 
delovnega razmerja ter dajatve podjetja za davke in prispevke, ki niso sestavni del bruto zneskov.  

Drugi stroški dela vključujejo  povračila zaposlenim, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem in zato 
nimajo narave plače po pogodbi o zaposlitvi. Mednje sodijo regres za letni dopust, povračila stroškov 
zaposlenim in drugi zaposlenim povrnjeni zneski po kolektivnih oziroma individualnih pogodbah.  

Povprečno število zaposlenih v letu 2012 po skupinah glede na izobrazbo: 

Stopnja strokovne izobrazbe / Število zaposlenih 2012 2011 

   Magisterij znanosti 6,00 6,00 

Visoka strokovna izobrazba 29,33 30,00 

Višja strokovna izobrazba 1,00 1,00 

Srednja strokovna izobrazba 24,86 25,66 

Nižja oziroma poklicna strokovna izobrazba 3,00 3,00 

   Skupaj  64,19 65,66 

17. Odpisi vrednosti 618.057 EUR 

Odpise vrednosti sestavljajo obračunana amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih ter prevrednotovalni poslovni odhodki  pri 
obratnih sredstvih. 

(v EUR) 2012 2011 

   Amortizacija 540.252 595.618 
   poslovnih prostorov 149.145 149.145 

   drugih opredmetenih osnovnih sredstev 210.156 218.613 

   CRVP 122.732 174.501 

   druge programske opreme 58.219 53.359 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 77.805 63.580 

   pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 2.049 303 

   pri obratnih sredstvih 75.756 63.277 

   Skupaj  618.057 659.198 

V letu 2012 so bile zaradi predvidenega podaljšanja življenjske dobe informacijskega sistema za podporo 
CRVP do 31. 12. 2016 (za 1,5 leta) za obračun amortizacije uporabljene nižje letne stopnje kot v preteklih 
letih. Sprememba amortizacijskih stopenj vpliva na zmanjšanje stroškov amortizacije za 48.201 evro. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih so v letu 2012 oblikovani popravki vrednosti 
dvomljivih in spornih terjatev do kupcev.  

18. Drugi poslovni odhodki   187.054 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Rezervacije 123.569 448.534 

Drugi poslovni odhodki 63.485 77.003 

   Skupaj  187.054 525.537 
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Rezervacije so zneski povečanj vnaprej vračunanih odhodkov za odškodninske obveznosti, nastale zaradi 
protipravne odtujitve nematerializiranih delnic, do upravičencev do povračila škode (55.264 evrov) in 
zneski povečanj rezervacij za odpravnine ob upokojitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja in 
jubilejne nagrade na podlagi aktuarske ocene stanja obveznosti za te zaslužke na datum bilance stanja 
(68.305 evrov). 

Drugi poslovni odhodki so stroški sodnih taks (3.824 evrov), članarin, predvsem tujim interesnim 
združenjem (15.877 evrov), stroški donatorstva, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (14.785 
evrov) in drugi stroški.  

19. Finančni prihodki 256.816 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Finančni prihodki iz deležev 38.498 35.931 

Finančni prihodki iz danih posojil 216.135 188.008 

   Obresti od stanovanjskih posojil 3.401 4.093 

   Obresti od depozitov 98.861 79.879 

   Obresti od obveznic 113.873 104.035 

Drugi finančni prihodki 2.183 2.349 

   Skupaj  256.816 226.287 

Finančni prihodki iz deležev so prejete dividende.  

20. Finančni odhodki  191.451 EUR  

Finančni odhodki se nanašajo na izgubo pri unovčenju kuponov obveznic (3.950 evrov) in odhodke iz 
oslabitve vrednostnih papirjev, ki jih ima družba v lasti (187.500 evrov).  

21. Drugi prihodki  17.840 EUR 

Drugi prihodki vključujejo prejeta povračila stroškov tožb (2.196 evrov),  bonus na zavarovalne premije  
(7.775 evrov), razliko med začasnim (41 %) in dejanskim (44 %) odbitnim deležem vstopnega davka na 
dodano vrednost pri nabavi materiala in storitev v letu 2012 (5.001 evro) ter druge prihodke (2.869 evrov).   

22. Davek iz dobička in odloženi davek 209.325 EUR 

Odhodek za davek vključuje obračunani in odloženi davek.  

22.1 Obračunani  davek 210.708 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Dobiček pred obdavčitvijo 951.700 801.552 

Davčne olajšave in pribitki 218.899 95.180 

   Davčne olajšave za naložbe -54.947 -30.000 

   Davčne olajšave za donacije ipd. -17.951 -20.030 

   Davčni pribitki 396.048 227.038 

   Davčni odbitki -104.250 -81.829 

Davčna osnova 1.170.599 896.732 

Davčna stopnja 18,0% 20,0% 

   Obračunani davek 210.708 179.346 
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Dobiček iz izkaza poslovnega izida je povečan za davčno nepriznane odhodke in dodatno za v preteklih 
letih izkoriščene davčne olajšave v primerih, ko so bila sredstva odtujena pred rokom, ki ga določajo 
davčni predpisi. Dobiček iz izkaza poslovnega izida je povečan tudi za zneske (začasno) nepriznanih 
odhodkov (prevrednotenja terjatev, rezervacije, amortizacija, slabitev vrednostnih papirjev), ki bodo ob 
izpolnjevanju predpisanih pogojev davčno priznani v naslednjih letih. Začasne razlike iz tega davčnega 
obračuna, ki bodo praviloma priznane v naslednjih letih, znašajo 322.448 evrov.  

Dobiček iz izkaza poslovnega izida je zmanjšan za prejete dividende in za zneske v preteklih letih začasno 
nepriznanih odhodkov (prevrednotenj terjatev, amortizacije, rezervacij).  

Davčni predpisi in praksa so se v zadnjih letih precej spremenili ter še niso preizkušeni. Ravno tako 
obstaja negotovost glede razlage, ki bi jo lahko uporabil davčni organ. Uprava družbe je izvajala zahteve 
davčne zakonodaje po načelu previdnosti. Obstaja  pa negotovost glede morebitnih učinkov, če bi se ob 
preverjanju davčnih pozicij razlaga davčnih organov razlikovala od tiste, ki jo je uporabila družba. Vendar 
pa uprava družbe meni, da davčna obveznost, ki bi morebiti izhajala iz takih okoliščin, ne bi bila velika. 

Zadnji davčni pregled je davčni organ opravil leta 2009 za obračun davka od dohodka pravnih oseb za leto 
2008. 

22.2 Odloženi davek  -1.383 EUR 

Odloženi davek je učinek pobotanih sprememb odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davek, ki se 
pripozna prek tekočega poslovnega izida.  

(v EUR) 2012 2011 

   Rezervacije  22.153 -4.313 

Prevrednotenje terjatev -406 -8.250 

Amortizacija 3.983 -3.320 

Prevrednotenje finančnih naložb -27.114 0  

   Skupni učinek odloženih davkov na davek od dohodka -1.383 -15.884 

Skupni učinek odloženih davkov na davek od dohodka leta 2012 je posledica preračuna odloženih davkov 
zaradi spremembe davčne stopnje in sprememb odloženih terjatev za davek zaradi začasnih razlik po 
davčnem obračunu.  

(v EUR) 
Sprememba 

davčne stopnje 
Sprememba 

začasnih razlik Skupaj 

    
  Rezervacije 26.690 -4.537 22.153 

Prevrednotovanje terjatev 6.190 -6.596 -406 

Amortizacija 3.230 753 3.983 

Slabitev finančnih naložb 1.011 -28.125 -27.114 

            Skupni učinek                                                      
odloženih davkov na davek iz dohodka 37.121 -38.504 -1.383 
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22.3 Stopnje obdavčitve  

Razmerje med odhodki za davek ter poslovnim izidom pred obdavčitvijo:  

  2012 2011   

(v EUR) Stopnja v % Znesek Stopnja v % Znesek 

     Dobiček pred obdavčitvijo - 951.700 - 801.552 

Obračunani davek - davčna obveznost 22,1 210.708 22,4 179.346 

Odloženi davek -0,1 -1.383 -2,0 -15.884 

     Skupaj odhodek za davek 22,0 209.325 20,4 163.463 

23. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 742.375 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Dobiček iz poslovanja 869.667 596.464 

Dobiček iz financiranja 65.365 196.768 

Dobiček iz drugih dejavnosti 16.667 8.320 

Celotni dobiček 951.700 801.552 

Davek iz dobička 210.708 179.346 

Odloženi davki -1.383 -15.884 

Davek skupaj 209.325 163.463 

   Skupaj 742.375 638.090 

Čisti poslovni izid na delnico za leto 2012 znaša  1.428  evrov3, za leto 2011 pa 1.227 evrov. 

Če bi KDD prevrednotila kapital zaradi rasti življenjskih potrebščin, ki je v letu 2012 znašala 2,7 odstotka,  
bi čisti poslovni izid znašal 541.565 evra. 

24. Celotni vseobsegajoči donos  779.297 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 742.375 638.090 

Drugi vseobsegajoči donos v obdobju 36.922 -239.341 

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 80.015 -299.177 
Vpliv odloženih davkov -43.093 59.835 
   Skupaj 779.297 398.748 

Drugi vseobsegajoči donos vključuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v 
poslovnem izidu, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala. 

Celotni vseobsegajoči donos, ki ga sestavljata čisti dobiček v znesku 742.375 evrov in povečanje presežka 
iz prevrednotenja za prodajo razpoložljivih finančnih naložb v znesku 36.922 evrov, je večji kot v 
prejšnjem obračunskem obdobju predvsem zaradi višjega dobička iz poslovanja in relativno nižjega padca 
borznih cen za prodajo razpoložljivih vrednostnih papirjev kot v letu 2011.  

                                                      

3 Pri izračunu za obe leti upoštevano skupno število izdanih delnic. 
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Pojasnila k izkazu denarnih tokov  

 

(v EUR) 
 

 

2012 2011 

  
 

  Denarni tokovi pri poslovanju 1  1.290.823 1.530.279 

Dobljene obresti in deleži v dobičku 2  247.900 210.030 

Skupaj 3=1+2  1.538.723 1.740.309 

     Neto denarni tok pri investicijah 4  -313.213 -334.649 

Neto denarni tok pri finančnih naložbah 5  -591.042 -661.898 

Skupaj  6=4+5  -904.256 -996.547 

     Skupaj 7=3+6  634.467 743.762 

Odkup lastnih delnic 8  -167.910 -218.283 

Izplačilo dividend 9  -453.765 -465.400 

Neto denarni tok pri financiranju 10=8+9  -621.675 -683.683 

     Sprememba denarnih sredstev 11=7+10  12.792 60.079 

25. Denarni tokovi pri poslovanju 1.290.823 EUR 

Denarne tokove pri poslovanju sestavljajo čisti poslovni izid v znesku (742.375 evrov), prilagojen za 
nedenarne postavke iz poslovanja in naložbenja (amortizacija, dobički in izgube pri odtujitvi 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, prevrednotovalni finančni odhodki zaradi slabitve 
finančnih naložb) ter denarne tokove pri naložbenju in financiranju (479.119 evrov) in za  spremembe 
čistih obratnih sredstev, časovnih razmejitev, rezervacij in odloženih terjatev za davek (69.328 evrov).  

26. Denarni tokovi pri naložbenju -656.356 EUR 

Denarne tokove povečujejo prejete obresti in deleži v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje (247.900 
evrov).  

Neto izdatki pri naložbah v neopredmetena sredstva in neopredmetena osnovna sredstva (investicije) 
znašajo 313.213 evrov, izdatki za pridobitev (nakup) finančnih naložb presegajo prejemke od njihove 
odtujitve (prodaje in unovčenja) za 591.042 evrov; neto izdatki v zvezi s pridobitvami in odtujitvami vseh 
naložb so tako 904.256 evrov.     

27. Denarni tokovi pri financiranju -621.675 EUR 

Izdatki pri financiranju so nastali ob plačilu kupnine za odkupljene lastne delnice in izplačilu dividend. 

28. Neto denarni tok 12.792 EUR 

Denarna sredstva so se v letu 2012 povečala za 12.792 evrov. 
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RAČUNOVODSKI IZKAZI JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE 
BORZNIH POSLOV 

Podbilanca stanja jamstvenega sklada in poravnave borznih poslov na dan 31. 12. 
2012 (povzetek podatkov) 

 

(v EUR) 2012 2011 

    
    SREDSTVA JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE 2.797.455 2.469.454 

    B. Kratkoročna sredstva 2.797.455 2.469.376 

    III. Kratkoročne finančne naložbe 2.169.064 1.573.881 

    2. Kratkoročna posojila 2.169.064 1.573.881 

b) Kratkoročna posojila drugim 2.169.064 1.573.881 

    IV. Kratkoročne poslovne terjatve 628.147 699.101 

    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 628.147 699.101 

    V. Denarna sredstva 244 196.395 

    C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 0 78 

    OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
  JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE 2.797.455 2.469.454 

    C. Dolgoročne obveznosti 1.399.245 1.352.442 

    I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.399.245 1.352.442 

    4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 1.399.245 1.352.442 

    Č. Kratkoročne obveznosti 1.398.211 1.116.935 

    I. Kratkoročne finančne obveznosti 770.063 221.683 

    4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 770.063 221.683 

    II. Kratkoročne poslovne obveznosti 628.147 895.252 

    5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 628.147 895.252 

    D. Pasivne časovne razmejitve 0 77 
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Izkaz poslovnega izida jamstvenega sklada v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012 
(povzetek podatkov) 

 

(v EUR) 2012 2011 

   Poslovni prihodki iz upravljanja jamstvenega sklada 253 278 

Poslovni odhodki iz upravljanja jamstvenega sklada 253 278 

   Dobiček iz poslovanja 0 0 

   Finančni prihodki iz upravljanja jamstvenega sklada 2.504 9.414 

Finančni odhodki iz upravljanja jamstvenega sklada 2.504 9.414 

   Dobiček iz financiranja 0 0 

   Dobiček iz rednega delovanja 0 0 

   Čisti dobiček poslovnega leta 0 0 
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM JAMSTVENEGA SKLADA IN 
PORAVNAVE BORZNIH POSLOV 

Jamstveni sklad je premoženje, ki ga upravlja KDD v svojem imenu in za račun poravnalnih članov, ki 
solidarno odgovarjajo za izpolnitev obveznosti drugih poravnalnih članov iz borznih poslov z 
vrednostnimi papirji, če jih le ti ne poravnajo ob dospelosti. Poravnalni člani  zagotovijo sredstva, 
potrebna za kritje svojih obveznosti na podlagi te odgovornosti, s plačili v jamstveni sklad. 

Vsak poravnalni član mora opraviti osnovna, dodatna in dopolnilna plačila v jamstveni sklad. Višina 
osnovnega plačila se določi glede na obseg in višino obveznosti, ki so nastale na podlagi vseh borznih 
poslov vseh poravnalnih članov, sklenjenih v določenem obdobju4, in je za vse poravnalne člane enaka. 
Višina dodatnega plačila posameznega člana se določi glede na obseg in višino obveznosti tega člana, ki so 
nastale na podlagi njegovih borznih poslov, sklenjenih v določenem obdobju5. Dopolnilna plačila v 
jamstveni sklad morajo poravnalni člani opraviti, če je v breme jamstvenega sklada opravljeno ali grozi, da 
bo opravljeno, izplačilo na podlagi odgovornosti poravnalnih članov za izpolnitev obveznosti 
posameznega poravnalnega člana, in se zaradi tega izplačila stanje zniža ali bi se lahko znižalo pod 75 % 
glavnice.  Plačila v jamstveni sklad opravijo poravnalni člani v dobro denarnega računa jamstvenega sklada 
pri Banki Slovenije.  

V razmerju do upnikov KDD se dobroimetje na denarnem računu jamstvenega sklada in drugo 
premoženje, ki sestavlja jamstveni sklad, ter dobroimetje na fiduciarnem denarnem računu šteje za 
premoženje poravnalnih članov.  

KDD lahko premoženje, ki sestavlja jamstveni sklad,  naloži samo v depozit pri Banki Slovenije ali v 
dolžniške vrednostne papirje z najnižjo stopnjo kreditnega tveganja. Donosi iz teh naložb pripadajo 
poravnalnim članom v sorazmerju z njihovim deležem v jamstvenem skladu. Stroški, ki nastanejo KDD z 
upravljanjem jamstvenega sklada, bremenijo poravnalne člane. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

4
 Trenutno 1 leto. 

5
 Trenutno 1 mesec. 
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Pojasnila k bilanci stanja jamstvenega sklada in poravnave borznih poslov 

29. Kratkoročne finančne naložbe jamstvenega sklada 2.169.064 EUR 

Premoženje jamstvenega sklada je v dveh depozitih pri Banki Slovenije: 

(v EUR) 2012 2011 

   Naložbe iz osnovnih plačil poravnalnih članov 1.399.001 1.352.197 

Naložbe iz dodatnih plačil poravnalnih članov 770.063 221.683 

   Skupaj 2.169.064 1.573.881 

Osnovna plačila poravnalnih članov so naložena v osnovni depozit, katerega višina se spremeni enkrat 
letno, dodatna  plačila poravnalnih članov pa v dodatni depozit, katerega višina se spreminja mesečno. 
Ročnost osnovnega depozita je 12 mesecev, ročnost dodatnega depozita je 1 mesec. 

Banka Slovenije obrestuje osnovni depozit jamstvenega sklada po obrestni meri, ki je enaka obrestni meri 
za odprto ponudbo za mejni depozit Eurosistema na prvi dan v mesecu, za katerega se računajo obresti. 
Obresti se plačujejo mesečno, peti delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Obrestna mera je od januarja 
2012 do vključno julija 2012 znašala 0,25 % letno, od avgusta 2012 do konca leta 2012 pa Banka Slovenije 
depozitov jamstvenega sklada ni več obrestovala.  

Banka Slovenije obrestuje dodatni depozit jamstvenega sklada po obrestni meri, ki je enaka obrestni meri 
za odprto ponudbo za mejni depozit Eurosistema na dan vezave. Obresti se plačujejo na dan dospelosti 
depozita. Obrestna mera za dodatni depozit je bila v letu 2012 enaka obrestni meri za osnovni depozit. 

KDD lahko kadarkoli predčasno delno ali v celoti razveže depozite pri Banki Slovenije za poravnavo neto 
denarnih terjatev poravnalnih članov neto upnikov ali za zagotovitev kritnega nakupa vrednostnih papirjev 
v primeru neizpolnitve obveznosti poravnalnih članov.  

Premoženje jamstvenega sklada v letu 2012 ni bilo uporabljeno. 

30. Kratkoročne poslovne terjatve 628.147 EUR 

Kratkoročne poslovne terjatve so neto denarne terjatve poravnalnih članov iz borznih poslov z 
vrednostnimi papirji. Nanašajo se na borzne posle zadnjega trgovalnega dne v letu 20126 in so bile 
poravnane 2. 1. 2013.  

31. Denarna sredstva  244 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Denarna sredstva jamstvenega sklada 244 388 

Likvidnostna rezerva 0 196.007 

   Skupaj 244 196.395 

Denarna sredstva jamstvenega sklada se nanašajo na plačano denarno kazen.  

Likvidnostna rezerva so denarna sredstva, ki jih morajo poravnalni člani neto dolžniki, katerih neto 
denarne obveznosti presegajo znesek, določen z navodili za poravnavo borznih poslov7, plačati v dobro 

                                                      

6 Po trgovalnem koledarju za leto 2012 je bil zadnji trgovalni dan na Ljubljanski borzi 28. 12. 2012. 
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fiduciarnega denarnega računa KDD kot akontacijo za izpolnitev svojih neto denarnih obveznosti iz 
borznih poslov z vrednostnimi papirji. 

32. Dolgoročne finančne obveznosti 1.399.245 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Osnovna plačila poravnalnih članov 1.399.001 1.352.197 

Vplačane denarne kazni 244 244 

   Skupaj 1.399.245 1.352.442 

Dolgoročne finančne obveznosti so obveznosti za osnovna plačila, ki so jih poravnalni člani plačali v 
jamstveni sklad in plačane denarne kazni. 

Višina osnovnega plačila posameznega poravnalnega člana se izračuna kot količnik med glavnico in 
številom poravnalnih članov in je enaka za vse poravnalne  člane. Spremeni se lahko zaradi spremembe 
glavnice jamstvenega sklada ali zaradi spremembe  števila poravnalnih članov (novi poravnalni člani,  
prenehanje položaja poravnalnega člana). 

Glavnica jamstvenega sklada se za posamezno leto izračuna na začetku leta in se med letom ne spreminja.  
Glavnica jamstvenega sklada odraža vrednostni obseg trgovanja z vrednostnimi papirji na borznem trgu 
vrednostnih papirjev v preteklem letu; izračuna se glede na povprečne dnevne zneske neto denarnih 
obveznosti v preteklem letu in glede na število poravnalnih članov na začetku leta, za katerega se 
izračunava.  

Višina osnovnega plačila posameznega poravnalnega člana je v začetku leta 2012 znašala 63.591  evrov, 
zaradi prenehanja položaja poravnalnih članov pa se je do konca leta 2012 zvišala na 77.722 evrov.   

Gibanje dolgoročnih virov jamstvenega sklada v letu 2012: 

(v EUR)         
Osnovna 

plačila Donosi Skupaj 

        31. 12. 2011 
    

1.352.197 - 1.352.197 

        Vplačila osnovnih plačil 
  

317.567 - 317.567 

Izplačila osnovnih plačil 
   

-270.764 - -270.764 

Obračun donosov za leto 
  

- 2.060 2.060 

Izplačilo donosov za leto 
 

- -2.060 -2.060 

        31. 12. 2012         1.399.001 0 1.399.001 

Dolgoročni vir jamstvenega sklada so tudi kazni, ki so bile v letu 1996 zaračunane poravnalnemu članu v 
skladu s takratnimi pravili poslovanja.  V poslovnih knjigah KDD se vodijo ločeno od ostalih virov 
jamstvenega sklada. 

 

 

                                                                                                                                                                      

7 Likvidnostna  rezerva se izračuna kot razlika med višino neto denarne obveznosti poravnalnega člana na eni strani 
ter vsoto 25 odstotkov glavnice jamstvenega sklada in dodatnega plačila tega poravnalnega člana v jamstveni sklad na 
drugi strani. 



KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.  

74 

33. Kratkoročne obveznosti   1.398.211 EUR 

(v EUR) 2012 2011 

   Kratkoročne finančne obveznosti 770.063 221.683 

Dodatna plačila poravnalnih članov 770.063 221.683 

   Kratkoročne poslovne obveznosti 628.147 895.252 

Obveznosti za donose od dodatnih plačil 0 145 

Obveznosti za donose od osnovnih plačil 0 582 

Obveznost za izpolnitev denarnih obveznosti iz poslovanja z VP 628.147 894.525 

   Skupaj  1.398.211 1.116.935 

Kratkoročne finančne obveznosti so zneski dodatnih plačil v jamstveni sklad, ki so jih posamezni 
poravnalni člani decembra 2012 zagotovili sorazmerno s svojimi neto denarnimi obveznostmi iz borznih 
poslov z vrednostnimi papirji v preteklem mesecu.  

Dodatna plačila se izračunavajo  mesečno. Višina dodatnega plačila posameznega poravnalnega člana v 
posameznem mesecu je enaka razliki med vsoto neto denarnih obveznosti poravnalnega člana v preteklem 
mesecu, deljeni s številom trgovalnih dni tega člana v tem mesecu in višino osnovnega plačila tega člana v 
jamstveni sklad. 

V letu 2012 je skupni znesek v posameznem mesecu vplačanih dodatnih plačil znašal povprečno  353.266 
evrov. 

Kratkoročne poslovne obveznosti so neto denarne obveznosti do poravnalnih članov iz borznih poslov z 
vrednostnimi papirji.  

Neto denarne terjatve in neto denarne obveznosti poravnalnih članov na podlagi borznih poslov z 
vrednostnimi papirji se poravnavajo v dveh delovnih dneh po sklenitvi poslov; iz borznih poslov z 
vrednostnimi papirji, ki so bili sklenjeni  zadnji trgovalni dan leta 2012 (28. 12. 2012), so bile poravnane 
prvi  delovni dan v letu 2013 (2. 1. 2013). 
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Pojasnila k izkazu poslovnega izida jamstvenega sklada 

34. Poslovni prihodki in poslovni odhodki jamstvenega sklada 

(v EUR) 2012 2011 

   Poslovni prihodki 253 278 

Upravljanje jamstvenega sklada 253 278 

Poslovni odhodki 253 278 

Stroški plačilnega prometa 253 278 

Poslovni prihodki in poslovni odhodki jamstvenega sklada so stroški plačilnega prometa in drugi stroški v 
zvezi z upravljanjem premoženja jamstvenega sklada, ki jih KDD enkrat letno zaračuna članom KDD. 

35. Finančni prihodki in finančni odhodki  jamstvenega sklada 

(v EUR) 2012 2011 

   Finančni prihodki 2.504 9.414 

Obresti od osnovnega depozita 2.060 6.829 

Obresti od dodatnega depozita 444 2.585 

Finančni odhodki 2.504 9.414 

Redni donosi iz osnovnih plačil 2.060 6.829 

Redni donosi iz dodatnih plačil 444 2.585 

Redni donosi jamstvenega sklada so obresti od depozitov jamstvenega sklada pri Banki Slovenije, ki 
pripadajo poravnalnim članom v sorazmerju z njihovimi deleži v jamstvenem skladu. 

Redni donosi jamstvenega sklada se izračunavajo in poravnalnim članom izplačujejo v začetku meseca za 
pretekli mesec.   

Zaradi zmanjšanja obrestnih mer v Evrosistemu oziroma prenehanja obrestovanja depozitov jamstvenega 
sklada pri Banki Slovenije v letu 2012 je finančnih prihodkov in finančnih odhodkov jamstvenega sklada 
3,8 krat manj kot v letu 2011. 
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Pojasnila k izkazu denarnih tokov jamstvenega sklada in poravnave borznih 
poslov 

 

36. Denarni tokovi pri poravnavi denarnih  
obveznosti in terjatev na podlagi borznih poslov -196.007 EUR 

Prejemke pri poravnavi borznih poslov sestavljajo plačila likvidnostne rezerve (52.013.017 evrov) in plačila 
neto denarnih obveznosti oziroma neto denarnih terjatev na podlagi borznih poslov na dan poravnave 
(152.535.747 evrov). Prebitek izdatkov pri poravnavi borznih poslov 196.007 evrov je v letu 2011 vplačana 
likvidnostna rezerva, ki je bila porabljena za poravnavo neto denarnih terjatev v letu 2012. 

37. Denarni tokovi pri naložbenju -592.020 EUR 

Prejemki in izdatki pri naložbenju se nanašajo na plačila in vračila naložb jamstvenega sklada v depozit pri 
Banki Slovenije (-595.183 evrov) ter prejemke od obresti od teh depozitov (3.164 evrov). 

38. Denarni tokovi pri financiranju 591.876 EUR 

Prejemki pri financiranju so plačila osnovnih in dodatnih plačil poravnalnih članov v jamstveni sklad, 
izdatki pa vračila teh plačil (prebitek prejemkov nad izdatki 595.183 evrov) in plačila donosov jamstvenega 
sklada poravnalnim članom (3.308 evrov). 

39. Denarni izid  -196.151 EUR 

Zmanjšanje denarnih sredstev je rezultat porabljene likvidnostne rezerve pri poravnavi borznih poslov 
(196.007 evrov) iz preteklega leta in prebitka izdatkov za obresti nad prejemki od dobljenih obresti (144 
evrov).      
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RAČUNOVODSKI KAZALNIKI POSLOVANJA 

 

(v EUR) 2012 2011 

   stopnja lastniškosti financiranja  81,5% 81,8% 

(kapital / obveznosti do virov sredstev)*100   

   

stopnja dolgoročnosti financiranja 98,2% 97,9% 

(vsota kapitala in dolgoročnih dolgov skupaj z dolgoročnimi rezervacijami) / 
obveznosti do virov sredstev)*100 

  

   

stopnja osnovnosti investiranja 31,0% 33,7% 

(neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve in 
opredmetena osnovna sredstva po neodpisani vrednosti / sredstva)*100 

  

 

  

stopnja dolgoročnosti investiranja  59,2% 62,5% 

(vsota neopredmetenih sredstev, dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev in 
opredmetenih osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, dolgoročnih 
finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev / sredstva)*100 

  

   

koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev  2,629 2,430 

kapital / neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve in 
opredmetena osnovna sredstva po neodpisani vrednosti 

  

   

koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri 
koeficient)  

1,043 0,846 

likvidna sredstva / kratkoročne  obveznosti   

   

koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni 
koeficient)  

7,064 6,066 

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / kratkoročne obveznosti   

 

  

koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni 
koeficient)  

25,763 20,155 

kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti   

   

koeficient gospodarnosti poslovanja  1,144 1,089 

poslovni prihodki / poslovni odhodki   

   

koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala  0,081 0,069 

čisti dobiček v poslovnem letu / povprečni kapital brez čistega poslovnega 
izida proučevanega leta 

   

  koeficient dividendnosti osnovnega kapitala  0,449 0,418 

vsota dividend za poslovno leto8 / povprečni osnovni kapital     

 

 

                                                      

8
 Za leto 2012 predlagane dividende, za leto 2011 v letu 2012 izplačane dividende. 
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DRUGA RAZKRITJA 

KDD vodi, zastopa in predstavlja dvočlanska uprava, vodenje poslov nadzoruje petčlanski nadzorni svet. 

Člana uprave: 

Boris Tomaž Šnuderl, predsednik uprave 

Davor Pavić, član uprave  

Člani nadzornega sveta: 

Boris Peric, predsednik  

Mag. Miloš Čas, namestnik predsednika – do 15. 6. 2012 

Andrej Urbas  

Anton Zobec  

Matjaž Titan  

Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora na podlagi petega odstavka  
294. člena ZGD-1 in 18. točke prvega odstavka 69. člena ZGD-1  

Prejemki iz dela 

(v EUR)       
Prejemki iz dela 

Člana uprave         Fiksni Variabilni Skupaj 

        Boris Tomaž Šnuderl 

    
290.068 18.880 308.948 

Davor Pavić 

    
228.958 14.876 243.834 

        Skupaj          519.026 33.756 552.782 

Povračila stroškov in druga plačila 

(v EUR) 
Udeležba v 

dobičku 

Opcije in 
druge 

nagrade 
Povračila 
stroškov 

Zavarov. 
premije Provizije 

Druga    
dodatna 

plačila Skupaj 

Člana uprave               

        Boris Tomaž Šnuderl 0 0 12.743 466 0 0 13.209 

Davor Pavić 0 0 5.504 466 0 449 6.419 

        Skupaj  0 0 18.247 932 0 449 19.628 

 

(v EUR) 

Prejemki za 
opravljanje funkcije 

Udeležba 
v dobičku 

Opcije 
in druge 
nagrade 

Povračila 
stroškov 

Zavarov. 
premije 

Provizije Druga    
dodatna 

plačila 

Skupaj 

Člani nadzornega sveta Fiksni Variabilni               

          Boris Peric  1.001 0 0 0 0 0 0 0 1.001 
mag. Miloš Čas 250 0 0 0 0 0 0 0 250 
Andrej Urbas 1.419 0 0 0 0 0 0 0 1.419 
Anton Zobec 1.536 0 0 0 284 0 0 0 1.820 
Matjaž Titan 1.252 0 0 0 0 0 0 0 1.252 

          Skupaj  5.458 0 0 0 284 0 0 0 5.742 
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Informacija o skupnem znesku vseh prejemkov za druge delavce družbe, zaposlene na 
podlagi pogodbe, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe na podlagi 18. točke 
prvega odstavka 69.  člena ZGD-1 

(v EUR) 

            

Prejemki skupaj 

 
         

Zaposleni, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe         519.193 

 

Posojila po skupinah oseb iz 19. točke prvega odstavka 69. člena ZGD-1 

Skupina oseb                 (v EUR) 

          Uprava          

     -   neodplačana posojila na dan bilance stanja     
 

18.047 

     -   odplačila v poslovnem letu      
 

10.449 

        
 

 
Nadzorni svet        

 

 

     -   neodplačana posojila na dan bilance stanja     
 

31.509 

     -   odplačila v poslovnem letu      
 

3.196 

        
 

 
Drugi delavci, zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe 

 

 

     -   neodplačana posojila na dan bilance stanja 
 

5.112 

     -   odplačila v poslovnem letu 
 

5.041 

                   

Posojila se obrestujejo z letno obrestno mero 2 %.  
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POTENCIALNE OBVEZNOSTI 

Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno razkrite in zajete v bilanci stanja na dan 
31. 12. 2012. 

 

DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 

Od datuma računovodskih izkazov do dneva odobritve tega poročila ni bilo ugotovljenih takšnih 
dogodkov, ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov za leto 2012. 

 

 

Kraj in datum odobritve letnega poročila: 

Ljubljana,  20. 2. 2013 

 

 

 

 

 Boris Tomaž Šnuderl Boris Tomaž Šnuderl   

 Predsednik uprave Predsednik uprave  

 

 

  

 Davor  Pavić 

 Član uprave 
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P O R O Č I L O  N E O D V I S N E G A  R E V I Z O R J A  
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