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IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE
Predstavitev družbe
KDD - Centralna klirinško depotna družba, delniška družba, Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) je bila
ustanovljena januarja 1995 in posluje na Tivolski cesti 48 v Ljubljani.
Poslovanje KDD ureja predvsem Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.
julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih
družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (v
nadaljevanju: Uredba).
Določbe, pomembne za poslovanje KDD, vsebujejo tudi Zakon o trgu finančnih instrumentov (v
nadaljevanju: ZTFI), Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), Zakon o nematerializiranih
vrednostnih papirjih (ZNVP-1) ter Zakon o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1).
Poslovanje KDD nadzorujeta Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP) ter Banka
Slovenije (v nadaljevanju: BS).

Veljavnost kodeksov
KDD ni javna delniška družba, zato zanjo ne veljajo določbe kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
Za KDD prav tako ne veljajo določbe kodeksa upravljanja za nejavne družbe, h kateremu KDD ni
pristopila, saj za KDD primarni vir ureditve korporativnega upravljanja predstavljajo evropski pravni viri.
Usmeritev KDD glede korporativnega upravljanja je tako v doseganju skladnosti z najzahtevnejšimi
evropskimi predpisi.

Sistem notranjih kontrol in obvladovanja tveganj v povezavi z računovodskim
poročanjem
KDD ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol z namenom obvladovanja tveganj, ki jim je izpostavljena
ali bi jim bila lahko izpostavljena pri svojem poslovanju, kar vključuje tudi notranje kontrole in upravljanje
tveganj v povezavi s postopkom računovodskega poročanja. Pri postavitvi notranjih kontrol v povezavi s
postopkom računovodskega poročanja KDD zasleduje dva glavna cilja:
 točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih evidenc ter
 resničnost in poštenost računovodskega poročanja.
V ta namen KDD vzdržuje in izboljšuje:
 jasne in poenotene računovodske usmeritve ter njihovo dosledno uporabo,
 učinkovito organizacijo računovodske funkcije,
 poročanje v skladu s SRS, vključno z vsemi zahtevanimi razkritji in pojasnili,
 redne notranje in zunanje revizijske preglede poslovnih procesov in poslovanja.

Delovanje skupščine KDD
V letu 2017 se je skupščina KDD sestala 30. 5. 2017. Zapisnik skupščine je objavljen na spletnih straneh
AJPES. Ključne pristojnosti skupščine so zapisane v statutu KDD, ki je objavljen na spletnih straneh
AJPES. KDD je izdala samo en razred delnic, in sicer redne delnice. Delničarji pravice iz delnic
uveljavljajo na skupščini ter izven skupščine, v skladu z vsakokrat veljanimi določili ZGD-1 ter statuta
KDD.

Sestava in delovanje organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij
Upravo KDD tvorita predsednik uprave Boris Tomaž Šnuderl in član uprave Davor Pavić.
Nadzorni svet KDD sestavljajo predsednik Boris Peric, namestnik predsednika mag. Srečko Kenda ter
člani Branka Remškar, Janez Jelovšek in Rok Šketa.
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Nadzorni svet ima dve komisiji: revizijsko in naložbeno. Člani komisij so člani nadzornega sveta in zunanji
strokovnjaki iz različnih strokovnih področij (Janez Jelovšek, Branka Remškar, Miha Tavčar, Bogomil Kos
in Srečko Kenda).
Vsi organi oziroma njihova delovna telesa delujejo v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi.

Pojasnila po šestem odstavku 70. člena ZGD-1
Pojasnila glede posameznih točk iz šestega odstavka 70. člena ZGD-1 so vsebovana v poglavju »Razkritja
podatkov o KDD kot ciljni družbi po ZPre-1«.
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RAZVOJ IN IZID POSLOVANJA DRUŽBE
Pokazatelji centralnega registra in trgovanja
Ugodnejša splošna gospodarska klima v letu 2017 se na slovenskem trgu vrednostnih papirjev žal ne
odraža sorazmerno, saj se je vrednostno gledano promet z vrednostnimi papirji zgolj prehodno nekoliko
povečal, vendar bolj zaradi procesa ukinjanja registrskih računov in manj zaradi dobrih rezultatov borznih
podjetij.
Na dan 31. 12. 2017 je KDD imela 20 sistemskih članov, od katerih jih je bilo 11 vključenih v poravnavo
borznih poslov.
Na dan 31. 12. 2017 je bilo v centralni register vpisanih 601 (653 v letu 2016) različnih oznak
nematerializiranih vrednostnih papirjev 508 izdajateljev (547 v letu 2016). Konsolidacijski procesi na
kapitalskem trgu tako tečejo z nezmanjšanim tempom, kar predstavlja enega največjih prihodnjih izzivov
za KDD.
Število imetnikov vrednostnih papirjev v centralnem registru se je v letu 2017 – sledeč zmanjševanju
števila izdajateljev – zmanjšalo za 39.310 in je 31. 12. 2017 znašalo 185.919. Ti imetniki so imeli
vrednostne papirje vpisane v dobro 191.906 različnih računov (42.225 manj kot konec leta 2016).
Zmanjšuje se tudi število transakcij na podlagi sklepov državnih organov. V letu 2017 je KDD tako na
podlagi 1.721 prejetih sodnih sklepov o dedovanju (4.841 v letu 2016) opravila 4.563 prenosov
vrednostnih papirjev (5.991 v letu 2016). Število prejetih sodnih sklepov o izvršbi je znašalo 2.895 (2.463 v
letu 2016), vendar dolžniki v 643 primerih niso imeli stanja na računih vrednostnih papirjev.
Preko elektronskih povezav z Vrhovnim sodiščem, ATVP, FURS, Ministrstvom za notranje zadeve,
Komisijo za preprečevanje korupcije, Banko Slovenije in centri za socialno delo (e-sociala), ki poleg
neposrednega (on-line) vpogleda stanj na računih ter posredovanja seznamov aktivnih vrednostnih
papirjev omogočajo tudi dostop do knjig imetnikov vrednostnih papirjev in seznanitev s korporacijskimi
dejanji, je bilo v letu 2017 opravljenih približno 1,9 mio poizvedb.
Pisnih poizvedb državnih organov glede stanj na računih imetnikov vrednostnih papirjev je bilo v letu
2017 9.346 (13.197 leta 2016).
KDD je v letu 2017 opravila 479 različnih korporacijskih dejanj. Bistveno povečanje v primerjavi z letom
2016 (272) je pripisati začetku njihovega izvajanja v skladu z mednarodnimi standardi CASG/CAJWG.
Za prevzem opuščenih vrednostnih papirjev je KDD prejela in obravnavala 131 zahtev, opravljenih je bilo
1.878 prenosov v dobro 54 subjektov. Opuščeni vrednostni papirji so se od 3. 2. 2017 dalje izročali
Kapitalski družbi d.d..
KDD je v letu 2017 opravila 52.794 prenosov vrednostnih papirjev iz naslova poravnave poslov,
sklenjenih na organiziranem trgu Ljubljanske borze (82.721 v letu 2016), ter 18.608 prenosov iz naslova
poravnave poslov izven organiziranega trga Ljubljanske borze (31.027 v letu 2016).
Vrednostno gledano je bilo na Ljubljanski borzi sklenjenih za slabih 350 mio evrov poslov (6,9 % po
vrednosti merjenih poslov, pri katerih tudi denarni del poravnave poteka preko KDD). V borzno
trgovanje so bili (preko trgovalne platforma Xetra) v letu 2017 vključeni 4 oddaljeni člani (remote
members), ki so skupaj (v odvisnosti od posameznega meseca) opravili do približno 34 % borznega
prometa.
Prenosi izven organiziranega trga (OTC-DvP) so predstavljali preostalih 93,1 % po vrednosti merjenih
poslov, pri katerih je tudi denarni del poravnave potekal preko KDD, in sicer je njihova skupna vrednost
znašala 4,98 mrd evrov. Izven organiziranega trga je v letu 2017 stopila tudi sama Ljubljanska borza, ki je
vzpostavila večstranski sistem trgovanja (MTF) - SI.ENTER, na katerem se trguje s cca 70 netržnimi
vrednostnimi papirji. KDD je projekt podprla v okviru obstoječih zmogljivosti.
KDD je v letu 2017 opravila tudi 1.141 vpisov, izbrisov in izvršitev pravic tretjih na vrednostnih papirjih
(1.367 v letu 2016).
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Razvoj storitev in podpore storitvam
Po večletnih uspešnih pripravah na tehnološkem, pravnem in operativnem področju je KDD v februarju
2017 svoj poravnalni sistem centralnega registra uspešno vključila v platformo T2S (panevropsko tehnično
platformo Evrosistema za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji v centralnobančnem denarju), kar
pomeni, da je svoje storitve pričela zagotavljati na višjem, evropsko harmoniziranem nivoju. V tem okviru
je KDD v letu 2017 začela z izvajanjem razširjenega nabora korporacijskih dejanj, kar vključuje predvsem
izplačevanje denarnih upravičenj iz vrednostnih papirjev (dividende, obresti, glavnica). KDD je v letu 2017
pričela tudi s sistematičnim spremljanjem, obveščanjem in izvajanjem korporacijskih dejanj za sistemske
člane in imetnike.
S tehničnega vidika je KDD v sklopu vključitve v T2S povezala svoj produkcijski informacijski sistem s
produkcijskim okoljem T2S in uspešno izvedla migracijo statičnih podatkov v T2S. KDD je pričela z
redno uporabo T2S poravnalne platforme in izmenjavo podatkov med CRVP in T2S. Izvedla je dodatne
prilagoditve informacijskega sistema CRVP zaradi vpeljave mednarodnih standardov za korporacijska
dejanja. Omogočila je tudi posredovanje informacije o stanju na računih članom, ki dostopajo do sistema
CRVP preko SWIFT omrežja, po standardu ISO 159022 s sporočilom MT535.
Vključitev v T2S slovenskemu okolju prinaša višjo stopnjo integracije in harmonizacije pri poslovanju z
vrednostnimi papirji v evropskem okolju.
Kljub tehnološkemu in pravnemu napredku pa KDD pričakuje, da bo število izdajateljev v letu 2018 še
nadalje močno upadalo zaradi konsolidacijskih procesov (iztisnitev manjšinskih delničarjev, preoblikovanj
delniških družb v družbe z omejeno odgovornostjo ter posledično izbrisov le-teh iz centralnega registra),
pa tudi zaradi stečajev.
KDD je v letu 2017 pripravila možnost posredovanja poravnalnih inštrukcij v centralni register v času
izrednih razmer za druge CDD (Clearstream in Euroclear) ter izvedla več nadgradenj informacijskega
sistema CRVP. Nadgrajen je bil tudi interni informacijski sistem s popravki zaradi zakonskih sprememb in
izboljšav v delovnih procesih. KDD je pripravila tudi novo spletno storitev o vrednosti vrednostnih
papirjev v okviru vzdrževanja stanj vrednostnih papirjev, kar uporabljajo člani KDD tudi za svoje
vrednotenje.
Med pomembnimi svetovnimi razvojnimi procesi, v katere je vključena tudi KDD, sodi uvedba globalnega
identifikatorja za pravne osebe (Legal Entity Identifier – LEI), ki naj bi izboljšala upravljanje s tveganji v
podjetjih, omogočila višjo kvaliteto in točnost finančnih podatkov ter olajšala procesiranje podatkov in
transakcij v realnem času. V sistemu GLEIS (Global Legal Entity Identifier System) ima osrednji položaj
GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), medtem ko LEI neposredno dodeljujejo lokalne
operativne enote (LOU – Local Operating Unit). Ena izmed lokalnih operativnih enot je tudi KDD, in sicer
je število dodeljenih LEI kod oziroma LEI kod v vzdrževanju pri KDD konec leta 2017 doseglo 1.455. O
konkurenčnih prednostih KDD priča dejstvo, da od navedenega števila približno 40 % predstavljajo tuje
osebe.
KDD je za potrebe izdajanja in vzdrževanja LEI kod izdelala ter implementirala aplikacije, ki podpirajo to
storitev. V letu 2017 je bil tako dopolnjen internetni portal za sprejem zahtev ter posredovanje podatkov o
LEI glede na nove zahteve GLEIF ter dopolnjena interna aplikacija za vodenje postopkov (preverjanje
duplikatov, preverjanje kvalitete podatkov).

Razvoj pravnega okolja in pridobitev dovoljenja za centralno depotno družbo (CDD)
Sredi leta 2014 sprejeta Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in sveta o izboljšanju poravnave
vrednostnih papirjev v EU in o centralnih depozitarjih (»Uredba«) je predvidela pripravo kar 28 izvedbenih aktov
(regulatornih tehničnih standardov, »RTS«) s strani ESMA - European Securities Market Agency, deloma pa
tudi EBA - European Banking Authority. RTS je Evropska komisija objavila v marcu 2017, s čimer je za vse
evropske centralne depozitarje začel teči 6-mesečni rok za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za
centralno depotno družbo.
KDD je proces prilagajanja na Uredbo in RTS v letu 2017 tako razdelila na dva osnovna sklopa:
prilagoditve poslovanja zahtevam Uredbe ter priprava vloge za pridobitev dovoljenja. Izvedena je bila
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analiza vpliva z identifikacijo potrebnih pravnih, operativnih in tehničnih sprememb. Pripravljena je bila
vloga za pridobitev dovoljenja, ki je bila potrjena s strani uprave in nadzornega sveta ter vložena na
ATVP.
Zaradi začetka uporabe RTS so se v letu 2017 prenehale uporabljati določbe ZTFI, nanašajoče se na
poslovanje KDD, ki so bile sicer razveljavljene že z novelo ZTFI-F.
V začetku leta 2017 je bila na pobudo KDD sprejeta novela ZNVP-1A, ki je zaradi olajšane vključitve v
sistem T2S odpravila kopičenje zastavnih pravic, prenašanje zastavljenih vrednostnih papirjev ter uvedla
zastavni račun za operacije kolateralizacije in avtokolateralizacije. V letu 2017 je KDD dala tudi pobudo za
nadaljnjo spremembo ZNVP-1, tako da bi se vsi vrednostni papirji, ki so preostali na ukinjenih registrskih
računih, prenesli na posebni namenski račun za KAD, ki že sicer sprejema opuščene vrednostne papirje.
Na ta način bi bil proces razgradnje registrskih računov dokončno zaključen. Besedilo predlagane
spremembe je bilo usklajeno z drugimi relevantnimi deležniki, a še čaka na sprejem.
Na sprejem pa še nadalje čakata potrebni spremembi Zakona o davčnem postopku, ki bi olajšala
prevzemanje vloge plačnika davka za člane KDD, ki niso slovenski rezidenti, ter Zakona o izvršbi in
zavarovanju, ki bi razširila vlogo sistemskih članov KDD glede korporacijskih dejanj na vrednostnih
papirjih, ki so predmet izvršilnega postopka oziroma postopka zavarovanja.
V letu 2017 se je nadaljevala nestabilnost in nepredvidljivost pravnega okolja glede posameznih tarifnih
vprašanj. Po nepričakovanem tarifnem posegu, do katerega je prišlo oktobra 2015 v tretji obravnavi
predloga ZNVP-1 v Državnem zboru (na pobudo opozicijskih strank je bil sprejet amandma, ki je
maksimiral letna nadomestila za vodenje računov in vzdrževanje stanj za t. im. male delničarje), je Državni
zbor konec leta 2016 sprejel še avtentično razlago prav istega člena ZNVP-1, ki govori o nadomestilih. Ta
določba je, skupaj z avtentično razlago, predmet postopka pred Ustavnim sodiščem (postopek so sprožili
nekateri tržni udeleženci), vendar pa Ustavno sodišče o pobudi za oceno ustavnosti v letu 2017 še ni
odločilo.
Na evropski ravni je bila v letu 2017 sprejeta Direktiva o spremembi direktive o pravicah delničarjev
(Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017o spremembi Direktive 2007/36/ES
glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev), ki se ukvarja z odstranitvijo ovir glede identifikacije
delničarjev, olajšanja izvrševanja njihovih pravic, transparentnejše vloge posrednikov, politike nagrajevanja
poslovodstev, poslovanja s povezanimi osebami ipd.. Direktiva mora biti prenesena v domačo zakonodajo
do 10. 6. 2019.

Razvoj socialnega okolja
KDD je v letu 2007 zaposlovala povprečno 62,8 delavcev. V izobrazbeni strukturi je prevladoval delež
zaposlenih, ki so imeli vsaj višjo strokovno izobrazbo (59,3 %), pri tem je znašal delež zaposlenih, ki so
imeli vsaj visoko izobrazbo, 56,2 %; delež zaposlenih s srednjo strokovno izobrazbo pa je znašal 37,6 %.
KDD zagotavlja varno delovno okolje, kar je predmet rednih kontrolnih pregledov.
KDD je v letu 2017 skrbela 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. KDD je spodbujala osveščenost zaposlenih glede varčnega ravnanja z viri
in drugih vidikov varovanja okolja.
V organih vodenja in nadzora KDD so prisotni predstavniki obeh spolov, različnih starosti in različnih
smeri izobrazbe (od tehničnih do humanističnih).

Okviri nadaljnjega razvoja
KDD bo svoj nadaljnji razvoj usmerjala na podlagi in v skladu s smernicami Strategije poslovanja KDD za
obdobje od leta 2015 do leta 2020.
V letu 2018 KDD pričakuje izdajo dovoljenja za centralno depotno družbo, zato bo v tem letu glavnina
razvojnih prizadevanj KDD usmerjena v nadaljnje prilagoditve poslovanja zahtevam Uredbe ter v
izpolnitev zahtev pristojnih in zadevnih organov (ATVP, BS in Evrosistem). Tudi po pričakovani
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pridobitvi dovoljenja se bo delo KDD na implementaciji zahtev Uredbe nadaljevalo, saj bo treba
implementirati še tehnične standarde s področja zagotavljanja poravnalne discipline. Le-ti bodo
predvidoma sprejeti v letu 2019.
V letih 2019 in 2020 KDD pričakuje nadaljevanje projektov Evrosistema na področju infrastrukture
finančnih trgov, kar bo imelo vpliv na poslovanje KDD. Sem sodi načrtovano združevanje tehnoloških
platform sistemov TARGET2 in T2S ter uvajanje novega okvira za upravljanje finančnega zavarovanja.
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Pomembnejši podatki o izidu poslovanja in finančnem položaju
(v EUR)

2017

2016

Čisti prihodki od prodaje

9.094.687

8.121.259

Dobiček iz poslovanja (EBIT)
Delež v čistih prihodkih od prodaje

2.007.390
22,1 %

1.527.904
18,8 %

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)
Delež v čistih prihodkih od prodaje

2.491.356
27,4 %

2.016.446
24,8 %

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

1.779.475

1.557.716

18,5 %
1,276
13,6 %
12,4 %

17,4 %
1,220
12,9 %
11,6 %

429.248
88,7 %
1.196.697

567.766
116,2 %
294.916

31. 12. 17

31. 12. 16

Čista dobičkovnost prihodkov (čisti dobiček/prihodki)
Koeficient gospodarnosti poslovanja (poslovni prihodki/poslovni odhodki)
Dobičkonosnost kapitala (ROE)1
Donosnost sredstev (ROA)2
Naložbe v obdobju v EUR (brez predujmov)
Naložbe v obdobju v odstotku obračunane amortizacije
Naložbe v obdobju v EUR (aktivirana sredstva)

Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
Kapital
Kratkoročne obveznosti
Rezervacije

6.307.315 5.647.239
8.599.930 7.796.483
13.928.049 12.302.789
309.835
386.941
816.267
910.117

Lastniškost financiranja (kapital/obveznosti do virov sredstev)
Dolgovno kapitalsko razmerje (dolgovi/kapital)
Število zaposlenih (konec obdobja)
Jamstveni sklad (vložki poravnalnih članov)
Podatki o delnici
Število izdanih delnic
Lastne delnice
Knjigovodska vrednost delnice (kapital/število izdanih delnic)
Dividenda v EUR (za leto nazaj)

92,2 %
2,2 %

90,1 %
3,1 %

63

63

707.471

939.632

520
18
26.785
80

520
18
23.659
2.000

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.
1
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BISTVENA TVEGANJA PRI POSLOVANJU DRUŽBE IN UPRAVLJANJE Z
NJIMI
Splošno glede upravljanja s tveganji
Iz narave dejavnosti KDD izhaja več vrst tveganj, ki so po vsebini in obsegu različna. KDD upravlja z
vsemi pomembnimi vrstami tveganj, ki jim je izpostavljena ali bi jim bila lahko izpostavljena pri svojem
poslovanju, kot so pravno, splošno poslovno, operativno in skrbniško tveganje. KDD pri upravljanju
tveganj upošteva veljavno zakonodajo in sledi smernicam mednarodnih standardov za področje
upravljanja tveganj.
KDD pristopa k upravljanju tveganj načrtno in sistematično, da zagotavlja uspešno in učinkovito
upravljanje tveganj. Na podlagi ocene tveganj KDD ugotavlja, da se tveganja gibljejo v sprejemljivih
okvirih in se obvladujejo z vpeljanimi kontrolnimi mehanizmi.

Notranja revizija
Notranja revizija je v KDD vzpostavljena s službo za notranjo revizijo (v nadaljevanju: služba), ki je
organizirana kot samostojna organizacijska enota in je neposredno podrejena upravi ter je funkcionalno in
organizacijsko ločena od drugih delov KDD. Služba je funkcijsko odgovorna za svoje delo nadzornemu
svetu KDD, administrativno pa upravi KDD. V letu 2017 sta bila v službi notranje revizije dva zaposlena,
in sicer direktorica službe za notranjo revizijo (preizkušena notranja revizorka, CRMA) in revizor
informacijskih sistemov (CISA).
Služba daje upravi in nadzornemu svetu KDD neodvisna in nepristranska zagotovila, strokovne ocene
stanj in priporočila ter svetuje pri izboljšanju učinkovitosti, zanesljivosti in kakovosti upravljanja tveganj,
okolja notranjih kontrol in nadzornih procesov ter tako pomaga upravi in nadzornemu svetu pri
učinkovitem upravljanju KDD.
Pri poslovanju KDD v letu 2017 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.

Notranja kontrola in skladnost
KDD izvajanju notranjih kontrol in zagotavljanju skladnosti namenja posebno pozornost.
Služba za notranjo kontrolo in skladnost je v letu 2017 nadaljevala z vzpostavitvijo enotnega okvira
notranjih kontrol in skladnosti poslovanja v KDD na podlagi Uredbe in RTS ter tudi sicer sodelovala pri
implementaciji zahtev slednjih v politike in postopke KDD. To je omogočilo spremljanje in obenem
zagotavljanje skladnosti ter osveščanje zaposlenih že v postopku priprave internih aktov. Služba je pričela
tudi z implementacijo Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Upravljanje z jamstvenim skladom
Vsi člani KDD, vključeni v poravnavo borznih poslov, vplačujejo v jamstveni sklad.
Sredstva jamstvenega sklada so na dan 31. 12. 2017 znašala 707.471 evrov (939.632 evrov konec 2016).
Pri tem velja poudariti, da tudi v letu 2017 jamstveni sklad ni bil aktiviran, kar kaže na dobro finančno
disciplino članov KDD in temeljito spremljavo procesa poravnave s strani KDD.

Upravljanje z neprekinjenim poslovanjem
KDD ima vzpostavljen sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, katerega cilj je zagotoviti ohranitev
svojih storitev, pravočasno ponovno vzpostavitev poslovanja, še posebej kritičnih aktivnosti, in
izpolnjevanje svojih obveznosti v primeru dogodkov, za katere obstaja znatna nevarnost, da bodo
povzročili motnje pri poslovanju.
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KDD je v letu 2017 vzdrževala in posodabljala sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja. Prav tako je
KDD redno izvajala teste načrtov neprekinjenega poslovanja za poslovne procese in teste za zagotavljanje
zanesljivega delovanja informacijskega sistema ter izvedla vajo evakuacije poslovne stavbe.

Posebej o upravljanju s tveganjem odškodninske odgovornosti
Vsi spori zaradi različnih odtujitev delnic, do katerih je prišlo v letih 1999 in 2000, so bili v letu 2017
zaključeni.
Tveganja, ki jih za KDD predstavlja morebitna odškodninska odgovornost, obvladuje KDD na dva
načina. 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. Negativne premoženjske
posledice morebitnih bodočih napak pri poslovanju pa KDD obvladuje z institutom omejitve pogodbene
odškodninske odgovornosti v višini zavarovalne vsote po sklenjeni zavarovalni polici.

Upravljanje s kreditnimi in finančnimi tveganji
KDD obvladuje kreditno tveganje:
- z institutom predhodnega plačila za svoje storitve v primerih transakcij z osebami, s katerimi ni v
stalnem pogodbenem razmerju,
- 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 2017 KDD ni
odpisala pomembnih zneskov neplačanih terjatev, glavnina odpisov se nanaša na terjatve do družb v
stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave ter družb, ki so bile izbrisane iz sodnega registra.
Naložbena tveganja KDD upravlja v skladu z zahtevami Uredbe in RTS.
KDD nima finančnih obveznosti. Prihodki iz prodaje storitev in stroški nabav so skoraj v celoti
obračunani na domačem 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.
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RAZKRITJA PODATKOV O KDD KOT CILJNI DRUŽBI PO ZPre-1
Struktura osnovnega kapitala KDD
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.

Pridobivanje lastnih delnic
KDD je na dan 31. 12. 2017 imela na podlagi preteklih skupščinskih sklepov v imetništvu 18 lastnih delnic
(3,46 %), v letu 2017 pa je (na podlagi ustreznih skupščinskih sklepov) sklenila pogodbo o odkupu še
nadaljnjih 189 delnic od konzorcija prodajalcev SDH, Kapitalska družba in Triglav DZU. KDD teh delnic
še ni pridobila, saj zanje še ni plačala celotne kupnine.

Upravljanje KDD
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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Obvladovanje upravljanja KDD
Uredba zahteva, da morajo biti delničarji in druge osebe, ki lahko neposredno ali posredno obvladujejo
upravljanje KDD, primerni za zagotavljanje preudarnega in skrbnega upravljanja KDD. Vsaka fizična ali
pravna oseba mora brez nepotrebnega odlašanja obvestiti KDD o odločitvi glede pridobitve ali odsvojitve
lastniških pravic, ki povzroči spremembo identitete oseb, ki obvladujejo upravljanje KDD. ATVP je
pristojna za sprejem odločitve o predlaganih spremembah glede obladovanja KDD. ATVP zavrne
odobritev predlaganih sprememb obvladovanja KDD, kadar obstajajo objektivni in dokazljivi razlogi za
sum, da bi te spremembe ogrožale preudarno in skrbno upravljanje KDD ali zmožnost KDD za
izpolnjevanje zahtev iz Uredbe. Za ugotavljanje obvladujočega položaja se smiselno uporabljajo določbe
56. člena ZGD-1, ki predstavljajo implementacijo Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. 6. 2013 (računovodska direktiva).
Ljubljana, 15. 2. 2018
Boris Tomaž Šnuderl
Predsednik uprave

Davor Pavić
Član uprave
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POVZETEK PODATKOV IZ RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
Skrajšana bilanca stanja na dan 31. 12. 2017
(v EUR)

2017

2016

SREDSTVA KDD, JAMSTVENEGA SKLADA
IN PORAVNAVE BORZNIH POSLOV

15.101.178 16.289.286

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

15.101.178 13.658.655
6.307.315 5.647.239
736.789
801.986
2.633.248 2.610.770
88.243 2.020.519
2.674.713
0
174.323
213.964
8.599.930 7.796.483
13.834 5.508.128
1.567.375 1.512.999
7.018.721
775.357
193.933
214.933

SREDSTVA JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE
Kratkoročna sredstva
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

0
0
0
0
0
0

2.630.631
2.630.582
0
1.654.416
976.167
49

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA

13.875.163

6.965.864

OBVEZNOSTI KDD, JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE

15.101.178 16.289.286

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
OBVEZNOSTI JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti

15.101.178 13.658.655
13.928.049 12.302.789
1.084.961 1.084.961
820.687
820.687
7.870.383 6.980.646
-106.719
5.763
3.369.000 2.644.374
889.738
766.358
816.267
910.117
309.835
386.941
3.199
1.218
306.635
385.723
47.027
58.808
0
0
0
0
0
0

2.630.631
764.588
764.588
1.866.044
175.288
1.690.755

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI

13.875.163

6.965.864
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Povzetek podatkov iz izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017

(v EUR)

2017

2016

Poslovni prihodki
Poslovni odhodki

9.282.698
7.275.307

8.461.192
6.933.288

Dobiček iz poslovanja

2.007.390

1.527.904

Finančni prihodki
Finančni odhodki

316.423
86.826

129.955
184.592

Dobiček iz financiranja

229.597

-54.637

2.236.988

1.473.267

8.119
39.751

384.430
36.504

-31.632

347.926

2.205.356

1.821.193

Prihodki jamstvenega sklada
Odhodki jamstvenega sklada

0
0

1.319
1.319

Dobiček jamstvenega sklada

0

0

Davek iz dobička
Odloženi davki

360.194
65.686

320.503
-57.026

Davki skupaj

425.881

263.477

1.779.475

1.557.716

Dobiček iz rednega delovanja
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Dobiček iz drugih dejavnosti
Celotni dobiček

Čisti poslovni izid
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RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2017
Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi
z njimi.

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017
(v EUR)

2017

SREDSTVA KDD, JAMSTVENEGA SKLADA
IN PORAVNAVE BORZNIH POSLOV
SREDSTVA KDD
A.
Dolgoročna sredstva
I.
Neopredmetena sredstva
in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
1.
Dolgoročne premoženjske pravice
4.
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
5.
Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II.
Opredmetena osnovna sredstva
1.
Zemljišča in zgradbe
b) Zgradbe
3.
Druge naprave in oprema
4.
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
IV.
Dolgoročne finančne naložbe
1.
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
c) Druge delnice in deleži
č) Druge dolgoročne finančne naložbe
2.
Dolgoročna posojila
b) Dolgoročna posojila drugim
V.
Dolgoročne poslovne terjatve
3.
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI.
Odložene terjatve za davek
B.
Kratkoročna sredstva
III.
Kratkoročne finančne naložbe
1.
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
2.
Kratkoročna posojila
b) Kratkoročna posojila drugim
IV.
Kratkoročne poslovne terjatve
2.
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3.
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V.
Denarna sredstva
C.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

2016

15.101.178 16.289.286
15.101.178 13.658.655
6.307.315 5.647.239
736.789
730.193
0
6.595
2.633.248
1.449.254
1.449.254
1.163.324
20.670
20.670
88.243
56.720
56.720
0
31.522
31.522
2.674.713
2.674.713
174.323
8.599.930
13.834
0
0
13.834
13.834
1.567.375
1.546.864
20.511
7.018.721
193.933

801.986
28.959
767.449
5.578
2.610.770
1.598.399
1.598.399
1.012.371
0
0
2.020.519
1.974.917
1.032.085
942.832
45.602
45.602
0
0
213.964
7.796.483
5.508.128
310.000
310.000
5.198.128
5.198.128
1.512.999
1.507.000
5.999
775.357
214.933

SREDSTVA JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE
B.
Kratkoročna sredstva

0
0

2.630.631
2.630.582

IV.
3.
V.
C.

0
0
0
0

1.654.416
1.654.416
976.167
49

13.875.163

6.965.864

Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA
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(v EUR)

2017

2016

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KDD,
JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE

15.101.178 16.289.286

OBVEZNOSTI KDD DO VIROV SREDSTEV

15.101.178 13.658.655

A.
I.

13.928.049 12.302.789
1.084.961 1.084.961
1.084.961 1.084.961
820.687
820.687
7.870.383 6.980.646
151.335
151.335
310.447
310.447
-310.447
-310.447
503.872
503.872
7.215.176 6.325.439
-106.719
5.763
3.369.000 2.644.374
889.738
766.358
816.267
910.117
816.267
788.132
0
121.985
309.835
386.941
3.199
1.218
3.199
1.218
306.635
385.723
167.147
182.280
12.286
16.475
127.203
186.968
47.027
58.808

1.
II.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
V.
VI.
VII.
B.
1.
2.
Č.
II.
2.
III.
2.
4.
5.
D.

Kapital
Vpoklicani kapital
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Rezerve za lastne delnice
Lastne delnice
Statutarne rezerve
Druge rezerve iz dobička
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
Druge rezervacije
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
JAMSTVENEGA SKLADA IN PORAVNAVE
C.
I.
4.
Č.
II.
4.
III.
5.

Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Druge dolgoročne finančne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Druge kratkoročne poslovne obveznosti

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI
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0

2.630.631

0
0
0
0
0
0
0
0

764.588
764.588
764.588
1.866.044
175.288
175.288
1.690.755
1.690.755

13.875.163

6.965.864
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Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017
(v EUR)

1.
a)
b)
3.
4.
5.
a)
b)
6.
a)
b)
c)
7.
a)
b)

Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
Usredstveni lastni proizvodi in storitve
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Stroški plač
Stroški socialnih zavarovanj
od tega stroški pokojninskih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8.
Drugi poslovni odhodki
Dobiček iz poslovanja
9.
Finančni prihodki iz deležev
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
č) Finančni prihodki iz drugih naložb
10. Finančni prihodki iz danih posojil
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Dobiček iz rednega delovanja
15. Drugi prihodki
16. Drugi odhodki
Celotni dobiček KDD
Prihodki jamstvenega sklada
Odhodki jamstvenega sklada
Dobiček jamstvenega sklada
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
21.

24.

Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Spremembe rezerv zaradi prevrednotenja finančnih naložb
Aktuarske razlike
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
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2017

2016

9.094.687
8.994.605
100.083
27.546
160.464
2.576.044
142.215
2.433.829
4.125.564
3.283.971
543.062
308.708
298.531
536.518
483.965

8.121.259
7.908.389
212.870
245.480
94.453
2.372.887
139.208
2.233.679
3.959.573
3.173.710
520.604
295.398
265.259
565.818
488.542

0
52.552
37.182
2.007.390
292.282
0
292.282
16.211
16.211
7.931
7.931
28.204
58.622
0
58.622
2.236.988
8.119
39.751
2.205.356
0
0
0
360.194
65.686
1.779.475

2.190
75.086
35.010
1.527.904
62.822
55.318
7.504
61.044
61.044
6.089
6.089
153.042
31.551
0
31.551
1.473.267
384.430
36.504
1.821.193
1.319
1.319
0
320.503
-57.026
1.557.716

-114.055
-111.140
-2.915
1.665.420

-45.996
9.990
-55.985
1.511.721

Računovodsko poročilo

Izkaz denarnih tokov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017
(v EUR)

A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Čisti poslovni izid
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
b) Prilagoditve za
Amortizacijo (+)
Prevrednotovalne poslovne prihodke (-)
Prevrednotovalne poslovne odhodke (+)
Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (-)
Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (+)
c) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev,
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek)
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
č) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b + c)
B. Denarni tokovi pri investiranju
a) Prejemki pri investiranju
Prejemki od dobljenih obresti in
deležev v dobičku, ki se nanašajo na investiranje
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve finančnih naložb
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
b) Izdatki pri investiranju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)
C. Denarni tokovi pri financiranju
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)
Č. Končno stanje denarnih sredstev
x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc)
+
y) Začetno stanje denarnih sredstev
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2017

2016

1.779.475
2.205.356
-425.881
190.546
483.965
-13.130
0
-308.493
28.204

1.557.716
1.821.193
-263.477
519.461
488.096
0
2.190
-123.866
153.042

-146.656
-54.385
2.924
65.686
-52.360
-108.521
1.823.365

-319.439
-260.988
-666
-57.026
64.638
-65.398
1.757.739

9.369.537

7.351.228

33.278
22.820
9.313.439
2.373.381
6.940.058
-2.234.665
-40.645
-434.020
-1.760.000
-1.760.000
7.134.872

130.338
0
7.220.891
575.891
6.645.000
-7.798.199
-301.132
-247.009
-7.250.058
-7.250.058
-446.970

-2.714.873
0
-2.674.713
-40.160
-2.714.873
7.018.721
6.243.364

-1.029.000
0
-25.000
-1.004.000
-1.029.000
775.357
281.768

775.357

493.588
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Izkaz gibanja kapitala v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017
(v EUR)

Osnovni Kapitalske Zakonske
kapital
rezerve
rezerve

Oznaka postavke izkaza gibanja kapitala

A.1

31. 12. 2016

Rezerve poštena
vrednost

Preneseni
čisti
dobiček

Čisti
dobiček
posl. leta

Skupaj

III/5

V

VI

VII/1

VIII

503.872 6.325.439

5.763

2.644.374

766.358

12.302.789

II

III/1

III/2

III/3

1.084.961

820.687

151.335

310.447

-310.447

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-40.160
-40.160

0
0

-40.160
-40.160

0

0

0

0

0

0

0

-114.055

0

1.779.475

1.665.420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.779.475

1.779.475

0

0

0

0

0

0

0

-111.140

0

0

-111.140

0

0

0

0

0

0

0

-2.915

0

0

-2.915

0

0

0

0

0

0

889.738

1.573

764.786 -1.656.096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

766.358

-766.358

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

889.738
0

0
1.573

0
-1.573

-889.738
0

0
0

1.084.961

820.687

151.335

310.447

-310.447

503.872 7.215.176

-106.719

3.369.000

889.738

13.928.049

3.369.000

889.738

4.258.738
0

B.2 Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja
c) Sprememba rezerv zaradi prevrednotenja
finančnih naložb
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa
poročevalskega obdobja
B.3 Spremembe v kapitalu
a) Razporeditev preostalega dela čistega
dobička primerjalnega poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala
b) Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja po sklepu organov
vodenja in nadzora
f) Druge spremembe v kapitalu
31. 12. 2017

Druge
rezerve iz
dobička

Lastne Statutarne
delnice
rezerve

I/1

B.1 Spremembe lastniškega kapitala transakcije z lastniki
g) Izplačilo dividend

C.

Rezerve
za lastne
delnice

Preneseni čisti dobiček + Čisti dobiček posl. leta
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Bilančni dobiček kot odločitvena kategorija po ZGD

III/4

4.258.738
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Izkaz gibanja kapitala v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016
(v EUR)
Oznaka postavke izkaza gibanja kapitala

A.1

31. 12. 2015

Osnovni Kapitalske Zakonske
kapital
rezerve
rezerve
I/1
II
III/1

Rezerve poštena
vrednost
V

Preneseni
čisti
dobiček
VI

Čisti
dobiček
posl. leta
VII/1

Skupaj
VIII

503.872 5.559.081

51.759

2.504.785

1.143.589

11.820.069

0 -1.004.000
0
0
0 -1.004.000

0
0
0

-1.029.000
-25.000
-1.004.000

820.687

151.335

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-25.000
-25.000
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

-45.996

0

1.557.716

1.511.721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.557.716

1.557.716

0

0

0

0

0

0

0

9.990

0

0

9.990

0

0

0

0

0

0

0

-55.985

0

0

-55.985

0

0

0

25.000

0

0

766.358

0

1.143.589 -1.934.947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.143.589 -1.143.589

0

0
0

0
0

0
0

0
25.000

0
0

0
0

766.358
0

0
0

0
0

-766.358
-25.000

0
0

1.084.961

820.687

151.335

310.447

-310.447

503.872 6.325.439

5.763

2.644.374

766.358

12.302.789

2.644.374

766.358

3.410.732
-767.449

B.2 Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja
c) Sprememba rezerv zaradi prevrednotenja
finančnih naložb
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa
poročevalskega obdobja
B.3 Spremembe v kapitalu
a) Razporeditev preostalega dela čistega
dobička primerjalnega poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala
b) Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja po sklepu organov
vodenja in nadzora
d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice
31. 12. 2016

Druge
rezerve iz
dobička
III/5

Lastne Statutarne
delnice
rezerve
III/3
III/4

1.084.961

B.1 Spremembe lastniškega kapitala transakcije z lastniki
d) Nakup lastnih delnic
g) Izplačilo dividend

C.

Rezerve
za lastne
delnice
III/2

285.447 -285.447

Preneseni čisti dobiček + Čisti dobiček posl. leta
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Bilančni dobiček kot odločitvena kategorija po ZGD

2.643.283
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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:

K 66.110 - 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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PODLAGE ZA SESTAVLJANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, MERJENJE
GOSPODARSKIH KATEGORIJ IN POMEMBNE RAČUNOVODSKE
USMERITVE
Načela sestavljanja računovodskih izkazov in izjava o skladnosti
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Slovenskimi
računovodskimi standardi (SRS 2016).
Pri izdelavi računovodskih izkazov sta bili upoštevani temeljni računovodski predpostavki SRS 2016:
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo določila SRS 2016, 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.

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, se preračunajo v evre po referenčnem tečaju ECB, ki ga objavlja
Banka Slovenije, na dan poslovnega dogodka. Finančne naložbe, terjatve, obveznosti in denarna sredstva
v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto po referenčnem tečaju ECB, ki ga
objavlja Banka Slovenije, na dan bilance stanja. Tečajne razlike se praviloma 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. Ocenjevanje zajema sodbe in
predpostavke, ki so zasnovane na najnovejših informacijah, na primer glede:
• dobe koristnosti amortizirljivih sredstev,
• potrebnega znižanja vrednosti terjatev,
• poštene vrednosti finančnih sredstev,
• oblikovanja 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.

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.
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Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (skrajšana različica II).
Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala. Bilančni
dobiček je izkazan v dodatku k izkazu gibanja kapitala.
Sredstva in obveznosti jamstvenega sklada in poravnave so bila do prehoda na T2S v začetku februarja
2017 izkazani v posebni podbilanci, od prehoda dalje se zaradi spremenjenega načina poravnave borznih
poslov izkazujejo v zunajbilančnih evidencah.

Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva so praviloma dolgoročna sredstva, ki soustvarjajo poslovne zmogljivosti.
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 priprave sredstva za nameravano uporabo, vključno z
uvoznimi in nevračljivimi nakupnimi dajatvami (DDV, ki se ne povrne). Nabavna vrednost
neopredmetenih sredstev ne vključuje stroškov financiranja, ker je njihova nabava financirana z lastnimi
viri.
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) v T2S okolju. Njuno nabavno vrednost sestavljajo stroški
razvijanja, ki jih je bilo mogoče 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
obravnavajo kot strošek obdobja, 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.
Stroški, ki nastajajo v zvezi z neopredmetenim sredstvom po začetni pripoznavi, so usredstveni le, kadar
povečujejo njegove bodoče gospodarske koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi;. izjemoma se lahko
obravnavajo kot zamenjava dela neopredmetenega sredstva. Vsi ostali stroški v zvezi z neopredmetenimi
sredstvi se pripoznajo kot stroški obdobja, v katerem 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
uvoznimi in nevračljivimi nakupnimi dajatvami (DDV, ki se ne povrne). Nabavna vrednost opredmetenih
osnovnih sredstev ne vključuje stroškov financiranja, ker je njihova nabava financirana z lastnimi viri.
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, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje, se izkazujejo
kot samostojno razpoznavna opredmetena osnovna sredstva..
Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 evrov, se praviloma
razporedijo med material in obravnavajo kot strošek obdobja, v katerem se pojavijo.
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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.
Stroški, ki nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom po začetni pripoznavi, so usredstveni le,
kadar povečujejo njegove zmogljivosti oziroma bodoče koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. Vsi
ostali stroški v zvezi z opredmetenimi sredstvi (npr. za popravila ali vzdrževanja ter zamenjave okvarjenih
delov), ki so namenjeni ohranjanju prvotno pričakovane gospodarske koristi, se pripoznajo kot stroški
obdobja, v katerem 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.
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstvo se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega
meseca po tem, ko so 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 v T2S okolju
stroški razvijanja informacijskega sistema za podporo CRVP v T2S okolju
vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva
računalniška oprema
pisarniško leseno pohištvo
druga oprema

od 20 do 25
14
10
od 20 do 50
20
od 10 do 33

zgradba (poslovni prostori)

4

Oslabitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Sredstvo je oslabljeno, kadar njegova knjigovodska vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost.
Družba najmanj ob koncu poslovnega leta preverja morebitno oslabitev neopredmetenega sredstva, ki se
še ne uporablja, in oceni, ali obstajajo znamenja, da utegne biti kakšno drugo sredstvo oslabljeno. Če
obstaja, je treba oceniti nadomestljivo vrednost sredstva. 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.

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 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

37

KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.

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 najkasneje v letu dni po
datumu bilance stanja, se ob koncu poslovnega leta v bilanci stanja prenesejo 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.
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. Izguba
zaradi oslabitve se pripozna v poslovnem izidu kot prevrednotovalni finančni odhodek.
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 kot prevrednotovalni finančni prihodek.
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 se pripozna v drugem vseobsegajočem donosu oziroma neposredno v
kapitalu kot povečanje ali zmanjšanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti; če je
poštena vrednost finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo, manjša od njegove pripoznane
vrednosti, se pripoznajo negativne razlike zaradi vrednotenja. Ko se pripoznanje finančnega sredstva
odpravi, se s tem povezane rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, prenesejo v poslovni
izid.
Če obstajajo nepristranski dokazi o oslabljenosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, se finančna
naložba prevrednoti zaradi oslabitve. Oslabljenost finančnih naložb se presoja posamično.
Šteje se, da je finančna naložba v kapitalski finančni instrument, razvrščen kot razpoložljiv za prodajo,
oslabljena, če pride do pomembnega ali dolgotrajnejšega zmanjšanje njegove poštene vrednosti pod
njegovo nabavno vrednost. Za pomembno zmanjšanje praviloma velja zmanjšanje na pošteno vrednost za
več kot 20 % od njene nabavne vrednosti. Za dolgotrajno zmanjšanje pa velja, da je tako zmanjšanje v
obdobju, daljšem od 12 mesecev.
Kot dokazi o oslabljenosti finančnih naložb pa lahko štejejo tudi pomembne finančne težave in statusne
spremembe člana-izdajatelja ali izginotje delujočega trga za takšno finančno sredstvo. Pri finančnih
naložbah v dolžniške vrednostne papirje 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 člana-izdajatelja.
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Dolgoročne finančne naložbe v dolžniške vrednostne papirje, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni
po datumu bilance stanja, in se zanje predvideva, da bodo poplačane po nominalni vrednosti, se ob koncu
poslovnega leta v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe po nominalni vrednosti. Če
je nabavna vrednost dolžniškega vrednostnega papirja večja od njegove nominalne vrednosti, se finančna
naložba prevrednoti zaradi oslabitve.
Če je bilo zmanjšanje poštene vrednosti za prodajo razpoložljivega finančnega sredstva že pripoznano kot
negativna razlika, nastala zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, in obstajajo nepristranski dokazi, da je
to sredstvo oslabljeno, se za znesek nabrane izgube najprej zmanjšajo negativne rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni vrednosti, in pripoznajo prevrednotovalni finančni odhodki.
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 nabavnih cenah vrednostnih papirjev.
Finančna sredstva, izmerjena po nabavni vrednosti
Finančna sredstva so tudi delnice, namensko kupljene za povračilo oškodovancem. Ta finančna sredstva
so izmerjena 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 odložene terjatve za davek.
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane ali pa niso poravnane v rednem roku oziroma v
celotnem znesku, se izkažejo kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek izterjave, pa se izkažejo
kot sporne; zanje se zaradi prevrednotenja na nižjo vrednost oblikujejo popravki vrednosti.
Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo posamično, in sicer za terjatve do dolžnikov, nad katerimi je bil
uveden postopek prisilne poravnave (70 % neplačanega zneska), stečajni postopek, postopek likvidacije ali
postopek izbrisa iz sodnega registra (100 % neplačanega zneska oziroma 90 % pred 1. 1. 2011) ter za
terjatve do drugih dolgoročno plačilno nesposobnih pravnih oseb (100 % neplačanega zneska). Popravki
terjatev se oblikujejo tudi za terjatve, za katere je bil pričet sodni postopek njihove izterjave, a na dan
sestavitve letne bilance stanja še niso poplačane (70 %), in za druge terjatve do dolžnikov, za katere iz
dejstev in okoliščin izhaja, da ne bodo poplačane.
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 je znesek vnaprej oblikovanih popravkov vrednosti
višji od zneska potrebnega odpisa, se razlika obravnava kot prevrednotovalni poslovni prihodek.

Denarna sredstva
Denarna sredstva sestavljajo gotovina v blagajnah, dobroimetja na računih pri bankah, 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 račun za lastna denarna sredstva pri
Banki Slovenije ter fiduciarne denarne račune pri Banki Slovenije, v dobro oziroma v breme katerih se
opravljajo plačila denarnih sredstev, ki jih KDD prejema in plačuje za račun drugih pri opravljanju svojih
storitev; denarna sredstva na fiduciarnih denarnih računih so pripoznana v zunajbilančnih evidencah.
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Kapital
Celotni kapital sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti dobiček iz preteklih let, 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 in zneski, ki presegajo knjigovodske vrednosti pri odtujitvi predhodno
pridobljenih lastnih delnic (vplačani presežek kapitala).
Rezerve iz dobička so namensko zadržani del čistega dobička iz preteklih leti. Razčlenjujejo se 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 določeno višino teh rezerv.
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.
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, se nanašajo na spremembo knjigovodske
vrednosti finančnih naložb, vrednotenih po pošteni vrednosti in aktuarske dobičke ali izgube iz naslova
pozaposlitvenih zaslužkov zaposlenih.

Rezervacije
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, znesek obveze pa je mogoče zanesljivo izmeriti.
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 zaposlenih.
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 oblikovanju rezervacij
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, oziroma
aktuarski izračun.
Rezervacije se z izjemo rezervacij za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev oblikujejo z
enkratno ali večkratno obremenitvijo ustreznih odhodkov, na koncu vsakega leta pa se ustrezno popravijo.
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. Zneski povečanja rezervacij
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za pozaposlitvene zaslužke, ki se nanašajo na stroške službovanja in obresti zaradi uskladitve sedanje
vrednosti zaslužkov, bremenijo poslovne odhodke, aktuarski dobički in izgube, ki so posledica spremembe
aktuarskih predpostavk in izkustvenih prilagoditev, pa povečujejo/zmanjšujejo drugi vseobsegajoči donos
v okviru kapitala. Povečanja rezervacij za druge dolgoročne zaslužke zaposlenih v celoti bremenijo
poslovni izid.
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 odložene obveznosti za 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.

Časovne razmejitve
Časovne razmejitve so aktivne in pasivne. Časovne razmejitve, ki se bodo uporabljale v letu dni, se
opredelijo kot kratkoročne, tiste, ki se bodo uporabljale v daljšem obdobju, pa kot dolgoročne.
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo odložene stroške oziroma odložene odhodke in
nezaračunane prihodke.
Odloženi stroški oziroma odhodki so ob svojem nastanku pomembnejši zneski, ki še ne bremenijo
dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid.
Nezaračunani prihodki se pojavijo, če se v poslovnem izidu utemeljeno upoštevajo zneski, čeprav še niso
bili plačani in jih še ni bilo mogoče zaračunati.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in
odložene prihodke.
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo zaradi enakomernega obremenjevanja dejavnosti tudi
s pričakovanimi stroški, ki se še niso pojavili.
Odloženi prihodki nastajajo, če še niso opravljene sicer zaračunane ali celo plačane storitve, ki jih ni
mogoče obravnavati kot dobljene predujme. Odloženi prihodki nastajajo tudi, kadar že zaračunane
storitve še niso opravljene, ker je pogoj za opravljeno storitev vnaprejšnje plačilo (npr. preknjižbe
dedovanj).

Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek
Odložene terjatve za davek so 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. Odložene terjatve za davek se pripoznajo, če je verjetno, da se
bo pojavil razpoložljivi obdavčljivi dobiček, ki ga bo mogoče obremeniti za odbitne začasne razlike.
Odložene obveznosti za davek se pripoznajo za obdavčljive začasne razlike, razen če izhaja iz začetnega
pripoznanja sredstva ali obveznosti v poslovnem dogodku, ki ni poslovna kombinacija in poslovni
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dogodek v času nastanka ne vpliva niti na računovodski dobiček niti na obdavčljivi dobiček (davčno
izgubo).
Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek, povezane s poslovnimi dogodki,
pripoznanimi v izkazu poslovnega izida, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot prihodek oziroma
kot odhodek za davek. Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek, povezane s
poslovnimi dogodki, pripoznanimi neposredno v kapitalu, pa se pripoznajo neposredno v kapitalu.

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

Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje, usredstvene lastne storitve ter drugi poslovni prihodki,
povezani s poslovnimi učinki. Zneski, zbrani v korist tretjih, kot npr. davek na dodano vrednost, niso
sestavina prihodkov od prodaje.
Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev in
prodanih proizvodov. Izkazujejo se po prodajnih cenah, navedenih v računih ali drugih listinah.
Usredstvene lastne storitve so zneski storitev, ki jih podjetje opravi in nato zajame med svoja
neopredmetena sredstva.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih sredstev kot presežki 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.
Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo,
če je njihova prodajna vrednost večja od njihove knjigovodske vrednosti.

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.
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Stroški materiala in storitev se na podlagi listin, ki dokazujejo, da so praviloma povezani z nastalimi
gospodarskimi koristmi, pripoznajo ob nabavi materiala oziroma ko je storitev opravljena.
Stroški dela so vse oblike zaslužkov, ki jih daje družba zaposlenim v zameno za njihovo službovanje: plače
v bruto znesku, nadomestila plač, ki pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki
bremeni organizacijo, ugodnosti oziroma drugi dohodki zaposlenih ter zanje plačani in njim povrnjeni
zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem, odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, ko nehajo delati
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.
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.
Oslabitev opredmetenega osnovnega sredstva, neopredmetenega sredstva in primanjkljaj ob popisu so
prevrednotovalni poslovni odhodki; enako velja za v obravnavanem obračunskem obdobju opravljeno
prevrednotenje terjatev na nižjo vrednost.

Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki iz financiranja (predvsem dane obresti) in odhodki iz investiranja
(prevrednotovalni finančni odhodki). Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu, ne glede na plačila, ki
so povezana z njimi.
Dane obresti se pripoznajo v znesku, ki je z uporabo dogovorjene obrestne mere obračunan za
obravnavano obračunsko obdobje.
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve.
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo tudi pri prodaji, drugačni odtujitvi ali odpravi
pripoznavanja finančnih naložb iz naslova negativne razlike med prodajno in knjigovodsko vrednostjo.

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.
Obračunani davek je znesek davka, ki ga je treba poravnati po davčnih stopnjah, ki veljajo na dan te
bilance stanja (19 %). 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 odloženih terjatev in odloženih obveznosti za 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 obračuna 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 (19 %).

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
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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. Za znesek vstopnega DDV zaradi
razlike med dejanskim in začasnim odbitnim deležem se povečajo drugi prihodki ali drugi odhodki, 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 pridobljenih sredstev.
Dokončni odbitni delež za leto 2017 znaša 31 %, kar je za 4 odstotne točke manj, kot je znašal začasni
odbitni delež.

Zunajbilančna sredstva in obveznosti do virov sredstev
V zunajbilančnih evidencah se zajemajo poslovni dogodki, ki ne vplivajo neposredno na postavke v bilanci
stanja in/ali izkazu poslovnega izida, so pa pomembni za ocenjevanje uporabljanja tujih sredstev in za
ocenjevanje pogojnih obveznosti in sredstev ter kontroliranje poslovnih procesov in informiranje.
V zunajbilančnih evidencah KDD so sredstva jamstvenega sklada in likvidnostne rezerve za poravnavo
borznih poslov z vrednostnimi papirji, druga dobroimetja na fiduciarnih denarnih računih KDD ter
vrednostni papirji na fiduciarnih računih KDD za vrednostne papirje.
KDD ima za vplačila in izplačila tujih denarnih sredstev odprt račun jamstvenega sklada pri Banki
Slovenije, namenski fiduciarni denarni račun v sistemu TARGET-2 Slovenija, v dobro oziroma v breme
katerega se opravljajo plačila v zvezi z prevzemno ponudbo po Zakonu o prevzemih, plačila upravičenj iz
vrednostnih papirjev ter plačila likvidnostne rezerve za poravnavo borznih poslov, in fiduciarni denarni
račun za skrbniške storitve pri Banki Slovenije za naknadna plačila upravičenj iz vrednostnih papirjev, ko
so izpolnjeni pogoji zanje.
KDD ima odprte tudi fiduciarne račune za vrednostne papirje, v dobro oziroma v breme katerih se
opravljajo prenosi vrednostnih papirjev, ki jih sprejema oziroma opravlja KDD za račun drugih pri
opravljanju svojih storitev. Vrednostni papirji na teh fiduciarnih računih se izkazujejo v vrednostih, ki so
osnova za obračun nadomestila KDD za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev1.
V razmerju do upnikov KDD se dobroimetje na računu jamstvenega sklada in na fiduciarnih denarnih
računih ter vrednostni papirji na fiduciarnih računih vrednostnih papirjev štejejo za dobroimetje oziroma
vrednostne papirje oseb, za račun katerih jih je KDD prejela.

1

29. b člen Tarife KDD.
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POJASNILA K POSTAVKAM RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
Pojasnila k postavkam bilance stanja
1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

736.789 EUR

Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih časovnih razmejitev v letu 2017:

(v EUR)

Nabavna vrednost
31. 12. 2016
Pridobitve
Aktiviranja
Zmanjšanja, odpisi
31. 12. 2017
Popravek vrednosti
31. 12. 2016
Amortizacija
Odpisi, odtujitve
31. 12. 2017
Neodpisana vrednost
31. 12. 2017
31. 12. 2016

Dolgoročne
aktivne Znotraj podjetja
časovne
ustvarjena
razmejitve
neopredm. sr.

Dolgoročne
pravice do Neopredm. sr.
industrijske
etena v
lastnine
pridobivanju

Skupaj

5.578
29.034
0
-28.017
6.595

1.413.588
0
798.287
0
2.211.875

345.763
0
7.475
-40.901
312.337

767.449
38.313
-805.762
0
0

2.532.378
67.347
0
-68.918
2.530.807

0
0
0
0

1.413.581
95.576
0
1.509.156

316.811
8.953
-40.901
284.862

0
0
0
0

1.730.391
104.528
-40.901
1.794.019

6.595
5.578

702.718
7

27.475
28.952

0
767.449

736.789
801.986

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so zneski za več let vnaprej plačanih stroškov. Zmanjševanje
njihove knjigovodske vrednost se obravnava v okviru stroškov storitev in ne v okviru amortizacije.
Znotraj podjetja ustvarjeno neopredmeteno sredstvo je programska oprema za vodenje CRVP, ki jo je
KDD v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki razvila za poslovanje v T2S okolju. Prejšnja verzija znotraj
podjetja ustvarjene programske opreme je bila dokončno amortizirana v letu 2017, a je po prilagoditvah in
nadgradnji še v uporabi, zato ni bila izločena iz knjigovodskih evidenc. Vrednost programske opreme za
poslovanje v T2S okolju (skupaj 798.287 evrov), ki se je pričela uporabljati po vključitvi KDD v T2S
februarja 2017, sestavljajo usredstveni stroški razvoja (stroški dela zaposlenih 497.344 evrov, amortizacija
programske opreme za testiranje 26.294 evrov, storitve zunanjih izvajalcev 97.994 evrov, drugi stroški
5.241 evrov) in kupljena programska oprema (SWIFT konektor, licence in spletne aplikacije v vrednosti
171.414 evrov). Življenjska doba je ocenjena na 7 let.
Dolgoročne pravice do industrijske lastnine sestavlja ostala kupljena računalniška programska oprema
oziroma nadomestila za uporabo licence. Zmanjšanja v letu 2017 se nanašajo na izločitev modula za
avtomatizacijo testiranja.
Vsa neopredmetena sredstva so v lasti KDD in so bremen prosta. Neopredmetena sredstva (brez
dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev), ki so bila v uporabi 31. 12. 2017, so 71,1-odstotno odpisana.

45

KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.

2. Opredmetena osnovna sredstva

2.633.248 EUR

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2017:

(v EUR)

Ostala
oprema in
DI

Oprema v
izdelavi

Predujmi

Skupaj

543.813
0
152.875
-87.959
608.729

157.548 1.842.170
0
0
16.616
221.444
0 -186.605
174.164 1.877.009

0
390.935
-390.935
0
0

0
33.407
-12.737
0
20.670

6.314.886
424.342
-12.737
-274.563
6.451.928

383.595
92.464
-87.959
388.100

136.319
10.041
0
146.360

1.011.245
127.787
-176.914
962.118

0
0
0
0

0
0
0
0

3.704.116
379.437
-264.873
3.818.680

220.629
160.218

27.804
21.229

914.891
830.924

0
0

Poslovni Računalniška Vlaganja v tuja
prostori
oprema
OS

Nabavna vrednost
31. 12. 2016
3.771.355
Pridobitve
0
Aktiviranja
0
Odpisi, odtujitve
0
31. 12. 2017
3.771.355
Popravek
vrednosti
31. 12. 2016
2.172.956
Amortizacija
149.145
Odpisi, odtujitve
0
31. 12. 2017
2.322.101
Neodpisana vrednost
31. 12. 2017
1.449.254
31. 12. 2016
1.598.399

20.670 2.633.248
0 2.610.770

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 9,6 % sredstev KDD. Na podlagi primerjave knjigovodske
vrednosti poslovnih prostorov na dan 31. 12. 2017 s podatki GURS in nameravane uporabe teh sredstev
se ocenjuje, da ni znamenj, ki bi kazala na to, da utegne biti sredstvo oslabljeno.
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 komunikacijske in računalniške opreme ter
opreme poslovnih prostorov.
KDD je v letu 2017 izločila iz uporabe opredmetena osnovna sredstva v skupni neodpisani vrednosti
9.690 evrov; njihova prodajna vrednost je znašala 22.820 evrov.
Vsa opredmetena osnovna sredstva so v lasti KDD in so bremen prosta. 16,7 % opredmetenih osnovnih
sredstev (po nabavni vrednosti), ki so bila v uporabi 31. 12. 2017, je v celoti odpisanih.
3. Finančne naložbe

102.077 EUR

Finančne naložbe predstavljajo 0,7 % sredstev KDD, v letu 2017 so se zmanjšale za 98,6 % (za 7.426.570
evrov).
Ker Uredba (EU) 909/2014 omejuje naložbeno politiko klirinško depotnih družb in kot ustrezne
finančne naložbe obravnava denarna sredstva ter visoko likvidne finančne instrumente z minimalnim
tržnim in kreditnim tveganjem, je KDD večino finančnih sredstev preoblikovala v denarna sredstva ter
tako izpolnila tudi zahtevo navedene uredbe po takojšnem dostopu do teh sredstev.
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(v EUR)

Dolgoročne finančne naložbe
Druge delnice in deleži
Za prodajo razpoložljive delnice
Namensko kupljene delnice
Obveznice
Investicijski kuponi
Stanovanjska posojila
Kratkoročne finančne naložbe
Obveznice
Denarni depoziti pri bankah
Stanovanjska posojila
Skupaj

2017

2016

88.243
56.720
56.720
0
0
0
31.522
13.834
0
0
13.834

2.020.519
1.032.085
940.578
91.507
664.527
278.305
45.602
5.508.128
310.000
5.180.058
18.070

102.077

7.528.647

Zaradi dolgotrajnega padanja tečaja delnic so bile v letu 2017 v breme finančnih odhodkov za 28.204 evre
oslabljene za prodajo razpoložljive delnice, ki jih ima družba v lasti na dan te bilance stanja. Znesek
slabitve predstavlja razliko med njihovo pošteno in nabavno vrednostjo na dan 31. 12. 2017, zmanjšano
za slabitve na dan 31. 12. 2016 (46.549 evrov). Tveganja v zvezi s finančnimi naložbami niso pomembna.
3.1

Dolgoročne finančne naložbe

88.243 EUR

Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo 0,6 % sredstev KDD, v letu 2017 so se zaradi prodaje in
unovčenja vrednostnih papirjev zmanjšale za 95,6 % (za 1.932.276 evrov).
Naložbe prostih denarnih sredstev v vrednostne papirje, s katerimi družba kratkoročno ne namerava
trgovati, so razvrščene med za prodajo razpoložljiva sredstva dolgoročne narave. Izkazane so po pošteni,
to je borzni ceni na datum bilance stanja.
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v letu 2017:

(v EUR)

31. 12. 2016
Povečanja
Prenosi
Prevrednotenje
Zmanjšanja
Odtujitve in odplačila
Prenosi
31. 12. 2017

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Namensko
kupljene
Za prodajo
Investicijski Stanovanjska
delnice razpol. delnice Obveznice
kuponi
posojila

91.507
0
0
0
-91.507
0
-91.507

940.578
203.406
91.507
111.900
-1.087.264
-1.087.264
0

664.527
2.443
0
2.443
-666.970
-666.970
0

278.305
9.676
0
9.676
-287.982
-287.982
0

0

56.720

0

0

Skupaj

45.602 2.020.519
0
215.525
0
91.507
0
124.019
-14.080 -2.147.802
0 -2.042.215
-14.080 -105.587
31.522

88.243

Namensko kupljene delnice z oznako KRKG je KDD kupila z namenom vračila škode, nastale zaradi
odtujitve delnic njihovemu zakonitemu imetniku. Njihovo zmanjšanje v letu 2017 je posledica
prerazporeditve 3.900 delnic KRKG na za prodajo razpoložljive delnice ob odpravi rezervacij v zadnji od
pravd.
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Del dolgoročnih stanovanjskih posojil, danih zaposlenim in bivšim zaposlenim, ki zapade v plačilo do
konca leta 2018, je prerazvrščen med kratkoročne finančne naložbe.
3.2

Kratkoročne finančne naložbe

13.834 EUR

Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v letu 2017:
Denarni Stanovanjska
depoziti
posojila

(v EUR)

Obveznice

31. 12. 2016
Povečanja
Pridobitve
Prenosi
Prevrednotenje
Zmanjšanja
Odtujitve in odplačila

310.000 5.180.058
2.850 1.760.000
0 1.760.000
0
0
2.850
0
-312.850 -6.940.058
-312.850 -6.940.058

31. 12. 2017

0

Skupaj

18.070 5.508.128
14.080 1.776.930
0 1.760.000
14.080
14.080
0
2.850
-18.316 -7.271.224
-18.316 -7.271.224

0

13.834

4. Dolgoročne poslovne terjatve

13.834

2.674.713 EUR

Dolgoročne poslovne terjatve so terjatve zna podlagi plačila prvega obroka kupnine po pogodbi o prodaji
delnic družbe KDD skupaj s pripadajočimi obrestmi (več tem v točki 8.3).
5. Kratkoročne poslovne terjatve

1.567.375 EUR

(v EUR)

2017

2016

Terjatve do kupcev
Terjatve za opravljene storitve
Popravek vrednosti terjatev
Terjatve do drugih
Predujmi za obratna sredstva
Terjatve za donose od finančnih naložb
Druge terjatve (terjatve do države, druge terjatve)
Popravek vrednosti terjatev do drugih

1.546.864
1.835.033
-288.169
20.511
242
0
29.527
-9.258

1.507.000
1.790.621
-283.622
5.999
0
8
15.249
-9.258

Skupaj

1.567.375

1.512.999

Terjatve do kupcev za opravljene storitve (10,2 % sredstev) se skoraj v celoti nanašajo na stranke v državi,
pretežni del terjatev so terjatve do pravnih oseb (1.824.491 evrov, od tega terjatve do sistemskih članov
KDD 1.334.523 evrov); terjatve do fizičnih oseb znašajo 10.542 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
Dvomljive in sporne terjatve

1.512.017
2.269

19.349
10.059

5.504
8.139

2.724
19.601

4.241
251.131

1.543.835
291.198

Skupaj

1.514.285

29.408

13.642

22.325

255.372

1.835.033

82,5

1,6

0,7

1,2

13,9

100,0

Delež v %
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Terjatve do kupcev so nezavarovane; pretežni del rednih terjatev je bil plačan do datuma sestavitve
računovodskega poročila.
Dvomljive in sporne terjatve do kupcev so neplačane terjatve do članov-izdajateljev vrednostnih papirjev,
nad katerimi so pričeti postopki zaradi insolventnosti ali postopki prisilnega prenehanja oziroma so za
njihovo izterjavo pričeti sodni izvršilni postopki; dvomljive so tudi neplačane terjatve do članovizdajateljev vrednostnih papirjev, ki imajo blokirane denarne račune in dalj časa niso poravnali svojih
obveznosti. Popravki vrednosti so oblikovani v znesku, ki predstavlja 99 odstotkov dvomljivih in spornih
terjatev, njihova izterljiva vrednost je na dan bilance stanja ocenjena na 3.029 evrov:

(v EUR)

Število
izdajateljev

31. 12. 2017
Popravek
Terjatev vrednosti

Neto
terjatev

Število
izdajateljev

31. 12. 2016
Popravek
Terjatev vrednosti

190.763
1.010
25.256
68.178
432

Neto
terjatev

Stečajni postopki
Prisilna poravnava
Likvidacija
Nelikvidni izdajatelji
Sodna izterjava

116
2
4
21
5

185.879
621
25.379
76.324
2.995

184.848
435
25.078
76.324
1.485

1.031
186
302
0
1.510

124
1
5
20
1

189.479
707
24.954
68.178
302

1.283
303
302
0
130

Skupaj

148

291.198

288.169

3.029

151 285.639 283.622

2.018

Popravki vrednosti terjatev do kupcev so se povečali za 4.548 evrov glede na preteklo leto. Gibanje
popravkov vrednosti terjatev:
(v EUR)

2017

2016

Stanje 1. 1.
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Odpisi terjatev v breme popravkov vrednosti terjatev
Odprava popravkov vrednosti terjatev

283.622
52.552
-26.836
-21.169

273.989
75.086
-29.413
-36.041

Stanje 31. 12.

288.169

283.622

Druge kratkoročne poslovne terjatve vključujejo terjatve za povračila nadomestil plače ter prispevkov od
nadomestil (19.907 evrov) in terjatev do fizične osebe za odškodnino (9.258 evrov), za katero je bil zaradi
neplačila v preteklih letih oblikovan popravek vrednosti.
6. Denarna sredstva

7.018.721 EUR

(v EUR)

2017

2016

Denarna sredstva na računih pri banki
Denarni ustrezniki

7.018.721
0

120.357
655.000

Skupaj

7.018.721

775.357

Denarna sredstva predstavljajo 46,5 % sredstev, povečala so se za več kot osemkrat (za 6.243.364 evrov).
Povečanje denarnih sredstev je v pretežni meri posledica prestrukturiranja finančnih naložb zaradi zahtev
Uredbe (EU) 909/2014 glede naložbene politike in kapitalskih zahtev za centralne depotne družbe;
pretežni del denarnih sredstev je na posebnem računu KDD pri Banki Slovenije.
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7. Aktivne časovne razmejitve

193.933 EUR

(v EUR)

2017

2016

Kratkoročno odloženi stroški
Prehodno nezaračunani prihodki
Druge aktivne časovne razmejitve

183.379
2.730
7.824

154.982
48.123
11.828

Skupaj

193.933

214.933

Kratkoročno odloženi stroški so zneski vnaprej plačanih stroškov licenčnin in vzdrževanja programske
opreme (114.063 evrov), zavarovalnih premij (29.314 evrov) ter naročnin, članarin ipd. stroškov (40.002
evra) v delu, ki se nanaša na leto 2018.
Prehodno nezaračunani prihodki so še nezaračunana nadomestila za sicer že opravljene storitve oziroma
nadomestila, ki KDD pripadajo ne glede na obseg opravljenih storitev.
Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve se nanašajo predvsem na DDV v računih, prejetih v letu
2018 in na DDV od prejetih predujmov.
8. Kapital

13.928.049 EUR

Kapital predstavlja 92,2 % virov sredstev.
8.1

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.
8.2

Kapitalske rezerve

820.687 EUR

Kapitalske rezerve vključujejo do 31. 12. 2001 nabrane zneske revalorizacijskega popravka osnovnega
kapitala2, ki so bili 1. 1. 2006 v skladu z novimi SRS razporejeni med kapitalske rezerve (779.195 evrov) in
vplačani presežek kapitala (41.492 evrov), ki predstavlja razliko med prodajno in knjigovodsko vrednostjo
odtujenih lastnih delnic.
8.3

Rezerve iz dobička

7.870.383 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 18 lastnih delnic, kar predstavlja 3,5 % izdanih delnic. Lastne delnice
so bremen proste.
Skupščina delničarjev KDD je na 17. redni letni skupščini 17. 5. 2011 in ponovno na 20. redni letni
skupščini 20. 5. 2014 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 odkupila 40 lastnih delnic, do
dneva te bilance stanja je odtujila 22 lastnih delnic. Pregled pridobitev in odtujitev lastnih delnic:

2

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala.
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Datum

Transakcija

29. 08. 2011
07. 06. 2012
20. 02. 2013
07. 11. 2013
07. 02. 2014
30. 06. 2014
24. 10. 2014
16. 03. 2015
28. 01. 2016

Nakup
Nakup
Nakup
Nakup
Nakup
Prodaja
Prodaja
Prodaja
Nakup

Količina

Cena

Nabavna
vrednost

13
10
10
5
1
-12
-4
-6
1

16.791
16.791
16.791
16.791
16.791
17.618
17.618
21.500
25.000

218.283
167.910
167.910
83.955
16.791
-201.492
-67.164
-100.746
25.000

31. 12. 2016
Nakupi
Prodaje

18
40
-22

310.447
679.849
-369.402

31. 12. 2016

18

310.447

Prodajna
vrednost

Prodajna nabavna
vrednost

211.421
70.474
129.000

9.929
3.310
28.254
25.000

410.894

66.492

410.894

41.492

Rezerve za lastne delnice v višini zneskov, ki so bili plačani za njihovo pridobitev v preteklih letih, je
KDD vsakokrat oblikovala v breme čistega dobička v letu pridobitve delnic.
Skupščina delničarjev KDD je na 23. redni letni skupščini 30. 5. 2017 pooblastila upravo družbe, da lahko
zaradi umika lastnih delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala odkupi največ 200 delnic, od
tega paket 189 delnic od naslednjih delničarjev: SDH, Kapitalska družba in Triglav Skladi, in sicer po ceni
27.000,00 evrov. S pogodbo o prodaji tega paketa delnic družbe KDD, ki je bila podpisana 29. 5. 2017, so
se prodajalci zavezali prodati skupaj 189 delnic, KDD pa se je zavezala plačati kupnino (skupaj 5.103.000
evrov) v 3 obrokih, ki zapadejo avgusta 2017, avgusta 2018 in avgusta 2019; kupci soglašajo tudi z
morebitnim predčasnim plačilom kupnine. Kupnino mora KDD plačati na notarski skrbniški denarni
račun, prodajalci pa po prejemu notarjevega obvestila o plačilu prenesejo sorazmerni del delnic na notarski
skrbniški račun VP. Notar bo prenesel vse delnice z notarskega računa VP na račun VP, katerega imetnica
je KDD, po prejemu celotne kupnine oziroma vseh delnic. Po pridobitvi vseh delnic po tej pogodbi bo
KDD lastne delnice umaknila in zmanjšala osnovni kapital. KDD je plačala prvi obrok kupnine
(2.673.000,00 evra) v mesecu juniju 2017 s pripadajočimi obrestmi. Ker lastnih delnic še ni pridobila, je v
poslovnih knjigah pripoznala dolgoročno terjatev na podlagi plačila obroka z obrestmi. 5. odstavek 64.
člena ZGD-1 določa, da mora družba oblikovati rezerve za lastne delnice v bilanci stanja za tisto poslovno
leto, v katerem jih je pridobila.
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
tretja točka prvega odstavka 230. člena ZGD-1). Višina statutarnih rezerv na dan bilance stanja ustreza
statutarnim zahtevam.
Uprava je na podlagi 3. odstavka 230. člena ZGD-1 polovico čistega dobička poslovnega leta razporedila
v druge rezerve iz dobička.
8.4

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

-106.719 EUR

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, se na dan bilance stanja v celoti nanašajo na
aktuarsko izgubo zaradi spremenjenih finančnih predpostavk pri oblikovanju rezervacij za
pozaposlitvene zaslužke.
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Gibanje rezerv v letu 2017:
Odloženi
davki

Finančne
naložbe skupaj

Aktuarske
razlike

Aktuarsk
Odloženi e razlike davki
skupaj

Skupaj

17.308 -105.377

5.763

(v EUR)

Finančne
naložbe

31. 12. 2016

137.210 -26.070

111.140 -122.685

Povečanja
Prevrednotenje
Prenos na poslovni
izid poslovnega leta
Prenos na
preneseni poslovni izid
Zmanjšanja
Prevrednotenje
Prenos na poslovni
izid poslovnega leta

126.869 -24.105
126.869 -24.105

102.763
102.763

1.573
0

-299
0

1.274
0

104.037
102.763

0

0

-299

-299

-299

0
-264.078
0

0
0
50.175 -213.903
0
0

1.573
-2.891
-2.891

0
275
275

1.573
1.573
-2.616 -216.520
-2.616
-2.616

-264.078

50.175 -213.903

0

0

0 -213.903

0

31. 12. 2017

0

0

0

0 -124.003

17.284 -106.719 -106.719

Zmanjšanje rezerv, nastalih zaradi prevrednotenja vrednostnih papirjev, je predvsem posledica prenosa
rezerv iz prevrednotenja finančnih naložb ob njihovi odtujitvi v poslovni izid (prevrednotovalni finančni
prihodki 292.082 evrov). Oslabitev finančnih naložb (28.204 evre) bremeni prevrednotovalne finančne
odhodke.
Aktuarska izguba, ki je bila v okviru rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, prvič
pripoznana na dan 31. 12. 2014, je posledica spremembe aktuarskih predpostavk in izkustvenih
prilagoditev pri oblikovanju rezervacij za pozaposlitvene zaslužke. Sorazmerni del aktuarske izgube v
rezervacijah za pozaposlitvene zaslužke je bil ob porabi rezervacij prenesen na preneseni poslovi izid.
8.5

Preneseni čisti poslovni izid

3.369.000 EUR

Na podlagi sklepa skupščine delničarjev je bil v letu 2017 bilančni dobiček leta 2016 uporabljen za
razdelitev delničarjem v znesku 40.160 evrov (dividenda na delnico je znašala 80 evrov).
8.6

Čisti poslovni izid poslovnega leta

889.738 EUR

KDD je v letu 2017 ustvarila 1.779.475 evrov čistega dobička, ki ga je uprava ob sprejemu letnega
poročila v znesku 889.738 evrov uporabila za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.
8.7

Predlog uporabe bilančnega dobička

4.258.738 EUR

Bilančni dobiček kot odločitvena kategorija po zahtevah ZGD-1 je preneseni čisti poslovni izid in čisti
poslovni izid poslovnega leta po razporeditvi na rezerve za lastne delnice in druge rezerve iz dobička,
zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja na bilančni presečni dan. Uprava predlaga, da
skupščina sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:
1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2017 znaša 4.258.737,55 evrov.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017 se uporabi za naslednje namene:
a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 40.160,00 evrov3, dividenda na delnico znaša 80,00 evrov.
Izplačilo dividend se opravi 08. 06. 2018 osebam, ki so 07. 06. 2018 vpisane kot imetniki delnic v
centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v znesku 4.218.577,55 evrov bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
V predlogu za delitev bilančnega dobička je upoštevano število izdanih delnic (520), zmanjšano za lastne delnice na
datum sestavitve poročila (18), skupaj 502.
3
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8.8

Knjigovodska vrednost delnice

26.785 EUR

Vrednost kapitala na dan 31. decembra 2017 znaša 13.928.049 evrov. Knjigovodska vrednost delnice4 na
dan 31. decembra 2017 je 26.784,71 evra (23.659,21 evra na dan 31. decembra 2016).
9. Rezervacije

816.267 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 5,4 % virov financiranja.
Gibanje rezervacij v letu 2017:
Rezervacije
za pokojnine
ipd. obvezn.

Druge
rezervacije

Skupaj

31. 12. 2016
Oblikovanje
Poraba
Odprava

788.132
42.263
-14.128
0

121.985
0
0
-121.985

910.117
42.263
-14.128
-121.985

31. 12. 2017

816.267

0

816.267

(v EUR)

9.1

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

816.267 EUR

Rezervacije sestavljajo rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlenih. Ocenjujejo
se na podlagi aktuarskih izračunov.
Povečanje rezervacij v letu 2017 bremeni druge stroške dela (30.301 evro), odhodke za obresti (9.072
evrov) in rezerve zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti v okviru kapitala za znesek, ki je posledica
spremenjenih aktuarskih predpostavk pri rezervacijah za pozaposlitvene zaslužke (2.891 evrov).
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 (2,5 % v
letu 2018 in v nadaljnjih letih) ter v KDD (1,6 % v letu 2018, 2,1 % v letu 2019 ter 2,0 % letno v
nadaljnjih letih) in 1,16-odstotna diskontna stopnja (v letu 2016: 1,11-odstotna diskontna stopnja), ki
predstavlja donosnost 10-letnih podjetniških obveznic z bonitetno oceno A v Euro območju konec
decembra 2017. Predpostavke odražajo stanje v času priprave aktuarskih izračunov.

4

Knjigovodska vrednost delnice = kapital / število izdanih delnic.
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Analiza občutljivosti na pomembne aktuarske predpostavke:
Rezervacije/aktuarske predpostavke

Diskontna stopnja

Sprememba v odstotnih točkah
Vpliv na stanje rezervacij
9.2

Rast plač

0,5

-0,5

0,5

-0,5

-42.622

46.151

45.520

-42.483

Druge rezervacije

0 EUR

Rezervacije, ki jih je KDD v preteklih letih oblikovala na podlagi tožbenih zahtevkov za poravnavo škode,
nastale zaradi protipravne odtujitve delnic, so bile aprila 2017 še v zadnjem sodnem sporu (regresni
pravdi) v celoti odpravljene v dobro prihodkov (121.985 evrov). Druga stranka v tej regresni pravdi je
namreč potrdila, da so medsebojna razmerja dokončno urejena.
10. Kratkoročne obveznosti

309.835 EUR

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 2,1 % virov financiranja, sestavljajo pa jih kratkoročne finančne
obveznosti (za 3.199 evrov negativnih obresti za vpogledna sredstva na računih pri Banki Slovenije) in
kratkoročne poslovne obveznosti (306.635 evrov).
(v EUR)

2017

2016

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Obveznosti do države
Obveznosti do drugih

167.147
12.286
127.203
85.322
41.880

182.280
16.475
186.968
183.553
3.415

Skupaj

306.635

385.723

Obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za dobavljeno blago in opravljene storitve in se v celoti
nanašajo na obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva. Obveznosti do dobaviteljev so bile na dan
bilance stanja še nezapadle; do datuma sestavitve letnega poročila so bile v celoti poravnane.
Obveznosti do države so obveznosti za davek na dodano vrednost za mesec december 2017 (54.888
evrov) in obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb (30.435 evrov), pretežni del obveznosti do
drugih se nanaša na obveznost do ATVP za plačilo takse v postopku pridobivanja dovoljenja KDD na
podlagi uredbe EU 909/2014 (35.700 evrov).
11. Pasivne časovne razmejitve

47.027 EUR

(v EUR)

2017

2016

Kratkoročno odloženi prihodki
Vnaprej vračunani stroški
Kratkoročno razmejeni DDV

21.846
20.206
4.975

30.632
21.653
6.523

Skupaj

47.027

58.808

Kratkoročno odloženi prihodki vključujejo zneske že zaračunanega in plačanega nadomestila za storitve
omogočanja vpisov glede kratkoročnih vrednostnih papirjev ter nadomestila za članstvo, ki se nanašajo na
leto 2018 (17.319 evrov) in fizičnim osebam zaračunane storitve prenosov vrednostnih papirjev na podlagi
dedovanj, za katere obstaja pomemben dvom, ali bodo plačane in opravljene, saj je za te storitve potrebno
vnaprejšnje plačilo (4.527 evrov).
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Glavnina vnaprej vračunanih stroškov so še ne zaračunani stroški revidiranja letnega poročila in revizijskih
storitev dajanja zagotovil za leto 2017.
12. Odložene terjatve in odložene obveznosti za davek
Odloženi davki so obračunani po stopnji 19 odstotkov, po kateri se pričakuje, da bodo odložene terjatve
za davek poravnane.
12.1 Odložene terjatve za davek

174.323 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 negativne rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni
vrednosti, v dobro kapitala glede 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 2017:
(v EUR)

Rezervacije

Prevrednot.
Prevrednot.
terjatev Amortizacija fin. naložb

Aktuarske
razlike

Skupaj

31. 12. 2016

71.984

55.378

14.503

54.790

17.308

213.964

Spremembe, pripoznane
v izkazu poslovnega izida
Popravek
Dodatna pripoznanja
Odprava pripoznanja
Spremembe, pripoznane v kapitalu
Dodatna pripoznanja
Odprava pripoznanja

1.811
0
3.740
-1.929
0
0
0

886
3
9.831
-8.948
0
0
0

-3.310
0
7.921
-11.231
0
0
0

-65.073
-3
5.359
-70.429
26.070
-24.105
50.175

0
0
0
0
-24
275
-299

-65.686
0
26.851
-92.537
26.046
-23.830
49.876

31. 12. 2017

73.796

56.264

11.193

15.786

17.284

174.323

Zmanjšanje terjatev za odloženi davek za 39.641 evrov se odraža v zmanjšanju poslovnega izida za 65.686
evrov in povečanju rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, za 26.046 evrov.
13. Zunajbilančna sredstva/obveznosti

13.875.163 EUR

Zunajbilančna sredstva KDD sestavljajo sredstva jamstvenega sklada in likvidnostne rezerve za poravnavo
borznih poslov z vrednostnimi papirji, denarna sredstva na ostalih fiduciarnih denarnih računih KDD ter
vrednostni papirji na fiduciarnih računih KDD za vrednostne papirje.
13.1 Sredstva jamstvenega sklada in poravnave

1.514.377 EUR

Jamstveni sklad je premoženje, ki ga upravlja KDD v svojem imenu in za račun sistemskih članov,
udeleženih pri poravnavi borznih poslov, ki solidarno odgovarjajo za izpolnitev obveznosti drugih
sistemskih članov, ki so nastale na podlagi borznih poslov z vrednostnimi papirji.
Sistemski člani zagotovijo sredstva, potrebna za kritje svojih obveznosti na podlagi te odgovornosti, s
plačili v jamstveni sklad; na dan 31.12.2017 so znašala skupaj 707.471 evrov.
Plačila v jamstveni sklad so osnovna (605.479 evrov), dodatna (101.993 evrov) in dopolnilna plačila v
jamstveni sklad. Osnovno plačilo se na začetku leta določi glede na višino neto denarnih obveznosti, ki so
nastale na podlagi vseh borznih poslov vseh sistemskih članov, sklenjenih v preteklem letu, in je za vse
sistemske člane enako. Dodatno plačilo posameznega sistemskega člana za posamezni koledarski mesec se
določi glede na obseg in višino neto denarnih obveznosti tega člana, ki so nastale na podlagi njegovih
borznih poslov, sklenjenih v preteklem mesecu. Če je v breme jamstvenega sklada opravljeno ali je
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nevarnost, da bo opravljeno izplačilo na podlagi odgovornosti drugih sistemskih članov za izpolnitev
obveznosti posameznega sistemskega člana in se zaradi tega izplačila stanje jamstvenega sklada zniža ali bi
se lahko znižalo pod 75 % glavnice, morajo drugi sistemski člani opraviti dopolnilna plačila v jamstveni
sklad.
KDD lahko v breme jamstvenega sklada opravi samo plačila za poravnavo neto denarnih terjatev
sistemskih članov neto upnikov, za kritni nakup vrednostnih papirjev ali za kritje stroškov upravljanja
jamstvenega sklada. V letu 2017 sredstva jamstvenega sklada niso bila uporabljena.
KDD ne odgovarja za izpolnitev obveznosti sistemskih članov iz borznih poslov, mora pa storiti vsa
dejanja v skladu s pravili KDD za uveljavitev te odgovornosti.
KDD lahko premoženje, ki sestavlja jamstveni sklad, naloži v depozit pri Banki Slovenije ali v dolžniške
vrednostne papirje z najnižjo stopnjo kreditnega tveganja. Zaradi v letu 2016 sprejete odločitve Sveta
ECB o harmonizacij obrestovanja jamstvenih skladov v Evrosistemu se od septembra 2016 dalje depoziti
jamstvenih skladov obrestujejo enako kot vpogledna sredstva na denarnem računu, to je po obrestni meri
mejnega depozita Evrosistema (v letu 2017: -0,40% letno). Ker naložbe v depozit pri Banki Sloveniji
zaenkrat ne prinašajo višjih donosov, so sredstva jamstvenega sklada naložena kot vpogledna sredstva na
denarnem računu jamstvenega sklada pri Banki Sloveniji.
Donosi iz naložb jamstvenega sklada pripadajo sistemskim članom v sorazmerju z njihovim deležem v
jamstvenem skladu (4.072 evrov negativnih obresti). Stroški, ki nastanejo KDD z upravljanjem
jamstvenega sklada, bremenijo sistemske člane v sorazmerju z njihovimi deleži v jamstvenem skladu (260
evrov).
Likvidnostna rezerva so denarna sredstva, ki jih morajo sistemski člani - neto dolžniki, katerih neto
denarne obveznosti presegajo znesek, določen z navodili za poravnavo borznih poslov5, plačati v dobro
fiduciarnega denarnega računa KDD kot akontacijo za izpolnitev svojih neto denarnih obveznosti iz
borznih poslov z vrednostnimi papirji (806.906 evrov).
13.2 Denarna sredstva na ostalih fiduciarnih denarnih računih

2.825.987 EUR

Denarna sredstva na ostalih fiduciarnih računih KDD pri Banki Slovenije so denarna sredstva, ki so jih
zagotovili prevzemniki, člani-izdajatelji oziroma glavni delničarji za izvedbo korporacijskih dejanj vključno
s prevzemi ter izplačili upravičenj iz vrednostnih papirjev , a jih KDD ni mogla izplačati, ker vrednostni
papirji na presečni dan niso bili preneseni na račune, ki jih vodijo sistemski člani.
13.3 Vrednostni papirji na fiduciarnih računih za vrednostne papirje

9.534.799 EUR

Glavnina vrednostnih papirjev na fiduciarnih računih KDD za vrednostne papirje so vrednostni papirji, ki
jih je bil do izteka prevzemne ponudbe dolžan deponirati prevzemnik pri nadomestni ponudbi za prevzem
ene izmed delniških družb (8.606.034 evrov).

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.
5
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Pojasnila k postavkam izkaza celotnega vseobsegajočega donosa
14. Čisti prihodki od prodaje

9.094.687 EUR

Čiste prihodke od prodaje sestavljajo nadomestila za storitve KDD:
(v EUR)

2017

2016

Storitve za sistemske člane
Storitve v zvezi s korporacijskimi dejanji
Storitve za člane-izdajatelje
Storitve v zvezi z računi VP
Spremljanje, obveščanje in izvajanje KD - 29. člen
Vzdrževanje stanj na računih
Vpisi, ki ne spreminjajo števila VP, poravnava poslov z VP
Druge storitve

610.162
640.886
1.762.313
385.347
252.678
4.484.424
692.631
266.246

613.838
365.061
1.968.035
345.376
0
3.726.399
947.795
154.755

Skupaj

9.094.687

8.121.259

Čisti prihodki od prodaje so prihodki, doseženi na domačem trgu (8.994.605 evrov), in prihodki,
zaračunani strankam v tujini (100.083 evrov).
Višina nadomestil za storitve KDD je določena s Tarifo KDD; vsakokratno spremembo višine nadomestil
skupaj z obrazložitvijo mora KDD posredovati ATVP.
Z vključitvijo KDD v T2S februarja 2017 in s tem povezano vlogo KDD pri izvedbi na novo opredeljenih
korporacijskih dejanjih je bila sprejeta sprememba Tarife KDD, s katero so bile ovrednotene storitve
strokovne podpore KDD, ki jo pri tem zagotavlja članom-izdajateljem in storitve, ki jih KDD obračunava
sistemskim članom za spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj v korist njihovih strank.
Za ti dve skupini novih storitev je KDD v letu 2017 obračunavala le 75 % s Tarifo določenega zneska
nadomestila. Določena so bila še nadomestila za storitve posredovanja podatkov o upravičencih do
izplačil sistemskim članom, na novo ovrednotena nadomestila za izvajanje korporacijskih dejanj ter
sprejeti manjši popravki določenih drugih tarifnih postavk.
Razkritja in pojasnila čistih prihodkov od prodaje so prilagojena strukturi Tarife KDD, ki se uporablja od
vključitve KDD v T2S; podatki za leto 2016 so smiselno prerazporejeni oziroma preračunani.
Prihodki od storitev za sistemske člane vključujejo nadomestila za članstvo, nadomestila za uporabo
informacijskega sistema centralnega registra in zagotavljanje podatkov (dobrih 76 odstotkov te postavke
čistih prihodkov od prodaje) ter nadomestila za posredovanje podatkov o upravičencih do izplačil.
Prihodki od storitev v zvezi s korporacijskimi dejanji, ki jih KDD v glavnem zaračunava članom–
izdajateljem6, so bili obračunani za strokovno podporo v zvezi s korporacijskimi dejanji in za izvedbo
postopkov korporacijskih dejanj.

Oziroma prevzemniku, kadar gre za prevzem, ali glavnemu delničarju, kadar gre za izključitve manjšinskih
delničarjev.
6
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(v EUR)

2017

2016

Strokovna podpora v zvezi s KD
Izvedba postopka KD
Izdaje
Izbrisi
Zamenjave
Prevzemi
Izključitve in vključitve
Izplačila upravičenj iz VP

370.302
270.583
19.664
43.687
0
86.230
40.480
80.522

0
365.061
47.625
54.527
7.528
111.847
118.288
25.247

Skupaj

640.886

365.061

Prihodke od storitev za člane-izdajatelje sestavljajo nadomestila za omogočanje vpisov glede vrednostnih
papirjev in za posredovanje podatkov ter izpisov.
(v EUR)

2017

2016

Omogočanje vpisov glede
Delnic
Obveznic
Kratkoročnih VP
Posredovanje podatkov in izpisi

1.669.630
1.156.122
436.203
77.305
92.683

1.870.304
1.254.165
539.465
76.674
97.731

Skupaj

1.762.313

1.968.035

Prihodki od storitev v zvezi z računi vrednostnih papirjev vključujejo nadomestila za odpiranje, zapiranje
in vodenje računov vrednostnih papirjev ter posredovanje izpisov glede teh računov.
Nadomestila za spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj se zaračunavajo sistemskim
članom za storitve korporacijskih dejanj v zvezi z VP, ki so vpisani v dobro računov njihovih strank.
Nadomestilo se odmeri glede na stanje portfelja VP na posameznem računu VP, pri čemer je za pravne
osebe višje kot za fizične osebe. Za fizične osebe z najskromnejšim portfeljem (do 4.300 evrov) KDD tega
nadomestila ne zaračunava.
Prihodki od nadomestil za vzdrževanje stanj vključujejo nadomestila, obračunana glede na povprečna
mesečna stanja posameznih vrst vrednostnih papirjev na računih, pri čemer se za račune, katerih imetniki
so fizične osebe, uporabljajo posebna pravila.
(v EUR)

2017

2016

Delnice in investicijski kuponi
Dolžniški VP
Minimalna nadomestila
Po posebnih pravilih za fizične osebe

1.782.891
2.078.937
4.359
618.237

1.613.079
1.717.669
4.593
391.058

Skupaj

4.484.424

3.726.399
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Prihodki od storitev v zvezi z vpisi, ki ne spreminjajo števila vrednostnih papirjev vključujejo nadomestila
za naslednje storitve:
(v EUR)

2017

2016

Poravnava borznih poslov
Drugi prenosi in vpisi, ki ne spreminjajo števila VP
Prenosi VP proti plačilu kupnine zanje
Nestandardne poravnalne storitve
Storitve v postopkih izvršb
Prenosi VP zaradi pravnega nasledstva in drugi prenosi

179.546
316.916
153.118
0
5.291
37.760

210.268
396.354
128.576
154.566
8.535
49.495

Skupaj

692.631

947.795

Prihodki od nadomestil za druge storitve vključujejo tudi nadomestila za dodeljevanje in vzdrževanje
mednarodnih LEI oznak (skupaj 118.215 evrov).
15. Usredstveni lastni proizvodi in storitve

27.546 EUR

Prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev vključujejo stroške dela zaposlenih, nastale pri
razvoju nove programske opreme za poslovanje v T2S okolju.
16. Drugi poslovni prihodki

160.464 EUR

Drugi poslovni prihodki so prevrednotovalni poslovni prihodki, pripoznani ob odpravi drugih rezervacij
(121.985 evrov) in ob odpravi popravkov vrednosti terjatev (25.350 evrov) ter dobiček pri prodaji
opredmetenih osnovnih sredstev (13.130 evrov).
17. Stroški materiala in storitev

2.576.044 EUR

(v EUR)

2017

2016

142.215

139.208

Stroški storitev
Prevoz, poštne in komunikacijske storitve
Vzdrževanje
Najemnine
Povračila stroškov delavcem
Stroški plačilnega prometa
Intelektualne in osebne storitve
Zavarovanja
Reklama, reprezentanca
Sejnine
Druge storitve

2.433.829
101.541
667.572
332.083
40.652
93.965
916.676
62.874
77.919
79.060
61.486

2.233.679
211.448
602.109
345.408
27.968
45.345
726.023
65.080
103.164
76.717
30.418

Skupaj

2.576.044

2.372.887

Stroški materiala

Stroške materiala sestavljajo stroški energije, nadomestnih delov, pisarniškega materiala, strokovne
literature in stroškov drobnega inventarja manjših vrednosti.
Stroški prevoznih, poštnih in komunikacijskih storitev vključujejo tudi stroške zagotavljanja navideznega
zasebnega omrežja (VPN) za dostopanje sistemskih članov do KDD in stroške interneta (40.915 evrov).
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Stroške storitev vzdrževanja sestavljajo stroški vzdrževanja poslovnih prostorov (321.820 evrov),) drugih
opredmetenih osnovnih sredstev (111.752 evrov) in neopredmetenih sredstev (234.000 evrov). Slednji
vključujejo stroške tehnične podpore Microsoftovim programskim produktom (75.240 evrov) in stroške
vzdrževanja licenc za poslovanje prek mednarodnega S.W.I.F.T omrežja (77.696 evrov).
Najemnine vključujejo najemnine za poslovne prostore (70.974 evrov) in najemnine za opremo ter
nadomestila za uporabo Microsoft licenc (118.942 evrov).
Stroški plačilnega prometa in bančni stroški vključujejo stroške procesiranja transakcij v plačilnem sistemu
T2 Slovenija, ki jih obračunavata SWIFT in Banka Slovenije (34.199 evrov), stroške procesiranja transakcij
v T2S, ki jih obračunava ECB (34.863 evrov) in provizije, povezane s prodajo vrednostnih papirjev
(15.774 evrov).
Stroški intelektualnih in osebnih storitev vključujejo takse ter stroške nadzora ATVP in BS (146.990
evrov), stroške revizijskih storitev (29.187 evrov, od tega 26.722 evrov za revidiranje letnega poročila),
stroške odvetniških in notarskih storitev (19.549 evrov) ter stroške izvajanja varnostnih in podobnih
storitev za informacijski sistem CRVP (15.097 evrov). Stroški intelektualnih in osebnih storitev zajemajo
še stroške drugih svetovalnih in osebnih storitev, ki se v glavnem nanašajo na pripravo novih pravnih
podlag za poslovanje KDD in usklajevanje z zahtevami nove evropske uredbe o klirinško depotnih
družbah ter na izdelavo celovitejših ekonomskih in pravnih analiz s tem v zvezi.
Stroški zavarovanj vključujejo premijo po zavarovalni polici za zavarovanje odgovornosti za premoženjske
škode do 1.000.000 evrov; letna premija je 25.672 evrov (za obdobje od aprila 2017 do marca 2018).
Stroški sejnin vključujejo plačila udeležbe na sejah ter plačila za opravljanje funkcije članom nadzornega
sveta in članom komisij nadzornega sveta.
Stroški drugih storitev zajemajo stroške licenčnine za dodeljevanje in vzdrževanje LEI oznak (30.572
evrov), ki jo KDD plačuje mednarodni organizaciji GLEIF, stroške arhiviranja dokumentacije na
mikrofilmskih nosilcih podatkov, stroške objav v časopisih, stroške študentskega servisa ter druge stroške,
ki jih ni mogoče razvrstiti v nobeno od prej navedenih kategorij.
18. Stroški dela

4.125.564 EUR

Stroški dela vključujejo plače, nadomestila plač, ki bremenijo podjetje, druge prejemke iz delovnega
razmerja ter dajatve in prispevke, ki se obračunajo od teh postavk in bremenijo podjetje.
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 ter zneski povečanj rezervacij za pozaposlitvene in druge
dolgoročne zaslužke zaposlenih, ki se nanašajo na spremembo stroškov službovanja tekočega leta;
obračunane obresti v zvezi z rezervacijami so izkazane med finančnimi odhodki, zneski sprememb teh
rezervacij zaradi spremenjenih aktuarskih predpostavk pa v okviru kapitala.
Povprečno število zaposlenih v letu 2017, izračunano iz opravljenih delovnih ur, je 62,76 (v letu 2016:
61,63), struktura po skupinah glede na izobrazbo je naslednja:
Stopnja strokovne izobrazbe / Število zaposlenih

2017

2016

Magisterij znanosti
Visoka strokovna izobrazba
Višja strokovna izobrazba
Srednja strokovna izobrazba
Nižja oziroma poklicna strokovna izobrazba

6,00
30,00
1,95
24,06
2,00

6,00
29,33
1,00
24,00
2,00

Skupaj

64,02

62,33
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19. Odpisi vrednosti

536.518 EUR

(v EUR)

2017

2016

Amortizacija
Poslovnih prostorov
Drugih opredmetenih osnovnih sredstev
CRVP in T2S
Druge programske opreme
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Pri neopredmetenih sr. in opredmetenih osnovnih sr.
Pri obratnih sredstvih

483.965
149.145
230.292
95.576
8.953
52.552
0
52.552

488.542
149.145
201.454
117.779
20.163
77.276
2.190
75.086

Skupaj

536.518

565.818

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih so v letu 2017 oblikovani popravki vrednosti
dvomljivih in spornih terjatev do kupcev.
20. Drugi poslovni odhodki

37.182 EUR

(v EUR)

2017

2016

Rezervacije
Drugi poslovni odhodki

0
37.182

1.047
33.964

Skupaj

37.182

35.010

Drugi poslovni odhodki so stroški sodnih taks (1.556 evrov), članarin, predvsem tujim interesnim
združenjem (20.209 evrov) in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (15.417 evrov).
21. Finančni prihodki

316.423 EUR

(v EUR)

2017

2016

Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Obresti od stanovanjskih posojil
Obresti od depozitov
Obresti od obveznic
Drugi finančni prihodki

0
16.211
1.108
1.279
13.824
300.212

55.318
61.044
1.466
6.603
52.975
13.594

Skupaj

316.423

129.955

Drugi finančni prihodki so prevrednotovalni finančni prihodki, pripoznani ob prodaji oziroma unovčenju
finančnih naložb zaradi prestrukturiranja finančnih naložb v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 909/2014
(292.282 evrov) in kupcem zaračunane zamudne obresti (7.931 evrov).
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22. Finančni odhodki

86.826 EUR

(v EUR)

2017

2016

Fin. odh. iz oslabitve in odpisov fin. naložb
Drugi finančni odhodki

28.204
58.622

153.042
31.551

Skupaj

86.826

184.592

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb se nanašajo na oslabitev finančnih naložb
zaradi dolgotrajnega znižanja borznih cen.
Druge finančne odhodke sestavljajo predvsem negativne obresti za denarna sredstva na fiduciarnih
računih pri BS, ki so bile obračunane po negativni obrestne meri za mejne depozite Evrosistema (40.539
evrov7), negativne obresti za lastna denarna sredstva, ki jih je KDD konec meseca avgusta 2017
prenakazala na poseben račun pri Banki Slovenije (8.929 evrov) in obresti v zvezi z rezervacijami za
pozaposlitvene zaslužke (9.072 evrov).
23. Davek iz dobička in odloženi davek

425.881 EUR

Odhodek za davek vključuje obračunani in odloženi davek.
23.1 Obračunani davek

360.194 EUR

(v EUR)

Dobiček pred obdavčitvijo
Davčne olajšave in pribitki
Davčne olajšave za naložbe
Davčne olajšave za donacije ipd.
Davčni pribitki
Davčni odbitki
Davčna osnova
Davčna stopnja
Obračunani davek

2017

2016

2.205.356
-309.596
-74.562
-10.100
265.121
-490.055
1.895.760
19,0 %
360.194

1.821.193
64.117
-158.353
-14.054
394.228
-157.704
1.885.310
17,0 %
320.503

Dobiček iz izkaza poslovnega izida je povečan za davčno nepriznane odhodke in za zneske (začasno)
nepriznanih odhodkov (prevrednotenja terjatev, prevrednotenje finančnih naložb, rezervacije,
amortizacija), ki bodo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev davčno priznani v naslednjih letih; začasne
razlike iz tega davčnega obračuna znašajo 141.320 evrov.
Dobiček iz izkaza poslovnega izida je zmanjšan v glavnem za zneske v preteklih letih začasno nepriznanih
odhodkov in aktuarskih izgub (prevrednotenje terjatev, finančnih naložb, amortizacije, rezervacij, skupaj
488.609 evrov). Pretežni del se nanaša na v preteklih letih davčno nepriznane odhodke iz slabitve
finančnih naložb.
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. Uprava
družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile pomembno dodatno obveznost družbe iz tega
naslova.

7

Pretežni del tega zneska je KDD zaračunala uporabnikom storitev KDD.
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23.2 Odloženi davek

65.686 EUR

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

2017

2016

Učinek pobotanega povečanja/zmanjšanja odloženih terjatev za davek
Rezervacije
Prevrednotenje terjatev
Amortizacija
Prevrednotenje finančnih naložb

65.686
-1.811
-886
3.310
65.073

-57.026
-11.067
-7.539
-4.832
-33.588

Skupni učinek odloženih davkov na davek od dohodka

65.686

-57.026

23.3 Stopnje obdavčitve
Razmerje med odhodki za davek ter poslovnim izidom pred obdavčitvijo:
2017
(v EUR)

2016

Stopnja v %

Znesek

Stopnja v %

Znesek

Dobiček pred obdavčitvijo
Sprememba prenesenega dobička
Skupaj
Obračunani davek - davčna obveznost
Odloženi davek

16,3
3,0

2.205.356
-1.573
2.203.783
360.194
65.686

17,6
-3,1

1.821.193
0
1.821.193
320.503
-57.026

Skupaj odhodek za davek

19,3

425.881

14,5

263.477

24. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

1.779.475 EUR

(v EUR)

2017

2016

Dobiček iz poslovanja
Dobiček/izguba iz financiranja
Dobiček/izguba iz drugih dejavnosti
Celotni dobiček
Davek iz dobička
Odloženi davki
Davek skupaj

2.007.390
229.597
-31.632
2.205.356
360.194
65.686
425.881

1.527.904
-54.637
347.926
1.821.193
320.503
-57.026
263.477

Skupaj

1.779.475

1.557.716

Čisti poslovni izid na delnico za leto 2017 znaša 3.422 evrov8, za leto 2016 pa 2.996 evrov.

8

Pri izračunu za obe leti upoštevano skupno število izdanih delnic.
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25. Celotni vseobsegajoči donos

1.665.420 EUR

(v EUR)

2017

2016

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Drugi vseobsegajoči donos v obdobju
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
Vpliv odloženih davkov
Učinek spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev
Aktuarski presežek/primanjkljaj
Vpliv odloženih davkov
Učinek spremembe aktuarskih razlik

1.779.475
-114.055
-137.210
26.070
-111.140
-2.891
-24
-2.915

1.557.716
-45.996
15.342
-5.352
9.990
-63.177
7.192
-55.985

Skupaj

1.665.420

1.511.721

Drugi vseobsegajoči donos vključuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v
poslovnem izidu, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala.
Celotni vseobsegajoči donos je večji kot v prejšnjem obračunskem obdobju zaradi večjega dobička iz
poslovanja; drugi vseobsegajoči donos je bil namreč zaradi aktuarske izgube v letu 2017 negativen in
manjši kot v letu 2016.
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Pojasnila k postavkam izkaza denarnih tokov
(v EUR)

Denarni izid pri poslovanju
Dobljene obresti in deleži v dobičku
Skupaj

2017

2016

1.823.365
33.278
1.856.643

1.757.739
130.338
1.888.076

-451.844
7.553.439
7.101.594

-548.141
-29.167
-577.308

11=8 do 10

8.958.237
-2.674.713
-40.160
-2.714.873

1.310.768
-25.000
-1.004.000
-1.029.000

12=7+11

6.243.364

281.768

1
2
3=1+2

Denarni izid pri investicijah v OOS in NS
Denarni izid pri finančnih naložbah
Skupaj

4
5
6=4+5

Skupaj
Odkup lastnih delnic
Izplačilo dividend
Denarni izid pri financiranju

7=3+6
9
10

Sprememba denarnih sredstev
26. Denarni tokovi pri poslovanju

1.823.365 EUR

Denarne tokove pri poslovanju sestavljajo čisti poslovni izid v znesku (1.779.475 evrov), prilagojen za
nedenarne postavke iz poslovanja in naložbenja (amortizacija in dobiček pri prodaji opredmetenih
osnovnih sredstev v znesku 470.835) ter za finančne prihodke in odhodke (-280.289 evrov) in za
spremembe čistih obratnih sredstev, časovnih razmejitev, rezervacij in odloženih terjatev za davek
(-146.656 evrov).
27. Denarni tokovi pri investiranju

7.134.872 EUR

Denarne tokove povečujejo prejete obresti in deleži v dobičku, ki se nanašajo na investiranje
(33.278 evrov); v letu 2017 so bili manjši kot v primerljivem obdobju zaradi preoblikovanja finančnih
naložb.
Neto izdatki pri naložbah v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (investicije) so
znašali 451.844 evrov. Denarni tok pri finančnih naložbah je bil zaradi že omenjenega prestrukturiranja
finančnih naložb za 7.582.605 večji kot v letu 2016.
28. Denarni tokovi pri financiranju

-2.714.873 EUR

Neto izdatki pri financiranju so bili za zaradi plačila prvega obroka kupnine za lastne delnice (glej pojasnilo
8.3) in manjšem izplačilu dividend za 1.685.873 evrov večji kot v letu 2016.
29. Neto denarni tok

6.243.364 EUR

KDD je v letu 2017 realizirala 1.856.643 evrov denarnega toka iz poslovanja in prejetih obresti in
7.553.439 evrov denarnega toka v zvezi s finančnimi naložbami oziroma skupaj 9.389.411 evrov
denarnega toka; uporabila ga je za investicije v neopredmetena sredstva in opredmetena dolgoročna
sredstva (451.844 evrov), izplačila dividend (40.160 evrov) in plačilo obroka za odkup lastnih delnic
(2.674.713 evrov).
Denarna sredstva so se v letu 2017 povečala za 6.243.364 evrov, kar je predvsem posledica preoblikovanja
večine finančnih naložb v denarna sredstva zaradi izpolnjevanja zahteve Uredbe (EU) 909/2014 po
takojšnem dostopu do finančnih sredstev.
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RAČUNOVODSKI KAZALNIKI POSLOVANJA
(v EUR)

2017

2016

delež lastniškega financiranja
kapital / obveznosti do virov sredstev

92,2 %

90,1 %

delež dolgoročnega financiranja
(kapital + dolgoročni dolgovi + rezervacije + dolgoročne pasivne časovne
razmejitve) / obveznosti do virov sredstev

97,6 %

96,7 %

delež osnovnih sredstev v sredstvih
(neopredmetena sredstva + opredmetena osnovna sredstva po knjigovodski
vrednosti) / sredstva

22,3 %

24,9 %

delež finančnih naložb v sredstvih
(dolgoročne finančne naložbe + kratkoročne finančne naložbe) / sredstva

0,7 %

55,1 %

delež dolgoročnih sredstev v sredstvih
(neopredmetena sredstva + opredmetena osnovna sredstva + dolgoročne
aktivne časovne razmejitve + dolgoročne finančne naložbe + dolgoročne
poslovne terjatve ) / sredstva

41,8 %

41,3 %

koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
kapital / (neopredmetena sredstva + opredmetena osnovna sredstva po
knjigovodski vrednosti)

4,141

3,611

koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev
kapital /dolgoročna sredstva

2,208

2,179

koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri
koeficient)
denarna sredstva / kratkoročne obveznosti

22,653

2,004

koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni
koeficient)
(denarna sredstva + kratkoročne terjatve) / kratkoročne obveznosti

27,712

5,914

kratkoročni koeficient
kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti

27,757

20,149

koeficient gospodarnosti poslovanja
poslovni prihodki / poslovni odhodki

1,276

1,220

čista donosnost kapitala
čisti poslovni izid obračunskega obdobja / povprečni kapital (brez čistega
poslovnega izida obračunskega obdobja)

0,146

0,138
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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
Branka Remškar
Srečko Kenda
Janez Jelovšek
Rok Šketa

Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora na podlagi 3. točke tretjega
odstavka 69. člena ZGD-1
Skupina oseb

(v EUR)

Uprava
Nadzorni svet
Zaposleni na podlagi pogodbe, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe

549.113
67.204
626.980

Posojila po skupinah oseb iz 6. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1
Skupina oseb

(v EUR)

Uprava
- neodplačana posojila na dan bilance stanja
- odplačila v poslovnem letu

494
2.970

Nadzorni svet
- neodplačana posojila na dan bilance stanja
- odplačila v poslovnem letu

0
0

Zaposleni na podlagi pogodbe, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe
- neodplačana posojila na dan bilance stanja
- odplačila v poslovnem letu

0
0

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. 2017.

DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
Od datuma računovodskih izkazov do dneva odobritve tega poročila ni bilo drugih dogodkov, ki bi
vplivali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov za leto 2017.

Kraj in datum odobritve letnega poročila:
Ljubljana, 20. 2. 2018

Boris Tomaž Šnuderl
Predsednik uprave

Davor Pavić
Član uprave
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