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1 RAZVOJ IN IZID POSLOVANJA DRUŽBE 

1.1 POKAZATELJI TRGA FINANČNIH INSTRUMENTOV 

Gospodarska aktivnost je bila v Sloveniji v letu 2020 v posledici strogih zdravstvenih in zaščitnih ukrepov 
za skoraj 7 % nižja kot v letu 2019, vendar so bili za omilitev in odvrnitev negativnih posledic na ravni držav, 
Evropske centralne banke in Evropske komisije sprejeti in uveljavljeni obsežni paketi ukrepov, tako da do 
trajnejšega padca borznih tečajev zaenkrat ni prišlo. 

Trg vrednostnih papirjev se je v obdobju  negotovosti odzval z večjo volatilnostjo in povečanim trgovanjem, 
ki se je v primerjavi z letom 2019 zvišalo za dobro četrtino. Narašča tudi obseg državnega zadolževanja. Po 
drugi strani pa se število članov-izdajateljev pospešeno zmanjšuje, trendi zmanjševanja pa so enako vztrajni 
tudi glede števila računov vrednostnih papirjev. V letu 2020 je KDD izgubila še enega sistemskega člana. 

1.2 RAZVOJ STORITEV IN PODPORE STORITVAM 

KDD svoje storitve ponuja na podlagi Uredbe (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 (»Uredba«) in 
regulativnih tehničnih standardov, sprejetih na njeni podlagi. KDD ima v skladu z uredbo položaj centralne 
depotne družbe z ustreznim dovoljenjem. 

Določbe, pomembne za ponujanje storitev KDD, vsebujejo tudi Zakon o nematerializiranih vrednostnih 
papirjih (ZNVP-1), Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-
1) ter Zakon o prevzemih (ZPre-1). 

Poslovanje KDD nadzorujeta in regulirata Agencija za trg vrednostnih papirjev ter Banka Slovenije.  

Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, je povezan s platformo 
Evrosistema T2S (Target2-Securities), kar slovenskemu okolju prinaša višjo stopnjo integracije in 
harmonizacije pri poslovanju z vrednostnimi papirji v evropskem okolju. Platforma T2S je tudi v letu 2020  
večinoma poslovala stabilno.  

Med ostale pomembne globalne razvojne procese, v katere je vključena KDD, sodi širitev uporabe globalnih 
identifikatorjev za pravne osebe (Legal Entity Identifier – LEI), v zvezi z dodeljevanjem in vzdrževanjem 
katerih ima KDD položaj LOU ter širitev uporabe novih, na veriženju podatkovnih blokov (blockchain) 
temelječih tehnoloških rešitev. 

KDD bo svoj nadaljnji razvoj usmerjala na podlagi aktualnih smernic strategije poslovanja. 
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1.3 POMEMBNEJŠI PODATKI O IZIDU POSLOVANJA IN FINANČNEM 
POLOŽAJU 

 

(v EUR) 2020 2019 

   
Čisti prihodki od prodaje 9.953.819 10.260.232 

   
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.984.475 2.087.640 

   
Čista dobičkovnost prihodkov (čisti dobiček/prihodki) 19,7 % 20,2 % 

Koeficient gospodarnosti poslovanja (poslovni prihodki/poslovni odhodki) 1,334 1,349 
   

Naložbe v obdobju v EUR (brez predujmov) 577.630 568.685 

Naložbe v obdobju v odstotku obračunane amortizacije 74,8 % 74,7 % 

Naložbe v obdobju v EUR (aktivirana lastna sredstva in najemi) 393.294 597.330 
   

  31. 12. 20 31. 12. 19 

      

Dolgoročna sredstva 3.701.519 3.902.785 

Kratkoročna sredstva 9.859.278 9.053.073 

Kapital 11.688.879 10.988.541 

Rezervacije 941.625 873.716 

Dolgoročne obveznosti 521.320 600.987 

Kratkoročne obveznosti 569.594 643.194 
   

Lastniškost financiranja (kapital/obveznosti do virov sredstev) 85,0 % 83,6 % 

Dolgovno kapitalsko razmerje (dolgovi/kapital) 9,3 % 11,3 % 
   

Število zaposlenih (konec obdobja) 64 64 

1.4 RAZVOJ SOCIALNEGA OKOLJA 

KDD je v letu 2020 zaposlovala povprečno 61,84 delavcev. V izobrazbeni strukturi je prevladoval delež 
zaposlenih, ki so imeli vsaj višjo strokovno izobrazbo (59,4 %), pri tem je znašal delež zaposlenih, ki so imeli 
vsaj visoko izobrazbo, 54,7 %; delež zaposlenih s srednjo strokovno izobrazbo pa je znašal 37,5 %. KDD 
zagotavlja varno delovno okolje, skrbi za stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih 
ter spodbuja 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). 

2 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 

2.1 VELJAVNOST KODEKSOV 

Za KDD kot družbo z omejeno odgovornostjo ne veljajo kodeksi upravljanja (javnih ali nejavnih) delniških 
družb. Tudi v času, ko je bila KDD organizirana kot delniška družba, KDD h kodeksu upravljanja za nejavne 
družbe ni pristopila, saj primarni vir ureditve korporativnega upravljanja za KDD predstavljajo od kodeksov 
zahtevnejši evropski predpisi. 
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2.2 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. 

2.3 DELOVANJE SKUPŠČINE KDD 

V letu 2020 se je skupščina KDD (ob spoštovanju ukrepov zaradi pandemije) sestala dne 8. 7. 2020, ko je 
poleg rednih letnih zadev (obravnava letnega poročila podelitev razrešnic, uporaba dobička, imenovanje 
revizorja) soglasno podprla tudi preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo. Zapisnik skupščine je 
objavljen na spletnih straneh AJPES. Ključne pristojnosti skupščine ter pravice in obveznosti družbenikov 
so zapisane v družbeni pogodbi KDD, ki je objavljena na spletnih straneh AJPES. 

2.4 SESTAVA IN DELOVANJE ORGANOV VODENJA ALI NADZORA TER 
NJIHOVIH KOMISIJ 

KDD ima dvočlansko upravo, ki jo sestavljata predsednik uprave Tomaž Boris Šnuderl in član uprave Davor 
Pavić. 

Poslovanje KDD nadzira nadzorni svet, ki ga sestavlja pet članov (Janez Jelovšek, mag. Srečko Kenda, 
Branka Remškar, Leon Klemše in Rok Šketa). Ob koncu leta 2020 je bilo eno mesto zaradi odstopa Janeza 
Jelovška izpraznjeno. 

Nadzorni svet ima tri komisije: revizijsko komisijo, komisijo za prejemke in komisijo za tveganja. Člani 
komisij so člani nadzornega sveta. 

Vsi organi oziroma njihova delovna telesa delujejo v skladu s svojimi pristojnostmi, ki so vsebovane v 
Uredbi, ZGD-1 in družbeni pogodbi. 

2.5 DRUGA POJASNILA 

Osnovni kapital KDD je na dan 31. 12. 2020 znašal 724.002,67 evrov in je bil razdeljen na poslovne deleže, 
od katerih je lasten poslovni delež predstavljal 9,78 %. Posredne omejitve glede pridobivanja oziroma 
povečevanja poslovnih deležev vsebujeta ZGD-1 in Uredba v kontekstu zagotavljanja kapitalske ustreznosti 
ter v kontekstu primernosti deležnikov za zagotavljanje preudarnega in skrbnega upravljanja KDD.  

Vsi imetniki poslovnih deležev so razvidni na spletnih straneh AJPES.  

Podrobnejša pravila o načinu izvrševanja glasovalnih pravic, imenovanju ter zamenjavi članov organov 
vodenja ali nadzora, spremembah statuta ter pooblastilih članov poslovodstva so vsebovana v družbeni 
pogodbi, ki je objavljena na spletnih straneh AJPES. 

KDD ni izdajatelj vrednostnih papirjev. 
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3 BISTVENA TVEGANJA IN UPRAVLJANJE Z NJIMI 

KDD upravlja s tveganji, ki jim je izpostavljena ali bi jim bila lahko izpostavljena pri svojem poslovanju. 
KDD k upravljanju tveganj pristopa načrtno in sistematično – za ciljno upravljanje tveganj je vzpostavljena 
namenska služba, vidiki upravljanja tveganj pa so integrirani v razvojne in operativne aktivnosti. Ocena 
tveganj KDD tudi za leto 2020 kaže, da se tveganja, vključno s kibernetskim tveganjem, gibljejo v 
sprejemljivih okvirih in se obvladujejo z vpeljanimi kontrolnimi mehanizmi. 

Kapital KDD je sorazmeren s tveganji zaradi dejavnosti KDD in v vsakem trenutku zadostuje za ustrezno 
zaščito KDD pred operativnimi, pravnimi, skrbniškimi, naložbenimi in poslovnimi tveganji, tako da lahko 
KDD še naprej opravlja storitve v okviru rednega poslovanja ter omogoča urejeno prenehanje ali 
prestrukturiranje dejavnosti KDD ob različnih scenarijih stresnih situacij. 

KDD ima vzpostavljeni tudi službo za notranjo revizijo ter službo za skladnost in notranjo kontrolo.  

KDD ima vzpostavljen sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja.  

Regulatorna tveganja KDD obvladuje z zgodnjim spremljanjem procesov priprave sprememb evropskih 
predpisov, ki so poglavitni vir regulatornih podlag za poslovanje KDD, ter ustreznim prilagajanjem 
(sodelovanje v evropski stanovski organizaciji ECSDA, sodelovanje v drugih evropskih povezavah tržnih 
udeležencev, sodelovanje v regulatornih odborih za tržne deležnike). 

Kreditno tveganje KDD obvladuje z aktivnim spremljanjem zapadlih terjatev za opravljene storitve in hitrim 
ukrepanjem v primeru neplačil.  

Naložbena tveganja KDD upravlja v skladu z zahtevami Uredbe. 

KDD nima finančnih obveznosti. Prihodki iz prodaje storitev in stroški nabav so v celoti obračunani v 
evrih. 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. 

 

 

 

Član uprave       Predsednik uprave 

Davor Pavić       Tomaž Boris Šnuderl 
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1 POVZETEK PODATKOV IZ RAČUNOVODSKIH IZKAZOV  

1.1 SKRAJŠANA BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2020 

 

(v EUR) 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

   

SREDSTVA 13.751.835 13.148.937    
Dolgoročna sredstva 3.701.519 3.902.785 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 629.756 590.046 
Opredmetena osnovna sredstva 2.807.619 3.043.881 
Dolgoročne finančne naložbe 85.907 94.736 
Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 
Odložene terjatve za davek 178.237 174.122    
Kratkoročna sredstva 9.859.278 9.053.073 
Kratkoročne finančne naložbe 7.557 10.100 
Kratkoročne poslovne terjatve 1.696.612 1.683.417 
Denarna sredstva 8.155.109 7.359.555    
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 191.038 193.080  

  
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 8.443.468 58.662.854  

  

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 13.751.835 13.148.937    
Kapital 11.688.879 10.988.541 
Vpoklicani kapital 724.003 724.003 
Kapitalske rezerve 1.181.645 1.181.645 
Rezerve iz dobička 2.754.551 2.754.551 
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -144.730 -113.232 
Preneseni čisti poslovni izid 5.188.935 4.353.936 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.984.475 2.087.640    
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 941.625 873.716    
Dolgoročne obveznosti 521.320 600.987 

Dolgoročne finančne obveznosti 521.320 600.987    
Kratkoročne obveznosti 569.594 643.194 
Kratkoročne finančne obveznosti 146.807 186.254 
Kratkoročne poslovne obveznosti 422.788 456.940    
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 30.415 42.498 

   
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 8.443.468 58.662.854 
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1.2 POVZETEK PODATKOV IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE 
OD 1. 1. DO 31. 12. 2020 

 

 

(v EUR) 2020 2019 
   

Poslovni prihodki 10.056.856 10.307.017 

Poslovni odhodki 7.536.795 7.639.318    

Dobiček iz poslovanja 2.520.062 2.667.700 
   

Finančni prihodki 1.320 6.615 

Finančni odhodki 79.132 69.113    

Dobiček/izguba iz financiranja -77.812 -62.498 
   

Dobiček iz rednega delovanja 2.442.249 2.605.202 
   

Drugi prihodki 9.401 10.583 

Drugi odhodki 14.675 23.517    

Dobiček/izguba iz drugih dejavnosti -5.274 -12.934 
   

Celotni dobiček 2.436.976 2.592.268 
   

Davek iz dobička 453.279 513.620 

Odloženi davki -778 -8.991    

Davki skupaj 452.500 504.629 
   

Čisti poslovni izid 1.984.475 2.087.640 
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2 RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2020 

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi 
z njimi. 

2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2020 

(v EUR) 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

    
SREDSTVA 13.751.835 13.148.937     
A. Dolgoročna sredstva 3.701.519 3.902.785     

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 629.756 590.046     
1. Dolgoročne premoženjske pravice 431.834 574.982 
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 197.731 13.395 
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 191 1.668     

II. Opredmetena osnovna sredstva 2.807.619 3.043.881     
1. Zemljišča in zgradbe 1.545.332 1.733.797 

b) Zgradbe 1.545.332 1.733.797 
3. Druge naprave in oprema 1.262.288 1.310.083     

IV. Dolgoročne finančne naložbe 85.907 94.736     
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 84.217 85.490 

c) Druge delnice in deleži 84.217 85.490 
2. Dolgoročna posojila 1.690 9.247 

b) Dolgoročna posojila drugim 1.690 9.247     
VI. Odložene terjatve za davek 178.237 174.122     

B. Kratkoročna sredstva 9.859.278 9.053.073     
III. Kratkoročne finančne naložbe 7.557 10.100     
2. Kratkoročna posojila 7.557 10.100 

b) Kratkoročna posojila drugim 7.557 10.100     
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.696.612 1.683.417     
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.686.189 1.667.513 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 10.423 15.904     
V. Denarna sredstva 8.155.109 7.359.555     

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 191.038 193.080 
    

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 8.443.468 58.662.854 
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(v EUR) 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

    
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 13.751.835 13.148.937 

    
A. Kapital 11.688.879 10.988.541     

I. Vpoklicani kapital 724.003 724.003     
1. Osnovni kapital 724.003 724.003     
II. Kapitalske rezerve 1.181.645 1.181.645     
III. Rezerve iz dobička 2.754.551 2.754.551     
1. Zakonske rezerve 151.335 151.335 
2. Rezerve za lastne delnice/poslovne deleže 891.273 891.273 
3. Lastne delnice/poslovni deleži -891.273 -891.273 
4. Statutarne rezerve 503.872 503.872 
5. Druge rezerve iz dobička 2.099.344 2.099.344     
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -144.730 -113.232     
VI. Preneseni čisti poslovni izid 5.188.935 4.353.936     
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.984.475 2.087.640     

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 941.625 873.716     
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 941.625 873.716     

C. Dolgoročne obveznosti 521.320 600.987     
I. Dolgoročne finančne obveznosti 521.320 600.987     
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 521.320 600.987     

Č. Kratkoročne obveznosti 569.594 643.194     
II. Kratkoročne finančne obveznosti 146.807 186.254     
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 5.329 4.656 
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 141.477 181.598     

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 422.788 456.940     
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 167.945 220.619 
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 148.209 51.121 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 106.634 185.200     

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 30.415 42.498 
    

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 8.443.468 58.662.854 
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2.2 IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA V OBDOBJU OD 1. 1. 
DO 31. 12. 2020 

(v EUR) 2020 2019 
    

1. Čisti prihodki od prodaje 9.953.819 10.260.232 

a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 9.694.123 9.941.302 

b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 259.696 318.930 

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 69.986 13.395 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 33.052 33.390 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.562.340 2.635.334 

a) Stroški porabljenega materiala 104.490 133.477 

b) Stroški storitev 2.457.851 2.501.856 

6. Stroški dela 4.120.676 4.141.999 

a) Stroški plač 3.227.206 3.318.894 

b) Stroški socialnih zavarovanj 524.921 542.543 

    od tega stroški  pokojninskih zavarovanj 303.281 304.024 

c) Drugi stroški dela 368.549 280.563 

7. Odpisi vrednosti 806.026 818.271 

a) Amortizacija 772.576 760.904 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri                                      

neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 0 200 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 33.450 57.167 

8. Drugi poslovni odhodki 47.752 43.713 

 Dobiček iz poslovanja 2.520.062 2.667.700 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 416 598 

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 416 598 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 904 6.018 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 904 6.018 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 12.380 13.011 

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 12.380 13.011 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 66.752 56.102 

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 66.752 56.102 

 Dobiček iz rednega delovanja 2.442.249 2.605.202 

15. Drugi prihodki 9.401 10.583 

16. Drugi odhodki 14.675 23.517 

 Celotni dobiček 2.436.976 2.592.268 

17. Davek iz dobička 453.279 513.620 

18. Odloženi davki -778 -8.991 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.984.475 2.087.640 

21. Spremembe rezerv, nastalih zaradi  vrednotenja po pošteni vrednosti -32.137 -58.762 

24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 1.952.338 2.028.877 
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2.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV V OBDOBJU OD 1. 1. DO 31. 12. 2020 

   (v EUR)  2020 2019 

     

A. Denarni tokovi pri poslovanju    

a) Čisti poslovni izid 1.984.475 2.087.640 

 Poslovni izid pred obdavčitvijo 2.436.976 2.592.268 

 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -452.500 -504.629 

b) Prilagoditve za 783.848 773.518 

 Amortizacijo (+) 772.576 760.904 

 Prevrednotovalne poslovne prihodke (-) -692 0 

 Prevrednotovalne poslovne odhodke (+) 0 200 

 Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (-) -416 -598 

 Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (+) 12.380 13.011 
c) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih                                   

razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) -42.362 192.715 

 Začetne manj končne poslovne terjatve -13.195 59.754 

 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 3.520 93.569 

 Začetne manj končne odložene terjatve za davek -778 -8.991 

 Končni manj začetni poslovni dolgovi -53.341 20.317 

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 21.433 28.066 

č) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b + c) 2.725.962 3.053.872 

B. Denarni tokovi pri investiranju    

a) Prejemki pri investiranju 11.336 27.273 

 

Prejemki od dobljenih obresti                                                                              
in deležev v dobičku, ki se nanašajo na investiranje 416 598 

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 820 14.500 

 Prejemki od odtujitve finančnih naložb 10.100 12.176 

    Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 10.100 12.176 

b) Izdatki pri investiranju -501.999 -317.666 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -177.708 -68.191 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -324.292 -249.475 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b) -490.664 -290.393 

C. Denarni tokovi pri financiranju    

b) Izdatki pri financiranju -1.439.744 -2.920.262 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -12.360 -12.677 

 Izdatki za vračila kapitala 0 -1.193.822 

 Izdatki za odplačila finančnih obveznosti -175.384 -148.763 

    Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -175.384 -148.763 

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -1.252.000 -1.565.000 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b) -1.439.744 -2.920.262 

Č. Končno stanje denarnih sredstev 8.155.109 7.359.555 

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc) 795.554 -156.783 

+     

y) Začetno stanje denarnih sredstev 7.359.555 7.516.338 
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2.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA V OBDOBJU OD 1. 1. DO 31. 12. 2020 

  (v EUR) 
Osnovni 

kapital 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 
lastne 

delnice / 
deleže 

Lastne 
delnice / 

deleži 
Statutarne 

rezerve 

Druge 
rezerve iz 

dobička 

Rezerve - 
poštena 

vrednost 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

posl. leta Skupaj 

  Oznaka postavke izkaza gibanja kapitala I/1 II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 V VI VII/1 VIII   
           

A.1 31. 12. 2019 724.003 1.181.645 151.335 891.273 -891.273 503.872 2.099.344 -113.232 4.353.936 2.087.640 10.988.541   
           

B.1 Spremembe lastniškega kapitala - 
transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.252.000 0 -1.252.000 

g) Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.252.000 0 -1.252.000 
             

B.2 Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 -32.137 0 1.984.475 1.952.338 

a) Vnos čistega poslovnega                              
izida poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.984.475 1.984.475 

c) Sprememba rezerv zaradi              
prevrednotenja finančnih naložb 0 0 0 0 0 0 0 -1.031 0 0 -1.031 

č) Druge sestavine vseobsegajočega               
donosa poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 -31.106 0 0 -31.106   

           
B.3 Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 640 2.087.000 -2.087.640 0 

a) Razporeditev preostalega dela čistega 
dobička primerjalnega poročevalskega 
obdobja na druge sestavine kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 2.087.640 -2.087.640 0 

f) Druge spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 640 -640 0 0   
           

C. 31. 12. 2020 724.003 1.181.645 151.335 891.273 -891.273 503.872 2.099.344 -144.730 5.188.935 1.984.475 11.688.879 
             

 Preneseni čisti dobiček in čisti dobiček poslovnega leta        5.188.935 1.984.475 7.173.410 
 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja           -197.731              

  Bilančni dobiček kot odločitvena kategorija po ZGD                   6.975.679 
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2.5 IZKAZ GIBANJA KAPITALA V OBDOBJU OD 1. 1. DO 31. 12. 2019 

  (v EUR) 
Osnovni 

kapital 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 
lastne 

delnice 
Lastne 
delnice 

Statutarne 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 

dobička 

Rezerve - 
poštena 

vrednost 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

posl. leta Skupaj 

  Oznaka postavke izkaza gibanja kapitala I/1 II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 V VI VII/1 VIII   
           

A.1 31. 12. 2018 1.084.961 820.687 151.335 310.447 -310.447 503.872 7.215.176 -54.470 4.161.973 1.756.963 15.640.497   
           

B.1 Spremembe lastniškega kapitala - 
transakcije z lastniki -360.958 360.958 0 -4.535.007 -580.826 0 0 0 -1.565.000 0 -6.680.833 

d) Nakup lastnih delnic 0 0 0 0 -5.115.833 0 0 0 0 0 -5.115.833 

e) Odtujitev / umik lastnih delnic -360.958 360.958 0 -4.535.007 4.535.007 0 0 0 0 0 0 

g) Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.565.000 0 -1.565.000 
             

B.2 Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 -58.762 0 2.087.640 2.028.877 

a) Vnos čistega poslovnega                         
izida poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.087.640 2.087.640 

c) Sprememba rezerv                                        
zaradi prevrednotenja finančnih naložb 0 0 0 0 0 0 0 -689 0 0 -689 

č) Druge sestavine vseobsegajočega               
donosa poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 -58.073 0 0 -58.073   

           
B.3 Spremembe v kapitalu 0 0 0 5.115.833 0 0 -5.115.833 0 1.756.963 -1.756.963 0 

a) Razporeditev preostalega dela čistega 
dobička primerjalnega poročevalskega 
obdobja na druge sestavine kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 1.756.963 -1.756.963 0 

d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 0 5.115.833 0 0 -5.115.833 0 0 0 0   
           

C. 31. 12. 2019 724.003 1.181.645 151.335 891.273 -891.273 503.872 2.099.344 -113.232 4.353.936 2.087.640 10.988.541 
             

 Preneseni čisti dobiček + Čisti dobiček posl. leta        4.353.936 2.087.640 6.441.575 
 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja           -13.395              

  Bilančni dobiček kot odločitvena kategorija po ZGD                   6.428.180 
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3 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI 
 

Naziv  KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o.   

Skrajšana firma  KDD d.o.o. 

Sedež  1000 Ljubljana, Tivolska cesta 48 

Država  Slovenija 

Datum vpisa v sodni register 9. 2. 1995 

Matična številka 5893194000 

Ident. št. za DDV in davčna številka  SI 42846811 

Vložna številka 12598900 

Osnovni kapital 724.002,67 EUR 

Dejavnost po SKD K 66.110 - upravljanje finančnih trgov 

Velikost po ZGD-1 srednja 

Pravna oblika družba z omejeno odgovornostjo 

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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4 PODLAGE ZA SESTAVLJANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

4.1 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 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. 

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

4.2 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.  

4.3 UPORABA OCEN IN PRESOJ 

Družba pri sestavi računovodskih izkazov poda ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na izkazane 
vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. Ocene zajemajo sodbe, presoje in predpostavke, ki 
so zasnovane na najnovejših informacijah glede:  

/ dobe koristnosti amortizirljivih sredstev, 

/ potrebnega znižanja vrednosti terjatev, 

/ poštene vrednosti finančnih sredstev, 

/ oblikovanja rezervacij. 

4.4 OBLIKE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

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

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

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (skrajšana različica II). Podatki za postavke (prejemke 
in izdatke) izkaza denarnih tokov so pridobljeni z dopolnjevanjem postavk poslovnih prihodkov in 
poslovnih odhodkov (brez prevrednotovalnih) ter finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev in finančnih 
odhodkov iz poslovnih obveznosti (brez prevrednotovalnih) iz izkaza poslovnega izida s spremembami 
čistih obratnih sredstev, časovnih razmejitev, rezervacij in odloženih davkov v obdobju ter iz poslovnih 
knjig. 

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

4.5 POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 

Neopredmetena  sredstva 

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

Nabavno vrednost v KDD izdelanega neopredmetenega sredstva sestavljajo stroški, ki jih je bilo mogoče  
pripisati neposredno razvijanju oziroma ustvarjanju in pripravljanju sredstva za njegovo  nameravano 
uporabo. Sestavljajo jih pri tem nastali stroški materiala in storitev drugih, amortizacija licenc, uporabljenih 
pri razvoju, ter plače zaposlenih v razvoju. 

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. 

Nabavna vrednost sredstev, pridobljenih na podlagi najema, ki predstavljajo pravico do uporabe 
opredmetenih osnovnih sredstev, vključuje znesek začetnega merjenja obveznosti iz najema, plačila 
najemnine, ki so bila izvedena na datum začetka najema ali pred njim, zmanjšana za prejete spodbude za 
najem, začetne neposredne stroške in oceno stroškov, ki bodo nastali pri morebitni demontaži ali odstranitvi 
sredstva, ki je predmet najema, obnovitvi mesta, na katerem se nahaja, ali vrnitvi sredstva, ki je predmet 
najema, v stanje, kot ga zahtevajo pogoji najema. 

Začetna obveznost iz najema je izmerjena po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta dan še niso plačane. Pri 
izračunu sedanje vrednosti najemnin je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera, če jo je mogoče 
določiti, v nasprotnem primeru pa predpostavljena obrestna mera za izposojanje, ki jo mora plačati 
najemnik. Predpostavljena obrestna mera je obrestna mera za dana posojila iz javno dostopnih podatkov, 
prilagojena boniteti družbe.  

Trajanje najema je opredeljeno s pogodbenim najemnim razmerjem in z upoštevanjem obdobja, v katerem 
najema ni mogoče odpovedati, ter obdobja, za katero velja možnost podaljšanja ali odpovedi najema.   

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 ter popravljenih za ponovno merjenje obveznosti iz najema. 

Amortizacija  

Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva v lasti KDD se amortizirajo po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja. 

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

Skupina sredstev 
Amortizacijska 
stopnja v % 

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 

 
od 20 do 25  

stroški razvijanja informacijskega sistema za podporo CRVP v T2S okolju 14 

vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva 10 do 20 

računalniška oprema  od 20 do 50 

pisarniško pohištvo 20 

druga oprema od 10 do 33 

zgradba (poslovni prostori) 4 

Opredmetena osnovna sredstva, pridobljena na podlagi  najema, se amortizirajo po stopnji, ki ustreza dobi 
trajanja najema sredstva, ki predstavlja pravico do uporabe. 

  

Skupina sredstev v najemu 
Trajanje                  
najema v letih 

druga oprema od 1,1 do 3,0  

zgradba (poslovni prostori) od 8,7 do 10,0 
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Finančne naložbe  

Finančne naložbe se po začetnem pripoznanju razvrstijo v: 

1/ finančne naložbe v posojila, 

2/ za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 
 
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. 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 

Po začetnem pripoznanju se poštena vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev 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 obstajajo nepristranski dokazi o oslabljenosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, se finančna 
naložba prevrednoti zaradi oslabitve. Oslabljenost finančnih naložb se presoja posamično. 

Knjigovodske vrednosti vrednostnih papirjev se ob prodaji ali drugi odtujitvi razbremenjujejo po 
povprečnih nabavnih cenah vrednostnih papirjev.  

Terjatve  

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. Za dvomljive in sporne terjatve se zaradi prevrednotenja na nižjo vrednost oblikujejo popravki 
vrednosti (praviloma 100 % neplačanega zneska, za sporne terjatve 70 % neplačanega zneska).  

Denarna sredstva  

Družba ima transakcijske račune pri poslovnih bankah in pri Banki Slovenije ter fiduciarne denarne račune 
in račun jamstvenega sklada pri Banki Slovenije. Denarna sredstva na fiduciarnih denarnih računih in na 
računu jamstvenega sklada so pripoznana v zunajbilančnih evidencah. 

Rezervacije  

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.  

Za porabo in odpravo rezervacij se uporablja metoda FIFO. 

Prihodki 

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje, usredstvene lastne storitve ter drugi poslovni prihodki, povezani 
s poslovnimi učinki.   

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev in prodanih 
proizvodov. Pripoznajo se po prodajnih vrednostih, navedenih v računih ali drugih listinah, ko je izvršitvena 
obveza s prenosom obljubljenega blaga ali storitve kupcu izpolnjena.   

Usredstvene lastne storitve so zneski storitev, ki jih družba opravi in nato zajame med svoja neopredmetena 
sredstva. 
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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. 

Odhodki 

Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi, ki jih je moč zanesljivo izmeriti. Odhodki se pripoznajo ob 
njihovem nastanku. 

Davek od dohodkov pravnih oseb 

Davek od dohodkov pravnih oseb sestavljata obračunani davek in odloženi davek. 

Obračunani davek je znesek davka po davčnih stopnjah, ki veljajo na dan te bilance stanja (19 %).  

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 neopredmetenih  
sredstev so zato povečani za tisti del vstopnega davka, ki ga družba ne more upoštevati v izračunu 
obveznosti za plačilo davka na dodano vrednost. Odbitni delež za  leto 2020  znaša 26 %. 

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 in druga dobroimetja na fiduciarnih denarnih računih KDD.  

V razmerju do upnikov KDD se dobroimetje na računu jamstvenega sklada in na fiduciarnih denarnih 
računih šteje za dobroimetje oseb,  za račun katerih jih je KDD prejela.  
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5 POJASNILA K POSTAVKAM RAČUNOVODSKIH IZKAZOV  
 

5.1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA 

5.1.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve  629.756 EUR 

Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu 2020: 

(v EUR)   

Dolgoročno 
odloženi 

stroški 

Znotraj 
podjetja 

ustvarjena 
neopredm. sr. 

Dolgoročne 
pravice do 

industrijske 
lastnine 

Neopredmetena 
sredstva v 

pridobivanju 

Predujmi za 
neopredm. 

sredstva Skupaj 

        
Nabavna vrednost        
31. 12. 2019   1.668 2.211.875 412.555 13.395 0 2.639.493 

Pridobitve  0 0 0 184.336 0 184.336 
Zmanjšanja, odpisi  -1.477 0 -10.584 0 0 -12.062 

31. 12. 2020   191 2.211.875 401.970 197.731 0 2.811.767         
Popravek vrednosti        
31. 12. 2019   0 1.737.147 312.300 0 0 2.049.447 

Amortizacija  0 113.995 29.153 0 0 143.148 
Odpisi, odtujitve  0 0 -10.584 0 0 -10.584 

31. 12. 2020   0 1.851.143 330.869 0 0 2.182.011         
Neodpisana vrednost        

31. 12. 2020   191 360.732 71.102 197.731 0 629.756 

31. 12. 2019   1.668 474.728 100.255 13.395 0 590.046 

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 ustvarjena programska oprema za poslovanje v T2S okolju (nabavna vrednost skupaj 
798.287 evrov) se je pričela uporabljati po vključitvi KDD v T2S februarja 2017; življenjska doba je 7 let. 
Prejšnja verzija znotraj podjetja ustvarjene programske opreme za vodenje CRVP, ki je bila predana v 
uporabo v letu 2005, je bila dokončno amortizirana v začetku leta 2017, a je še v uporabi in še ni izločena iz 
knjigovodskih evidenc1. 

Dolgoročne pravice do industrijske lastnine sestavlja ostala kupljena računalniška programska oprema 
oziroma nadomestila za uporabo licenc.  

Neopredmetena sredstva v pridobivanju so usredstvene lastne storitve pri dograditvi programske opreme 
za vodenje CRVP.  

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. 2020, so 83,5-odstotno odpisana.  

 

 

 

 

 

   

 

 
1 Nabavna vrednost in popravek vrednosti 1.413.588 evrov. 
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5.1.2  Opredmetena osnovna sredstva  2.807.619 EUR 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020: 

(v EUR) 
Poslovni 
prostori 

Računalniška 
oprema 

Vlaganja v 
tuja OS 

Ost. oprema 
in DI 

Oprema v 
izdelavi Predujmi Skupaj 

        
Nabavna vrednost        

31. 12. 2019 4.421.692 699.131 174.164 2.261.346 0 0 7.556.333 

Pridobitve lastnih sredstev 0 0 0 0 337.429 25.658 363.088 

Aktiviranje lastnih sredstev 0 190.697 0 146.732 -337.429 -25.658 -25.658 

Sprememba sredstev v najemu 29.636 0 0 26.228 0 0 55.865 

Odpisi, odtujitve 0 -105.429 0 -105.350 0 0 -210.779 

31. 12. 2020 4.451.328 784.399 174.164 2.328.957 0 0 7.738.848         
Popravek vrednosti        

31. 12. 2019 2.687.895 535.352 166.478 1.122.728 0 0 4.512.452 

Amortizacija 218.102 118.650 3.826 288.850 0 0 629.428 

Odpisi, odtujitve 0 -105.429 0 -105.222 0 0 -210.651 

31. 12. 2020 2.905.997 548.573 170.304 1.306.356 0 0 4.931.229         
Neodpisana vrednost       

31. 12. 2020 1.545.332 235.827 3.860 1.022.601 0 0 2.807.619 

31. 12. 2019 1.733.797 163.779 7.686 1.138.618 0 0 3.043.881 
 
Preostala vrednost lastnih poslovnih prostorov (osnova za obračun amortizacije poslovnih prostorov) je 
nabavna vrednost, zmanjšana za ocenjeno vrednost solastniškega deleža na funkcionalnem zemljišču. Na 
podlagi 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.  

Vsa opredmetena osnovna sredstva so v lasti KDD in so bremen prosta. Opredmetena osnovna sredstva v 
lasti KDD, ki so bila v uporabi na dan 31. 12. 2020, so 68,2-odstotno odpisana,  17,9 % opredmetenih 
osnovnih sredstev v lasti KDD (po nabavni vrednosti) je v celoti odpisanih. 

5.1.2.1 Opredmetena osnovna sredstva, pridobljena z najemom 662.029 EUR 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih z najemom: 

(v EUR)         
Poslovni 
prostori 

Ostala 
oprema Skupaj 

        
Nabavna vrednost        
31. 12. 2019         650.336 328.709 979.046 

Sprememba sredstev v najemu    29.636 26.228 55.865 

Odpisi, odtujitve     0 -48.625 -48.625 

31. 12. 2020         679.973 306.313 7.240 
        

Popravek vrednosti        

31. 12. 2019         67.503 107.795 175.298 

Amortizacija     68.957 128.626 197.583 

Odpisi, odtujitve     0 -48.625 -48.625 

31. 12. 2020         136.460 187.797 324.257 
        

Neodpisana vrednost       

31. 12. 2020         543.513 118.516 662.029 

31. 12. 2019         582.833 220.915 803.748 
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Stroški in odhodki, povezani z najemi 

(v EUR) 2020 2019 

   
Stroški, povezani s kratkoročnimi najemi 16.377 88.314 

Amortizacija pravic do uporabe sredstev 197.583 175.298 

Finančni odhodki za obresti od finančnih obveznosti za najeme 12.380 13.011    

Skupaj 226.341 276.623 

Skupni denarni tok za najeme 

Skupni denarni tok za najeme sestavljajo plačila najemnin, izvedena na datum začetka najema ali pred njim, 
ter plačila najemnin v obračunskem obdobju. Izdatki za plačila najemnin so vključeni v izdatke pri 
poslovanju (kratkoročni najemi), izdatke pri investiranju (plačila na datum začetka najema ali pred njim za 
sredstva v najemu) in izdatke pri financiranju (plačila glavnice in obresti pri dolgoročnih najemih). 

(v EUR) 2020 2019 

   

Skupni denarni tok za najeme -204.509 -273.040 

5.1.3 Finančne naložbe 93.464 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Dolgoročne finančne naložbe 85.907 94.736 

Druge delnice in deleži 84.217 85.490 

Stanovanjska posojila 1.690 9.247 

Kratkoročne finančne naložbe 7.557 10.100 

Stanovanjska posojila 7.557 10.100    

Skupaj 93.464 104.836 

5.1.3.1 Dolgoročne finančne naložbe 85.907 EUR 

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 2020: 

(v EUR)   
Za prodajo 

razpol. delnice 
Stanovanjska 

posojila Skupaj 

     
31. 12. 2019  85.490 9.247 94.736      
Zmanjšanja  -1.272 -7.557 -8.829 

Prenosi  0 -7.557 -7.557 

Prevrednotenje  -1.272 0 -1.272      

31. 12. 2020   84.217 1.690 85.907 

Prevrednotenje za prodajo razpoložljivih delnic na pošteno vrednost na dan bilance stanja zmanjšuje 
rezerve, nastale zaradi prevrednotenja na pošteno vrednost, v okviru kapitala. 

Tveganja v zvezi s finančnimi naložbami niso pomembna. 

Del dolgoročnih stanovanjskih posojil, danih zaposlenim in bivšim zaposlenim, ki zapade v plačilo do konca 
leta 2021, je prerazvrščen med kratkoročne finančne naložbe. 
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5.1.3.2 Kratkoročne finančne naložbe 7.557 EUR 

Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v letu 2020: 

(v EUR)       
Stanovanjska  

posojila Skupaj 

        
31. 12. 2019      10.100 10.100   

    
  

Povečanja      7.557 7.557 

Prenosi      7.557 7.557   
    

  
Zmanjšanja      -10.100 -10.100 

Odplačila      -10.100 -10.100   
    

  

31. 12. 2020       7.557 7.557 

5.1.4 Kratkoročne poslovne terjatve 1.696.612  EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Terjatve do kupcev 1.686.189 1.667.513 

Terjatve za opravljene storitve  1.969.083 1.970.100 

Popravek vrednosti terjatev  -282.893 -302.586 

Terjatve do drugih 10.423 15.904 

Predujmi za obratna sredstva  125 165 

Druge terjatve (terjatve do države, druge terjatve) 10.298 24.997 

Popravek vrednosti terjatev do drugih 0 -9.258    

Skupaj  1.696.612 1.683.417 

Terjatve do kupcev za opravljene storitve (12,3 % sredstev) se skoraj v celoti nanašajo na stranke v državi, 
pretežni del terjatev so terjatve do pravnih oseb (1.966.509 evrov, od tega terjatve do sistemskih članov 
KDD 1.509.643 evrov). 

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

Terjatve/Zapadlost                               
(v EUR)   Nezapadlo Do 90 dni 

    Od 91 do 
180 dni 

Od 181 do 
365 dni Nad 1 leto Skupaj 

        
Redne terjatve   1.667.298 14.635 1.060 566 2.374 1.685.934 

Dvomljive in sporne terjatve 1.336 4.731 7.188 11.445 258.449 283.149         

Skupaj   1.668.634 19.366 8.249 12.011 260.823 1.969.083 

Delež v %   84,7 1,0 0,4 0,6 13,2 100,0 

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 članov-izdajateljev 
vrednostnih papirjev, ki imajo blokirane denarne račune ali jih sploh nimajo in dalj časa niso poravnali svojih 
obveznosti. Popravki vrednosti so oblikovani za glavnino  dvomljivih in spornih terjatev. 
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  31. 12. 2020 31. 12. 2019 

(v EUR) 
Število 

izdajateljev Terjatev 
Popravek 
vrednosti 

Neto 
terjatev 

Število 
izdajateljev Terjatev 

Popravek 
vrednosti 

Neto 
terjatev 

         
Stečajni postopki 99 184.473 184.473 0 110 205.052 205.052 0 

Prisilna poravnava 3 2.810 2.810 0 0 0 0 0 

Likvidacija 3 32.439 32.439 0 3 28.760 28.760 0 

Nelikvidni izdajatelji 11 62.574 62.574 0 15 68.677 68.677 0 

Sodna izterjava 2 853 597 256 2 556 97 459          

Skupaj 118 283.149 282.893 256 130 303.045 302.586 459 

Gibanje popravkov vrednosti terjatev: 

(v EUR) 2020 2019 

   
Stanje 1. 1. 302.586 294.541 

Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev do kupcev v letu 33.450 57.167 

Odpisi terjatev do kupcev v breme popravkov vrednosti terjatev -24.670 -18.166 

Odprava popravkov vrednosti terjatev do kupcev -28.473 -30.956  
  

 

Stanje 31. 12. 282.893 302.586 

5.1.5 Denarna sredstva 8.155.109 EUR 

Denarna sredstva so denarna sredstva na računih pri poslovnih bankah in pri Banki Slovenije. Visok delež 
denarnih sredstev v sredstvih družbe (59,3 %) je posledica zahtev Uredbe (EU) 909/2014 glede naložbene 
politike in kapitalskih zahtev za centralne depotne družbe; glavnina denarnih sredstev je na računu pri Banki 
Slovenije.  

5.1.6 Aktivne časovne razmejitve  191.038 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Kratkoročno odloženi stroški 175.594 172.908 

Prehodno nezaračunani prihodki 8.939 3.786 

Druge aktivne časovne razmejitve 6.504 16.387    

Skupaj  191.038 193.080 

Kratkoročno odloženi stroški so zneski vnaprej plačanih stroškov licenčnin in vzdrževanja programske 
opreme (140.251 evrov), zavarovalnih premij (30.586 evrov) ter naročnin, članarin ipd. stroškov 
(4.758 evrov) v delu, ki se nanaša na leto 2021.  

Prehodno nezaračunani prihodki so še nezaračunana nadomestila, ki KDD pripadajo ne glede na obseg 
opravljenih storitev.  

Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve se nanašajo na prehodno nezaračunane negativne obresti za 
denarna sredstva na fiduciarnih računih, ki bodo strankam zaračunane po zaključku poslov, ter na DDV v 
računih, prejetih v letu 2021, in DDV od prejetih predujmov.  

5.1.7 Kapital 11.688.879 EUR 

Kapital predstavlja  85 odstotkov virov sredstev. 

Povečanje kapitala v letu 2020 je rezultat čistega poslovnega izida obračunskega obdobja, razdelitve 
bilančnega dobička za dividende, prevrednotenja finančnih naložb ter spremembe aktuarske izgube.  
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5.1.7.1 Osnovni kapital 724.003 EUR 

Osnovni kapital družbe KDD v znesku 724.002,67 evra sestavljajo osnovni vložki družbenikov.  

Osnovni vložki so v celoti vplačani.  

Lastni poslovni deleži v osnovnem kapitalu predstavljajo 9,78 % osnovnega kapitala (70.807,44 evra). 

Uprava družbe je pooblaščena, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta lahko poveča osnovni kapital 
družbe za največ 362.001,33 evra.   

5.1.7.2 Kapitalske rezerve 1.181.645 EUR 

Kapitalske rezerve vključujejo splošni prevrednotovalni popravek kapitala (779.195 evrov)2, vplačani 
presežek kapitala (41.492 evrov)3  ter emisijsko vrednost odkupljenih in nato umaknjenih lastnih delnic 
(360.958 evrov). 

5.1.7.3 Rezerve iz dobička 2.754.551 EUR 

Rezerve iz dobička sestavljajo zakonske rezerve, rezerve za lastne poslovne deleže, lastni poslovni deleži, 
statutarne rezerve in druge rezerve iz dobička.  

5.1.7.4 Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -144.730 EUR 

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, se nanašajo na rezerve iz prevrednotenja finančnih 
naložb in na aktuarsko izgubo zaradi  spremenjenih  finančnih  predpostavk  pri  oblikovanju  rezervacij  za  
pozaposlitvene zaslužke. 

Gibanje rezerv v letu 2020: 

(v EUR)   
Finančne 

naložbe 
Odloženi 

davki 

Finančne 
naložbe 
- skupaj 

Aktuarske 
razlike 

Odloženi 
davki 

Aktuarske 
razlike - 

skupaj Skupaj 

         
31. 12. 2019  28.769 -5.466 23.303 -153.288 16.752 -136.535 -113.232          
Povečanja  0 0 0 640 -122 518 518 
Prenos na                        
donos poslovnega leta  0 0 0 0 -1224 -122 -122 
Prenos na                         
preneseni poslovni izid  0 0 0 640  640 640          
Zmanjšanja  -1.272 242 -1.031 -34.202 3.217 -30.985 -32.015 
Prevrednotenje/        
Sprememba ocene  -1.272 242 -1.031 -34.202 3.217 -30.985 -32.015          

31. 12. 2020   27.497 -5.224 22.272 -186.849 19.847 -167.002 -144.730 

Povečanje aktuarske izgube, 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.   

5.1.7.5 Preneseni čisti poslovni izid 5.188.935 EUR 

Na podlagi sklepa skupščine delničarjev je bil v letu 2020 bilančni dobiček leta 2019 uporabljen za razdelitev 
delničarjem oziroma družbenikom v znesku 1.252.000 evrov. 

 

 

 
2 Do 31. 12. 2001 nabrani zneski revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala, ki so bili 1. 1. 2006 v skladu z novimi 
SRS razporejeni med kapitalske rezerve. 
3 Razlika med prodajno in knjigovodsko vrednostjo odtujenih lastnih delnic. 
4 Neto povečanje aktuarskih razlik (zmanjšanje aktuarske izgube) ob porabi rezervacij znaša 518 evrov, od tega 640 
evrov kot zmanjšanje prenesenega poslovnega izida; odprava pripoznanja odloženih davkov v znesku 122 evrov se 
odraža v drugem vseobsegajočem donosu tekočega leta. 
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5.1.7.6 Predlog uporabe bilančnega dobička 6.975.679 EUR 

Bilančni dobiček kot odločitvena kategorija po zahtevah ZGD-1 je preneseni čisti poslovni izid in čisti 
poslovni izid poslovnega leta, zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja na bilančni presečni dan.  
Predlog uporabe bilančnega dobička bo oblikovan po obravnavi in sprejemu letnega poročila na organih 
KDD. 

5.1.8  Rezervacije 941.625 EUR 

Rezervacije sestavljajo rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlenih. Ocenjujejo 
se na podlagi aktuarskih izračunov.  

Rezervacije predstavljajo  6,8 % virov financiranja. 

(v EUR) 2020 2019 

   
Stanje 1. 1. 873.716 771.361    
Oblikovanje in odprava rezervacij 73.564 110.165 

Stroški dela 33.967 34.507 

Obresti 5.395 11.489 

Odhodki skupaj 39.362 45.996 

Aktuarski presežek - primanjkljaj v breme kapitala 34.202 64.169    
Poraba -5.654 -7.810    

Stanje 31. 12. 941.625 873.716 

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 (1,6 % v letu 2021, 1,9 % v letu 2022 in 2,0 % 
leta 2023 ter v nadaljnjih letih) z upoštevanjem 0,16-odstotne diskontne stopnje (v letu 2019: 0,60-odstotna 
diskontna stopnja), ki predstavlja donosnost 10-letnih podjetniških obveznic z bonitetno oceno A v Euro 
območju konec decembra 2020.  

Analiza občutljivosti na pomembne aktuarske predpostavke: 

Rezervacije/aktuarske predpostavke Diskontna stopnja   Rast plač 
      

Sprememba v  odstotnih točkah 0,5 -0,5  0,5 -0,5       

Vpliv na stanje rezervacij -44.821 48.394   47.228 -44.235 

5.1.9 Dolgoročne obveznosti 521.320 EUR 

Dolgoročne obveznosti predstavljajo 3,8 % virov financiranja in se v celoti nanašajo na dolgoročne finančne 
obveznosti iz najemov. Obveznosti z rokom dospelosti nad pet let znašajo 202.349 evrov. 

5.1.9.1 Finančne obveznosti iz najemov 662.798 EUR 

Finančne obveznosti iz najemov vključujejo obveznosti za glavnico in obresti za opredmetena osnovna 
sredstva v najemu (pravice do uporabe sredstev). 
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Gibanje obveznosti iz najemov v letu 2020: 

(v EUR)     
Dolgoročne 
obveznosti 

Kratkoročne 
obveznosti - 

glavnica 
Obveznosti 

- glavnica 

Kratkoročne 
obveznosti - 

obresti 
Obveznosti  
iz najemov 

        
31. 12. 2019   600.987 181.263 782.251 335 782.585 

   Novi najemi   25.817 28.639 54.456 0 54.456 

   Spremembe najemnin   2.214 -1.093 1.121 0 1.121 

   Obresti   0 0 0 12.380 12.380 

   Prenos obveznosti   -107.698 107.698 0 0 0 

   Plačila obveznosti   0 -175.384 -175.384 -12.360 -187.744 

Promet v letu   -79.667 -40.141 -119.808 20 -119.787         

31. 12. 2020     521.320 141.123 662.443 355 662.798 

Z najemom povezana obrestna mera ni znana in je ni mogoče določiti, zato je za izračun sedanje vrednosti 
najemnin uporabljena predpostavljena obrestna mera. Predpostavljena obrestna mera je izračunana kot 
povprečje obrestnih mer novih posojil nefinančnim družbam glede na obseg in zapadlost ter netvegane 
obrestne mere za državne vrednostne papirje, objavljene v Biltenu Banke Slovenije.  

Diskontne stopnje, uporabljene za izračun sedanje vrednosti najemnin: 

Obseg posojil po zapadlosti Diskontna stopnja 
   

Posojila do 1 mio EUR   
   nad 1 do 5 let 1,810 % do 1,840 % 

   nad 5 do 10 let   1,543 % do 1,745 % 

5.1.10 Kratkoročne obveznosti 569.594 EUR 

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 4,1 % virov financiranja. 

(v EUR) 2020 2019 

   
Kratkoročne finančne obveznosti 146.807 186.254 

Kratkoročne poslovne obveznosti 422.788 456.940    
Skupaj  569.594 643.194 

5.1.10.1 Kratkoročne finančne obveznosti  146.807 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Kratkoročne finančne obveznosti do bank 5.329 4.656 

Druge kratkoročne finančne obveznosti 141.477 181.598    

Skupaj  146.807 186.254 

Druge kratkoročne finančne obveznosti se v celoti nanašajo na obveznosti iz najemov (točka 5.1.9.1). 
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5.1.10.2 Kratkoročne poslovne obveznosti 422.788 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 167.945 220.619 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme 148.209 51.121 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 106.634 185.200 

   Obveznosti do države  102.380 178.349 

   Obveznosti do drugih 4.255 6.852    

Skupaj  422.788 456.940 

Obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za dobavljeno blago in opravljene storitve, obveznosti za obratna 
sredstva (135.955 evrov), obveznosti za opredmetena osnovna sredstva (25.036 evrov) in obveznosti za 
neopredmetena sredstva (6.954 evrov). Glavnina obveznosti do dobaviteljev (vse zapadle obveznosti) je bila 
do datuma sestavitve letnega poročila v celoti poravnana. 

Kratkoročne obveznost za prejete predujme vključujejo v glavnem predujme, prejete v postopkih  
korporacijskih dejanj. 

Obveznosti do države so obveznosti za davek na dodano vrednost (34.316 evrov) in obveznosti za davek 
od dohodkov pravnih oseb (68.064 evrov). 

5.1.11 Pasivne časovne razmejitve 30.415 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Kratkoročno odloženi prihodki 9.791 14.539 

Vnaprej vračunani stroški/odhodki 20.625 27.959    

Skupaj  30.415 42.498 

Kratkoročno odloženi prihodki vključujejo zneske že zaračunanega in plačanega nadomestila za storitve 
omogočanja vpisov glede kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki se nanašajo na leto 2021. 

Glavnina vnaprej vračunanih stroškov so še ne zaračunani stroški revidiranja letnega poročila za leto 2020. 

5.1.12 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. 

5.1.12.1 Odložene terjatve za davek 178.237 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.  
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Gibanje odloženih terjatev za davek v letu 2020: 

(v EUR)     Rezervacije 
Prevrednot. 

terjatev Amortizacija 
Prevrednot. 
fin. naložb 

Aktuarske 
razlike Skupaj 

         
31. 12. 2019   70.919 59.030 17.100 10.320 16.752 174.122 

         
Spremembe, pripoznane                                 
v izkazu poslovnega izida 2.862 -5.325 3.241 0 0 778 

   Dodatna pripoznanja   4.035 6.277 7.116 0 0 17.428 

   Odprava pripoznanja  -1.173 -11.602 -3.875 0 0 -16.650          
Spremembe, pripoznane v kapitalu 0 0 0 242 3.095 3.337 

   Dodatna pripoznanja  0 0 0 242 3.217 3.459 

   Odprava pripoznanja  0 0 0 0 -122 -122          

31. 12. 2020     73.782 53.705 20.341 10.562 19.847 178.237 

5.1.13 Zunajbilančna sredstva/obveznosti 8.443.468 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Denarna sredstva jamstvenega sklada 940.398 1.058.061 

Denarna sredstva na fiduciarnih računih 7.503.071 6.589.795 

   Likvidnostna rezerva 350.879 1.054.714 

   V zvezi s korporacijskimi dejanji in prenosi VP 1.187.470 1.000.000 

   Neizvršena izplačila upravičenj iz korporac. dejanj 5.964.721 4.535.081 

Vrednostni papirji na fiduciarnih računih KDD 0 51.014.999    

Skupaj 8.443.468 58.662.854 

5.1.13.1 Sredstva jamstvenega sklada 940.398 EUR 

Denarna sredstva jamstvenega sklada so vpogledna sredstva na denarnem računu  jamstvenega sklada pri 
Banki Sloveniji.    

5.1.13.2 Denarna sredstva na ostalih fiduciarnih denarnih računih 7.503.071 EUR 

Denarna sredstva na fiduciarnih računih so denarna sredstva, ki so jih sistemski člani - neto dolžniki plačali 
kot akontacijo za izpolnitev svojih neto denarnih obveznosti iz borznih poslov z vrednostnimi papirji, 
denarna sredstva, ki so jih bili dolžni zagotoviti prevzemniki, člani-izdajatelji, glavni delničarji oziroma druge 
stranke za začete, a do datuma bilance stanja še nezaključene postopke korporacijskih dejanj in druge 
postopke prenosov vrednostnih papirjev. Del denarnih sredstev se nanaša tudi na neizvršena izplačila 
upravičenj iz korporacijskih dejanj, ko na dan izvedbe korporacijskega dejanja niso bili izpolnjeni pogoji za 
izvedbo izplačila. 

5.1.13.3 Vrednostni papirji na fiduciarnih računih KDD 0 EUR 

Z vključitvijo KDD v vseevropski poravnalni sistem T2S v letu 2017 je KDD izračunano protivrednost 
vrednostnih papirjev na fiduciarnih računih KDD po avtomatični analogiji z denarnimi sredstvi na 
fiduciarnih računih evidentirala med zunajbilančnimi sredstvi/obveznostmi. Vrednostni papirji, ki so 
evidentirani na fiduciarnih računih KDD, so vrednostni papirji, katerim se omeji možnost razpolaganja v 
času trajanja postopka prevzema. V letu 2020 je KDD pri ponovni preveritvi vsebine tovrstnih računov 
ugotovila, da so fiduciarni računi vrednostnih papirjev KDD pravno bližje vsem drugim računom 
vrednostnih papirjev v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD in je zato prenehala z 
evidentiranjem v izvenbilančnih evidencah, kar pomeni, da se je stanje v izvenbilančnih evidencah v 
primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za 51.014.999 EUR. 

  

 



KDD CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA D.O.O.  
RAČUNOVODSKO POROČILO 35 

 

5.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA 
DONOSA 

5.2.1 Čisti prihodki od  prodaje 9.953.819 EUR 

Čisti prihodki od prodaje so prihodki, doseženi na domačem trgu (9.694.123 evrov), in prihodki,  zaračunani 
strankam v tujini (259.696 evrov).  

Čiste prihodke od prodaje sestavljajo nadomestila za storitve KDD: 

(v EUR) 2020 2019 

   
Zagotavljanje strukture registra 6.198.004 6.144.195 

Omogočanje vpisov za člana-izdajatelja 1.556.032 1.558.282 

Poravnava 765.845 1.048.265 

Korporacijska dejanja 1.204.037 1.251.490 

Izpisi in druga posredovanja podatkov 114.279 121.834 

Druge storitve 115.621 136.166 
   

Skupaj  9.953.819 10.260.232 

5.2.1.1 Zagotavljanje strukture registra 6.198.004 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Članstvo, informacijski sistem, identifikacije 694.832 697.253 

Računi VP 639.284 758.269 

Vzdrževanje stanj VP 4.863.887 4.688.674    

Skupaj  6.198.004 6.144.195 

a/ Članstvo, informacijski sistem, identifikacije 694.832 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Nadomestila za članstvo 79.360 82.257 

Nadomestila za uporabo informacijskega sistema 456.419 452.056 

Enolične identifikacije KID 6.750 10.492 

Dodelitev in vzdrževanje LEI 152.304 152.448    

Skupaj  694.832 697.253 

b/ Računi vrednostnih papirjev 639.284 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Odpiranje računov 3.762 35.426 

Zapiranje računov 9.110 46.044 

Vodenje računov 626.413 676.799    

Skupaj  639.284 758.269 

Manjše prihodke od nadomestil za vodenje računov je pripisati  zmanjšanju števila računov v letu 2020 in 
enkratnim prihodkom v letu 2019.  
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c/ Vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev 4.863.887 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Lastniški VP 1.967.910 2.035.384 

Dolžniški VP 2.527.449 2.253.748 

Osnovno nadomestilo po računu VP 368.528 399.542    

Skupaj  4.863.887 4.688.674 

 

(v EUR) 2020 2019 

   
Pravne osebe 4.161.754 3.982.047 

Fizične osebe 702.133 706.627    
Skupaj  4.863.887 4.688.674 

5.2.1.2 Omogočanje vpisov za člana-izdajatelja 1.556.032 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Omogočanje vpisov - lastniški VP 1.044.000 1.090.581 
Omogočanje vpisov - dolgoročni dolžniški VP 407.656 356.234 
Omogočanje vpisov - kratkoročni dolžniški VP 103.808 111.304 
Dodelitev ISIN 568 162    

Skupaj  1.556.032 1.558.282 

5.2.1.3 Poravnava 765.845 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Poravnava borznih poslov 255.901 173.150 
Poravnava izvenborznih poslov 447.445 704.561 
Nestandardne poravnalne storitve 62.500 170.553    

Skupaj 765.845 1.048.265 

Prihodki od poravnave so bili v letu 2020 manjši predvsem zaradi enkratnih prihodkov v letu 2019.  

5.2.1.4 Korporacijska dejanja 1.204.037 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Strokovna podpora v zvezi s KD 469.668 478.550 
Izvedba postopka KD 234.342 249.402 
     Izdaje 10.694 12.033 
     Izbrisi 53.538 24.154 
     Prevzemi 24.892 37.029 
     Izključitve 15.707 92.458 
     Izplačila upravičenj iz VP 74.511 83.728 
     Drugo 55.000 0 
Spremljanje, obveščanje in izvajanje KD 472.209 489.646 
Posredovanje podatkov 27.819 33.893    

Skupaj 1.204.037 1.251.490 
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5.2.1.5 Izpisi in druga posredovanja podatkov 114.279 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Knjige imetnikov 99.210 103.318 
Računi VP / DCA 15.069 18.516    

Skupaj 114.279 121.834 

5.2.1.6 Druge storitve 115.621 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Prenosi VP z računa zapustnika na račun dediča 4.498 23.772 
Obdelava sklepa o izvršbi 1.862 2.143 
Splošno nadomestilo 7.102 11.954 
Druge storitve 102.158 98.297    

Skupaj 115.621 136.166 

5.2.2 Usredstveni lastni proizvodi in storitve 69.986 EUR 

Prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev vključujejo stroške dela zaposlenih pri razvoju nove 
programske opreme. 

5.2.3 Drugi poslovni prihodki  33.052 EUR 

Drugi poslovni prihodki so prevrednotovalni poslovni prihodki, pripoznani ob odpravi popravkov 
vrednosti terjatev, in dobiček pri prodaji osnovnih sredstev. 

5.2.4 Stroški materiala in storitev 2.562.340 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Stroški materiala 104.490 133.477 

Stroški storitev 2.457.851 2.501.856    

Skupaj  2.562.340 2.635.334 
 
Stroške materiala sestavljajo stroški energije, nadomestnih delov, pisarniškega materiala, strokovne literature,  
stroški drobnega inventarja manjših vrednosti in drugi stroški materiala.  

Stroške storitev sestavljajo predvsem stroški vzdrževanja, najemnin, intelektualnih in osebnih storitev, 
bančnih in drugih transakcijskih stroškov, sejnin ter drugi stroški. 

Stroški vzdrževanja (866.547 evrov) vključujejo stroške vzdrževanja poslovnih prostorov, drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ter stroške tehnične podpore Microsoftovim 
programskim produktom in stroške vzdrževanja S.W.I.F.T omrežja. 

Najemnine (193.532 evrov) vključujejo stroške kratkoročnega najema poslovnih prostorov in opreme ter 
stroške najema Microsoftovih programskih produktov. Bančni in drugi transakcijski stroški (97.091 evrov) 
vključujejo predvsem stroške, ki jih obračunavajo SWIFT, Banka Slovenije in ECB. Stroški intelektualnih in 
osebnih storitev (869.492 evrov) zajemajo stroške storitev zunanjih izvajalcev v zvezi s prilagajanjem 
poslovanja stalno spreminjajočim se zakonskim, uredbenim in siceršnjim normativnim ter tržnim okvirom, 
ter takse in stroške nadzora Agencije za trg vrednostnih papirjev in Banke Slovenije, stroške revizijskih 
storitev, stroške odvetniških in notarskih storitev ter stroške izvajanja varnostnih in podobnih storitev za 
informacijski sistem KDD.  

Stroški sejnin (96.180 evrov) vključujejo plačila udeležbe na sejah ter plačila za opravljanje funkcije članom 
nadzornega sveta, članom komisij nadzornega sveta in članom odbora uporabnikov. 
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Stroški drugih storitev (75.218 evrov) zajemajo predvsem stroške storitev GLEIF v zvezi z dodeljevanjem 
in vzdrževanjem LEI (35.388 evrov), stroške študentskega servisa ter druge stroške, ki jih ni mogoče 
razvrstiti v nobeno od prej navedenih kategorij. 

5.2.5 Stroški dela  4.120.676 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 delodajalca.   

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 2020, izračunano iz opravljenih delovnih ur, je 61,84  (v letu 2019: 
62,35), struktura po skupinah glede na izobrazbo je naslednja: 

Stopnja strokovne izobrazbe / Število zaposlenih 2020 2019 

   
Magisterij znanosti 6,00 6,00 

Visoka strokovna izobrazba 29,00 29,00 

Višja strokovna izobrazba 3,00 3,00 

Srednja strokovna izobrazba 24,00 24,00 

Nižja oziroma poklicna strokovna izobrazba 2,00 2,00  
  Skupaj  64,00 64,00 

5.2.6 Odpisi vrednosti 806.026 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Amortizacija 772.576 760.904 

  Amortizacija lastnih sredstev 574.993 585.606 
     Poslovni prostori 149.145 149.145 

     Druga opredmetena osnovna sredstva 282.699 297.348 

     CRVP in T2S 113.995 113.995 

     Druga programska oprema 29.153 25.117 

  Amortizacija pravic do uporabe sredstev 197.583 175.298 

     Pravice do uporabe poslovnih prostorov 68.957 67.503 

     Pravice do uporabe opreme 128.626 107.795 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 33.450 57.368 

   Pri neopredmetenih sr. in opredmetenih osnovnih sr. 0 200 

   Pri obratnih sredstvih 33.450 57.167    

Skupaj  806.026 818.271 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih so v letu 2020 oblikovani popravki vrednosti 
dvomljivih in spornih terjatev do kupcev. 

5.2.7 Drugi poslovni odhodki   47.752 EUR 

Drugi poslovni odhodki so v glavnem stroški članarin, predvsem tujim interesnim združenjem, in 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
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5.2.8 Finančni odhodki 79.132 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 12.380 13.011 

Drugi finančni odhodki 66.752 56.102    

Skupaj  79.132 69.113 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so obresti od obveznosti za najeme. 

Druge finančne odhodke sestavljajo predvsem negativne obresti, ki jih je Banka Slovenije obračunala KDD 
za denarna sredstva na računih pri Banki Slovenije po obrestni meri za mejne depozite Evrosistema, in sicer 
za lastna denarna sredstva (32.697 evrov) in za denarna sredstva na fiduciarnih računih (28.633 evrov). Med 
druge finančne odhodke so vključene tudi obresti v zvezi z rezervacijami za pozaposlitvene zaslužke (5.395 
evrov).  

5.2.9 Davek iz dobička in odloženi davek 452.500 EUR 

5.2.9.1 Obračunani  davek 453.279 EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Dobiček pred obdavčitvijo 2.436.976 2.592.268 

Davčne olajšave in pribitki -51.298 110.994 

   Davčne olajšave za naložbe -154.278 -48.987 

   Davčne olajšave za donacije ipd. -13.500 -8.000 

   Davčni pribitki 222.021 275.527 

   Davčni odbitki -105.542 -107.546 

Davčna osnova 2.385.677 2.703.262 

Davčna stopnja 19,0 % 19,0 %    

Obračunani davek 453.279 513.620 

Davčne pribitke sestavljajo davčno nepriznani odhodki in zneski začasno nepriznanih odhodkov 
(prevrednotenje terjatev, rezervacije, amortizacija), ki bodo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev davčno 
priznani v naslednjih letih.  

Davčne odbitke sestavljajo v preteklih letih začasno nepriznani odhodki in aktuarske izgube (prevrednotenje 
terjatev, amortizacija, rezervacije).  

Uprava družbe ravna pri obračunavanju davkov 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. 

5.2.9.2 Odloženi davek  -778 EUR 

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

(v EUR) 2020 2019 

   
Učinek pobotanega povečanja/zmanjšanja odloženih terjatev za davek -778 -8.991 

Rezervacije  -2.862 -3.628 

Prevrednotenje terjatev 5.325 -1.538 

Amortizacija -3.241 -3.826    

Skupni učinek odloženih davkov na davek od dohodka -778 -8.991 
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5.2.9.3 Stopnje obdavčitve  

Razmerje med odhodki za davek ter poslovnim izidom pred obdavčitvijo:  

 2020 2019 

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

     
Dobiček pred obdavčitvijo - 2.436.976 - 2.592.268 

Sprememba prenesenega dobička - -640 - 0      
Skupaj - 2.436.336 - 2.592.268      
Obračunani davek - davčna obveznost 18,6 453.279 19,8 513.620 

Odloženi davek 0,0 -778 -0,3 -8.991      

Skupaj odhodek za davek 18,6 452.500 19,5 504.629 

5.2.10 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.984.475  EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Dobiček iz poslovanja 2.520.062 2.667.700 

Izguba iz financiranja -77.812 -62.498 

Izguba iz drugih dejavnosti -5.274 -12.934 

Celotni dobiček 2.436.976 2.592.268 

Davek iz dobička 453.279 513.620 

Odloženi davki -778 -8.991 

Davek skupaj 452.500 504.629    

Skupaj 1.984.475 2.087.640 

5.2.11 Celotni vseobsegajoči donos  1.952.338  EUR 

(v EUR) 2020 2019 

   
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.984.475 2.087.640 

Drugi vseobsegajoči donos v obdobju -32.137 -58.762 

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo -1.272 -851 
Vpliv odloženih davkov 242 162 
Učinek spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev -1.031 -689 
Aktuarski presežek/primanjkljaj -34.202 -64.169 
Vpliv odloženih davkov 3.095 6.096 
Učinek spremembe aktuarskih razlik -31.106 -58.073    

Skupaj 1.952.338 2.028.877 

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 manjši kot v prejšnjem obračunskem obdobju  zaradi manjšega čistega 
poslovnega izida poslovnega leta. 
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5.3 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA DENARNIH TOKOV 

 

(v EUR)   2020 2019 

    
Denarni izid pri poslovanju  2.725.962 3.053.872     
Dobljene obresti in deleži v dobičku  416 598 

Denarni izid pri investicijah v OOS in NS  -501.180 -303.166 

Denarni izid pri finančnih naložbah   10.100 12.176 

Denarni izid pri investiranju  -490.664 -290.393     

Denarni izid pri poslovanju in investiranju   2.235.298 2.763.479     
Odplačila finančnih obveznosti  -175.384 -148.763 

Plačila obresti od finančnih obveznosti  -12.360 -12.677 

Odkup lastnih delnic  0 -1.193.822 

Izplačilo dividend  -1.252.000 -1.565.000 

Denarni izid pri financiranju   -1.439.744 -2.920.262     

Sprememba denarnih sredstev   795.554 -156.783 

KDD je v letu 2020 realizirala 2.736.478  evrov neto denarnega toka  iz poslovanja, prejetih obresti in 
finančnih naložb. Za investicije v neopredmetena sredstva in opredmetena dolgoročna sredstva, izplačila 
dividend  ter plačila finančnih obveznosti iz najemov je porabila 1.940.924 evrov; denarna sredstva so se v 
primerjavi s preteklim letom povečala za 795.554 evrov. 

Druge spremembe na strani investiranja in financiranja brez posredovanja denarnih sredstev ob pripoznanju 
se nanašajo na opredmetena sredstva v najemu (povečanje sredstev v letu 2020 za 55.865 evrov, povečanje 
finančnih obveznosti za 55.577 evrov in povečanje obveznosti oziroma vračunanih stroškov za začetne 
stroške najema za 288 evrov).     
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6 RAČUNOVODSKI KAZALNIKI POSLOVANJA 

  2020 2019 

   
delež lastniškega financiranja  85,0 % 83,6 % 

kapital / obveznosti do virov sredstev 
  

   

delež dolgoročnega financiranja 95,6 % 94,8 % 

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

  

   

delež osnovnih sredstev v sredstvih 25,0 % 27,6 % 

(neopredmetena sredstva +                                                                        
opredmetena osnovna sredstva po knjigovodski vrednosti) / sredstva 

  

 
  

delež finančnih naložb v sredstvih 0,7 % 0,8 % 

(dolgoročne finančne naložbe + kratkoročne finančne naložbe) / sredstva 
  

 
  

delež dolgoročnih sredstev v sredstvih 26,9 % 29,7 % 

(neopredmetena sredstva + opredmetena osnovna sredstva + dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve + dolgoročne finančne naložbe  / sredstva 

  

   

koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev  3,401 3,025 

kapital / (neopredmetena sredstva +                                                            
opredmetena osnovna sredstva po knjigovodski vrednosti) 

  

   

koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev  3,158 2,816 

kapital /dolgoročna sredstva 
  

   

koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)  14,317 11,442 

denarna sredstva / kratkoročne  obveznosti 
  

   

koeficient pospešene pokritosti                                                                       
kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)  

17,296 14,059 

(denarna sredstva + kratkoročne terjatve) / kratkoročne obveznosti 
  

 
  

kratkoročni koeficient 17,309 14,075 

kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti 
  

   

koeficient gospodarnosti poslovanja  1,334 1,349 

poslovni prihodki / poslovni odhodki 
  

   

čista donosnost kapitala 0,192 0,170 

čisti poslovni izid obračunskega obdobja /                                                       
povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida obračunskega obdobja)     
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7 DRUGA RAZKRITJA 

7.1 VODENJE IN ZASTOPANJE DRUŽBE 

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

Člana uprave: 

Tomaž Boris Šnuderl, predsednik uprave 
Davor Pavić, član uprave  

Člani nadzornega sveta: 
 
Janez Jelovšek, predsednik do 5. 10. 2020 
Srečko Kenda, namestnik predsednika 
Branka Remškar 
Leon Klemše 
Rok Šketa   

7.2 PREJEMKI PO SKUPINAH OSEB  

Prejemki, ki so jih za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu prejeli člani poslovodstva, drugi delavci 
družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, in člani nadzornega 
sveta (3. točka 3. odstavka 69. člena ZGD-1): 

 

Skupina oseb       
    

(v EUR) 

        
Uprava       584.254 

Nadzorni svet       78.531 

Zaposleni na podlagi pogodbe, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe   518.761 
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8 POTENCIALNE OBVEZNOSTI 

Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno razkrite in zajete v bilanci stanja na dan 
31. 12. 2020. 

 

9 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 2020. 

Sprejem novele ZGD-1K v februarju 2021 ne vpliva na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih 
izkazov za leto 2020. Ocenjujemo namreč, da bo vpliv uveljavitve novele ZGD-1K, ki prenaša zahteve 
Direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev (SRD II), zaradi prevladujočega modela 
neposrednega imetništva delnic v Sloveniji bistveno manjši, kot bo vpliv direktive v državah, ki imajo 
prevladujoč model posrednega imetništva delnic. 

Pojav koronavirusa zaradi dejavnosti KDD ne vpliva neposredno na njeno poslovanje, posrednega vpliva 
njegovega pojava preko finančnih trgov v prihodnje pa  do sestavitve teh računovodskih izkazov še ni bilo 
zaznati in zato tudi ni bilo mogoče oceniti. 

Z  ustrezno organizacijo dela KDD zagotavlja nemoteno izvajanje vseh poslovnih procesov in se zaenkrat 
ne srečuje s problemom zagotavljanja likvidnih denarnih sredstev. 

 

Kraj in datum odobritve letnega poročila: 

Ljubljana,  11. 3. 2021 

 

Član uprave       Predsednik uprave 

Davor Pavić       Tomaž Boris Šnuderl 
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