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•  Ëisti poslovni izid konec leta 

2005 je 15,3 milijarde tolarjev

•  izplaËilo v blagajno ZPIZ v viπini 

6,375 milijarde tolarjev konec leta 

2005 Ë tako je Kapitalska druæba, 

d.d. v blagajno ZPIZ vplaËala 

skupaj æe 52,5 milijarde tolarjev

•   vrednost dolgoroËnih finanËnih 

naloæb je ob koncu leta 2005 

dosegla 260,3 milijarde tolarjev

•  kapitalska druæba, d.d. je leta 

2005 v celoti prodala skupaj 

34 gospodarskih druæb

•  πtevilo zavarovancev v 

pokojninskih skladih je konec 

leta 2005 doseglo 268.152

•  prihodki iz naslova upravljanja 

skladov za leto 2005 v viπini 

1,8 milijarde tolarjev È 

poveËanje za 13 odstotkov 

v primerjavi z letom 2004

•  πtevilo zaposlenih konec 

leta 2005 je 102

Poudarki v poslovanju 

leta 2005
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Sploπni	podatki

Podjetje

Firma: kapitalska druæba pokojninskega in invalidskega zava-

rovanja, d.d.

Skrajπana firma: kapitalska druæba, d.d.

Firma v angleπkem jeziku: pension fund management

Sedeæ: dunajska cesta 119, ljubljana

MatiËna πtevilka: 5986010

DavËna πtevilka: 5909�9�7

Vpis v sodni register: okroæno sodiπËe v ljubljani, vloæna πt.: 

1/�87�9/00

Lastniπka	sestava

na podlagi Ëetrtega odstavka �4�. Ëlena zakona o pokojnin-

skem in invalidskem zavarovanju (ur. list rs, πt. 104/�005 − 

uradno preËiπËeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zpiz-1) je 

edini ustanovitelj in delniËar kapitalske druæbe, d.d. republika 

slovenija. osnovni kapital druæbe v viπini 7�.045.000.000,00 

tolarjev je razdeljen na 7�0.450 delnic z nominalno vrednostjo 

100.000 tolarjev.

Dejavnosti	druæbe

dejavnosti kapitalske druæbe, d.d. so doloËene z zpiz-1 in s 

statutom druæbe. 

skladno z �44. Ëlenom zpiz-1 opravlja kapitalska druæba, d.d. 

naslednje dejavnosti:

·  upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi papirji in drugi-

mi sredstvi, pridobljenimi v postopku lastninskega preobli-

kovanja podjetij,

·  upravljanje prvega pokojninskega sklada v skladu z zako-

nom, ki ureja prvi pokojninski sklad,

·  upravljanje sklada obveznega dodatnega zavarovanja 

skladno z zpiz-1,

· upravljanje vzajemnih pokojninskih skladov po zpiz-1.

kapitalska druæba, d.d. opravlja tudi druge dejavnosti, pove-

zane z upravljanjem premoæenja, in storitve, povezane s pod-

poro upravljanju premoæenja.

po statutu kapitalska druæba, d.d. skladno z namenom opravlja 

naslednje dejavnosti:

��.1�0  izdajanje revij in periodike 

65.��0  drugo finanËno posredniπtvo, d.d. 

66.0�0 dejavnost pokojninskih skladov

67.�00  pomoæne dejavnosti v zavarovalniπtvu in pokojninskih 

skladih

70.1�0 trgovanje z lastnimi nepremiËninami

70.�00 dajanje lastnih nepremiËnin v najem

7�.��0 oskrba z raËunalniπkimi programi in svetovanje

7�.�00 obdelava podatkov

7�.400 omreæne podatkovne storitve

7�.600 druge raËunalniπke dejavnosti

74.1�0  raËunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, 

davËno svetovanje (razen revizijskih dejavnosti)

74.1�0 raziskovanje trga in javnega mnenja

74.140 podjetniπko in poslovno svetovanje

74.150 dejavnost holdingov

80.4��  drugo izobraæevanje, izpopolnjevanje in usposablja-

nje, d.n.

Sploπna predstavitev 
Kapitalske druæbe, d.d.
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Organi	druæbe

kapitalsko druæbo, d.d. je od 1. januarja do ��. marca �005 

vodila triËlanska uprava v sestavi: 

· borut jamnik, predsednik uprave, 

· mag. helena beπter, Ëlanica uprave, 

· mag. tomaæ kuntariË, Ëlan uprave.

od ��. marca �005 je kapitalsko druæbo, d.d. vodila triËlanska 

uprava v sestavi:

· tomaæ toplak, predsednik uprave, 

· mag. mateja boæiË, Ëlanica uprave, 

· mag. helena beπter, Ëlanica uprave.

nadzorni svet kapitalske druæbe, d.d. je od 1. januarja do 6. ja-

nuarja �005 deloval v naslednji sestavi:

· mag. mirko kaluæa, predsednik

· mag. sonja bukovec

· boæa kovaË

· dr. maja makovec brenËiË

· dr. slaven miÊkoviÊ 

· mojca osolnik

· miloπ pavlica

· dr. franc pernek

· zdravko praznik

od 7. januarja �005 je nadzorni svet kapitalske druæbe, d.d. 

deloval v naslednji sestavi:

· mag. andrijana starina kosem, predsednica

· dr. edo pirkmajer 

· anton ©tihec 

· ljubo ænidar  

· oskar kocijan 

· ciril pucko 

· jani kavtiËnik

· boris gaberπËik 

· dr. franc pernek

skupπËino kapitalske druæbe, d.d. so v letu �005 sestavljali 

naslednji Ëlani:

· dr. gregor gomiπËek, predsednik

· ervin buæan

· mag. matjaæ janπa

· dragica jazbec 

· joæe jeraj 

· davorin kranjc (do �7. maja �005)

· rado likar 

· dr. miÊo mrkaiÊ (do �1. avgusta �005)

· mateja perger 

· mag. marko pogaËnik

· anton rous

· marjan senica

· nada skuk 

· drago ©iftar

· bogomir ©piletiË

· mag. joæe seËnik (od 1. septembra �005)

· branko simonoviË (od 1. septembra �005)

vlada republike slovenije je na podlagi 4. odstavka �46. Ële-

na zpiz-1 dne 1. septembra �005 za Ëlana skupπËine kapital-

ske druæbe, d.d. namesto davorina kranjca imenovala mag. 

joæeta seËnika, namesto dr. miÊa mrkaiÊa pa branka simo-

noviËa.
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v poslovnem letu �005 je kapitalska druæba, d.d. nadaljevala 

konsolidacijo osnovnega premoæenja, pri Ëemer je sledila 

strateπkemu cilju umika dræave iz posrednega lastniπtva v 

gospodarskih druæbah. z doseæenimi poslovnimi rezultati 

kapitalska druæba, d.d. dokazuje uspeπno poslovanje, ma-

ksimiranje donosnosti premoæenja in uËinkovito upravljanje 

pokojninskih skladov z najveË zavarovanci v sloveniji.

uspeπnost poslovanja je razvidna iz poslovnih rezultatov 

kapitalske druæbe, d.d. za leto �005, ki ne zaostajajo za na-

Ërtovanimi, ampak jih celo presegajo. kapitalska druæba, 

d.d. se je umikala iz podjetij, ki ne omogoËajo uËinkovitega 

dolgoroËnega lastniπtva, bodisi zato, ker so lastniπko æe 

konsolidirana, bodisi zato, ker je bil umik zaradi poslovnega 

poloæaja podjetja v danem trenutku najbolj optimalen. 

kapitalska druæba, d.d. je v nekaterih podjetjih svoj poloæaj 

tudi okrepila − predvsem v povezavi z menjavami lastniπtva 

v gospodarskih druæbah s slovensko odπkodninsko druæbo, 

d.d. s tem je kapitalska druæba, d.d. nadaljevala sistematiËne 

poslovne spremembe in prizadevanja za uËinkovito obvla-

dovanje poslovnih procesov ter vpeljevala tudi spremembe 

na organizacijskem podroËju. prav tako je bilo v letu �005 

zastavljenih in uspeπno izvedenih veË poslovno-informacijskih 

projektov. pomembna aktivnost v poslovnem letu �005 je 

bila tudi priprava dokumenta z naslovom dolgoroËni naËrt 

razvoja kapitalske druæbe, d.d., saj je uspeπnost poslovanja 

v prihodnosti odvisna od strateπkega razvoja in izpolnjevanja 

operativnih poslovnih procesov, pri Ëemer so strateπke 

usmeritve temelj za vzpostavitev poslovne, funkcijske in 

korporativne strategije. vse navedene aktivnosti so sodile v 

naËrtovan in z letnim, poslovnim naËrtom doloËen cilj nadalj-

nje konsolidacije osnovnega premoæenja kapitalske druæbe, 

d.d. in poslediËno πe uËinkovitejπega upravljanja. dobri po-

slovni rezultati to potrjujejo. 

sredstva, pridobljena od prodaje podjetij, je kapitalska 

druæba, d.d. skladno s svojo poslovno politiko nalagala v 

dolæniπke in lastniπke vrednostne papirje na domaËem in na 

tujih trgih. tako je utrjevala svoj poloæaj portfeljskega vlaga-

telja, ki se z namenom razprπitve tveganj in maksimiranja 

donosnosti premoæenja usmerja tudi v globalno poslovanje. 

rezultati in kazalci poslovanja dokazujejo, da je politika upra-

vljanja premoæenja zaËrtana v pravi smeri. prav tako je kapi-

talska druæba, d.d. uresniËevala svoje temeljno poslanstvo, 

to je zagotavljanje dodatnih sredstev za financiranje obve-

znega pokojninskega zavarovanja. 

uspeπno je bilo tudi poslovanje na podroËju vzajemnih po-

kojninskih skladov. v letu �005 se je nadaljevalo uspeπno 

poslovanje zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za 

javne usluæbence, ki je zaËel poslovati pred letom dni. prav 

tako uspeπno se je nadaljevalo v letu �004 priËeto izplaËe-

vanje rent prvega pokojninskega sklada. na obeh podroËjih 

se je poslovanje utrdilo, poslovni procesi pa izboljπali, zlasti 

s pomoËjo nadaljnjega razvoja informacijske podpore. ka-

pitalska druæba, d.d. je πe vedno najveËja izplaËevalka rent 

v sloveniji in daleË najveËja izvajalka dodatnega pokojnin-

skega zavarovanja. v ta namen vodi prek �65 tisoË osebnih 

raËunov, na podroËju plaËevanja premij pa je povezana s 

prek �.�00 delodajalci − zavezanci za plaËilo. sredstva v 

upravljanju so decembra �005 presegla pol milijarde evrov. 

uspeπno delo zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada 

za javne usluæbence in kapitalskega vzajemnega pokojnin-

skega sklada je bilo preverjeno in tudi potrjeno prek odborov 

skladov, ki so o upravljanju sredstev dodatnih pokojninskih 

zavarovanj in o kapitalski druæbi, d.d. kot upravljavki izrekli 

pohvalno staliπËe. 

PoroËilo uprave
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kapitalska druæba, d.d. je v letu �005 utrdila svoj poloæaj uve-

ljavljene upravljavke premoæenja in poloæaj najveËje izvajalke 

pokojninskih zavarovanj. dosedanje uspeπno delo zavezu-

je k dobrim rezultatom tudi za vnaprej, obenem pa zahte-

va doloËene statusno−organizacijske spremembe, ki bodo 

prilagojene zahtevam zunanjega okolja in bodo omogoËale 

izkoriπËanje poslovnih priloænosti, ki jih ponujata slovenski in 

πirπi finanËni prostor. kapitalska druæba, d.d. bo z znanjem in 

izkuπnjami vseh zaposlenih intenzivno spremljala spremem-

be v poslovnem okolju in se jim aktivno prilagajala, saj je le 

to temelj za ohranjanje konkurenËne prednosti in za dosego 

naËrtovanih ciljev.

Tomaæ Toplak, predsednik uprave mag. Mateja BoæiË, Ëlanica uprave mag. Helena Beπter, Ëlanica uprave
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na podlagi doloËil �8�. Ëlena zakona o gospodarskih druæ-

bah (zgd-1)* nadzorni svet kapitalske druæbe pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, d.d. skupπËini druæbe podaja na-

slednje poroËilo.

a) poroËilo nadzornega sveta o naËinu in obsegu preverjanja 

vodenja druæbe med poslovnim letom

nadzorni svet kapitalske druæbe pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d.d. (v nadaljnjem besedilu: kapitalska druæba, 

d.d.), ki je spremljal vodenje druæbe v poslovnem letu �005 

v sestavi: mag. andrijana starina kosem (predsednica), dr. 

edo pirkmajer (namestnik predsednice), anton ©tihec, ljubo 

ænidar, oskar kocijan, ciril pucko, jani kavtiËnik, dr. boris 

gaberπËik in dr. franc pernek, je bil  imenovan s sklepom 

vlade republike slovenije, πt. 118-�/�005, z dne 6. januarja 

�005.

v poslovnem letu �005 se je nadzorni svet sestal na devetih 

rednih sejah, na katerih je obravnaval naslednje teme in 

vpraπanja:

1.  nadzorni svet je na svoji 86. seji, dne �4. maja �005, potrdil 

letno poroËilo kapitalske druæbe, d.d. za poslovno leto �004 in 

se seznanil s poroËilom o delu oddelka za notranjo revizijo za 

leto �004. na prejπnji seji, dne 15. aprila �005, se je nadzorni 

svet seznanil æe z nerevidiranim letnim poroËilom. na 87. 

seji, dne �8. junija �005, pa se je seznanil tudi z revidiranimi  

letnimi poroËili skladov (za leto �004), ki jih upravlja kapitalska 

druæba, d.d.

�.  uresniËevanje poslovnega in finanËnega naËrta je nadzorni 

svet spremljal z obravnavo poroËil uprave o poslovanju v 

obdobju januar−marec �005, v obdobju januar−junij �005 in 

v obdobju januar−september �005. poleg tega se je nadzorni 

svet seznanil tudi s polletnim poroËilom o delu oddelka za 

notranjo revizijo v obdobju januar−junij �005, ki ga je sprejela 

uprava. 

�.  spremljanje poslovanja je zajemalo tako spremljanje 

poslovanja kapitalske druæbe, d.d. z osnovnim premoæenjem 

kakor tudi spremljanje razvoja in izvajanja dodatnega pokoj-

ninskega zavarovanja v okviru pokojninskih skladov (prvi po-

kojninski sklad republike slovenije − pps, sklad obveznega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja − sodpz, kapitalski 

vzajemni pokojninski sklad − kvps, zaprti vzajemni pokoj-

ninski sklad za javne usluæbence − zvpsju, kritni sklad 

prvega pokojninskega sklada − ks pps), ki jih upravlja kapi-

talska druæba, d.d. nadzorni svet je posebno pozornost 

namenil poslovanju pps v letu �005.

4.  redna oblika spremljanja in nadzorovanja poslovanja je 

bilo tudi tekoËe seznanjanje s stanjem in spremembami na 

podroËju pomembnejπih  naloæb, in sicer na podlagi rednih 

poroËil uprave o gibanju pomembnejπih naloæb. nadzorni svet 

se je posebej seznanil z aktivnostmi kapitalske druæbe, d.d. 

v zvezi z upravljanjem naloæb v druæbah iskra, d.d., primorje, 

d.d. in paloma, d.d. ter je upravi naloæil aktivno upravljanje 

naloæbe v druæbi kompas mts, d.d.

nadzorni svet se je seznanil tudi s postopki v zvezi z upra-

PoroËilo nadzornega sveta

opomba:
* dræavni zbor je aprila �006 sprejel nov zakon o gospodarskih druæbah (zgd-1), ki je bil 
objavljen v ur. listu rs, πt. 4�/�006, dne 19. aprila �006, veljati pa je zaËel dne 4. maja 
�006. v Ëasu priprave letnega poroËila, to je do �1. marca �006,  je torej veljal zakon o 
gospodarskih druæbah (ur. list rs, πt. �0/9� s spremembami in dopolnitvami: zgd), zato 

se besedilo letnega poroËila sklicuje na Ëlene zgd. na podlagi prvega odstavka 70�. Ëlena 
zgd-1 se za sestavo letnega poroËila za poslovno leto �005 uporabljajo doloËbe zgd. v 
Ëasu obravnave letnega poroËila s strani nadzornega sveta druæbe pa je æe veljal nov zakon 
o gospodarskih druæbah (zgd-1), zato se poroËilo sklicuje na doloËila oziroma Ëlene zgd-1.
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vljanjem gospodarskih druæb in s postopki pri nakupu in 

prodaji finanËnih naloæb kapitalske druæbe, d.d.

5.  v letu �005 je nadzorni svet skladno s statutarnimi poobla-

stili obravnaval in podal soglasje k spremembam in dopolni-

tvam pravilnika o notranji organizaciji kapitalske druæbe, d.d., 

sprejel pa je tudi nov poslovnik o delu nadzornega sveta.

6.  nadzorni svet je spremljal tudi pripravo novega dolgo-

roËnega naËrta razvoja kapitalske druæbe, d.d. v ta namen se 

je æe na zaËetku leta seznanil z izhodiπËi dolgoroËne strategije, 

ob koncu leta pa je, skladno s statutarnimi pooblastili, podal 

pozitivno mnenje k dolgoroËnemu naËrtu razvoja kapitalske 

druæbe, d.d. 

7.  nadzorni svet je obravnaval menjavo finanËnih naloæb med 

slovensko odπkodninsko druæbo, d.d. in kapitalsko druæbo, 

d.d., ki bo pripomogla k racionalizaciji in optimizaciji portfeljev 

obeh druæb. soglaπal je tudi s predlogom javne prodaje delnic 

in deleæev gospodarskih druæb v lasti kapitalske druæbe, d.d., 

ki se je izvedla z javno objavo vabila k dajanju ponudb.

8.  uprava kapitalske druæbe, d.d. mora skladno z doloËili 

statuta pridobiti soglasje nadzornega sveta za vse posle na-

kupa in prodaje vrednostnih papirjev, katerih vrednost pri 

posameznem poslu presega 7�0 milijonov tolarjev. tako je 

nadzorni svet v letu �005 obravnaval in podal soglasje k: 

·   prodaji delnic druæbe kolinska, d.d.,

·   prodaji delnic druæbe holding imv, d.d., 

·   prodaji delnic druæbe poslovni sistem mercator, d.d.,

·   nakupu delnic druæbe terme »ateæ, d.d., 

·   prodaji delnic druæbe droga kolinska, d.d., 

·   prodaji delnic druæbe belinka holding, d.d.,

·   nakupu delnic druæbe gorenje, d.d. od dosedanjega delni-

Ëarja slovenske odπkodninske druæbe, d.d.

9.  nadzorni svet se je na zaËetku leta, na 84. seji, dne 14. 

februarja �005, seznanil in soglaπal s predlogom sporazumnega 

prenehanja mandata predsedniku uprave borutu jamniku in 

Ëlanu uprave mag. tomaæu kuntariËu. na podlagi pooblastila 

skupπËine kapitalske druæbe, d.d. je nadzorni svet izvedel 

postopek javnega razpisa za imenovanje novega predsednika 

in Ëlana uprave.

10. na svoji predzadnji seji je nadzorni svet podal soglasje k 

poslovnemu naËrtu kapitalske druæbe, d.d. za poslovno leto 

�006 in pozitivno mnenje k finanËnemu naËrtu za poslovno 

leto �006. podal je tudi soglasje k letnemu programu dela 

oddelka za notranjo revizijo za poslovno leto �006.

na podlagi opisanega tekoËega spremljanja in nadziranja 

poslovanja in vodenja kapitalske druæbe, d.d. med poslovnim 

letom ter na podlagi pregleda letnega poroËila, ki ga je 

sestavila in predloæila uprava, nadzorni svet ocenjuje, da letno 

poroËilo in v njem vsebovana razkritja prikazujejo dejansko 

stanje in poloæaj kapitalske druæbe, d.d. nadzorni svet tudi 

ocenjuje, da je uprava kapitalske druæbe, d.d. v poslovnem 

letu �005 uspeπno in korektno vodila posle druæbe.

b) staliπËe nadzornega sveta do revizijskega poroËila
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nadzorni svet je na podlagi drugega odstavka �8�. Ëlena 

zgd-1 pregledal in obravnaval revizorjevo poroËilo o reviziji 

raËunovodskih izkazov kapitalske druæbe, d.d. za leto �005, 

ki jo je opravila revizijska druæba ernst & Young, d.o.o. iz 

ljubljane. nadzorni svet ugotavlja, da je revizor opravil svojo 

nalogo skladno z zakoni in pravili o revidiranju in mednarodnimi 

revizijskimi standardi. nadzorni svet k revizorjevemu poroËilu 

nima pripomb.

c) sklep o potrditvi letnega poroËila za leto �005

na podlagi doloËil �8�. Ëlena zakona o gospodarskih druæbah 

nadzorni svet potrjuje letno poroËilo kapitalske druæbe pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. za leto �005.

Ë) predlog o uporabi bilanËnega dobiËka za leto �005

kapitalska druæba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

d.d. v poslovnem letu �005 izkazuje 16.855.18�.786,66 tolarja 

bilanËnega dobiËka. nadzorni svet predlaga, da se bilanËni 

dobiËek v celoti razporedi v druge rezerve iz dobiËka.

d) predlog skupπËini o podelitvi razreπnice upravi in nadzor-

nemu svetu

na podlagi navedenega pod a), b) in c) v tem poroËilu nadzorni 

svet skupπËini kapitalske druæbe, d.d. predlaga, naj na podlagi 

doloËil �94. Ëlena zakona o gospodarskih druæbah sprejme 

sklep, na podlagi katerega se podeli upravi in nadzornemu 

svetu kapitalske druæbe, d.d. razreπnico za delo v poslovnem 

letu �005.

v ljubljani, ��. maja �006

mag. Andrijana Starina Kosem
predsednica nadzornega sveta
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Poslovno poroËilo
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v letu �005 je organizacijska struktura kapitalske druæbe, d.d. 

ostala nespremenjena. posledica zamenjave uprave druæbe 

se je pokazala v spremembi pristojnosti posameznih Ëlanov 

uprave do notranjih organizacijskih enot. 

slika 1 prikazuje organizacijsko shemo kapitalske druæbe, d.d. 

na dan �1. decembra �005 z oznaËenimi odnosi med upravo 

in oddelki kot osnovnimi notranjimi organizacijskimi enotami, 

ki izvajajo delovne naloge na posameznih zaokroæenih delov-

nih podroËjih.

v letu �005 je bilo sprejetih nekaj novih notranjih aktov, 

predvsem s podroËja varovanja informacij (pravilnik o varo-

vanju osebnih podatkov, poslovnik o delu foruma varovanja 

informacij), upravljanja pokojninskih skladov (navodilo o po-

stopkih izvajanja kontrol pri konverziji, navodilo o postopkih 

izraËuna zajamËene donosnosti za potrebe vzajemnih pokoj-

ninskih skladov) in naroËanja (postopkovnik o izvedbi javnih 

naroËil velike vrednosti). 

med pomembnejπimi akti s podroËja organizacije druæbe 

so bili spremenjeni poslovnik o delu nadzornega sveta, 

poslovnik o delu uprave in pravilnik o notranji organizaci-

ji kapitalske druæbe, d.d. posodobljeni so bili tudi notranji 

akti na kadrovskem podroËju (pravilnik o delovnih razmer-

jih, pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, metodologija 

za ugotavljanje zahtevnosti delovnih mest in njihovo vre-

dnotenje), na podroËju pooblastil (navodilo o pooblastilih 

in podpisovanju), varovanja informacij in poroËanja (pravil-

nik o varovanju poslovne skrivnosti, navodilo o eksternem 

in internem poroËanju oseb, ki so jim neposredno dostop-

ne notranje informacije), finanËnega poslovanja (navodilo 

o izvajanju plaËilnega prometa, navodilo o raËunovodenju 

kapitalske druæbe, d.d., navodilo o raËunovodenju kritne-

ga sklada pps), izvajanja rednega letnega popisa (navodilo 

o izvajanju rednega letnega popisa), naroËanja (navodilo 

o izvajanju javnih naroËil malih vrednosti) ter na podroËju 

uporabe osnovnih sredstev (navodilo o uporabi mobilnih 

telefonov). 

naËinu organizacije poslovnih procesov, planskim postavkam 

in dinamiki zaposlovanja sledijo tudi ustrezni poslovni procesi 

in procesi upravljanja druæbe. zato namenjamo veliko pozor-

nost nadaljnjemu razvoju poslovnih in upravljavskih procesov, 

sistemu delegiranja pristojnosti in poroËanja, sistemu poobla-

stil in odgovornosti, notranjemu krogotoku dokumentacije, 

komuniciranju navzven ter celovitemu obvladovanju vseh po-

slovnih procesov.  

PoroËanje	o	zaposlenih

na zaËetku leta �005 je bilo v kapitalski druæbi, d.d., skupaj 

s Ëlani uprave, 95 zaposlenih. ob koncu leta �005 se je 

πtevilo zaposlenih poveËalo na 10�, od Ëesar jih je bilo 99 

zaposlenih za nedoloËen Ëas, trije pa za doloËen Ëas, zaradi 

nadomeπËanja delavk na porodniπkem dopustu. zaposlovanje 

je potekalo postopoma, glede na potrebe delovnega procesa 

in skladno s finanËnim naËrtom druæbe.

na dan �1. decembra �005 je imelo 18 odstotkov zaposlenih 

podiplomsko izobrazbo, 46 odstotkov jih je imelo visokoπolsko 

izobrazbo, �6 odstotkov pa viπje- ali srednjeπolsko izobrazbo. 

podrobneje so podatki o πtevilu zaposlenih po izobrazbeni 

sestavi na dan �1. decembra �004 in �1. decembra �005 pri-

kazani v tabeli 1.

najveËje organizacijske enote druæbe na dan �1. decembra 

�005 so bili oddelek za naloæbe s 15 zaposlenimi ter oddelek 

za izvajanje pokojninskih zavarovanj in oddelek za træno komu-

niciranje in razvoj pokojninskih zavarovanj s po 14 zaposlenimi. 

podatki o πtevilu zaposlenih po organizacijskih enotah na dan 

�1. decembra �005 so prikazani v tabeli �.

obstojeËa delovna podroËja in razvoj novih poslovnih funkcij 

v druæbi smo tudi leta �005 nadgrajevali z razliËnimi oblikami 

izobraæevanja. to je bilo prilagojeno zahtevam posamiËnega 

Organizacija 
Kapitalske druæbe, d.d. 
v letu 2005
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delovnega mesta in posebnim podroËjem potrebnih znanj 

za vsakega zaposlenega. izobraæevanje je bilo usklajeno tudi 

z razvojno zastavljenimi nalogami kapitalske druæbe, d.d., 

pri Ëemer upoπtevamo zahteve delovnih mest in specifiËna 

podroËja potrebnih znanj posameznega zaposlenega. pora-

ba sredstev za izobraæevanje je bila v letu �005 v okviru na-

Ërtovane.

seminarji in teËaji v organizaciji zunanjih izvajalcev so najveËkrat 

povezani z informacijsko tehnologijo, raËunovodstvom, finan-

Ënim poslovanjem, kontrolingom, træenjem, tujimi jeziki, uprav-

ljanjem premoæenja, finanËnimi analizami, gospodarskim in 

zavarovalnim pravom, organizacijo poslovanja, projektnim in 

timskim vodenjem. 

poleg izobraæevanja, ki ga pripravljajo zunanji izvajalci, orga-

niziramo tudi notranje izobraæevanje, ki ga izvajajo zaposleni v 

kapitalski druæbi, d.d.

izobrazba

stanje
�1. 1�. �004

stanje
�1. 1�. �005 razlika

(1) (�) (�=�-1)

iX. stopnja 0 1 1

viii. stopnja 15 17 �

vii. stopnja 44 47 �

vi. stopnja � � 0

v. stopnja �1 �� 1

iv. stopnja � � 0

skupaj 95 10� 7

tabel a 1

©te vilo z aposlenih po izobr a zbeni sestavi

organizacijska enota stanje �1. 1�.  �005

uprava �

kabinet uprave 5

oddelek za analize 6

oddelek za informatiko in komunikacije 7

oddelek za izvajanje pokojninskih zavarovanj 14

oddelek za naloæbe 15

oddelek za notranjo revizijo �

pravni oddelek 6

oddelek za raËunovodstvo 1�

oddelek za sploπne in kadrovske zadeve 8

oddelek za træno komuniciranje in razvoj pokojninskih 
zavarovanj 14

oddelek za zakladniπtvo 10

skupaj 10�

tabel a �

©te vilo z aposlenih po organiz acijsk ih enotah na dan 

�1. decembr a  �005



�0



�1

oddelek za sploπne in kadrovske zadeve

oddelek za notranjo revizijo

oddelek za raËunovodstvo

oddelek za naloæbe

oddelek za zakladniπtvo oddelek za analizeoddelek za informatiko in komunikacije

oddelek za træno komuniciranje in razvoj
pokojninskih zavarovanj

pravni oddelekoddelek za izvajajnje pokojninskih zavarovanj

kabinet uprave

»lan	uprave »lan upravePredsednik uprave

slik a 1

organiz acijsk a struk tur a k apitalske 

druæbe, d.d. na dan �1. decembr a �005
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Poslovanje 
Kapitalske druæbe, d.d. 
v letu 2005

Makroekonomski okvir poslovanja

Inflacija	

v letu �005 se je inflacija πe naprej zniæevala. medletna rast cen 

æivljenjskih potrebπËin je dosegla �,� odstotka, kar je bilo 0,9 

odstotne toËke manj kot leta �004, ko je pomenila �,� odstotka. 

povpreËna letna inflacija je bila �,5-odstotna v letu �005 (�,6-

odstotna v letu �004). tudi vrednost maastrichtskega kriterija 

je decembra dosegla �,5 odstotka, tako da je slovenija konec 

leta �005 izpolnjevala tudi to merilo za prevzem evra.

v zaËetku leta �006 vladni urad za makroekonomske analize in 

razvoj priËakuje nadaljnje zniæevanje povpreËne inflacije. zaradi 

sezonskih nihanj cen in moænosti vnoviËnega naraπËanja cen 

nafte v naslednjih mesecih priËakujejo nihanje inflacije, zaradi 

Ëesar lahko v posameznem mesecu znova preseæe vrednost 

maastrichtskega kriterija. kljub temu dolgoroËno umirjanje 

inflacije in dosledno izvajanje makroekonomskih politik kaæe-

ta, da bo slovenija v predvidenem roku izpolnjevala vsa merila 

za prevzem evra na zaËetku leta �007. (slika �)

Bruto	domaËi	proizvod	

bruto domaËi proizvod (bdp) se je leta �005 realno poveËal 

za �,9 odstotka, gospodarska rast v zadnjem Ëetrtletju pa je 

bila �,7-odstotna. v tekoËih cenah je bdp leta �005 dosegel 

6.557,7 milijarde tolarjev, kar je 4,9 odstotka veË kot leta 

�004.

gospodarska rast v letu �005 je v glavnem temeljila na 

visoki rasti izvoza in umirjeni rasti uvoza. poslediËno je saldo 

menjave s tujino k �,9-odstotni gospodarski rasti prispeval 

�,� odstotne toËke. saldo menjave je pozitivno prispeval h 

gospodarski rasti v vseh Ëetrtletjih leta, vendar se je njegov 

pozitivni vpliv proti koncu leta precej zmanjπal.

rast domaËe porabe je bila leta �005 manjπa kot prejπnje 

leto. temeljni razlog za to je realno zmanjπanje bruto investicij. 

spremembe zalog so pri tem v vseh Ëetrtletjih leta �005 

zmanjπevale realno rast bdp, rast bruto investicij v osnovna 

sredstva pa se je πele v zadnjem Ëetrtletju obËutneje poveËala. 

nizka je bila zlasti rast investicij v stroje in opremo, investicije v 

gradbene objekte pa so se poveËale nekoliko bolj kot leta �004.

poraba gospodinjstev in poraba dræave sta se realno poveËali 

enako kot leta �004.

kar zadeva proizvodnjo, je h gospodarski rasti pozitivno prispe-

vala zlasti rast dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih, 

finanËnem posredniπtvu in poslovnih storitvah. (slika �)

Zaposlenost	in	plaËe

stopnja registrirane brezposelnosti je bila leta �005 v pov-

preËju 10,1-odstotna, kar je 0,5 odstotne toËke manj kot leta 

�004. stopnja registrirane brezposelnosti je do srede leta 

�005 upadala in je junija dosegla 9,8 odstotka, nato pa se je 

do konca leta dvignila na 10,� odstotka.

decembra �005 je bilo v sloveniji 81�.558 delovno aktivnih 

prebivalcev. njihovo πtevilo se je glede na december �004 

poveËalo za 0,8 odstotka. 

bruto plaËe v sloveniji so se v povpreËju poviπale za 4,8 

odstotka, neto plaËe pa za 6,1 odstotka v primerjavi z letom 

�004. povpreËna meseËna bruto plaËa je leta �005 pomenila 

�77.�79 tolarjev, povpreËna meseËna neto plaËa pa 176.�11 

tolarjev. 

Trg	denarja	

Obrestne	mere

obrestne mere poslovnih bank so se v letu �005 zniæale. 

izjema so bile obrestne mere, vezane na devizno klavzulo, 
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ki so se nekoliko zviπale. po podatkih banke slovenije so 

se povpreËne sporoËene aktivne nominalne obrestne mere 

za dolgoroËna tolarska posojila gospodarstvu v letu �005 v 

primerjavi z letom �004 zniæale za dve odstotni toËki, z 8,5 

odstotka na 6,5 odstotka.

nekoliko manjπi je bil upad povpreËnih sporoËenih pasivnih 

nominalnih obrestnih mer za tolarske depozite z zapadlostjo 

nad enim letom. obrestne mere so se leta �005 zniæale za 1,� 

odstotne toËke, s 4 odstotkov na �,7 odstotka. (slika 4)

Devizni	teËaj

povpreËni srednji teËaj banke slovenije je leta �005 znaπal 

��9,64 tolarja za evro, kar je enako doloËenemu centralnemu 

teËaju. teËaj evra je v letu �005 na medletni ravni upadel za 

0,1 odstotka  (v letu �004 pa je zrasel za 1,� odstotka). 

teËaj ameriπkega dolarja je v letu �005 zrasel, saj je leto zaËel 

pri vrednosti 176,�4 tolarja, konËal pa ga je 14,9 odstotka viπe, 

pri �0�,4� tolarja za dolar. (slika 5)

Trg	kapitala

Trg	lastniπkega	kapitala

slovenski borzni indeks (sbi �0) je v letu �005 izgubil 5,6 

odstotka vrednosti in je leto konËal pri vrednosti 4.6�0 toËk. 

upadanje teËajev delnic je posledica napovedi slabπih rezul-

tatov poslovanja in preusmeritve naloæb vlagateljev (predvsem 

vzajemnih skladov) na tuje trge. veliko negotovost med 

vlagatelji je povzroËalo tudi spreminjanje davËne zakonodaje.

v letu �005 je veËina pomembnejπih svetovnih borznih 

indeksov zaznala precej visoko rast v primerjavi z rastjo iz 

leta �004. izjema je bil indeks doW jones, ki je na koncu 

leta �005 izgubil 0,1 odstotka. najviπjo rast je dosegel 

japonski indeks nikkei, in sicer �9,9-odstotno. vrednost 

nemπkega borznega indeksa daX se je leta �005 okrepila 

za �6 odstotkov (medtem ko se je leta �004 poveËala za 7,� 

odstotka). (slika 6)

Trg	dolæniπkega	kapitala

borzni indeks obveznic (bio) je agregatni kazalec stanja na 

slovenskem trgu obveznic. vrednost indeksa bio se je leta 

�004 poveËala za 4,1 odstotka, leta �005 pa za 0,9 odstotka. 

v letu �005 je bilo prometa z obveznicami na ljubljanski borzi 

za 179,6 milijarde tolarjev, kar je pomenilo 58 odstotkov veË 

kot v letu �004.

tuji kriterijski indeks obveznic, denominiranih v evrih, iboXX 

euro index World Wide price overall pa je leta �005 pridobil 

le 0,4 odstotka vrednosti. (slika 7)
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slik a �

gibanje mese»nih in le tne stopnje r asti cen

æivl jenjskih potreb©»in v le tu �005 ( v %)

=− meseËna stopnja    − letna stopnja

vir: statistiËni urad republike slovenije

slik a �

gibanje medle tnih re alnih stopenj r asti bdp

 v le tu �005 ( v %)

vir: statistiËni urad republike slovenije
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slik a 4

gibanje povpre»nih sporo»enih nominalnih ban»nih 

dolgoro»nih obrestnih mer z a posojil a gospodarst vu

 in obrestnih mer z a ve z ane tol arske depozite

 nad 1 le to v le tu �005

− dolgoroËna posojila gospodarstvu    − vezani depoziti nad 1 leto

vir: banka slovenije

slik a 5

gibanje srednjega te»a ja banke slovenije

z a e vro in ameri©k i dol ar v le tu �005 ( v sit ) 

− eur    − usd    

vir: banka slovenije
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Dejavnosti na podroËju upravljanja naloæb

premoæenje kapitalske druæbe, d.d. zajema naloæbe v lastniπke 

in dolæniπke vrednostne papirje. s Ëasovnega vidika upravlja-

nja premoæenje delimo na dolgoroËne finanËne naloæbe ter 

kratkoroËne finanËne naloæbe, ki obsegajo kratkoroËni trgo-

valni portfelj in naloæbe z zapadlostjo ob izdaji do enega leta.

premoæenje lastniπkih dolgoroËnih finanËnih naloæb sestavlja-

jo delnice gospodarskih druæb, s katerimi se trguje na ljubljan-

ski borzi, delnice gospodarskih druæb, s katerimi se trguje na 

neorganiziranem trgu, deleæi v gospodarskih druæbah z ome-

jeno odgovornostjo in delnice tujih izdajateljev, s katerimi se 

trguje na razliËnih tujih borzah vrednostnih papirjev. 

dolæniπki del premoæenja sestavljajo obveznice republike 

slovenije, obveznice domaËih bank in podjetij, potrdila o 

banËni vlogi, zakladne menice slovenskega ministrstva za 

finance, banËni depoziti ter dolæniπki vrednostni papirji tujih 

izdajateljev.    

kratkoroËni trgovalni portfelj je namenjen za ustvarjanje kapi-

talskih dobiËkov na podlagi dnevnega trgovanja z likvidnimi 

vrednostnimi papirji. premoæenje sestavljajo predvsem delni-

ce, s katerimi se trguje na ljubljanski borzi, ter delnice tujih 

izdajateljev, s katerimi se trguje na razliËnih tujih borzah vred-

nostnih papirjev.

DolgoroËne	finanËne	naloæbe

dolgoroËne finanËne naloæbe kapitalske druæbe, d.d. zaje-

majo razliËne vrste naloæb, med katerimi vrednostno najveËji, 

84,1-odstotni deleæ, pomenijo naloæbe v lastniπke vrednostne 

papirje. njihov deleæ se je leta �005 glede na prejπnje leto 

zmanjπal za �,6 odstotne toËke, kar je posledica izvrπenih 

prodaj domaËih gospodarskih druæb in zniæanja teËajev delnic, 

s katerimi se trguje na ljubljanski borzi. te delnice sestavljajo 

5�,6 odstotka vseh dolgoroËnih finanËnih naloæb, delnice 

gospodarskih druæb, s katerimi se ne trguje na organiziranem 

trgu, pomenijo ��,4 odstotka, deleæi 1,1 odstotka, lastniπki 

vrednostni papirji tujih izdajateljev pa 7 odstotkov vseh 

dolgoroËnih finanËnih naloæb, kar je enkrat veË kot ob 

koncu leta �004. naloæbe v dolæniπke vrednostne papirje in 

depozite pomenijo skupaj 15,9 odstotka vseh dolgoroËnih 

finanËnih naloæb (�,6 odstotne toËke veË kot leto prej), od tega 

obveznice slovenskih izdajateljev 10,1 odstotka, obveznice 

tujih izdajateljev 5,� odstotka, banËni depoziti pa 0,5 odstotka. 

(slika 8)

upravljanje premoæenja tujih vrednostnih papirjev je teklo skla-

dno s strategijo investicijskega upravljanja sredstev kapitalske 

druæbe, d.d. v tujini. vrednost portfelja tujih vrednostnih 

papirjev je ob koncu leta �005 dosegla �1,8 milijarde tolarjev. 

to je 6�,5 odstotka veË kot ob koncu leta �004 in obenem 

skladno z naËrtovanim poveËanjem zemljepisne razprπitve 

finanËnih naloæb. (slika 9)

v sestavi portfelja dolgoroËnih tujih vrednostnih papirjev se 

je deleæ lastniπkih naloæb (delnic in investicijskih skladov) ko-

nec leta �005 v primerjavi z zaËetkom leta poveËal za 7,6 

odstotne toËke (z 49,8 odstotka na 57,4 odstotka). valutna se-

stava portfelja se je med letom precej spremenila, saj smo 

v podportfelju tujih lastniπkih vrednostnih papirjev poveËali 

izpostavljenost do ameriπkega dolarja, z �8 odstotkov na 4� 

odstotkov, ter ustrezno zmanjπali izpostavljenost portfelja do 

evra, s 64 odstotkov na 4� odstotkov, medtem ko se je izpo-

stavljenost do japonskega jena poveËala na 7 odstotkov. vse 

tuje obveznice so denominirane v evrih.

ocenjena donosnost celotnega portfelja tujih vrednostnih 

papirjev v evrih je leta �005 dosegla 18,� odstotka. ob upo-

πtevanju uËinka iz naslova zavarovanja izpostavljenosti do 

ameriπkega dolarja pa je ta donosnost v evrih 15,6-odstotna. 

od zaËetka aktivnega upravljanja portfelja tujih vrednostnih 
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papirjev (od 1. januarja �00�) je bila donosnost v evrih �0,7-

odstotna, z upoπtevanjem valutnega zavarovanja pa �9,1-od-

stotna.

Upravljanje	dolgoroËnih	finanËnih	naloæb	

dolgoroËne finanËne naloæbe kapitalske druæbe, d.d. v pre-

moæenje slovenskih izdajateljev so po trænih lastnostih razde-

ljene na dva podportfelja: v trænem podportfelju so delnice, ki 

so uvrπËene v trgovanje na ljubljanski borzi, netræni podport-

felj pa zajema delnice in deleæe gospodarskih druæb, s kate-

rimi se trguje na neorganiziranem, zunajborznem trgu. tretji 

podportfelj pa vsebuje delnice tujih izdajateljev. tabela � pri-

kazuje πtevilo naloæb in njihovo vrednost.

kot kaæe tabela �, je na dan �1. decembra �005 træni portfelj 

kapitalske druæbe, d.d. vseboval 11� druæb (domaËih in tujih) 

v skupni vrednosti 155,� milijarde tolarjev, v netrænem port-

felju pa je bilo 165 naloæb v skupni vrednosti 6�,8 milijarde 

tolarjev. portfelj delnic tujih izdajateljev, ki je v zgornji tabeli 

vkljuËen v træne naloæbe, je bil sestavljen iz 59 izdaj lastniπkih 

vrednostnih papirjev v skupni vrednosti 18,� milijarde tolarjev. 

preteæni del oziroma 81,6 odstotka vrednosti lastniπkih nalo-

æb kapitalske druæbe, d.d., tako trænih kot netrænih, sestavljajo 

druæbe z vrednostjo, ki presega milijardo tolarjev.

Doseganje	poslovnih	ciljev

kapitalska druæba, d.d. vse od leta 1999, ko je imela v svoji 

premoæenjski bilanci najveË gospodarskih druæb, dejavno iz-

vaja koncentracijo lastniπkih naloæb s prodajo druæb, prido-

bljenih v procesu lastninjenja podjetij. obenem skuπa doseËi 

optimalno razprπitev svojega finanËnega premoæenja z zemlje-

pisno razprπitvijo lastniπkih naloæb in z naloæbami v dolæniπke 

vrednostne papirje, ki s svojimi fiksnimi donosi zagotavljajo 

predvidljiv, stalni finanËni pritok. v tabeli 4 je prikazano stanje 

naloæb, pridobljenih v postopku lastninjenja podjetij, ob kon-

cu leta �005.

Prodaje	gospodarskih	druæb

kapitalska druæba, d.d. je leta �005 v celoti prodala skupaj �4 

gospodarskih druæb, od tega 1� trænih ter �� netrænih. skupna 

vrednost prejetih kupnin od prodaje celotnih deleæev v doma-

Ëih gospodarskih druæbah je leta �005 dosegla �8,� milijarde 

tolarjev. kupnine od petih najveËjih prodaj (za druæbe merca-

tor, d.d., droga kolinska, d.d., kolinska, d.d., belinka, d.d. in 

holding imv, d.d.) so dosegle �5,8 milijarde tolarjev ali 91,4 

odstotka kupnin, prejetih v letu �005. 

na podroËju vseh dolgoroËnih lastniπkih finanËnih naloæb je 

kapitalska druæba, d.d. v letu �005 realizirala za �8,7 milijarde 

tolarjev prodaj. v sestavi prodaj so imele najveËji deleæ pro-

daje domaËih trænih delnic (67,� odstotka), sledijo jim prodaje 

tujih lastniπkih vrednostnih papirjev (�7,1 odstotka) in proda-

je netrænih naloæb (5,6 odstotka). med trænimi delnicami so 

imele najveËje deleæe prodaje delnic druæb mercator, d.d., 

droga kolinska, d.d., kolinska, d.d., belinka, d.d. in saturnus 

embalaæa, d.d. najveËje prodaje netrænih naloæb so bile pro-

daje celotnih deleæev v druæbah holding imv, d.d., surovina, 

d.d., delo tiskarna, d.d. ljubljana, menina, d.d. in ibi kranj, 

d.d. najveËje prodaje tujih lastniπkih vrednostnih papirjev pa 

so bile prodaje delnic druæb oziroma investicijskih skladov fi-

nancial select sector spdr fund, svenska cellulosa ab sca, 

ing groep nv, axa in thyssen krupp ag.

razred 

skupaj træne naloæbe netræne naloæbe

πtevilo vrednost πtevilo vrednost πtevilo vrednost

nad 1.000 mio sit �6 178.79�.698 �1 1��.�46.4�1 15 46.547.�67

nad 500 mio sit �1 14.151.599 10 6.614.69� 11 7.5�6.907

od �50 do 500 mio sit 40 14.588.45� �9 10.115.60� 11 4.47�.850

od 100 do �50 mio sit 50 8.404.064 �0 5.�77.695 �0 �.1�6.�69

od 50 do 100 mio sit �7 �.00�.94� 9 661.�48 18 1.�41.695

do 50 mio sit 104 1.060.�86 14 �65.595 90 794.691

skupaj �78 �19.001.041 11� 155.181.�6� 165 6�.819.779

tabel a �

dolgoro»ne l astni©ke finan»ne naloæbe (v 000 sit)

 �005

gd − prodane v celoti v letu �005 �4

gd − prodane v celoti − kumulativno 11�7

©tevilo gd v bilanci stanja konec leta �005 �10

tabel a 4

©te vilo gospodarskih druæb iz postopk a l astninjenja v pre-

moæenjski bil anci k apitalske druæbe, d.d. ob koncu le ta �005 
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slik a 6

gibanje borznega indeksa sbi �0 in tujih borznih 

indeksov v le tu �005

− daX    − doW jones    − nikkei    − sbi �0

vira: ljubljanska borza, bloomberg

slik a 7

gibanje indeksov obve znic bio in iboX X euro inde X

v le tu �005 ( indeks: 4 .  1.  �005 = 100)

− bio    − iboXX euro indeX

vira: ljubljanska borza, bloomberg
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slik a 8

sestava dolgoro»nih finan»nih naloæb na dan

�1. decembr a �005, po vrsti vrednostnih  papirje v 

slik a 9

sestava portfel ja tujih vrednostnih papirje v 

na dan �1. decembr a �005

domaËe træne delnice 5�,6 %

netræne delnice ��,4 %

deleæi 1,1 %

tuji lastniπki vp 7,0 %

domaËe obveznice  10,1 %

tuje obveznice  5,� %

depoziti 0,5 %

tuje delnice  45,8 %

tuji investicijski skladi 11,5 %

tuje dræavne obveznice  17,0 %

tuje podjetniπke obveznice  �5,6 %
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Nakupi	gospodarskih	druæb

leta �005 je bila kapitalska druæba, d.d. na podroËju domaËih 

lastniπkih dolgoroËnih finanËnih naloæb dejavna tudi pri naku-

pih gospodarskih druæb, tako da je svoj deleæ poveËala v 1� 

domaËih gospodarskih druæbah, in sicer v skupni vrednosti 

pet milijard tolarjev. 

v sestavi vseh lastniπkih naloæb smo v najveËji meri opravili 

poveËanje z nakupi tujih lastniπkih vrednostnih papirjev (76,� 

odstotka vseh pridobitev), z nakupi domaËih trænih druæb (17,4 

odstotka) in nakupi netrænih naloæb (6,4 odstotka). najveËji 

deleæ nakupov domaËih trænih delnic pomenita nakupa del-

nic druæbe gorenje, d.d. in druæbe petrol, d.d. med nakupi 

netrænih naloæb ima najveËji deleæ nakup delnic druæbe terme 

maribor, d.d., ki mu sledita nakupa delnic druæbe fmr, d.d. 

in novoles, d.d., straæa. v tujini so bili najveËji nakupi delnic 

druæb oziroma investicijskih skladov andritz ag, allianz ag, 

ishares s & p 500 index fund, bayer ag in porsche ag.

Izvrπevanje	korporacijskih	pravic

Udeleæba	na	skupπËinah	delniËarjev	in	

druæbenikov	gospodarskih	druæb

kapitalska druæba, d.d. je bila v letu �005 v svojem imenu 

in za raËun pokojninskih skladov v njenem upravljanju upra-

viËena do udeleæbe na �84 skupπËinah delniËarjev oziroma 

druæbenikov gospodarskih druæb. najveË skupπËin se je 

zvrstilo zgoπËeno v obdobju πtirih mesecev od zaËetka maja 

do konca avgusta, ko je bilo izvedenih �70 ali veË kot dve 

tretjini skupπËin. predstavniki kapitalske druæbe, d.d. so se 

udeleæili 160 skupπËin, 74 skupπËin se je kapitalska druæba, 

d.d. udeleæila tako, da je pooblastila druge, 16 skupπËin je bi-

lo preklicanih, 1�4 skupπËin pa se kapitalska druæba, d.d. ni 

udeleæila.

Sestava	delitve	dobiËka

domaËe gospodarske druæbe, v katerih ima kapitalska dru-

æba, d.d. lastniπki deleæ, so leta �004 ustvarile skupaj ��5,4 

milijarde tolarjev bilanËnega dobiËka, o njegovi razdelitvi pa 

se je odloËalo na skupπËinah v letu �005. od tega zneska je 

51,7 odstotka dobiËka ostalo nerazporejenega (prenesenega), 

v rezerve so ga druæbe razporedile �0,8 odstotka, za izplaËilo 

dividend so ga namenile �7,1 odstotka, za izplaËilo nagrad 

Ëlanom uprav in nadzornih svetov pa 0,4 odstotka. (slika 10)

Dividende	

prihodki, ki jih je kapitalska druæba, d.d. leta �005 pridobila iz 

dividend gospodarskih druæb, so dosegli 4,4 milijarde tolarjev. 

pri tem je prvih deset gospodarskih druæb po viπini izplaËane 

dividende prispevalo kar 5�,9 odstotka vseh dividend, ki jih 

je prejela kapitalska druæba, d.d. leta �005. dividende je izpla-

Ëalo oseminsedemdeset domaËih in sedeminπestdeset tujih 

gospodarskih druæb, v katerih ima kapitalska druæba, d.d. 

lastniπki deleæ. dobiËke so izplaËali tudi v devetih druæbah z 

omejeno odgovornostjo.

KratkoroËni	trgovalni	portfelj

leta �005 je kapitalska druæba, d.d. v okviru upravljanja pre-

moæenja kratkoroËnih finanËnih naloæb trgovala z �18 razliËnimi 

vrednostnimi papirji. od vseh vrednostnih papirjev jih je bilo 

kar 181 lastniπkih vrednostnih papirjev tujih izdajateljev, s ka-

terimi se trguje na razliËnih mednarodnih borzah, preostalih 

�7 vrednostnih papirjev pa so sestavljale delnice, s katerimi 

se trguje na ljubljanski borzi. premoæenje upravljamo loËeno 

od premoæenja dolgoroËnih finanËnih naloæb. vrednost pre-

moæenja kratkoroËnega trgovalnega portfelja je na dan �1. 

decembra �005 dosegla 6.�18,1 milijona tolarjev. najveËji de-
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leæ portfelja so pomenile tuje delnice (4�,�� odstotka), sledile 

so jim domaËe delnice (�5,07 odstotka), preostanek portfelja 

(�9,8� odstotka) pa je bil v denarju oziroma je bil naloæen v 

sukcesivni depozit. 0,41 odstotka vrednosti celotnega portfelja 

sestavljajo terjatve do neizroËenih delnic druæbe zlata moneta 

1, id, d.d. pet najveËjih naloæb portfelja pomenijo naloæbe v 

delnice druæb krka, d.d., andritz ag, fluxx ag, istrabenz, d.d. 

in  voestalpine ag ter sestavljajo ��,6� odstotka vseh sredstev 

portfelja. sestava kratkoroËnega trgovalnega portfelja je pri-

kazana na sliki 11.

Obseg	trgovanja

skupen promet z vrednostnimi papirji v okviru premoæenja 

kratkoroËnih finanËnih naloæb je leta �005 dosegel ��,5 

milijarde tolarjev. 79,6 odstotka vsega prometa je bilo opra-

vljenega z delnicami tujih izdajateljev, z delnicami domaËih 

izdajateljev pa je bilo opravljenega �0,4 odstotka celotnega 

prometa. 

tabela 5 kaæe promet s petimi delnicami gospodarskih druæb, 

s katerimi smo najveË trgovali. za prikaz smo uporabili pogo-

dbene vrednosti.

Sodelovanje	z	borznimi	posredniki

kapitalska druæba, d.d. sodeluje z veËino borznih hiπ in bank 

v sloveniji, v drugi polovici leta �005 pa je zaËela pri nakupu 

obveznic na tujih trgih sodelovati tudi s tujimi bankami. deleæ 

prometa s posameznimi posredniki na domaËem in tujem 

trgu, ki ga je kapitalska druæba, d.d. v letu �005 opravila v 

svojem imenu in za svoj raËun ter v svojem imenu in za ra-

Ëun pokojninskih skladov v upravljanju kapitalske druæbe, d.d., 

kaæe slika 1�. kapitalska druæba, d.d. je skoraj tri Ëetrtine vsega 

prometa opravila s πtirimi borznimi hiπami − perspektivo 

bpd, d.d., bank austrio creditanstalt, d.d. ljubljana, novo 

ljubljansko banko, d.d. in skb banko, d.d. ljubljana.

med tujimi partnerji je kapitalska druæba, d.d. veË kot tri Ëetrtine 

prometa opravila s petimi bankami; te so societe generale, 

bank austria creditanstalt ag, bayerische landesbank, ban-

ca caboto spa in raiffeisen zentralbank oesterreich ag. 

(slika 1�)

Upravljanje	dolæniπkih	naloæb

konec leta �005 je stanje dolgoroËnih in kratkoroËnih dol-

æniπkih naloæb doseglo 61,5 milijarde tolarjev, kar je glede na 

stanje konec leta �004 pomenilo poveËanje za �9,1 odstotka 

oziroma 17,� milijarde tolarjev. v sestavi dolæniπkih naloæb se 

je bistveno poveËalo stanje kratkoroËnih naloæb, poveËale 

pa so se tudi dolgoroËne naloæbe. deleæ dolæniπkih naloæb v 

vseh finanËnih naloæbah kapitalske druæbe, d.d. dosega �1,6 

odstotka, kar je 6,1 odstotne toËke veË kot ob koncu leta 

�004, obenem pa skladno z naloæbeno politiko kapitalske dru-

æbe, d.d. pregled stanja dolæniπkih naloæb za zadnji dve leti 

prikazuje tabela 6.

v dolæniπkih naloæbah imajo najveËji deleæ dolgoroËne naloæbe 

(67,�-odstotnega). konec leta so dosegle 41,� milijarde tolarjev 

in so se glede na konec leta �004 poveËale za 1�,9 odstotka 

oziroma za 4,7 milijarde tolarjev. bolj pa so se poveËale kratko-

roËne naloæbe, in sicer za 1�,6 milijarde tolarjev. 

med dolgoroËnimi dolæniπkimi vrednostnimi papirji jih je 

najveË izdanih v republiki sloveniji (�6,4 milijarde tolarjev), 

za 1�,6 milijarde tolarjev pa je bilo tujih vrednostnih papirjev. 

na dan �1. decembra �005 je stanje dræavnih obveznic 

republike slovenije doseglo 15,� milijarde tolarjev, stanje 

banËnih obveznic je bilo 7 milijard tolarjev, stanje podjetniπkih 

obveznic pa je pomenilo 4,� milijarde tolarjev. dolgoroËni 

depoziti dosegajo 1,� milijarde tolarjev. stanje tujih dræavnih 

in podjetniπkih obveznic je konec leta pomenilo 1�,6 milijarde 

delnica druæbe promet

krka, d.d. 1.�41.9��

andritz ag 9�9.909

fluxx ag 848.454

salzgiter ag 66�.770

continental ag 606.005

tabel a 5 

prome t z delnicami v kr atkoro»nem portfel ju v le tu �005

( v 000 sit ) 

dolæniπke finanËne naloæbe �1. 1�. �005 �1. 1�. �004 indeks

Dolæniπke finanËne naloæbe 61.473.429 44.206.681 139,06

KratkoroËne naloæbe 20.165.804 7.614.975 264,82

kratkoroËni del dolgoroËnih vp 5.004.641 �.941.�41 170,15

kratkoroËni depoziti 1�.1�1.944 4.�19.000 �04,05

kratkoroËni vrednostni papirji �.0�9.�18 �54.7�4 57�,04

DolgoroËne naloæbe 41.307.625 36.591.706 112,89

dolgoroËni depoziti 1.��0.000 �.8�1.000 �4,46

dolgoroËni vrednostni papirji �9.987.6�5 ��.760.706 1��,06

− domaËi �6.4�1.198 ��.9�1.��5 115,��

− tuji 1�.566.4�6 9.8�9.�7� 1�8,0�

tabel a 6

dol æni©ke finan»ne naloæbe k apitalske druæbe, d.d. (v 000 sit )
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slik a 10

sestava r a zporedit ve bil an»nega dobi»k a 

gospodarskih druæb v le tu �005 

preneseni dobiËek 51,7 %

za dividende �7,1 %

nagrada upravi in ns 0,4 %

druge rezerve iz dobiËka �0,8 %
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slik a 11

sestava naloæb kr atkoro»nega trgovalnega portfel ja

na dan �1. decembr a �005

slik a 1�

prome t z borznimi posrednik i v le tu �005

domaËe træne delnice  �5,1 %

netræne delnice  0,0 %

domaËi vzajemni skladi �,� %

tuje delnice 4�,� %

terjatve − zm1n 0,4 %

denarna sredstva �9,8 %

perspektiva  �7,5 %

bank austria ca �0,4 %

nlb 1�,� %

skb 1�,� %

raiff.-krekova banka 6,0 %

hypo aa banka 4,5 %

ilirika �,5 %

societe generale �,5 %

certius 1,7 %

ostali 9,4 %
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tolarjev in se je glede na prejπnje leto poveËalo za �8 odstotkov 

oziroma za �,8 milijarde tolarjev. stanje tujih dræavnih obveznic 

je doseglo 5,4 milijarde tolarjev, stanje tujih podjetniπkih obve-

znic pa 8,� milijarde tolarjev. 

med kratkoroËnimi dolæniπkimi naloæbami imajo najveËji deleæ 

kratkoroËni depoziti v viπini 1�,1 milijarde tolarjev. kratkoroËni 

del dolgoroËnih vrednostnih papirjev pomeni 5 milijard tolarjev, 

od tega domaËe obveznice �,� milijarde tolarjev, tuje obveznice 

0,4 milijarde tolarjev, 1,� milijarde tolarjev pa kratkoroËni del 

potrdil o vlogi. kratkoroËnih vrednostnih papirjev (zakladne 

menice republike slovenije) je imela kapitalska druæba, d.d. 

na dan �1. decembra  �005 za � milijardi tolarjev.

pri naloæbah v tuje obveznice je kapitalska druæba, d.d. upo-

πtevala predvsem naËelo varnosti, kar pomeni, da je kupo-

vala samo tiste tuje obveznice, ki imajo boniteto najmanj 

bbb- (po oceni agencije s & p). depoziti so bili razprπeni v 

enajstih bankah, in sicer na podlagi naloæbenih limitov, ki jih 

kapitalska druæba, d.d. doloËa skladno z internim modelom za 

ocenjevanje bonitete slovenskih bank. 

Transferji	Zavodu	za	pokojninsko	in	invalidsko	
zavarovanje	(ZPIZ)

upravljanje likvidnosti na letni ravni je bilo usmerjeno predvsem 

v pridobivanje sredstev za pokrivanje primanjkljaja zpiz ter 

za vraËilo kratkoroËnih posojil. na podlagi sklepa slovenske 

vlade z dne 18. marca �004 je kapitalska druæba, d.d. v letu 

�005 iz svojih sredstev plaËala na raËun zpiz denarni znesek 

v viπini 6,�75 milijarde tolarjev.

Naloæbe	v	nepremiËnine

v letu �005 kapitalska druæba, d.d. ni imela novih naloæb v ne-

premiËnine.

Upravljanje tveganj

kapitalska druæba, d.d. pri upravljanju tveganj vpeljuje stan-

dardne metodologije in sisteme, ki so skladni z dobro poslovno 

prakso upravljanja tveganj. najpomembnejπi tipi tveganj so 

kreditno tveganje, tveganje spremembe deviznih teËajev, 

tveganje spremembe obrestne mere, tveganje spremembe 

cen vrednostnih papirjev ter operativno tveganje. tudi v letu 

�006 bo kapitalska druæba, d.d. z namenom, da dolgoroËno 

izboljπa upravljanje premoæenja, razvijala in izboljπevala kako-

vost celotnega sistema upravljanja tveganj.

Kreditno	tveganje

upravljanje kreditnega tveganja se pri naloæbah v lastniπke 

vrednostne papirje izvaja prek procesa vladanja v podjetju 

(corporate governance), pri naloæbah v dolæniπke vrednostne 

papirje pa s postavljanjem omejitev glede izpostavljenosti 

do posameznih izdajateljev vrednostnih papirjev. kapitalska 

druæba, d.d. ima natanËno doloËene postopke za spremljanje 

kreditne izpostavljenosti do finanËnih institucij, v instrumente 

katerih nalaga svoje premoæenje. dalje se kreditno tveganje 

obvladuje tudi s panoæno razprπitvijo naloæb in s sprotnim 

spremljanjem poslovanja druæb. v okviru internih predpisov 

se doloËa boniteta poslovnega partnerja z lastnim modelom 

ter s pomoËjo bonitetnih ocen agencij standard & poor’s, 

fitch in moody’s. odloËanje o odobritvi naloæb je v pristoj-

nosti uprave, na podlagi predlogov internih odborov. 

vrednost portfelja dolgoroËnih dolæniπkih vrednostnih pa-

pirjev je konec leta �005 dosegla �9.987.6�5 tisoË tolarjev. 

od tega je bilo v dolæniπkih vrednostnih papirjih tujih izda-

jateljev naloæenih �4 odstotkov sredstev, v dolæniπkih vred-

nostnih papirjih domaËih izdajateljev pa 66 odstotkov 

sredstev. (slika 1�)
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Tveganje	spremembe	deviznih	teËajev

pri upravljanju dela osnovnega premoæenja, ki je naloæen v 

tujih valutah, se kapitalska druæba, d.d. izpostavlja teËajnemu 

tveganju. ker je od �8. junija �004 slovenija vkljuËena v 

mehanizem menjalnih teËajev erm ii, je bilo v letu �005 teËajno 

tveganje naloæb v evrih zanemarljivo, ostaja pa tveganje v zvezi 

s spremembami teËaja ameriπkega dolarja in drugih valut. 

za obvladovanje tveganja v zvezi s spremembami deviznih 

teËajev je kapitalska druæba, d.d. poleg promptnih nakupov 

in prodaj deviz ter zadolæevanja v razliËnih valutah v letu �005 

uporabljala tudi valutne terminske posle. (slika 14)

Tveganje	spremembe	cen	vrednostnih	papirjev

zaradi razprπitve dela naloæb kapitalske druæbe, d.d. v tujino v letu 

�005 se je zmanjπala odvisnost portfelja dolgoroËnih naloæb od 

gibanja teËajev na slovenskem kapitalskem trgu, kar je ugodno 

vplivalo na njegovo donosnost. dolgoroËne naloæbe v tujini 

na dan �1. decembra �005 obsegajo �1.8��.750 tisoË tolarjev 

oziroma 1� odstotkov vrednosti dolgoroËnih finanËnih naloæb. 

tudi v letu �006 bo kapitalska druæba, d.d. skladno z dosedanjo 

naloæbeno politiko nadaljevala razprπitev dela naloæb v tujino.

Obrestno	tveganje

kapitalska druæba, d.d. se z nalaganjem sredstev v dolæniπke 

vrednostne papirje izpostavlja obrestnemu tveganju, to je 

tveganju, ki je povezano s spremembo vrednosti naloæb 

zaradi spremembe obrestne mere. pri dolæniπkih vrednostnih 

papirjih v domaËi valuti se obrestnega tveganja ne upravlja, 

pri tujih vrednostnih papirjih pa se sredstva nalagajo glede 

na izbrani referenËni portfelj (benchmark). poleg tega interni 

odbori druæbe na tedenski ravni spremljajo gibanje obrestnih 

mer ter analize in napovedi trænih udeleæencev in na podlagi 

tega podajajo naloæbene predloge.

Likvidnostno	tveganje

zaradi nizke likvidnosti slovenskega kapitalskega trga je likvidno-

stno tveganje prisotno pri veËini naloæb kapitalske druæbe, d.d. 

v domaËe lastniπke in dolæniπke vrednostne papirje, najveËje 

pa je pri tolarskih netrænih naloæbah, ki so na dan �1. decembra 

�005 sestavljale �9 odstotkov portfelja dolgoroËnih naloæb. pri 

razprπitvi dela naloæb v tujino kapitalska druæba, d.d. zmanjπuje 

likvidnostno tveganje tako, da nalaga premoæenje le v bolj 

likvidne vrednostne papirje. poleg tega se likvidnostno tveganje 

omejuje tudi z naËrtovanjem in dnevnim spremljanjem denarnih 

tokov portfelja ter z naloæbami omejenega dela premoæenja v 

visoko likvidne instrumente denarnega trga. (slika 15)

Operativno	tveganje

v kapitalski druæbi, d.d. se zavedamo pomembnosti opera-

tivnega tveganja, to je tveganja, ki se nanaπa na delovanje 

druæbe. dejavniki operativnega tveganja so kadri, poslovni 

procesi, informacijska tehnologija, organizacijska ureditev in 

zunanji dogodki.

operativno tveganje kapitalska druæba, d.d. obvladuje prek 

sistema pooblastil, opredelitve poslovnih procesov ter ustre-

zne usposobljenosti zaposlenih. v letu �005 je zaËela delo 

projektna skupina za tveganja. njen cilj je metodoloπko 

opredeliti vire tveganj pri dejavnostih druæbe ter predlagati 

morebitne izboljπave v celostnem sistemu upravljanja  tve-

ganj. s ciljem, da dodatno zmanjπa operativna tveganja, pove-

zana z informacijsko tehnologijo, kapitalska druæba, d.d. v 

letu �006 naËrtuje tudi posodobitev informacijske podpore za 

proces upravljanja premoæenja.
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slik a 1�

sestava portfel ja dolgoro»nih naloæb na dan

�1. decembr a �005, po vrsti naloæbe 

delnica 71 %

obveznica  18 %

posojila in depoziti 6 %

investicijski kuponi 1 %

deleæi � %

kratkoroËni vrednostni papirji 1 %

potrdilo o vlogi 1 %
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slik a 14

valutna izpostavl jenost del a portfel ja dolgoro»nih 

naloæb v tujih valutah na dan �1. decembr a �005

eur  7� %

usd 18 %

ostale valute 9 %

slik a 15

prere z portfel ja dolgoro»nih naloæb po vrsti naloæb

na dan �1. decembr a �005

træne naloæbe v sit 59 %

netræne naloæbe v sit  �9 %

naloæbe v drugih valutah 1� %
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Upravljanje pokojninskih skladov

na podroËju upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov in 

kritnega sklada prvega pokojninskega sklada je kapitalska 

druæba, d.d. v letu �005 sledila svojim poslovnim ciljem: 

poveËevanje vrednosti premoæenja skladov ter zagotavljanje 

visoke kakovostne ravni storitev tako za Ëlane skladov kot tudi 

delodajalce, ki plaËujejo premijo za svoje zaposlene.

na trgu pokojninskih zavarovanj je kapitalska druæba, d.d. ohra-

nila poloæaj najveËjega izvajalca dodatnih pokojninskih zava-

rovanj in tudi izplaËevalca pokojninskih rent ter je zagotavljala 

primerljive donose pri upravljanju sredstev skladov.

prihodki kapitalske druæbe, d.d. iz naslova upravljanja skladov 

za leto �005 pomenijo 1.8��.051 tisoË tolarjev, od tega iz 

naslova provizije za upravljanje 1.�01.441 tisoË tolarjev, iz 

naslova vstopnih stroπkov 606.��4 tisoË tolarjev ter izstopnih 

stroπkov in stroπkov izplaËevanja pokojninskih rent �4.�86 

tisoË tolarjev.

Zaprti	vzajemni	pokojninski	sklad	
za	javne	usluæbence

Poslovanje	ZVPSJU

poslovanje zvpsju je leta �005 potekalo skladno z razvoj-

nimi usmeritvami upravljanja sklada, ki sta jih oblikovala upra-

vljavec sklada, to je kapitalska druæba, d.d., in odbor sklada. 

z aktivnim delovanjem in sodelovanjem njegovih Ëlanov, 

odbor sklada veliko prispeva ne le k boljπemu poslovanju 

sklada, temveË tudi h kakovosti upravljanja sklada in k 

dobrim odnosom upravljavca sklada s Ëlani sklada. temeljne 

usmeritve pri poslovanju in upravljanju zvpsju so bile in 

bodo tudi v prihodnje: doseganje Ëim viπjega donosa ob πe 

sprejemljivi stopnji tveganja, zagotavljanje visoke kakovostne 

ravni storitev za Ëlane in delodajalce, izboljπanje obveπËenosti 

javnih usluæbencev glede dodatnega pokojninskega zavarova-

nja in moænosti za vplaËevanje dodatnih individualnih premij, 

spodbujanje delodajalcev k uporabi sodobne programske 

opreme kad.net in digitalnega potrdila, obenem pa zagotav-

ljanje visoke stopnje zaupanja v produkt dodatnega pokojnin-

skega zavarovanja za javne usluæbence. (slika 16)

poleg delodajalcev lahko premije dodatnega pokojninskega 

zavarovanja po kolektivnem pokojninskem naËrtu vplaËujejo 

tudi zaposleni in si s tem zagotovijo viπjo dodatno pokojnino. 

zato smo posebno pozornost v letu �005 namenili ozaveπËanju 

Ëlanov sklada, da je treba za dodatno pokojnino v tretjem 

æivljenjskem obdobju πe dodatno varËevati. spodbujali smo 

jih k vplaËevanju individualne premije, saj jim to pokojninski 

naËrt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za 

javne usluæbence omogoËa pod enako ugodnimi pogoji, kot 

jih ima delodajalec, deleæni pa so tudi davËnih olajπav. leta 

�005 so se za individualno vplaËilo odloËili 4.80� Ëlani, ki so 

v letu �005 skupaj vplaËali 4�1.5�� tisoË tolarjev; leta �004 je 

premijo vplaËalo �.7�1 Ëlanov v viπini 1�6.560 tisoË tolarjev.
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rezultat poslovanja s sredstvi Ëlanov sklada se kaæe v dejanski 

donosnosti. s sredstvi Ëlanov sklada gospodarimo preudarno 

in skrbno ter zagotavljamo dolgoroËno rast premoæenja. 

leta �005 upravljavcu zvpsju v sklad ni bilo treba vplaËati 

sredstev, ki bi jih sicer moral, Ëe bi sklad ne dosegel zajamËene 

donosnosti. (tabela 7)

tako je konec leta �005 Ëista vrednost sredstev dosegla 

�0.4�9.�07 tisoË tolarjev, zajamËena vrednost sredstev pa 

�9.551.005 tisoË tolarjev. (slika 17)

kapitalska druæba, d.d. je kot upravljavec zvpsju na podlagi 

pokojninskega naËrta pnju k upraviËena do vstopnih stro-

πkov, ki se obraËunajo v odstotku od vplaËane premije ob 

njenem vplaËilu. vstopni stroπki za premije, vplaËane v letu 

�005, so pomenili 0,7�5 odstotka, v naslednjih letih pa se 

bodo zniæevali po 0,0�5 odstotka vsako leto. letna provizija 

za upravljanje zvpsju dosega 0,75 odstotka povpreËne letne 

Ëiste vrednosti sredstev zvpsju. (tabela 8)

izstopni stroπki v primeru rednega ali izrednega prenehanja 

kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne usluæbence ter 

preostali stroπki upravljanja bremenijo upravljavca. 

Naloæbe	ZVPSJU

kapitalska druæba, d.d. je kot upravljavec zvpsju v letu 

�005 vodila naloæbeno politiko, ki je bila usmerjena v var-

nost, donosnost, likvidnost ter razprπenost naloæb in 

dolgoroËno rast vrednosti premoæenja zvpsju. varnost 

upravljanja zagotavljata primerna sestava premoæenja in 

nabor posameznih naloæb, ki izkazuje sprejemljivo stopnjo 

tveganja. izbor posamezne naloæbe za vkljuËitev v premoæenje 

zvpsju temelji na oceni vrednostnega papirja in izdajatelja 

ter trga, na katerem se z vrednostnim papirjem trguje. likvid-

nost naloæb je zagotovljena s sestavo premoæenja; v njej 

prevladujejo naloæbe, s katerimi se trguje na organiziranih 

trgih vrednostnih papirjev. donosnost se meri skladno s pred-

pisano zakonodajo, pokojninskim naËrtom zvpsju ter pravili 

zvpsju. upravljavec pri upravljanju premoæenja sledi cilju 

doseganja viπjega donosa od zajamËenega, ob sprejemljivem 

tveganju in ob izpolnjevanju vseh zakonskih obvez glede 

sestave premoæenja.

vrednost sredstev zvpsju je na dan �1. decembra �005 

dosegla �0.556.985 tisoË tolarjev. preteæni del sredstev 

sestavljajo naloæbe v obveznice (80,94 odstotka), sledijo jim 

naloæbe v banËne depozite (10,�8 odstotka) ter delnice (�,80 

odstotka) in investicijske kupone (�,1� odstotka). v primerjavi s 

prejπnjim letom se je najbolj poveËal deleæ banËnih depozitov 

(za dobrih deset odstotnih toËk), in sicer na raËun zmanjπanja 

naloæb v obveznice. deleæi preostalih naloæbenih razredov se 

leta �005 niso bistveno spreminjali. ob tem je treba opozoriti, 

da se v primerjavi s prejπnjim letom, zaradi spremenjene 

metodologije razvrπËanja naloæb, del naloæb v delnice (gre za 

naloæbe v tuje indeksne sklade − etf) zdaj razvrπËa v kate-

gorijo investicijskih kuponov. med naloæbami v obveznice 

prevladujejo dræavne obveznice (46,�1 odstotka sredstev 

sklada), sledijo jim banËne obveznice (18,89 odstotka) ter 

druge podjetniπke obveznice (15,74 odstotka). (slika 18)

zaradi veËje razprπenosti naloæb sklada se je glede na prej-

πnje leto poveËalo πtevilo naloæb, kar je zlasti pomembno z 

vidika investiranja v tuje vrednostne papirje. skupno πtevilo 

vseh vrednostnih papirjev v portfelju sklada je ob koncu leta 

doseglo 115.

pri oblikovanju portfelja je bila pozornost namenjena tudi va-

lutni sestavi naloæb. ta se je delno prilagajala valutni sestavi 

koπarice vrednostnih papirjev, ki se je po pravilniku o izraËunu 

povpreËne donosnosti dræavnih vrednostnih papirjev upoπte-

vala za izraËun minimalne zajamËene donosnosti. s tem se 

hkrati zmanjπuje tveganje, povezano s spremembami deviz-

nega teËaja. tako je preteæni del sredstev zvpsju naloæen 

v naloæbe, denominirane v tolarjih (69,59 odstotka) in evrih 

donosnost v obdobju leto �005

dejanska donosnost nominalno �,87 %

tom + 0,91 %

eur + �,94 %

zajamËena donosnost nominalno 1,98 %

tom + -0,9� %

eur + �,06 %

tabel a 7

donosnost v obdob ju od januarja do decembr a �005

prihodki od upravljanja �005

upravljavska provizija 170.81�

vstopni stroπki 97.7�5

izstopni stroπki 0

skupaj �68.547

tabel a 8

prihodki k apitalske druæbe, d.d. od upr avl janja skl ada v le tu 

�005 ( v 000 sit )
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slik a 17

gibanje dejanske in z a jam»ene donosnosti ter »iste in 

z a jam»ene vrednosti sredste v z vps ju v le tu �005

=−	dejanska donosnost, meseËno (v %)			=−	zajamËena donosnost, meseËno (v %) 

−	»ista vrednost sredstev (v mrd sit)			−	zajamËena vrednost sredstev (v mrd sit) 

sl ik a 16

nar a©»anje ©te vil a »l anov z vps ju po mesecih

v le tu �005



41

delnice 1.160.150 �,80 %

obveznice �4.7��.157 80,94 %

kratkoroËni vredn. papirji 170.809 0,56 %

potrdila o vlogi �00.000 0,65 %

posojila in depoziti �.170.651 10,�8 %

investicijski kuponi 95�.0�5 �,1� %

denarna sredstva 144.��1 0,47 %

druge terjatve �4.951 0,08 %

slik a 18

sestava naloæb z vps ju na dan �1. decembr a �005

( v 000 sit )

slovenija �5.0�9.41� 81,91 %

tujina 5.5�7.574 18,09 %

slik a 19

zeml jepisna sestava naloæb z vps ju na dan 

�1. decembr a �005 ( v 000 sit )
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(�0,11 odstotka). naloæbe, denominirane v ameriπkih dolarjih, 

sestavljajo zgolj 0,�9 odstotka vseh sredstev zvpsju.

zaradi omejenosti slovenskega finanËnega trga in πirπega 

izbora naloæbenih moænosti je bil del sredstev sklada tudi v 

letu �005 usmerjen v tujino. naloæbe v tuje vrednostne papirje 

so konec leta �005 dosegle 5.5�7.574 tisoË tolarjev oziroma 

18,09 odstotka sredstev sklada. najveËji deleæ med naloæbami 

v tuje vrednostne papirje imajo banËne obveznice, sledijo jim 

podjetniπke in dræavne obveznice ter tuji indeksni skladi (etf). 

(slika 19)

podrobnejπi podatki o poslovanju zvpsju v letu �005 so pred-

stavljeni v letnem poroËilu sklada.

Kapitalski	vzajemni	pokojninski	sklad

Poslovanje	KVPS

v poslovnem letu �005 je kapitalski vzajemni pokojninski sklad 

uspeπno uresniËil svoje kljuËne cilje. kljub Ëedalje obËutnejπi 

zasiËenosti trga in prvim konkurenËnim prevzemom je ohranil 

oziroma celo rahlo poveËal πtevilo svojih Ëlanov.  s tem je tudi 

ohranil træni deleæ na trgu pokojninskih zavarovanj (gledano 

z vidika viπine sredstev sklada) in zadræal svoj prevladujoËi 

poloæaj (triËetrtinski deleæ) med odprtimi vzajemnimi pokoj-

ninskimi skladi v republiki sloveniji. 

©tevilo Ëlanov v celotnem obdobju poslovanja sklada ena-

komerno naraπËa. ob koncu leta �00� je imel kvps �4.45� 

Ëlanov, konec leta �004 je njihovo πtevilo naraslo na �7.169, 

konec leta �005 pa je imel sklad �8.165 Ëlanov. (slika �0)

rezultat poslovanja s sredstvi Ëlanov sklada se kaæe v dejanski 

donosnosti. tudi v letu �005 se je pokazalo, da upravljavec 

s sredstvi Ëlanov sklada gospodari preudarno in skrbno ter 

zagotavlja dolgoroËno rast premoæenja. (tabela 9)

dejanska kumulativna donosnost je v celotnem obdobju po-

slovanja kvps od aprila �001 do decembra �005 dosegla 

55,�8 odstotka in je bila viπja od zajamËene donosnosti, ki je 

v istem obdobju pomenila �0,�9 odstotka. (slika �1)

v letu �005 upravljavcu kvps v sklad ni bilo treba vplaËati 

sredstev, ki bi jih sicer moral, Ëe bi sklad ne dosegel zajamËe-

ne donosnosti.

skladno s pokojninskima naËrtoma pn1 p in pn1 k ter pravili 

kvps je upravljavec sklada upraviËen do vstopnih stroπkov, 

izstopnih stroπkov ter provizije za upravljanje sklada. (tabela 10)

Naloæbe	KVPS

pri izvajanju naloæbene politike upravljavec kvps upoπteva 

naËela varnosti, likvidnosti, razprπenosti naloæb in dolgoroËno 

rast vrednosti premoæenja kvps. predlogi pri odloËanju o 
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naloæbah temeljijo na izhodiπËih dokumentov, ki jih je v pre-

teklosti sprejela kapitalska druæba, d.d. (gre za dokumenta z 

naslovom naloæbena strategija in taktika upravljanja kvps). 

glede na pravilnik o izraËunu povpreËne donosnosti dræavnih 

vrednostnih papirjev je odloËanje v letu �005 temeljilo tudi 

na osnutku naloæbene strategije kvps. konkretni naloæbeni 

predlogi so se podajali in odobravali na rednih tedenskih sejah 

likvidnostne komisije.

leta �005 je bila naloæbena politika usmerjena predvsem v 

nakupe dolæniπkih vrednostnih papirjev, tako na primarnem 

kot sekundarnem finanËnem trgu, preteæno v sloveniji. 

del denarnih sredstev je bil vloæen v nakup dolæniπkih in 

lastniπkih vrednostnih papirjev v tujini, del pa tudi v delnice 

podjetij in pooblaπËenih investicijskih druæb na slovenskem 

kapitalskem trgu. 

vrednost sredstev kvps je na dan �1. decembra �005 pome-

nila �0.�9�.886 tisoË tolarjev in se je v primerjavi s koncem 

leta �004 poveËala za 5.487.65� tisoË tolarjev. najveËji del 

(77,6� odstotka sredstev) sestavljajo naloæbe v domaËe in tuje 

obveznice, od tega v obveznice republike slovenije 45,95 

odstotka. v banËne depozite je bilo naloæenih 1� odstotkov 

sredstev, drugo pa sestavljajo delnice, investicijski kuponi in 

drugi vrednostni papirji. (slika ��)

pri oblikovanju portfelja je bila posebna pozornost namenjena 

valutni sestavi naloæb. sestava se je delno prilagajala valutni 

sestavi koπarice vrednostnih papirjev, ki se je po pravilniku o 

izraËunu povpreËnega donosa na dræavne vrednostne papirje 

upoπtevala za izraËun minimalne zajamËene donosnosti. s 

tem se je zmanjπevalo tveganje, povezano s spremembami 

deviznega teËaja, oziroma valutna izpostavljenost portfelja. 

deleæ vrednostnih papirjev v tuji valuti (v eur) je na dan 

�1. decembra �005 dosegel ��,�1 odstotka vseh sredstev 

kvps in se je v primerjavi z letom �004 poveËal za dobre πtiri 

odstotne toËke.

leta �005 je bil del sredstev naloæen tudi na tujih kapitalskih 

trgih. znesek naloæb na tujih trgih je na dan �1. decembra 

�005 dosegel �.�57.807 tisoË tolarjev, kar pomeni 16,46 od-

stotka sredstev sklada; v primerjavi z letom �004 se je poveËal 

za tri odstotne toËke oziroma za 1.�61.607 tisoË tolarjev. 

sredstva so bila naloæena v tuje dræavne ter podjetniπke ob-

veznice razliËnih izdajateljev ter indeksne sklade (etf). vsa 

sredstva so bila vloæena na evropskem kapitalskem trgu in 

v evrih. (slika ��)

podrobnejπi podatki o poslovanju kvps v letu �005 so pred-

stavljeni v letnem poroËilu sklada.

prihodki od upravljanja �005

upravljavska provizija ��5.�00

vstopni stroπki 15�.9�1

izstopni stroπki 584

skupaj �79.715

tabel a 10

prihodki od upr avl janja skl ada ( v 000 sit )

donosnost v obdobju �005

dejanska donosnost nominalno �,66 %

tom + 0,71 %

eur + �,74 %

zajamËena donosnost nominalno 1,98 %

tom + -0,9� %

eur + �,06 %

tabel a 9

donosnost v le tu �005
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slik a �0

nar a©»anje ©te vil a »l anov k vps v le tu �005

 

slik a �1

gibanje dejanske in z a jam»ene donosnosti ter »iste in 

z a jam»ene vrednosti sredste v k vps v le tu �005

=−	dejanska donosnost, meseËno (v %)			=−	zajamËena donosnost, meseËno (v %) 

−	»ista vrednost sredstev (v mrd sit)			−	zajamËena vrednost sredstev (v mrd sit) 
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delnice 866.479 4,�5 %

obveznice 15.8�9.�8� 77,6� %

kratkoroËni vredn. papirji 17�.4�0 0,85 %

potrdila o vlogi �75.9�6 1,�5 %

posojila in depoziti �.651.8�0 1�,00 %

investicijski kuponi 517.5�8 �,54 %

denarna sredstva 6�.956 0,�1 %

preostale terjatve 16.�44 0,08 %

slik a ��

sestava naloæb k vps na dan �1. decembr a �005

( v 000 sit )

sl ik a ��

zeml jepisna sestava naloæb k vps na dan 

�1. decembr a �005 ( v 000 sit )

slovenija 17.0�6.079 8�,54 %

tujina �.�57.807 16,46 %
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Sklad	obveznega	dodatnega	pokojninskega	
zavarovanja	Republike	Slovenije

Poslovanje	SODPZ

sodpz obsega premoæenje, ki je financirano s sredstvi, zbra-

nimi z vplaËili prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko za-

varovanje oziroma ustvarjenimi z upravljanjem teh sredstev, 

namenjeno pa je izkljuËno za pokrivanje obveznosti do zava-

rovancev.

leta �005 se je πtevilo zavarovancev poveËalo za �.�69, tako 

da je imel sklad na dan �1. decembra �005 skupaj ��.7�4 

zavarovancev. 

»ista vrednost sredstev je konec leta �005 dosegla �9.�7�.001 

tisoË tolarjev, zajamËena vrednost sredstev pa �7.71�.667 

tisoË tolarjev. (slika �4)

poslovanje s sredstvi zavarovancev sodpz je bilo v letu �005 

uspeπno. (tabela 11)

v letu �005 ni bilo vplaËil sredstev upravljavca sodpz zaradi 

nedoseganja zajamËene vrednosti sredstev sklada.

kapitalska druæba, d.d. je kot upravljavec sodpz upraviËena 

do vstopnih stroπkov, izstopnih stroπkov ter provizije za upra-

vljanje. vstopni stroπki se obraËunajo v odstotku od vplaËa-

nega prispevka in pomenijo 5,5 odstotka. izstopni stroπki se 

obraËunajo v primeru izplaËila odkupne vrednosti enot premo-

æenja ter dosegajo odstotek. provizija za upravljanje sodpz 

pomeni 1,5 odstotka povpreËne Ëiste letne vrednosti sredstev 

sodpz. (tabela 1�)

Naloæbe	SODPZ

pri izvajanju naloæbene politike upravljavec sodpz upoπteva 

naËela varnosti, likvidnosti, razprπenosti naloæb in dolgoroËno 

rast vrednosti premoæenja sodpz. predlogi pri odloËanju o 

naloæbah so bili utemeljeni na izhodiπËih dokumentov, ki jih 

je v preteklosti sprejela kapitalska druæba, d.d. (gre za do-

kumenta z naslovom naloæbena strategija in taktika upra-

vljanja sodpz). glede na pravilnik o izraËunu povpreËne 

donosnosti dræavnih vrednostnih papirjev je odloËanje v letu 

�005 temeljilo tudi na osnutku naloæbene strategije sodpz. 

konkretni naloæbeni predlogi so se podajali in odobravali na 

rednih tedenskih sejah likvidnostne komisije.

leta �005 je bila naloæbena politika usmerjena predvsem v na-

kupe dolæniπkih vrednostnih papirjev, tako na primarnem kot 

sekundarnem finanËnem trgu, preteæno v sloveniji. del denarnih 

sredstev se je vlagal v nakup dolæniπkih in lastniπkih vrednostnih 

papirjev v tujini in del tudi v delnice podjetij in pooblaπËenih 

investicijskih druæb na slovenskem kapitalskem trgu. 

vrednost sredstev sodpz je na dan �1. decembra �005 pome-

nila �9.�54.861 tisoË tolarjev in se je v primerjavi s koncem 

leta �004 poveËala za 7.005.111 tisoË tolarjev. 

leta �005 so bile naloæbe sklada investirane preteæno na fi-

nanËnem trgu v sloveniji, manjπi del pa tudi v tujini. odlo-

Ëitve upravljavca so bile usmerjene preteæno v nalaganje 

denarnih sredstev v dolæniπke vrednostne papirje slovenskih 

izdajateljev. glede na prejπnje leto se je ohranil deleæ banËnih 

depozitov (16,� odstotka), nekoliko pa se je poveËal deleæ 

naloæb v lastniπke vrednostne papirje (s 5,44 odstotka na 

5,76 odstotka). manjπi del denarnih sredstev sodpz se je 

leta �005 naloæil tudi v tuje lastniπke in dolæniπke vrednostne 

papirje, ki sestavljajo 1�,�� odstotka sredstev sklada. z vidi-

ka razprπenosti naloæb v portfelju sklada se je glede na prej-

πnja leta poveËalo πtevilo naloæb. obenem se je poveËala 

izpostavljenost sklada zaradi vpliva spremembe v vrednosti 

posameznega vrednostnega papirja (primer so obveznice 

rs 59) glede na velik deleæ v koπarici dræavnih vrednostnih 

papirjev, ki so se upoπtevale za izraËun minimalne zajamËene 

donosnosti. (slika �5, slika �6)

pri naËrtovanju in izvajanju naloæbene politike v letu �005 je 

bilo delovanje sodpz usmerjeno v zagotavljanje primernih 
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sredstev, s katerimi bi bilo mogoËe poravnati obveznosti 

sodpz. sestava portfelja sklada se je prilagajala valutni sesta-

vi in roËnosti koπarice vrednostnih papirjev, ki se po pravilniku 

o izraËunu povpreËne donosnosti dræavnih vrednostnih papir-

jev upoπtevajo za izraËun minimalne zajamËene donosnosti. 

preteæni deleæ sredstev sodpz je investiran v naloæbe, de-

nominirane v tolarjih (69,79 odstotka) in v evrih (�0,�1 od-

stotka).

politika likvidnosti sodpz je bila zasnovana na meseËnih 

ocenah o prilivih in odlivih, ki so se tedensko usklajevali. 

prilive so sestavljali predvsem prispevki delodajalcev, obresti 

depozitov in dolæniπkih vrednostnih papirjev ter vrednosti 

zapadlih dolæniπkih vrednostnih papirjev in depozitov. leta 

�005 so na poveËanje likvidnih razpoloæljivih denarnih sredstev 

vplivali izvedba odpoklica dræavnih obveznic in zapadli banËni 

depoziti. likvidnost se je uravnavala tudi z naloæbami v 

zakladne menice, ki sestavljajo likvidnostno rezervo sklada. 

prilivi so se sprotno vlagali v razne vrste naloæb glede na cilje 

in omejitve upravljanja, naloæbena naËela in izkoriπËanje trænih 

priloænosti. zaradi zagotovitve trænosti naloæb so bila sredstva 

investirana predvsem v vrednostne papirje, s katerimi se 

trguje na organiziranih trgih.

podrobnejπi podatki o poslovanju sodpz v letu �005 so pred-

stavljeni v letnem poroËilu sklada.

Prvi	pokojninski	sklad	Republike	Slovenije

Poslovanje	PPS

od zaËetka leta �00�, ko je bila izvedena zamenjava pokoj-

ninskih bonov za zavarovalne police dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, je prvi pokojninski sklad republike slovenije za-

prt vzajemni pokojninski sklad, ki ga v svojem imenu in za 

raËun zavarovancev upravlja kapitalska druæba, d.d. glavni cilj 

upravljanja je zagotovitev pokritja za izpolnitev obveznosti do 

zavarovancev iz polic dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

prvi zavarovanci so pravico do pokojninske rente pridobili 1�. 

julija �004, ko je bil z namenom pokritja obveznosti iz naslova 

izplaËil pokojninskih rent oblikovan poseben kritni sklad, kot 

loËeno premoæenje. oblikoval se je z izloËitvijo iz premoæenja, 

ki pripada policam dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

preden zavarovanci izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do 

pokojninske rente. iz omenjenega premoæenja se na kritni sklad 

pps prenaπa sorazmerni del sredstev, ki ustreza Ëisti vrednosti 

premoæenja police v trenutku, ko imetnik police dopolni 60 let.

tako je pps prvi sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

ki svojim zavarovancem od avgusta �004 æe izplaËuje pokoj-

ninske rente. »e zavarovanec umre, preden pridobi pravico 

do pokojninske rente, pripada pravica do zavarovalne vsote 

v viπini odkupne vrednosti police njegovi zapuπËini in kot del 

njegove zapuπËine preide na njegove dediËe. tako se πtevilo 

zavarovancev in tudi obseg sredstev v upravljanju  nenehno 

zmanjπujeta.

po stanju na dan �1. decembra �005 je v pps vkljuËenih 

�8.4�7 zavarovancev, ki so imetniki 77.��5.�68 toËk.

dejanska Ëista vrednost sredstev pps na dan �1. decembra 

�005 je dosegla �5.478.�88 tisoË tolarjev in je bila za 

4.868.�04 tisoË tolarjev veËja od zajamËene Ëiste vrednosti 

sredstev pps, ki je pomenila �0.609.984 tisoË tolarjev.

rezultat poslovanja s sredstvi zavarovancev sklada se kaæe 

donosnost v obdobju leto �005

dejanska donosnost nominalno �,6� %

tom + 0,68 %

eur + �,71 %

zajamËena donosnost nominalno �,�0 %

tom + -0,6� %

eur + �,�7 %

tabel a 11

donosnost v le tu �005

prihodki od upravljanja leto �005

upravljavska provizija �81.467

vstopni stroπki �54.658

izstopni stroπki 595

skupaj 7�6.7�0

tabel a 1�

prihodki k apitalske druæbe, d.d. od upr avl janja sodpz 

( v 000 sit )
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slik a �4

dejansk a in z a jam»ena donosnost ter »ista in z a jam»ena 

vrednost sredste v sodpz v le tu �005

=−	dejanska donosnost, meseËno (v %)			=−	zajamËena donosnost, meseËno (v %) 

−	»ista vrednost sredstev (v mrd sit)					−	zajamËena vrednost sredstev (v mrd sit) 
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slik a �5

sestava naloæb sodpz na dan �1. decembr a �005

( v 000 sit )

sl ik a �6

zeml jepisna sestava naloæb sodpz na dan 

�1. decembr a �005

( v 000 sit )

delnice 899.5�8 �,06 %

obveznice �1.645.645 7�,74 %

kratkoroËni vredn. papirji 4�0.67� 1,47 %

potrdila o vlogi 6�5.98� �,17 %

posojila in depoziti 4.755.84� 16,�0 %

investicijski kuponi 79�.1�1 �,70 %

denarna sredstva 161.849 0,55 %

terjatve ��.�10 0,11 %

slovenija 17.0�6.079 87,77 %

tujina �.�57.807 1�,�� %
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v dejanski vrednosti toËk, ki je bila vse leto �005 veËja od 

zajamËene. nominalna dejanska donosnost je na letni ravni 

dosegla 14,77 odstotka, medtem ko je bila nominalna zajam-

Ëena donosnost enoodstotna. (slika �7)

kapitalska druæba, d.d. je upraviËena do letne provizije za 

upravljanje pps, ki se obraËuna v viπini 1,5 odstotka povpreËne 

letne Ëiste vrednosti sredstev, ter do enoodstotnih izstopnih 

stroπkov. (tabela 1�) 

raËunsko sodiπËe je po opravljeni reviziji pravilnosti poslovanja 

pps v letu �004 sredi leta �005 izdalo pozitivno mnenje. æe 

tretje pozitivno mnenje raËunskega sodiπËa je dokaz uspe-

πnega in zanesljivega poslovanja kapitalske druæbe, d.d. in 

upravljanja prvega pokojninskega sklada.

Naloæbe	PPS

glavni cilj poslovanja pps je oblikovanje aktive, ki po sestavi 

in obsegu omogoËa pokritje obveznosti iz naslova izplaËil 

zavarovalnih vsot v viπini odkupne vrednosti polic v primerih, 

ko zavarovanec umre, preden pridobi pravico do pokojninske 

rente, obenem pa pokrivanje obveznosti prenosa premoæenja 

v kritni sklad pps, ki je bil oblikovan za obveznosti iz naslova 

izplaËil pokojninskih rent. 

upravljavec je v letu �005 sledil glavnemu cilju tako, da je 

prodajal netræne lastniπke naloæbe pps v delniπkih druæbah in 

druæbah z omejeno odgovornostjo ter postopoma zmanjπeval 

izpostavljenost sklada do trænih lastniπkih vrednostnih papir-

jev. preseæna sredstva je nalagal preteæno v depozite pri ban-

kah v sloveniji, del sredstev pa je bil naloæen tudi v domaËe 

dolæniπke vrednostne papirje. 

s ciljem usklajevanja sestave naloæb pps z doloËbami o sestavi 

naloæb kritnega sklada, kot jih predpisuje zakon o zavarovalniπtvu, 

upravljavec izvaja preoblikovanje sestave sredstev pps v smeri 

poveËevanja naloæb s fiksnim donosom ter odprodaje oziroma 

zmanjπevanja deleæa netrænih lastniπkih naloæb in naloæb v 

druæbe z omejeno odgovornostjo. skladno z zpspid-b  mora 

biti usklajevanje naloæb konËano najpozneje do 1�. julija �009.

vrednost sredstev pps na dan �1. decembra �005 je po-

menila �5.8�0.895 tisoË tolarjev. sredstva so obsegala: 

�.088.81� tisoË tolarjev trænih lastniπkih vrednostnih papirjev, 

16.98�.700 tisoË tolarjev netrænih lastniπkih vrednostnih 

papirjev, 1.��7.6�5 tisoË tolarjev naloæb v druæbe z omejeno 

odgovornostjo, �.11�.61� tisoË tolarjev dolæniπkih vrednostnih 

papirjev, 1.�76.�8� tisoË tolarjev banËnih depozitov in potrdil 

o vlogah, �.569 tisoË tolarjev terjatev za obresti, dividende, 

prodane vrednostne papirje in drugih terjatev ter �9.185 tisoË 

tolarjev denarnih sredstev. (slika �8)

premoæenje pps, naloæeno v delnice in deleæe, na dan �1. 

decembra �005 obsega naloæbe v skupaj 188 gospodarskih 

druæbah, od tega jih je 66 druæb z omejeno odgovornostjo in 

1�� delniπkih druæb. izmed delniπkih druæb jih je 1� uvrπËenih 

v borzno kotacijo oziroma na prosti trg ljubljanske borze. 

leta �005 je bilo v celoti prodanih �7 naloæb pps v gospodarskih 

druæbah v vrednosti 64�.474 tisoË tolarjev. med veËje πtejejo 

prodaje naloæb v druæbah holding imv, d.d., droga kolinska, 

d.d., kolinska, d.d. in raπica, d.d. 

naloæbe pps so v preteænem delu umeπËene na obmoËju repu-

blike slovenije ter vezane na slovenski tolar. naloæbe, vezane 

na evro, sestavljajo 6,46 odstotka vseh sredstev sklada. 

v naloæbe v republiki sloveniji je vloæenih 97,96 odstotka 

sredstev sklada, v naloæbe v tuje vrednostne papirje pa �,04 

odstotka sredstev sklada. �8,46 odstotka vseh sredstev, nalo-

æenih v tujini, sestavljajo tuje podjetniπke obveznice, �9,68-od-

stotni deleæ imajo tuje banËne obveznice, 10,8�-odstotnega 

tuje dræavne obveznice in �1,04-odstotni deleæ investicijski 

kuponi tujih vzajemnih skladov. vsa sredstva v tujini so bila na-

loæena na evropskem kapitalskem trgu in so vezana na evro.

podrobnejπi podatki o poslovanju pps v letu �005 so pred-

stavljeni v letnem poroËilu sklada.

prihodki od upravljanja leto �005

upravljavska provizija �45.�04

izstopni stroπki (1 %)* 169

skupaj �45.�7�

opomba: *pri izplaËilu zavarovalne vsote v viπini odkupne vrednosti police v primeru smrti 
zavarovanca pps se, skladno z doloËili sploπnih pogojev, obraËunajo izstopni stroπki po 
stopnji 19 odstotkov in poveËujejo vrednost sredstev sklada. za vse umrle po 1�. juliju 
�004 izstopni stroπki dosegajo odstotek in pripadajo upravljavcu.

tabel a 1�

prihodki od upr avl janja skl ada ( v 000 sit )
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datum vplaËila 
v letu �005

©tevilo
 zavarovancev

©tevilo
 toËk

vrednost vplaËil
(v 000 sit)

januar 96 4�6.5�9 1��.4�5

februar 95 44�.�57 1�7.947

marec 108 548.��� 157.6��

april 80 �15.�0� 90.185

maj 8� �86.975 110.�57

junij 69 �44.841 98.0�0

julij 79 �0�.800 85.58�

avgust 78 �94.�40 84.7�5

september 71 �85.8�7 8�.0��

oktober 65 �65.710 77.044

november 58 �86.��4 8�.1�8

december 45 195.6�4 57.05�

skupaj 9�7 4.095.67� 1.177.15�

tabel a 14

©te vilo z avarovance v, k i  so v le tu �005 pridobil i pr avico do 

pokojninske rente, ter pripada jo»e ©te vilo to»k in v i©ina 

vpl a»anih premij

Kritni	sklad	Prvega	pokojninskega	sklada	
Republike	Slovenije

Poslovanje	KS	PPS

v poslovnem letu �005 se je, po uspeπno konËanem projektu 

oblikovanja kritnega sklada prvega pokojninskega sklada (ks 

pps) ter modela za izplaËevanje pokojninskih rent v drugi 

polovici leta �004, poslovanje nadaljevalo s prilagajanjem 

poslovnih procesov, ustrezno podprtih z informacijsko 

podporo, s ciljem doseganja uËinkovitejπega poslovanja, 

sprotnega obveπËanja zavarovancev in pridobivanja podatkov 

za nemoteno izplaËevanje pokojninskih rent ter zagotavljanja 

potrebnih likvidnih sredstev za njihovo izplaËilo. poslovanje 

je potekalo nemoteno, uresniËeni so bili vsi poslovni cilji leta 

�005. 

po dopolnitvi zakona o dohodnini so pokojninske rente in 

odkupne vrednosti, izplaËane skladno z zpspid, oproπËene 

plaËila dohodnine, pri Ëemer navedena oprostitev velja æe pri 

odmeri dohodnine za leto �005. 

v letu �005 je pravico do pokojninske rente pridobilo 9�7 

zavarovancev, ki so v ks pps vplaËali skupaj 4.095.67� tisoË 

tolarjev premije. (tabela 14)

dobra polovica rent se izplaËa v enkratnem znesku, saj je 

povpreËno πtevilo toËk na imetnika nekaj nad �.000. v skupini, 

kjer imajo imetniki veË kot 5.000 toËk, se je 58 odstotkov 

zavarovancev odloËilo za doæivljenjsko rento z zajamËeno 

dobo izplaËevanja. slabih pet odstotkov pa jih prejema doæi-

vljenjsko letno pokojninsko rento, od teh dobra polovica z za-

jamËeno dobo izplaËevanja. (tabela 15)

vse pogodbene obveznosti kapitalske druæbe, d.d. do pre-

jemnikov rente v letu �005 so bile v roku izpolnjene. ks pps 

se sreËuje s pritoki sredstev iz pps na eni strani in odtoki iz-

plaËil rent in stroπkov na drugi strani, kar pomeni, da je tako 

viπino pritokov kot odtokov sredstev mogoËe napovedati pre-

cej natanËno. v naslednjih desetih letih je priËakovan pritok 

sredstev v sklad konstantno veËji od priËakovanih odtokov, ta-

ko da se lahko prosta sredstva vlagajo dolgoroËno. (tabela 16)

kapitalska druæba, d.d. zaraËuna ks pps letno upravljav-

sko provizijo v viπini 0,6 odstotka povpreËnega neto stanja 

sredstev ks pps, vendar le do viπine preseæka sredstev ks 

pps. (tabela 17) 

za pokritje stroπkov izplaËil pokojninskih rent zavarovancem je 

kapitalska druæba, d.d.  upraviËena do nadomestila stroπkov 

v viπini sto tolarjev in dveh odstotkov odmerjene pokojninske 

rente. leta �005 je navedeno nadomestilo pomenilo ��.9�9 

tisoË tolarjev.

Naloæbe	KS	PPS

sredstva sklada na dan �1. decembra �005 dosegajo 

1�.56�.��6 tisoË tolarjev. najveËji del jih je vloæen v obveznice, 

ki sestavljajo veË kot polovico vseh sredstev. med obveznicami 

prevladujejo dræavne obveznice,  ki sestavljajo �0,97 odstotka 

vseh sredstev sklada (od tega veliko veËino pomenijo obveznice 

rs, s �0,15-odstotnim deleæem), sledijo jim banËne obveznice 

z 1�,41-odstotnim deleæem ter podjetniπke obveznice z 1�,16-

odstotnim deleæem v vseh sredstvih. deleæ depozitov se je 

v primerjavi s koncem leta �004 poveËal za �,78 odstotne 

toËke, zaradi konkurenËnejπih pogojev v primerjavi z donosi 

obveznic. deleæ delnic je πe vedno precej velik in je posledica 

podedovane sestave naloæb od pps. deleæ delnic se je leta 

�005 zmanjπal za �,69 odstotne toËke. cilj je, da se deleæ delnic 

πe zmanjπuje. naloæbe v kratkoroËne vrednostne papirje in 

potrdila o vlogi pomenijo likvidnostno rezervo sklada. glavni 

del postavke ostale terjatve so nateËene obresti dolæniπkih 

vrednostnih papirjev in depozitov. (slika �9)

pri oblikovanju portfelja posebno pozornost namenjamo tudi 

valutni sestavi naloæb. skladno s 1�4. Ëlenom zakona o zava-

rovalniπtvu morajo biti naloæbe kritnega premoæenja uskla-

skupina ©tevilo toËke

a (do �.000 toËk) 494 4�9.�8�

b (od �.001 do 5.000 toËk) 87 �48.770

c (nad 5.000 toËk) �46 �.417.5�1

skupaj 9�7 4.095.67�
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slik a �7

dejansk a in z a jam»ena vrednost to»ke pps

ter »ista in z a jam»ena vrednost sredste v v le tu �005

=−	dejanska vrednost toËke (v sit)			=−	zajamËena vrednost toËke (v sit) 

−	»ista vrednost sredstev (v mrd sit)			−	zajamËena vrednost sredstev (v mrd sit) 
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slik a �8

sestava naloæb pps na dan �1. decembr a �005

( v 000 sit )

sl ik a �9

sestava naloæb ks pps na dan �1. decembr a �005

( v 000 sit )

delnice �.�5�.�40 ��,98 %

obveznice 7.5��.001 55,54 %

kratkoroËni vredn. papirji 64.590 0,48 %

potrdila o vlogi 1�6.000 1,00 %

posojila in depoziti �.100.�78 15,49 %

investicijski kuponi �1.600 0,16 %

denarna sredstva 114.446 0,84 %

terjatve ��9.871 �,51 %

delnice 19.956.998 77,�9 %

obveznice �.005.859 11,64 %

kratkoroËni vredn. papirji 107.75� 0,4� %

deleæi 1.��7.6�5 5,14 %

potrdila o vlogi �0.000 0,08 %

posojila in depoziti 1.�56.�8� 4,87 %

investicijski kuponi 114.51� 0,44 %

denarna sredstva �9.185 0,11 %

terjatve �.569 0,01 %
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jene z obveznostmi na podlagi zavarovalnih pogodb, katerih 

viπina je odvisna od sprememb teËajev tujih valut, najmanj do 

80 odstotkov. to pomeni, da mora biti najmanj 80 odstotkov 

sredstev naloæenih v naloæbe, ki so denominirane v tolarjih. 

preostali del je v veliki meri naloæen v evrske naloæbe; druge 

valute niso zastopane ali so zastopane v zanemarljivem 

deleæu.

v naloæbe v republiki sloveniji je bilo na dan �1. decembra 

�005 vloæenih 9�,57 odstotka sredstev ks pps, v naloæbe 

tujih izdajateljev pa 7,4� odstotka vseh sredstev. najveËji del 

naloæb tujih izdajateljev sestavljajo banËne obveznice (47,8� 

odstotka) in podjetniπke obveznice (40,84 odstotka), sledijo jim 

dræavne obveznice (11,16 odstotka) in devizna sredstva (0,18 

odstotka). najveËji del tujih naloæb ks pps sestavljajo naloæbe 

v izdajatelje, registrirane na nizozemskem (18,4� odstotka), 

sledijo jim naloæbe v izdajatelje, registrirane na irskem (15,95 

odstotka) in v nemËiji (14,9� odstotka).

pri izbiri naloæbenih horizontov upoπtevamo prihodnje 

obveznosti, ki jih bo treba pokriti iz premoæenja. kljuËno bo 

sprotno upravljanje likvidnosti ks pps na podlagi ocene pri-

tokov in odtokov. pri izbiri naloæbenih horizontov se upoπteva 

tudi izpostavljenost portfelja glede na priËakovane spremembe 

trænih obrestnih mer.

podrobnejπi podatki o poslovanju ks pps v letu �005 so pred-

stavljeni v letnem poroËilu sklada.

doæivljenjska
pokojninska renta

doæivljenjska pokojninska renta
 z zajamËeno dobo izplaËila

starost 
(v letih)*

meseËna letna meseËna letna skupaj

5 10 15 5 10 15

nad 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1

95−100 � 0 8 1 1 0 1 0 1�

90−94 4 � �0 14 6 � � 1 5�

85−89 1� 0 1� �0 1� 0 � � 6�

80−84 �� � �5 40 �4 � � � 1�1

75−79 109 15 �� 58 111 � 5 6 ��9

70−74 �59 �4 15 79 �09 0 1� 18 616

65−69 586 71 �1 84 584 4 14 66 1.4�0

60−64 96� 149 �1 1�8 1.1�6 � 1� 1�8 �.559

skupaj 1.959 �64 146 4�4 �.09� 1� 51 ��4 5.194

opomba: *v statistiki so zajeti tudi tisti, æe mrtvi zavarovanci, ki so se odloËili za pokojninsko rento z zajamËeno dobo izpla-
Ëila, njihove rente pa prejemajo njihovi upraviËenci. 

tabel a 15

z avarovanci,  k i  so v le tu �005 prejemali pokojninske rente, po starosti in vrsti 

izbr ane rente
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�005 ©t. prejemnikov rent skupni znesek izplaËil

januar 4.876 56.5�8

februar 4.9�4 60.084

marec 4.96� 58.4�5

april 5.014 57.85�

maj 5.0�7 58.449

junij 5.069 57.598

julij 5.085 55.001

avgust 5.617 74.568

september 5.151 58.86�

oktober 5.166 58.7��

november 5.186 56.�89

december 5.�06 55.�65

skupaj  707.66�

tabel a 16

podatki o obr a»unanih kr atkoro»nih obve znostih in 

izpl a»anih obve znostih iz naslova rent, po mesecih v le tu 

�005 ( v 000 sit )

prihodki od upravljanja leto �005

upravljavska provizija 78.758

tabel a 17

prihodki k apitalske druæbe, d.d. od upr avl janja skl ada v le tu 

�005 ( v 000 sit )
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Informatika

strateπka vloga informatike v kapitalski druæbi, d.d. je skrb za 

usklajenost strategije informatike s poslovno strategijo in v 

najveËji moæni meri sodelovanje pri uresniËevanju poslovnih 

ciljev kapitalske druæbe, d.d. zelo pomembna vloga je iskanje 

naËinov uporabe informacijskih sredstev, ki prispevajo k izbolj-

πanju konkurenËnosti kapitalske druæbe, d.d.

operativna vloga zajema varovanje, zagotavljanje integritete 

in razpoloæljivosti informacijskih sredstev pri poslovnih pro-

cesih. tako je naloga informatike skrb za usklajen razvoj in 

vzdræevanje informacijskega sistema. s pregledom nad de-

javnostjo celotnega podjetja, nad izvajanjem poslovnih pro-

cesov in s seznanjenostjo z vsemi pomembnejπimi problemi, 

povezanimi z izvajanjem poslovnih postopkov, je zagotovljena 

kar najbolj optimalna informatizacija poslovnih procesov v ka-

pitalski druæbi, d.d. 

kapitalska druæba, d.d. zahtevam zunanjega in notranjega 

okolja sledi s prilagajanjem svojega poslovanja, ki mu infor-

matika sledi z izvajanjem poslovno-informacijskih projektov. 

z izvajanjem teh projektov uresniËuje cilje, ki so usmerjeni v 

krepitev konkurenËnega poloæaja druæbe, optimiranje proce-

sov z vidika porabe virov, izboljπanje odnosov s strankami, 

zmanjπevanje tveganj v poslovanju in izboljπevanje procesov 

odloËanja.

na podroËju varovanja informacij je druæba nadaljevala izvaja-

nje projekta za uvedbo sistema za vodenje varovanja informa-

cij (svvi). pomembno je bila izboljπana informacijska varnost. 

hkrati se je nadaljevalo usklajevanje s standardom iso/iec 

17799:�005. posebna pozornost je bila namenjena usklaje-

vanju s prenovljenim zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

imenovana sta bila forum varovanja informacij kapitalske 

druæbe, d.d. in vodja informacijske zaπËite. forum je imel leta 

�005 dve seji. sprejet je bil sploπen del pravilnika o varovanju 

informacij, ki ureja sistem vodenja varovanja informacij v ka-

pitalski druæbi, d.d. kot del celotnega sistema upravljanja in 

izvajanja poslovne dejavnosti. 

na podroËju informatizacije poslovnih procesov ostaja klju-

Ëna strategija razvoj programskih reπitev. v zvezi s postop-

ki razvoja so bili uvedeni πtevilni ukrepi, ki so pripomogli k 

viπji kakovosti vseh faz æivljenjskega cikla programske opre-

me. formalizirani so bili postopki upravljanja sprememb na 

programski opremi. uvedena so bila uporabniπka okolja (pro-

dukcijsko, razvojno, integracijsko, uËno okolje), ki so nujno 

potrebna za kakovostno izvajanje posameznih faz razvoja pro-

gramske opreme. veljati so zaËela stroæja pravila pri dostopu 

do produkcijske baze podatkov.

zaËele so se aktivnosti za zaËetek javnega naroËila velike 

vrednosti za nabavo in implementacijo programske opreme 

za portfeljski naËin upravljanja premoæenja. druga program-

ska oprema, ki se uporablja v procesu upravljanja premoæenja, 

je v fazi vzdræevanja. opravljene so bile nekatere dopolnitve 

funkcionalnosti in obvezne prilagoditve zakonodaji.

veËje dopolnitve so bile izvedene na programski opremi, ki 

se uporablja v procesu upravljanja pokojninskih zavarovanj. 

programska oprema, namenjena za podporo zalednemu siste-

mu, je bila dopolnjena predvsem na modulih za generiranje 

obvestil ter izdajo potrdil, kjer je bil uporabljen sodoben 

standard za izmenjavo podatkov.

pri uporabi storitve kad.net, namenjene za varno izmenjavo 

podatkov na skladu zvpsju med zavezanci in zaledno sluæbo 

v kapitalski druæbi, d.d., je za uporabnike te storitve priπlo do 

pomembnejπih sprememb. leta �005 se je zaËela obseænejπa 

uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil pri dostopu do storitve 

kad.net. na ta naËin so bili zagotovljeni naslednji mehanizmi: 

osebna avtentikacija, elektronski podpis in nezanikanje odda-

je. ti elementi omogoËajo pravno veljavno elektronsko poslo-

vanje po zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem 
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podpisu (zepep). najveË prizadevanja je bilo namenjenega 

nalogi, da bi Ëim veËje πtevilo uporabnikov zaËelo uporabljati 

kvalificirana digitalna potrdila.

v drugi polovici leta so se zaËele priprave na prilagoditev infor-

macijskih storitev za prehod na evro. doloËeni so bili primeri 

uporabe informacijskega sistema, kjer bo veljalo informativno 

oznaËevanje cen v evrih. v zvezi z dejanskim prehodom na 

evro sta bila pripravljena terminski plan prehoda in organiza-

cija projekta. doloËene so bile informacijske storitve, ki jih bo 

treba prilagoditi ob prehodu.

na podroËju sistemske infrastrukture je bil po pozitivnih izku-

πnjah s konsolidacijo streænikov s pomoËjo virtualizacije, ki je 

bila uporabljena za racionalno uvedbo testnega uËnega oko-

lja, izveden prvi del podobne konsolidacije tudi za produkcij-

ske namene. hkrati je bila izvedena konsolidacija diskovnega 

sistema, ki zdaj optimalno pokriva tako produkcijsko kot tudi 

testno uËno okolje.

s ciljem poveËanja razpoloæljivosti in minimizacije skupnih 

stroπkov lastniπtva informacijskih sredstev, ki jih pri svojem 

delu neposredno uporabljajo zaposleni (informacijska sred-

stva za osebno ali skupinsko rabo), je bil uveden sistem, ki 

omogoËa tako centralno upravljanje teh sredstev kot tudi iz-

boljπan nadzor nad njimi.

Naloæbe	in	stroπki

skupna vrednost naloæb v informacijsko-komunikacijsko teh-

nologijo je leta �005 pomenila 11�,6 milijona tolarjev. naloæbe 

v programsko opremo so dosegle 58,� milijona tolarjev in so 

v primerjavi z letom �004 zmanjπane za pol, saj veËjih pro-

jektov informatizacije procesov ni bilo. naËrtovana naloæba v 

programsko opremo za portfeljski naËin upravljanja premoæe-

nja ni bila uresniËena in je predvidena za leto �006.  naloæba v 

strojno opremo je dosegla 55,� milijona tolarjev.

celotni stroπki uporabe informacijsko-komunikacijske tehno-

logije so dosegli 1�8 milijonov tolarjev. stroπki vzdræevanja 

programske opreme so bili 64,8 milijona tolarjev, pri Ëemer 

je najveËji deleæ odpadel na vzdræevanje programske opreme 

za upravljanje pokojninskih zavarovanj. pomembno so se po-

veËali stroπki najema it, ki so dosegli 54,6 milijona tolarjev. 

pomemben deleæ tega stroπka je najem delovnih postaj za 

spremljanje tujih finanËnih trgov. 

v celoti gledano, so bile naloæbe v informacijsko-komunika-

cijsko tehnologijo le delno izpolnjene v primerjavi z naËrto-

vanimi. glavni vzrok je prenos izvedbe projekta nabave in 

implementacije programa za portfeljski naËin upravljanja pre-

moæenja v naslednje leto.
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Pomembnejπi poslovni dogodki 
po koncu leta 2005

kapitalska druæba, d.d. je konec leta �005 pripravila dokument 

z naslovom dolgoroËni naËrt razvoja kapitalske druæbe, d.d., 

ki ga je obravnaval tudi nadzorni svet. z dolgoroËnim naËrtom 

razvoja, ki bo druæbo preoblikoval v pomembno finanËno sku-

pino s ciljem, da se v prihodnje omogoËi komplementarnost 

obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja z do-

datnim pokojninskim zavarovanjem, se je dne 15. marca �006 

seznanila skupπËina kapitalske druæbe, d.d. dolgoroËni naËrt 

razvoja kapitalske druæbe, d.d. bo skupπËina obravnavala po 

koncu dela svetovalne skupine za pripravo koncepta in Ëasov-

nega naËrta za pregleden in postopen umik kapitalske dru-

æbe, d.d. in slovenske odπkodninske druæbe, d.d. iz aktivnega 

lastniπkega upravljanja v podjetjih in za njuno preoblikovanje 

v portfeljska naloæbenika.

v desetletnem obdobju poslovanja je kapitalska druæba, d.d. 

postala pomemben upravljavec premoæenja, ki skladno s svo-

jim poslanstvom skrbi za dolgoroËno zagotavljanje dodatnih 

sredstev za pokojninsko blagajno. s preoblikovanjem v fina-

nËno skupino bo druæba svoj potencial na trgu πe bolje izko-

ristila. v dolgoroËni naËrt razvoja je vkljuËeno tudi razvijanje 

lastnih vzajemnih investicijskih skladov in dodatnih zavaroval-

niπkih produktov, z namenom stabilnega razvoja ter zagotav-

ljanja πe veËjih donosov.

kapitalska druæba, d.d. pri izpolnjevanju svojega poslanstva 

izvaja procese, ki zagotavljajo maksimiranje premoæenja za 

lastnika. s ciljem uresniËevanja strateπkih usmeritev smo ko-

nec leta �005 oddelek za naloæbe preoblikovali v dva oddelka: 

gre za oddelek za upravljanje premoæenja in oddelek za uprav-

ljanje kapitalskih naloæb. v oddelku za upravljanje premoæenja 

se izvajata funkciji upravljanja pokojninskih skladov ter uprav-

ljanja naloæb v domaËe in tuje vrednostne papirje na naËin 

portfeljskega vlagatelja. v oddelku za upravljanje kapitalskih 

naloæb pa se izvaja skrbniπtvo in spremlja uspeπnost poslo-

vanja gospodarskih druæb. januarja �006 smo ustanovili tu-

di oddelek za kontroling, z namenom usmerjanja, svetovanja, 

spremljanja in nadzorovanja vseh tistih poslovnih procesov in 

podatkov, ki odloËilno vplivajo na uresniËitev ciljev poslovanja. 

na zaËetku leta �006 je bila sprejeta odloËitev o spremembi 

πe na podroËju izvajanja pokojninskih zavarovanj. tako z apri-

lom �006 loËujemo funkcijo strateπkega komuniciranja in iz-

vajanja pokojninskih zavarovanj. tudi pri tej spremembi gre za 

optimizacijo poslovnih procesov, saj pri izpolnjevanju svojega 

poslanstva izvajamo procese, ki zagotavljajo, da so storitve in 

produkti posredovani tistemu, ki so mu namenjeni.
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kapitalska druæba, d.d. se v desetih letih obstoja in poslovanja 

lahko pohvali z zelo dobrimi poslovnimi rezultati, tako na 

podroËju upravljanja osnovnega premoæenja, pridobljenega 

s privatizacijo, kot tudi na podroËju upravljanja pokojninskih 

skladov.  

poslovni cilji, ki smo si jih v kapitalski druæbi, d.d. zastavili za 

leto �006, pomenijo nadaljevanje uspeπne politike upravljanja 

delnic in deleæev gospodarskih druæb, z namenom maksimiranja 

vrednosti osnovnega premoæenja in poveËevanja vrednosti 

premoæenja pokojninskih skladov, hkrati z zviπevanjem 

kakovosti storitev za zavarovance − Ëlane. obseg poslovanja 

pokojninskih skladov, ki jih upravlja kapitalska druæba, d.d., 

je tako po πtevilu zavarovancev kot tudi po viπini sredstev 

dosegel tisto stopnjo, ki zahteva pomembne spremembe 

v organizacijski in tudi pravno-statusni strukturi druæbe. za 

nadaljnje uspeπno poslovanje z moænostjo razπiritve poslovanja 

pri æivljenjskih zavarovanjih in tudi razπiritve poslovanja na 

podroËje upravljanja investicijskih skladov − obenem pa za 

potrebe jasne opredelitve dolgoroËnih obveznosti kapitalske 

druæbe, d.d. do pokojninskih zavarovanj prvega stebra − 

je treba zdajπnje poslovanje razdeliti po dejavnostih v veË 

finanËnih institucij, ki bodo prek krovne druæbe povezane v 

enoten finanËni sistem.

tako bodo poslovno leto �006 pomembno zaznamovale pri-

prave na preoblikovanje, skladno s predlogom dolgoroËnega 

naËrta razvoja kapitalske druæbe, d.d. cilji preoblikovanja so 

jasno doloËeni in izhajajo iz dejavnosti in namena kapitalske 

druæbe, d.d., kot to doloËa zakonodaja. to pomeni dolgoro-

Ëno zagotovitev vnaprej znanih in natanËno doloËenih sred-

stev kot pomoË pri financiranju pokojninskega sistema, zlasti 

v delu, ki se financira po naËelih medgeneracijske izmenja-

ve, po drugi strani pa se kapitalska druæba, d.d. kot najveËja 

izvajalka pokojninskega zavarovanja in najveËja izplaËevalka 

pokojninskih rent pozicionira kot pomemben dejavnik v zava-

rovalniπki dejavnosti. skladno z naËrtovanim umikom dræave 

iz posrednega lastniπtva podjetij in z rastjo obsega sredstev v 

pokojninskih skladih je loËitev dejavnosti potrebna. 

izkuπnje pri upravljanju sredstev pokojninskih skladov zago-

tavljajo dobre moænosti na trgu investicijskih skladov in na 

podroËju upravljanja sredstev dobro pouËenih vlagateljev. 

tako trg æivljenjskih zavarovanj kot trg varËevalnih produktov 

investicijskih skladov dajeta glede na zdajπnjo stopnjo 

razvitosti obilo moænosti, da je tudi kapitalska druæba, d.d. 

udeleæena pri predvideni rasti in razvoju zavarovalniπkega in 

pokojninskega trga ter trga razliËnih vrst vzajemnih in pokoj-

ninskih skladov. 

na podroËju upravljanja osnovnega premoæenja se bo v letu 

�006 nadaljevala koncentracija premoæenja. zmanjπevanje 

πtevila in obsega netrænih naloæb manjπih vrednosti, ki nimajo 

potenciala rasti, je zdruæeno z veËjimi aktivnostmi za prodajo 

velikih gospodarskih druæb, skladno s strategijo umika dræave 

iz gospodarstva. tako bo kapitalska druæba, d.d. nadaljevala 

svojo usmeritev k portfeljskemu naËinu upravljanja naloæb. 

s poveËanim obsegom naloæb na tujih trgih bo kapitalska 

druæba, d.d. nadaljevala politiko mednarodnega investiranja 

ter pri tem iskala, glede na razmere na teh trgih, ugodne 

naloæbene priloænosti. na podlagi te usmeritve bo poveËan 

obseg sredstev kratkoroËnih finanËnih naloæb, obenem pa 

bodo poveËane naloæbene aktivnosti na evropskih, ameriπkih 

in azijskih trgih ter na razvijajoËih se trgih.

pri upravljanju vzajemnih pokojninskih skladov ter kritnega 

sklada prvega pokojninskega sklada bo kapitalska druæba, d.d. 

sledila dvema, med seboj moËno povezanima ciljema. to sta 

zagotavljanje ustrezne donosnosti sredstev ob πe sprejemljivi 

stopnji tveganja ter poveËevanje zadovoljstva zavarovancev 

− Ëlanov. naËrtovan dvig vplaËanih premij bomo dosegli s 

poveËevanjem deleæa individualnih vplaËil in pridobivanjem 

novih Ëlanov. ker je trg dodatnih pokojninskih zavarovanj tako 

PriËakovani razvoj in naËrti 
Kapitalske druæbe, d.d. 
za leto 2006
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rekoË razdeljen, bo πtevilo Ëlanov raslo zelo postopno. v ostri 

konkurenci je pomembno, da kapitalska druæba, d.d. ohrani 

svoj poloæaj najveËje, najuËinkovitejπe in najuspeπnejπe 

izvajalke dodatnih pokojninskih zavarovanj.

za slednje je, poleg uËinkovitega upravljanja sredstev in 

doseganja ustrezne donosnosti, Ëlanom treba zagotoviti infor-

macije o njihovem poloæaju v okviru dodatnega pokojninskega 

zavarovanja ter obenem zviπati kakovostno raven sodelovanja 

s plaËniki premij, ki so v preteænem delu njihovi delodajalci. 

navedena cilja bomo dosegli z nadaljnjim razvojem infor-

macijske podpore ter z veËjo vlogo elektronskega poslovanja 

pri posredovanju podatkov.  

navedene cilje bomo dosegli tudi s pomoËjo projektov, 

vzpostavljenih z namenom uËinkovitejπega poslovanja in 

priprave na preoblikovanje kapitalske druæbe, d.d. najpo-

membnejπi projekti (projekti strateπkega in operativnega 

kontrolinga, uËinkovitejπega obvladovanja tveganj, uvedbe 

mednarodnih standardov raËunovodskega poroËanja, projekt 

transfernih cen, projekt prevzema evra in informatizacije 

portfeljskega naËina upravljanja premoæenja, prilagoditev 

poslovanja standardu bs7799-� ter razπiritev elektronskega 

poslovanja pri vplaËevanju premij) so zastavljeni tako, da bodo 

pripomogli k veËji uËinkovitosti kapitalske druæbe, d.d. na 

podroËju osnovnega premoæenja in upravljanja pokojninskih 

skladov,  tako v njeni zdajπnji obliki kot v okviru naËrtovane 

finanËne skupine.

dosedanji uspeπen razvoj in poslovanje kapitalske druæbe, 

d.d. sta temelja naπih smelih naËrtov za prihodnost. njihova 

uresniËitev zagotavlja uspeπno poslovanje tako v letu �006 

kot tudi v naslednjih letih.





RaËunovodsko poroËilo
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PoroËilo neodvisnega 
revizorja
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Bilanca stanja
na	dan	31.	decembra	2005

 v 000 sit

  pojasnilo 31.	12.	2005 �1. 1�. �004 indeks

  1 � �=1/�*100

 SREDSTVA 298.332.884 296.622.606 100,58

A. STALNA SREDSTVA 263.686.665 278.972.297 94,52

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 1 208.099 150.331 138,43

1. dolgoroËno odloæeni stroπki poslovanja 0 0 -

�. dolgoroËno odloæeni stroπki razvijanja 0 0 -

�. dolgoroËne premoæenjske pravice 0 0 -

4. dobro ime 0 0 -

5. predujmi za neopredmetena dolgoroËna sredstva (tudi v pridobivanju) 45.17� 8.180 55�,19

6. druga neopredmetena dolgoroËna sredstva 16�.9�7 14�.150 114,6�

II. Opredmetena osnovna sredstva � 3.162.602 3.249.821 97,32

1. zemljiπËa in zgradbe �.5�8.099 �.614.657 97,07

 a) zemljiπËa 0 0 -

 b) zgradbe �.5�8.099 �.614.657 97,07

�. proizvajalne naprave in stroji 0 0 -

�. druge naprave in oprema �05.155 ��4.165 91,5�

4. osnovna sredstva, ki se pridobivajo 419.�47 410.999 10�,0�

 a) predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 5.1�� 0 -

 b) opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 414.�15 410.999 100,78

5. osnovna Ëreda 0 0 -

6. veËletni nasadi 0 0 -

III. DolgoroËne finanËne naloæbe � 260.315.964 275.572.145 94,46

1. deleæi v podjetjih v skupini 0 0 -

�. dolgoroËne finanËne terjatve do podjetij v 
skupini, razen do pridruæenih podjetij

0 0 -

�. deleæi v pridruæenih podjetjih 0 0 -

4. dolgoroËne finanËne terjatve do pridruæenih podjetij 0 0 -

5. drugi dolgoroËni deleæi �19.008.��9 ��8.980.4�9 91,64
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6. druge dolgoroËne finanËne terjatve 41.�07.6�5 �6.591.706 11�,89

7. lastni deleæi 0 0 -

B. GIBLJIVA SREDSTVA 34.625.053 17.638.947 196,30

I. Zaloge 0 0 -

1. material 0 0 -

�. nedokonËana proizvodnja 0 0 -

�. proizvodi in trgovsko blago 0 0 -

4. predujmi za zaloge 0 0 -

II. Poslovne terjatve 8.401.054 5.114.644 164,25

a) DolgoroËne  poslovne terjatve 4 2.273.024 4.743 47.926,68

 1. dolgoroËne poslovne terjatve do kupcev 0 0 -

 �. dolgoroËne poslovne terjatve do podjetij v 
skupini, razen do pridruæenih podjetij

0 0 -

 �. dolgoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij 0 0 -

 4. dolgoroËne poslovne terjatve do drugih �.�7�.0�4 4.74� 47.9�6,68

 5. dolgoroËni nevplaËani vpoklicani kapital 0 0 -

b) KratkoroËne poslovne terjatve 5 6.128.030 5.109.902 119,92

 1. kratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 4.�40.559 ��5.865 1.877,47

 �. kratkoroËne poslovne terjatve do podjetij v 
skupini, razen do pridruæenih podjetij

0 0 -

 �. kratkoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij 0 0 -

 4. kratkoroËne poslovne terjatve do drugih 1.887.471 4.884.0�6 �8,65

 5. kratkoroËni nevplaËani vpoklicani kapital 0 0 -

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 6 24.490.153 10.470.792 233,89

1. kratkoroËni deleæi v podjetjih v skupini, razen v pridruæenih podjetjih 0 0 -

�. kratkoroËni deleæi v pridruæenih podjetjih 0 0 -

�. lastni deleæi 0 0 -

4. kratkoroËne finanËne naloæbe do drugih �4.490.15� 10.470.79� ���,89

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 7 1.733.846 2.053.510 84,43

C. AKTIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 8 21.166 11.363 186,28

 zunajbilan»na evidenca 14 7.988.��4 6.�75.000 1�5,�1

 OBVEZNOSTI	DO	VIROV	SREDSTEV 298.332.884 296.622.606 100,58

A. KAPITAL 9 289.482.146 288.411.876 100,37

I. Vpoklicani kapital 73.045.000 73.045.000 100,00

1. osnovni kapital 7�.045.000 7�.045.000 100,00

�. nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 -

II. Kapitalske rezerve 20.632.474 20.120.294 102,55
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III. Rezerve iz dobiËka 17.333.870 9.708.227 178,55

1. zakonske rezerve 0 0 -

�. rezerve za lastne deleæe 0 0 -

�. statutarne rezerve 0 0 -

4. druge rezerve iz dobiËka 17.���.870 9.708.��7 178,55

IV. Preneseni Ëisti poslovni izid 9.229.541 0 -

V. »isti poslovni izid poslovnega leta 7.625.642 9.229.541 82,62

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 161.615.619 176.308.814 91,67

1. sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 76.474.51� 76.474.51� 100,00

�. posebni prevrednotovalni popravki kapitala 85.141.106 99.8�4.�00 85,�8

B. REZERVACIJE 10 3.283.460 4.131.741 79,47

1. rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 0 0 -

�. rezervacije za davËne obveznosti 0 0 -

�. druge rezervacije �.�8�.460 4.1�1.741 79,47

C. FINAN»NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 5.542.028 4.053.718 136,71

a) DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 11 1.517 0 -

 1. dolgoroËne obveznosti na podlagi obveznic 0 0 -

 �. dolgoroËne finanËne obveznosti do bank 0 0 -

 �. dolgoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 1.517 0 -

 4. dolgoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0 0 -

 5. dolgoroËne meniËne obveznosti 0 0 -

 6. dolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti do 
podjetij v skupini, razen do pridruæenih podjetij

0 0 -

 7. dolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti do pridruæenih podjetij 0 0 -

 8. dolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih 0 0 -

b) KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 1� 5.540.511 4.053.718 136,68

 1. kratkoroËne obveznosti na podlagi obveznic 0 0 -

 �. kratkoroËne finanËne obveznosti do bank �.988.�41 86.548 4.608,15

 �. kratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 14�.�55 ��7.058 6�,14

 4. kratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 54.141 56.�49 96,�5

 5. kratkoroËne meniËne obveznosti 0 0 -

 6. kratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do 
podjetij v skupini, razen do pridruæenih podjetij

0 0 -

 7. kratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do pridruæenih podjetij 0 0 -

 8. kratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih 1.�54.774 �.68�.865 �6,78

». PASIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 1� 25.250 25.270 99,92

 zunajbilan»na evidenca 14 7.988.��4 6.�75.000 1�5,�1
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Izkaz poslovnega izida
od	1.	januarja	do	31.	decembra	2005

 v 000 sit

  pojasnilo 1.	1.−31.	12.	2005 1. 1.−�1. 1�. �004 indeks

  1 � �=1/�*100

1. »isti prihodki od prodaje 15 1.890.585 1.660.635 113,85

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov 
in nedokonËane proizvodnje

0 0 -

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 -

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki)

16 1.121.834 543.392 206,45

5. Stroπki blaga, materiala in storitev 17 (710.106) (657.746) 107,96

a) nabavna vrednost prodanih blaga in materiala 
ter stroπki porabljenega materiala

(101.5�4) (101.680) 99,86

b) stroπki storitev (608.57�) (556.065) 109,44

6. Stroπki dela 18 (864.825) (730.799) 118,34

a) stroπki plaË (590.955) (5�4.0��) 11�,77

b) stroπki socialnih zavarovanj (168.�04) (146.691) 114,67

 od tega stroπki pokojninskih zavarovanj (15.946) (14.086) 11�,�1

c) drugi stroπki dela (105.666) (60.075) 175,89

7. Odpisi vrednosti 19 (196.530) (106.380) 184,74

a) amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
dolgoroËnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

(196.5�0) (106.�80) 184,74

b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 0 -

8. Drugi poslovni odhodki �0 (277.043) (66.408) 417,18

9. FinanËni prihodki iz deleæev �1 10.777.062 14.947.380 72,10

a) finanËni prihodki iz deleæev v podjetjih v 
skupini, razen v pridruæenih podjetjih

0 0 -

b) finanËni prihodki iz deleæev v pridruæenih podjetjih 0 0 -

c) drugi finanËni prihodki iz deleæev (s 
prevrednotovalnimi finanËnimi prihodki)

10.777.06� 14.947.�80 7�,10

10. FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev 0 0 -

a) finanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev do podjetij 
v skupini, razen do pridruæenih podjetij

0 0 -

b) finanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev do pridruæenih podjetij 0 0 -

c) drugi finanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev (s 
prevrednotovalnimi finanËnimi prihodki)

0 0 -
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11. FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev �� 18.741.534 12.303.195 152,33

a) finanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih terjatev do 
podjetij v skupini, razen do pridruæenih podjetij

0 0 -

b) finanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih 
terjatev do pridruæenih podjetij

0 0 -

c) drugi finanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih terjatev 
(s prevrednotovalnimi finanËnimi prihodki)

18.741.5�4 1�.�0�.195 15�,��

12. FinanËni odhodki za odpise dolgoroËnih 
in kratkoroËnih finanËnih naloæb

�� (9.380.837) (2.190.988) 428,16

a) prevrednotovalni finanËni odhodki pri finanËnih naloæbah 
v podjetja v skupini, razen v pridruæena podjetja

0 0 -

b) prevrednotovalni finanËni odhodki pri finanËnih 
naloæbah v pridruæena podjetja

0 0 -

c) drugi prevrednotovalni finanËni odhodki (9.�80.8�7) (�.190.988) 4�8,16

13. FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti �4 (927.236) (877.323) 105,69

a) finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti do 
podjetij v skupini, razen do pridruæenih podjetij

0 0 -

b) finanËni odhodki za obresti in iz drugih 
obveznosti do pridruæenih podjetij

0 0 -

c) drugi finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti (9�7.��6) (877.���) 105,69

14. Davek iz dobiËka iz rednega delovanja �5 (932.448) 0 -

15. »ISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA �6 19.241.990 24.824.959 77,51

16. Izredni prihodki �7 133.096 10.192 1.305,90

17. Izredni odhodki �8 (6.391.723) (6.376.068) 100,25

a) izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala (6.�91.7��) (6.�76.068) 100,�5

b) izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala 0 0 -

18. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA (6.258.626) (6.365.876) 98,32

19. Davek iz dobiËka zunaj rednega delovanja 0 0 -

20. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah �9 2.267.921 0 -

21. »ISTI POSLOVNI IZID OBRA»UNSKEGA OBDOBJA �0 15.251.285 18.459.083 82,62
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Izkaz finanËnega izida
od	1.	januarja	do	31.	decembra	2005

 v 000 sit

  2005 �004

 A. FINAN»NI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

+ a) Pritoki pri poslovanju (4.538.775) 5.399.276 

 poslovni prihodki 1.891.�50 1.666.57� 

 izredni prihodki, ki se nanaπajo na poslovanje 1��.096 10.19� 

 zaËetne manj konËne poslovne terjatve (6.55�.�17) �.7�9.775 

 zaËetne manj konËne aktivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve (9.80�) (7.�64)

- b) Odtoki pri poslovanju (9.066.697) (4.283.995)

 poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoroËnih rezervacij (1.579.815) (1.�91.445)

 izredni odhodki, ki se nanaπajo na poslovanje (6.�91.7��) (6.�76.068)

 davki iz dobiËka in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 1.��5.47� 0 

 konËne manj zaËetne zaloge 0 0 

 zaËetni manj konËni poslovni dolgovi (�.4�0.61�) �.564.707 

 zaËetne manj konËne pasivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve (�1) (81.188)

= c) Prebitek pritokov (odtokov) pri poslovanju (13.605.472) 1.115.281 

 B. FINAN»NI TOKOVI PRI NALOÆBENJU   

+ a) Pritoki pri naloæbenju 30.081.584 24.074.767 

 finanËni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje (razen za prevrednotenje) �9.518.597 �4.074.767 

 izredni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje 0 0 

 pobotano zmanjπanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 

 pobotano zmanjπanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen 
za prevrednotenje in stvarne vloæke kapitala)

0 0 

 pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje) 56�.987 0 

 pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje) 0 0 

- b) Odtoki pri naloæbenju (11.017.011) (16.413.452)

 finanËni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje (razen za prevrednotenje) (98.�07) (90.545)

 izredni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje 0 0 
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 pobotano poveËanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev (razen za prevrednotenje) (95.�84) (10�.460)

 pobotano poveËanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen 
za prevrednotenje in stvarne vloæke kapitala)

(71.067) (1.581.�5�)

 pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje) 0 (1�.450.797)

 pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje) (10.75�.45�) (1.187.�97)

= c) Prebitek pritokov (odtokov) pri poslovanju in naloæbenju 5.459.101 8.776.596 

 C. FINAN»NI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

+ a) Pritoki pri financiranju 4.431.102 852.521 

 finanËni prihodki, ki se nanaπajo na financiranje (razen za prevrednotenje) 0 (1.�94)

 izredni prihodki, ki se nanaπajo na financiranje 0 0 

 poveËanje kapitala (brez Ëistega dobiËka) 51�.180 85�.815 

 pobotano poveËanje dolgoroËnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 0 0 

 pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0 

 pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje) �.918.9�� 0 

 poveËanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobiËka 0 0 

- b) Odtoki pri financiranju (10.209.867) (7.838.387)

 finanËni odhodki, ki se nanaπajo na financiranje (razen za prevrednotenje) (10.�09.867) (�.977.765)

 izredni odhodki, ki se nanaπajo na financiranje 0 0 

 zmanjπanje kapitala (brez Ëistega dobiËka) 0 0 

 pobotano zmanjπanje dolgoroËnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 0 0 

 pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0 

 pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 (4.860.6�1)

 zmanjπanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobiËka 0 0 

= c) Celotni prebitek pritokov (odtokov) v obraËunskem obdobju (319.664) 1.790.730 

+ ZA»ETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 2.053.510 262.780 

= ». KON»NO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 1.733.846 2.053.510 



7�

Izkaz gibanja kapitala
od	1.	januarja	do	31.	decembra	2004	

 v 000 sit
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A. Stanje  1. 1. 2004 73.045.000 19.266.479 0 0 0 0 0 0 478.686 0 76.474.513 62.662.805 231.927.483 

B. Premiki v kapital 0 853.815 0 0 0 0 0 0 18.459.083 0 0 37.171.495 56.484.393 

d) Vnos Ëistega poslovnega 
izida poslovnega leta

0 0 0 0 0 0 0 0 18.459.083 0 0 0 18.459.083 

f) Vnos zneska posebnih 
prevrednotovanj kapitala

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.171.495 37.171.495 

g) Druga poveËanja 
sestavin kapitala

0 853.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853.815

C. Premiki v kapitalu 0 0 0 0 0 9.708.227 0 0 (9.708.227) 0 0 0 0

aa) Razporeditev Ëistega dobiËka 
kot sestavine kapitala po sklepu 
uprave in nadzornega sveta

0 0 0 0 0 9.229.541 0 0 (9.229.541) 0 0 0 0

ab) Razporeditev Ëistega dobiËka 
za oblikovanje dodatnih 
rezerv po sklepu skupπËine

0 0 0 0 0 478.686 0 0 (478.686) 0 0 0 0

». Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Stanje 31. 12. 2004 73.045.000 20.120.294 0 0 0 9.708.227 0 0 9.229.541 0 76.474.513 99.834.300 288.411.876 

 BILAN»NI DOBI»EK 0 0 0 0 0 0 0 0 9.229.541 0 0 0 9.229.541
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Izkaz gibanja kapitala
od	1.	januarja	do	31.	decembra	2005	

 v 000 sit

vpoklicani 
kapital

kapitalske 
rezerve

rezerve iz 
dobi»ka

preneseni
»isti

poslovni izid

»isti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta

prevrednotovalni 
popravki kapitala

 

skupaj
 

osnovni 
kapital

 druge 
rezerve iz 

dobi»ka

preneseni 
»isti dobi»ek

»isti dobi»ek 
poslovnega 

leta

splo©ni 
prevre-

dnotovalni 
popravek 
kapitala

posebni 
prevre-

dnotovalni 
popravki 
kapitala

A. Stanje 1. 1. 2005 73.045.000 20.120.294 9.708.227 0 9.229.541 76.474.513 99.834.300 288.411.876 

B. Premiki v kapital 0 512.180 0 0 15.251.285 0 (14.693.195) 1.070.270

d) Vnos Ëistega poslovnega 
izida poslovnega leta

0 0 0 0 15.251.285 0 0 15.251.285 

f) Vnos zneska posebnih 
prevrednotovanj kapitala

0 0 0 0 0 0 (14.693.195) (14.693.195)

g) Druga poveËanja sestavin kapitala 0 512.180 0 0 0 0 0 512.180 

C. Premiki v kapitalu 0 0 7.625.642 9.229.541 (16.855.184) 0 0 0 

aa) Razporeditev Ëistega dobiËka 
kot sestavine kapitala po sklepu 
uprave in nadzornega sveta

7.625.642 (7.625.642) 0

e) Druge prerazporeditve 
sestavin kapitala

0 0 0 9.229.541 (9.229.541) 0 0 0 

». Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Stanje 31. 12. 2005 73.045.000 20.632.474 17.333.870 9.229.541 7.625.642 76.474.513 85.141.106 289.482.146 

 BILAN»NI DOBI»EK 0 0 0 9.229.541 7.625.642 0 0 16.855.184
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Predlog o uporabi
bilanËnega dobiËka
za leto 2005

31.	12.	2005 �1. 1�. �004

a) Ëisti poslovni izid poslovnega leta   15.�51.�84.657,65 18.459.08�.915,69

b)  +  preneseni Ëisti dobiËek / prenesena Ëista izguba 9.��9.541.457,84 0,00

c)  + zmanjπanje rezerv iz dobiËka 0,00 0,00

Ë) poveËanje rezerv iz dobiËka po sklepu uprave 0,00 0,00

d) poveËanje rezerv iz dobiËka po odloËitvi uprave in nadzornega sveta 7.6�5.64�.��8,8� 9.��9.541.457,85

e) bilanËni dobiËek (a+b+c-Ë-d),
ki ga skupπËina razporedi

16.855.18�.786,66 9.��9.541.457,84

- na delniËarje 0,00 0,00

- v druge rezerve 16.855.18�.786,66 0,00

- za prenos v naslednje leto 0,00 9.��9.541.457,84

- za druge namene 0,00 0,00

uprava in nadzorni svet kapitalske druæbe pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d.d. sta 50 odstotkov Ëistega poslov-

nega izida poslovnega leta v viπini 7.6�5.64�.��8,8� tolarja 

skladno z ��8. Ëlenom zakona o gospodarskih druæbah raz-

poredila v druge rezerve iz dobiËka. razlika do Ëistega poslov-

nega izida poslovnega leta v viπini 7.6�5.64�.��8,8� tolarja je 

del bilanËnega dobiËka. 

uprava in nadzorni svet kapitalske druæbe pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d.d. predlagata skupπËini kapitalske 

druæbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., da se 

bilanËni dobiËek v viπini 16.855.18�.786,66 tolarja razporedi v 

druge rezerve.

uprava kapitalske druæbe pokojninskega in invalidskega zava-

rovanja, d.d. potrjuje raËunovodske izkaze na dan �1. decem-

bra �005, prikazane na straneh od 65 do 74, ter pripadajoËa 

pojasnila k raËunovodskim izkazom, prikazana na straneh od 

75 do 11�.

Tomaæ Toplak, predsednik uprave

mag. Mateja BoæiË, Ëlanica uprave

mag. Helena Beπter, Ëlanica uprave



75

Sploπna	razkritja

raËunovodski izkazi so sestavljeni skladno s slovenskimi 

raËunovodskimi standardi, zakonom o gospodarskih druæbah 

in z navodilom o raËunovodenju kapitalske druæbe, d.d. po-

datki v raËunovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih 

listinah in poslovnih knjigah, vodenih skladno s slovenskimi 

raËunovodskimi standardi. pri pripravi so upoπtevane temelj-

ne raËunovodske predpostavke: Ëasovna neomejenost 

poslovanja, dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega do-

godka. pri raËunovodskih usmeritvah so upoπtevana osnovna 

raËunovodska naËela: previdnost, prednost vsebine pred obli-

ko in pomembnost.

raËunovodski izkazi so sestavljeni v slovenskih tolarjih, za-

okroæeni so na tisoË enot.

terjatve, obveznosti in denarna sredstva se preraËunajo iz tuje 

v domaËo valuto po srednjem teËaju banke slovenije konec 

obraËunskega obdobja.

kot teËaj papirjev tujega organiziranega trga vrednostnih 

papirjev se v primeru, da je razpoloæljiv, uporablja “bloomberg 

generic price“. »e ta ni izraËunan, se za potrebe vrednotenja 

uporabi teËaj, ki ga posreduje pooblaπËeni udeleæenec, pri 

katerem je bil ta vrednostni papir kupljen; Ëe tudi ta teËaj 

ni razpoloæljiv, pa se uporabi nakupni teËaj vzdræevalca trga 

(v angleπËini: market maker), saj je po tem teËaju vedno 

zagotovljen odkup teh vrednostnih papirjev.

kapitalska druæba, d.d. ne izdeluje medletnih raËunovodskih 

izkazov za potrebe zunanjega poroËanja. 

kapitalska druæba, d.d. nima dolgoroËnih finanËnih obveznosti 

z dospelostjo, daljπo od petih let na dan bilanciranja.

kapitalska druæba, d.d. nima zastavljenih osnovnih sredstev.

v letnem poroËilu so razkrite postavke, ki dosegajo stopnjo 

pomembnosti, opredeljeno v navodilu o raËunovodenju kapi-

talske druæbe, d.d. 

Sedeæ,	pravna	oblika	podjetja	ter	dræava

kapitalska druæba, d.d. je organizirana kot delniπka druæba 

z osnovnim kapitalom v znesku 7� milijard 45 milijonov to-

larjev. sedeæ druæbe je na dunajski cesti 119 v ljubljani, 

sloveniji. 

Narava	poslovanja	in	najpomembnejπe	dejavnosti

dejavnosti kapitalske druæbe, d.d. so doloËene z zakonom o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v statutu druæbe. 

skladno z �44. Ëlenom zpiz-1 opravlja kapitalska druæba, d.d. 

naslednje dejavnosti:

·  upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi papirji in drugi-

mi sredstvi, pridobljenimi v postopku lastninskega preobli-

kovanja podjetij,

·  upravljanje prvega pokojninskega sklada v skladu z zako-

nom, ki ureja prvi pokojninski sklad,

·  upravljanje sklada obveznega dodatnega zavarovanja v 

skladu z zpiz-1,

·  upravljanje vzajemnih pokojninskih skladov po zpiz-1.

na podlagi standardne klasifikacije dejavnosti, skladno s sta-

tutom druæbe in vpisom v sodni register, opravlja kapitalska 

druæba, d.d. naslednje dejavnosti: drugo finanËno posredni-

πtvo, dejavnost pokojninskih skladov, pomoæne dejavnosti v 

pokojninskih skladih, trgovanje z lastnimi nepremiËninami, 

dajanje lastnih nepremiËnin v najem, oskrba z raËunalniπkimi 

programi in svetovanje, obdelava podatkov, omreæne podat-

kovne storitve, druge raËunalniπke dejavnosti, raËunovodske 

in knjigovodske dejavnosti, davËno svetovanje, raziskovanje 

trga in javnega mnenja, podjetniπko in poslovno svetovanje, 

dejavnost holdingov, izdajanje revij in periodike ter drugo 

izobraæevanje.

Podatki	o	obvladujoËem	podjetju

kapitalska druæba, d.d. nima obvladujoËega podjetja.

Razkritja
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Podatki	o	lastnih	deleæih

kapitalska druæba, d.d. nima lastnih deleæev.

Podatki	o	jamstvih

sredstva kapitalske druæbe, d.d. niso obremenjena s hipoteka-

mi, zastavami ali drugimi bremeni.

Podatki	o	zaposlenih

konec leta �005 sta bila na kapitalski druæbi, d.d. 10� zapo-

slena; od tega jih je bilo 99 zaposlenih za nedoloËen Ëas in � 

za doloËen Ëas, zaradi nadomeπËanja delavk na porodniπkem 

dopustu. povpreËno je imela kapitalska druæba, d.d. v letu 

�005 101 zaposlenega. podatki o πtevilu zaposlenih po sto-

pnjah izobrazbe so razvidni iz tabele 18. podatek o pov-

preËnem πtevilu zaposlenih je izraËunan na podlagi sklenjenih 

pogodb o zaposlitvi za posamezno kategorijo zaposlenih.

tabel a 18

©te vilo z aposlenih po stopnji izobr a zbe v le tu �005

stopnja izobrazbe ©t. zaposlenih
na dan �1. 1�. �005

povpre»no ©t. 
zaposlenih v letu �005

iX. stopnja 1 1

viii. stopnja 17 17

vii. stopnja 47 46

vi. stopnja � �

v. stopnja �� ��

iv. stopnja � �

Skupaj 102 101

Razkritja	postavk	

Neopredmetena	dolgoroËna	sredstva	

za neopredmetena dolgoroËna sredstva se v poslovnih knji-

gah izkazujejo posebej njihove nabavne vrednosti in posebej 

popravki vrednosti kot kumulativni odpis, ki je posledica 

amortiziranja; v bilanco stanja se vpiπejo zgolj po neodpisani 

vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom 

vrednosti.

kapitalska druæba, d.d. pod drugimi neopredmetenimi dolgo-

roËnimi sredstvi vodi raËunalniπke programe. 

Opredmetena	osnovna	sredstva	

za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah 

izkazane posebej nabavne vrednosti in posebej popravki 

vrednosti, pri Ëemer popravek vrednosti pomeni njihov kumu-

lativni odpis kot posledico amortiziranja. v bilanci stanja so 

izkazana po neodpisani vrednosti, ki pomeni razliko med naba-

vno in odpisano vrednostjo.

opredmetena osnovna sredstva so razvrπËena v naslednje 

kategorije: 

·  gradbeni objekti,

· oprema in

· drobni inventar z æivljenjsko dobo nad enim letom.

v dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sred-

stva so zajeti njegova nakupna cena in vsi stroπki, ki jih je mogoËe 

neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano upo-

rabo. pozneje nastali stroπki, ki so povezani z opredmetenim 

osnovnim sredstvom, poveËujejo njegovo nabavno vrednost, 

Ëe le poveËujejo bodoËe koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.

prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je spremem-

ba njihove knjigovodske vrednosti in se opravi zaradi njihove 

okrepitve oziroma njihove oslabitve.

opredmeteno osnovno sredstvo, nabavljeno v tujini, se lahko 

prevrednoti le za spremembo teËaja tuje valute, v kateri je bilo 

nabavljeno, ob upoπtevanju razpoloæljive dobe koristnosti.

amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se obraËunava 

posamiËno po metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja. 

amortizacija je obraËunana po stopnjah, ki so doloËene za 

posamezno osnovno sredstvo in se med obraËunskim letom 

ne spreminjajo.

tabel a 19

upor abl jene amortiz acijske stopnje

skupina sredstev doba
koristnosti

amortizacijska 
stopnja v letu

preostala
vrednost

Gradbeni objekti

poslovni objekt �0 let �,�� % 15 %

lokali �0 let �,�� % 15 %
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poslovni prostori �0 let �,�� % 15 %

stanovanja 60 let 1,67 % 15 %

Oprema

pisarniπka oprema 6 let 16,67 % ne

osebni avtomobili 5 let �0,00 % ne

raËunalniπka oprema � leta ��,�� % ne

Drobni inventar 
− nad 1 leto

� leta ��,�� % ne

RaËunalniπki programi 10 let 10,00−��,�� % ne

preostala vrednost objektov, pridobljenih po 1. januarju �004, 

je izraæena v absolutnem znesku na podlagi vrednosti iz pogo-

dbe o nakupa objekta.

v letu �005 smo izvedli prevrednotenje nepremiËnine zaradi 

oslabitve.

iz inventurnega zapisnika izhaja, da v letu �005 ni bilo niti 

inventurnih preseækov niti inventurnih primanjkljajev. 

DolgoroËne	finanËne	naloæbe	

dolgoroËne finanËne naloæbe so sestavni del dolgoroËnih 

finanËnih instrumentov podjetja in so sredstva, ki jih namerava 

imeti podjetje naloæbenik v posesti v obdobju, daljπem od leta 

dni, in ne v posesti za trgovanje, da bi z donosi, ki izhajajo iz 

njih, dolgoroËno poveËevalo svoje finanËne prihodke. 

za dolgoroËne finanËne naloæbe πtejejo:

·  dolgoroËne finanËne naloæbe v kapital domaËih in tujih 

podjetij, ki so razpoloæljive za prodajo in jih ima kapitalska 

druæba, d.d. v svoji lasti zgolj z namenom odtujitve; 

·  dolgoroËne naloæbe v finanËne dolgove drugih podjetij, 

to so:   

 1. dolgoroËno dana posojila in

 �. dolgoroËno dana posojila z odkupom obveznic;

·  finanËne naloæbe v naloæbene nepremiËnine;

·  naloæbe v umetniπka dela in

·  izvedeni finanËni instrumenti.

dolgoroËne finanËne naloæbe se razËlenjujejo πe:

  1. na tiste, ki se nanaπajo na stranke v dræavi, in na tiste, ki 

se nanaπajo na stranke v tujini,

  �. na tiste, s katerimi se trguje na borznem ali prostem 

trgu, in na tiste, s katerimi se ne trguje na borznem ali pro-

stem trgu.

dolgoroËne finanËne naloæbe v finanËne dolgove drugih pod-

jetij, dræave ali drugih izdajateljev, ki zapadejo v plaËilo v letu 

dni po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo 

med kratkoroËne finanËne naloæbe.

dolgoroËna finanËna naloæba v kapital, lastniπki vrednostni 

papirji drugih podjetij ali dolæniπki vrednostni papirji drugih 

podjetij ali dræave se ob zaËetnem pripoznanju ovrednotijo 

po nabavni vrednosti, ki je enaka bodisi plaËanemu znesku 

denarja ali njegovih ustreznikov bodisi poπteni vrednosti dru-

gih nadomestil za nakup na dan menjave, poveËani za stroπke, 

ki jih je mogoËe pripisati neposredno naloæbi.

dolgoroËna finanËna naloæba v dano dolgoroËno posojilo se 

ob zaËetnem pripoznanju izmeri po plaËanem znesku, ki se 

πteje kot glavnica posojila. 

dolgoroËne finanËne naloæbe v dolæniπke vrednostne papirje 

in dana dolgoroËna posojila se vrednostno zmanjπujejo s 

postopnim odplaËevanjem njihovih glavnic.

prevrednotenje dolgoroËnih finanËnih naloæb je sprememba 

njihove knjigovodske vrednosti; kot prevrednotenje se ne 

πtejejo pogodbeni pripis obresti in druge spremembe glavnice 

naloæbe. opravi se lahko na koncu poslovnega leta ali med 

njim. pojavi se predvsem kot prevrednotenje dolgoroËnih 

finanËnih naloæb zaradi njihove okrepitve, prevrednotenje dol-

goroËnih finanËnih naloæb zaradi njihove oslabitve ali prevre-

dnotenje dolgoroËnih finanËnih naloæb zaradi odprave njihove 

oslabitve.

dolgoroËne finanËne naloæbe se zaradi okrepitve lahko prevre-

dnotijo v zvezi z lastniπkimi vrednostnimi papirji, dolgoroËnimi 

dolæniπkimi vrednostnimi papirji in drugimi, z njimi povezanimi 

finanËnimi instrumenti, Ëe njihova dokazana poπtena vrednost 

pred odπtetjem stroπkov posla, ki se utegnejo pojaviti ob 

prodaji ali drugaËni odtujitvi, presega njihovo knjigovodsko 

vrednost. poπtena vrednost je dokazana, Ëe je objavljena cena 

na delujoËem trgu borznih vrednostnih papirjev, Ëe lahko 

denarne tokove utemeljeno oceni neodvisna ocenjevalna 

agencija ali obstaja model vrednotenja, pri katerem so vloæki 

podatkov vanj dokazani, ker prihajajo z delujoËega trga. 

kapitalska druæba, d.d. za vrednotenje dolgoroËnih netrænih 

finanËnih naloæb v kapital podjetij uporablja metodologijo 

za vrednotenje netrænih naloæb, ki je sestavni del navodila o 

raËunovodenju kapitalske druæbe, d.d.

knjigovodska vrednost takπnih dolgoroËnih finanËnih naloæb 

se lahko poveËa do njihove poπtene vrednosti. v tem primeru 

je treba za razliko poveËati prevrednotovalni popravek kapitala 

v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami. dolgoroËne 

finanËne naloæbe v tista podjetja, z vrednostnimi papirji kate-

rih se ne trguje na borznem ali prostem trgu, se ne prevredno-

tujejo zaradi okrepitve.

dolgoroËne finanËne naloæbe v tista podjetja, z vrednostnimi 

papirji katerih se ne trguje na borznem ali prostem trgu, se 

lahko prevrednotujejo zaradi okrepitve kot posledice spre-

membe vrednosti evra, Ëe se opravlja sploπno prevrednotenje 

kapitala. v tem primeru je treba za uËinek prevrednotenja 

poveËati prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgo-

roËnimi finanËnimi naloæbami. 

dolgoroËne finanËne naloæbe se zaradi oslabitve prevrednotijo 

v zvezi z lastniπkimi vrednostnimi papirji, dolgoroËnimi dolæni-
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πkimi vrednostnimi papirji v posesti za prodajo in drugimi, 

z njimi povezanimi finanËnimi instrumenti, Ëe je njihova 

dokazana poπtena vrednost pred odπtetjem stroπkov posla, ki 

se utegnejo pojaviti ob prodaji ali drugaËni odtujitvi, manjπa 

od njihove knjigovodske vrednosti. knjigovodsko vrednost 

takπnih dolgoroËnih finanËnih naloæb je treba zmanjπati do 

njihove dokazane poπtene vrednosti in za razliko zmanjπati 

tudi prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoroËnimi 

finanËnimi naloæbami, ki se je pri prevrednotenju pojavil pri 

istih dolgoroËnih finanËnih naloæbah; Ëe je izrabljen ali Ëe 

ga ni, je razlika prevrednotovalni finanËni odhodek v zvezi 

z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami in vpliva na poslovni 

izid.  

enako velja za dolgoroËne netræne finanËne naloæbe v kapital 

podjetij, pri Ëemer so osnova za prevrednotovanje poslovni 

izid teh podjetij in kriteriji metodologije za vrednotenje 

netrænih naloæb, ki je sestavni del navodila o raËunovodenju 

kapitalske druæbe, d.d.

dolgoroËne finanËne naloæbe se zaradi odprave oslabitve pre-

vrednotijo, Ëe dokazana poπtena oziroma odplaËna vrednost 

finanËnih instrumentov presega njihovo, zaradi oslabitve 

zmanjπano knjigovodsko vrednost. za razliko je treba poveËati 

knjigovodsko vrednost takπnih dolgoroËnih finanËnih naloæb 

in hkrati tudi prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z 

dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami, ki je bil pri istih dolgoroËnih 

finanËnih naloæbah zmanjπan. »e se je, v tekoËem letu, zaradi 

oslabitve pri njem pojavil prevrednotovalni finanËni odhodek 

v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami, ga je treba 

odpraviti.

dolgoroËne finanËne naloæbe, izraæene v tuji valuti, se na dan 

bilanciranja preraËunajo po srednjem teËaju banke slovenije. 

njihovo poveËanje iz tega naslova poveËuje finanËne prihod-

ke v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami, njihovo 

zmanjπanje pa finanËne odhodke v zvezi z dolgoroËnimi 

finanËnimi naloæbami.

kapitalska druæba, d.d. nima ne odvisnih ne pridruæenih 

druæb, za katere bi sestavljala skupinske (konsolidirane) raËu-

novodske izkaze. tudi druæbe, v katerih ima veËinski deleæ 

ali pomemben oziroma prevladujoË vpliv, kapitalska druæba, 

d.d. namerava usmerjati le zaËasno, ker jih ima v svoji lasti 

zgolj z namenom, da jih bo v bliænji prihodnosti odtujila.

dolgoroËne finanËne naloæbe v kapital domaËih in tujih pod-

jetij, ki jih kapitalska druæba, d.d. skladno s svojo poslovno 

politiko ne zajema v skupinske raËunovodske izkaze, se v 

skladu s srs �.�6. vrednotijo po naloæbeni metodi in se letno 

ne poveËujejo za tisti Ëisti del dobiËka, ki pripada posamezni 

naloæbi. za prejeti deleæ udeleæbe v dobiËku gospodarskih 

druæb se poveËujejo prihodki kapitalske druæbe, d.d.

kapitalska druæba, d.d. v svojem naloæbenem portfelju nima 

gospodarskih druæb z neomejeno osebno odgovornostjo.

Poslovne	terjatve	

terjatve se na zaËetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz 

ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plaËane.

popravki vrednosti terjatev se oblikujejo posamiËno. terjatve, 

ki niso poravnane ali se zanje utemeljeno domneva, da ne 

bodo poravnane, se izkaæejo kot dvomljive terjatve. v breme 

prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pa se obraËuna po-

pravek njihove vrednosti. terjatve do podjetij v steËaju, prisil-

ni poravnavi ali likvidaciji se izkaæejo kot sporne terjatve. 

popravek njihove vrednosti se prav tako obraËuna v breme 

prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

terjatve do pravnih in fiziËnih oseb v tujini se preraËunajo v 

domaËo valuto na dan nastanka. teËajne razlike, ki se pojavijo 

do dneva poravnave takπnih terjatev ali do dneva bilance 

stanja, se πtejejo kot postavka finanËnih prihodkov oziroma 

finanËnih odhodkov.

Druge	dolgoroËne	terjatve	iz	poslovanja

druge dolgoroËne terjatve iz poslovanja so po svoji vsebini 

dana posojila kupcem nekdanjih druæbenih stanovanj, ki jih je 

kapitalska druæba, d.d. dobila po zakonu o denacionalizaciji in 

prodala po stanovanjskem zakonu.

KratkoroËne	poslovne	terjatve

kratkoroËne poslovne terjatve evidentiramo na podlagi vero-

dostojnih listin po nominalni vrednosti. 

KratkoroËne	finanËne	naloæbe	

kratkoroËne finanËne naloæbe so sredstva, ki jih ima podjetje 

naloæbenik, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, kratkoroËno pove-

Ëevalo svoje finanËne prihodke.

kratkoroËne finanËne naloæbe v kapital drugih podjetij so na-

loæbe v kapitalske deleæe podjetij, naloæbe v finanËne dolgove 

drugih podjetij, dræave ali drugih izdajateljev, naloæbe v dana 

dolgoroËna posojila, naloæbe v kupljene menice ali druge 

kratkoroËne dolæniπke vrednostne papirje drugih podjetij ali 

dræave ter naloæbe v izvedene finanËne instrumente, ki jih 

podjetje naloæbenik namerava imeti v posesti za trgovanje.

kratkoroËne finanËne naloæbe se razËlenjujejo tudi na tiste, ki 

se nanaπajo na stranke v dræavi, in na tiste, ki se nanaπajo na 

stranke v tujini.

kratkoroËna finanËna naloæba v lastniπke vrednostne pa-

pirje drugih podjetij ali dolæniπke vrednostne papirje drugih 

podjetij ali dræave se ob zaËetnem pripoznanju ovrednoti po 

nabavni vrednosti, ki je enaka bodisi plaËanemu znesku de-

narja ali njegovih ustreznikov bodisi poπteni vrednosti dru-

gih nadomestil za nakup, ki jih je dal naloæbenik, na dan 

menjave, poveËani za stroπke, ki jih je mogoËe pripisati ne-

posredno naloæbi. 

kratkoroËna finanËna naloæba v dano kratkoroËno posojilo se 
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ob zaËetnem pripoznanju izmeri po plaËanem znesku, ki je 

glavnica posojila.

kratkoroËna finanËna naloæba v dolæniπke vrednostne papirje 

in dana kratkoroËna posojila se vrednostno zmanjπuje s 

postopnim odplaËevanjem njihovih glavnic.

kratkoroËne finanËne naloæbe, izraæene v tuji valuti, se na dan 

bilanciranja preraËunajo po srednjem teËaju banke slovenije. 

njihovo poveËanje iz tega naslova poveËuje finanËne prihodke 

v zvezi s kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami, njihovo zmanj-

πanje pa finanËne odhodke v zvezi s kratkoroËnimi finanËnimi 

naloæbami.

prevrednotenje kratkoroËnih finanËnih naloæb je sprememba 

njihove knjigovodske vrednosti. opravi se lahko na koncu po-

slovnega leta ali med njim. pojavi se predvsem kot prevredno-

tenje kratkoroËnih finanËnih naloæb zaradi njihove okrepitve, 

prevrednotenje kratkoroËnih finanËnih naloæb zaradi njihove 

oslabitve ali prevrednotenje kratkoroËnih finanËnih naloæb 

zaradi odprave njihove oslabitve.

kratkoroËne finanËne naloæbe se zaradi okrepitve lahko prevre-

dnotijo v zvezi z lastniπkimi vrednostnimi papirji, dolgoroËnimi 

in kratkoroËnimi dolæniπkimi vrednostnimi papirji v posesti za 

prodajo ter drugimi, z njimi povezanimi finanËnimi instrumenti, 

Ëe njihova dokazana poπtena vrednost pred odπtetjem stro-

πkov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji ali drugaËni 

odtujitvi, presega njihovo knjigovodsko vrednost. poπtena 

vrednost je dokazana, Ëe je objavljena cena na delujoËem trgu 

borznih vrednostnih papirjev ali obstaja model vrednotenja, 

pri katerem so vloæki podatkov vanj dokazani, ker prihajajo z 

delujoËega trga.

knjigovodska vrednost takπnih kratkoroËnih finanËnih naloæb 

se lahko poveËa do njihove poπtene vrednosti. v tem primeru 

je treba za razliko poveËati prevrednotovalni popravek kapitala 

v zvezi s kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami. kratkoroËne 

finanËne naloæbe v tista podjetja, z vrednostnimi papirji kate-

rih se ne trguje na borznem ali prostem trgu, se ne prevre-

dnotujejo zaradi okrepitve.

kratkoroËne finanËne naloæbe se morajo zaradi oslabitve pre-

vrednotiti v zvezi z lastniπkimi vrednostnimi papirji, dolgo-

roËnimi in kratkoroËnimi dolæniπkimi vrednostnimi papirji v 

posesti za prodajo in drugimi, z njimi povezanimi finanËnimi 

instrumenti, Ëe je njihova dokazana poπtena vrednost pred 

odπtetjem stroπkov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji 

ali drugi odtujitvi, manjπa od njihove knjigovodske vrednosti. 

knjigovodsko vrednost takπnih kratkoroËnih finanËnih naloæb 

je treba zmanjπati do njihove dokazane poπtene vrednosti in 

za razliko zmanjπati tudi prevrednotovalni popravek kapitala v 

zvezi s kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami, ki se je pojavil pri 

njihovem prevrednotenju; Ëe je izrabljen ali Ëe ga ni, je razlika 

prevrednotovalni finanËni odhodek v zvezi s kratkoroËnimi 

finanËnimi naloæbami in vpliva na poslovni izid.

kratkoroËne finanËne naloæbe se zaradi odprave oslabitve 

prevrednotijo, kadar dokazana poπtena oziroma odplaËna vre-

dnost finanËnih instrumentov presega njihovo, zaradi oslabitve 

zmanjπano knjigovodsko vrednost. za razliko je treba poveËati 

knjigovodsko vrednost takπnih kratkoroËnih finanËnih naloæb 

in hkrati tudi prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s 

kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami. »e pa se je, v tekoËem 

letu, zaradi oslabitve pri njem pojavil prevrednotovalni finanËni 

odhodek v zvezi s kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami, ga je 

treba odpraviti.

Dobroimetja	pri	bankah,	Ëeki	in	gotovine	

denarna sredstva sestavljajo sredstva v blagajni in sredstva 

na raËunih pri bankah. devizna sredstva so preraËunana v 

tolarska po srednjem teËaju banke slovenije na dan �1. de-

cembra.

Kapital

celotni kapital podjetja sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske 

rezerve, rezerve iz dobiËka, preneseni Ëisti dobiËek iz prejπnjih 

let ali prenesena Ëista izguba iz prejπnjih let, prevrednotovalni 

popravek kapitala in prehodno πe ne razdeljeni Ëisti dobiËek 

ali πe ne poravnana Ëista izguba poslovnega leta.

prevrednotenje kapitala je sprememba njegove knjigovodske 

vrednosti. opravi se na koncu poslovnega leta ali med 

njim. pojavi se kot sploπno prevrednotenje kapitala ali kot 

posebno prevrednotenje kapitala. sploπno prevrednotenje 

kapitala se opravi zaradi spremembe kupne moËi domaËe 

denarne enote z namenom ohraniti realno vrednost. vsem 

sestavinam kapitala se ob koncu leta dodajo zneski, ki 

ustrezajo spremembi kupne moËi domaËe valute, Ëe se v 

prejπnjem koledarskem letu teËaj evra do tolarja poviπa za 

veË kot 5,5 odstotka.

posebni prevrednotovalni popravek kapitala se pojavi zaradi 

okrepitve opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoroËnih finan-

Ënih naloæb ter kratkoroËnih finanËnih naloæb in zaradi osla-

bitve dolgoroËnih ter kratkoroËnih dolgov.

stanje in spremembe posameznih postavk kapitala so prika-

zani v posebnem raËunovodskem izkazu − v izkazu gibanja 

kapitala.

Rezervacije	

dolgoroËne rezervacije so lahko dolgoroËne rezervacije na 

raËun dolgoroËno odloæenih prihodkov ali dolgoroËne rezer-

vacije na raËun dolgoroËno vnaprej vraËunanih stroπkov ozi-

roma odhodkov. 

med dolgoroËne rezervacije na raËun dolgoroËno odloæenih 

prihodkov spadajo dolgoroËne rezervacije za dana jamstva 

ob prodaji proizvodov ali storitev, prejete dræavne podpore 

za pridobitev osnovnih sredstev ali za pokrivanje doloËenih 
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stroπkov, prejete namenske dotacije za pridobitev osnovnih 

sredstev ali za pokrivanje doloËenih stroπkov in dolgoroËne 

rezervacije na raËun slabega imena. 

med dolgoroËne rezervacije na raËun vnaprej vraËunanih 

stroπkov oziroma odhodkov spadajo dolgoroËne rezervacije 

za reorganizacijo, za priËakovane izgube iz koËljivih pogodb, 

za pokojnine in druge namene. 

dolgoroËne rezervacije kapitalska druæba, d.d. oblikuje ob 

ugotovitvi:

·  da zajamËena vrednost sredstev presega dejansko vre-

dnost sredstev posameznega zavarovanca / Ëlana, in sicer 

v viπini ugotovljenega primanjkljaja, to je vsote razlik med 

zajamËenimi sredstvi zavarovanca / Ëlana in dejansko vre-

dnostjo sredstev zavarovanca / Ëlana;

·  da naloæbe kritnega premoæenja niso usklajene s prevzetimi 

obveznostmi druæbe, zaradi Ëesar nastane tveganje nedo-

seganja zajamËenega donosa ob spremembi obrestnih 

mer, teËajev valut in drugih trænih dejavnikov;

·  da naloæbena politika ne omogoËa trajne usklajenosti 

naloæb s prevzetimi obveznosti glede obrestnih mer, 

teËajev valut in drugih trænih dejavnikov, kot jo predpisuje 

zakon o zavarovalniπtvu, kar prav tako povzroËi nastanek 

tveganja nedoseganja zajamËenega donosa;  

·  ob vloæitvi toæbe proti kapitalski druæbi, d.d. ali zaznavi 

okoliπËin, v katerih bi lahko priπlo do toæbenega zahtevka.

dolgoroËne rezervacije se odpravijo, ko je objektivno ugoto-

vljeno, da niso veË potrebne.

v letu �005 je kapitalska druæba, d.d. odpravila rezervacije, 

ki so bile oblikovane za pokrivanje morebitnih obveznosti 

iz naslova nedoseganja zajamËene donosnosti dveh pokoj-

ninskih skladov v upravljanju kapitalske druæbe, d.d., in sicer 

na podlagi objektivne ocene, da niso potrebne. na podlagi 

pravnomoËno zakljuËenih sodnih postopkov je kapitalska 

druæba, d.d. odpravila rezervacije za pokritje morebitnih de-

narnih obveznosti.

KratkoroËne	obveznosti	

pri kratkoroËnih obveznostih se loËeno izkazujejo kratkoroËne 

finanËne obveznosti in kratkoroËne poslovne obveznosti. kra-

tkoroËne finanËne obveznosti so dobljena posojila. kratko-

roËne poslovne obveznosti so dobljeni predujmi in varπËine, 

obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti za 

nezaraËunano blago in storitve, obveznosti do delavcev, obve-

znosti do dræavnih ustanov in druge obveznosti.

»asovne	razmejitve	

med kratkoroËnimi pasivnimi Ëasovnimi razmejitvami so terja-

tve in druga sredstva in obveznosti, ki se bodo po predvidevanju 

pojavile v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa 

zanesljivo ocenjena. 

Prihodki

prihodki se pripoznajo, Ëe je poveËanje gospodarskih koristi 

v obraËunskem obdobju povezano s poveËanjem sredstva ali 

z zmanjπanjem dolga in je to poveËanje mogoËe zanesljivo 

izmeriti. 

prihodki se pripoznajo, ko se upraviËeno priËakuje, da bodo 

vodili do prejemkov, Ëe ti niso uresniËeni æe ob nastanku.

prihodki se razËlenjujejo na poslovne prihodke, finanËne 

prihodke in izredne prihodke. poslovni prihodki in finanËni 

prihodki se πtejejo za redne prihodke.

poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni pri-

hodki, povezani s poslovnimi uËinki.

prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi 

opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgo-

roËnih sredstev.

finanËni prihodki so prihodki od naloæbenja. pojavljajo se v 

zvezi z dolgoroËnimi in kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami 

pa tudi v zvezi s terjatvami. sestavljajo jih obraËunane obresti 

in deleæi v dobiËku drugih pa tudi prevrednotovalni finanËni 

prihodki. razËlenjujejo se na finanËne prihodke, ki niso 

odvisni od poslovnega izida drugih (na primer prejete obresti), 

in finanËne prihodke, ki so odvisni od poslovnega izida drugih 

(na primer prejete dividende).

prevrednotovalni finanËni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi 

dolgoroËnih in kratkoroËnih finanËnih naloæb, ko se poveËanje 

njihove knjigovodske vrednosti zaradi predhodne okrepitve ne 

zadræuje veË v prevrednotovalnem popravku kapitala; takπno 

naravo ima tudi preseæek njihove prodajne cene nad knjigovodsko 

vrednostjo, zmanjπano za prevrednotovalni popravek kapitala iz 

naslova predhodne okrepitve finanËne naloæbe. prevrednotovalni 

finanËni prihodki se pojavljajo tudi iz odprave oslabitev.

izredne prihodke sestavljajo neobiËajne postavke, ki v obravna-

vanem poslovnem letu poveËujejo izid rednega poslovanja.

Odhodki

odhodki se pripoznajo, Ëe je zmanjπanje gospodarskih koristi 

v obraËunskem obdobju povezano z zmanjπanjem sredstva 

ali s poveËanjem dolga in je to zmanjπanje mogoËe zanesljivo 

izmeriti.

odhodki se razvrπËajo na poslovne odhodke, finanËne odhod-

ke in izredne odhodke. poslovni odhodki in finanËni odhodki 

so redni odhodki.

poslovni odhodki so v naËelu enaki vraËunanim stroπkom v 

obraËunskem obdobju, poveËanim za prevrednotovalne po-

slovne odhodke, ki pred tem niso bili obravnavani kot stroπki.

prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opre-

dmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi dolgoroË-

nimi sredstvi.

finanËni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za 

naloæbenje. prve sestavljajo predvsem stroπki danih obresti, 
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drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finanËnih 

odhodkov.

prevrednotovalni finanËni odhodki se pojavljajo v zvezi z 

dolgoroËnimi in kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami zaradi 

njihove oslabitve, Ëe zmanjπanje njihove vrednosti ni pokrito 

s posebnim prevrednotovalnim popravkom kapitala; takπno 

naravo ima tudi primanjkljaj njihove prodajne cene v primerjavi 

s knjigovodsko vrednostjo, zmanjπano za ustrezni posebni 

prevrednotovalni popravek kapitala.

izredne odhodke sestavljajo neobiËajne postavke, ki v obravna-

vanem poslovnem letu zmanjπujejo izid rednega poslovanja. 

Izkaz	finanËnega	izida

izkaz finanËnega izida je sestavljen po posredni metodi na 

podlagi podatkov iz bilance stanja na dan �1. decembra �005 

in bilance stanja na dan �1. decembra �004 in na podlagi 

podatkov iz izkaza poslovnega izida za leto �005 ter iz dodatnih 

podatkov, ki so potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov in 

za ustrezno razËlenitev pomembnejπih postavk.
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vsi podatki so izkazani v tisoËih tolarjev.

vsi podatki v bilanci stanja so izkazani na �1. december teko-

Ëega in prejπnjega leta.

vsi podatki v izkazu poslovnega izida so izkazani od 1. januarja 

do �1. decembra tekoËega in prejπnjega leta.

vsi podatki so izkazani v tisoËih tolarjev.

vsi podatki v bilanci stanja so izkazani na �1. december teko-

Ëega in prejπnjega leta.

vsi podatki v izkazu poslovnega izida so izkazani od 1. januarja 

do �1. decembra tekoËega in prejπnjega leta.

Pojasnila	k	bilanci	stanja

Pojasnilo	πt.	1

Neopredmetena	dolgoroËna	sredstva

v 000 sit

 2005 �004 indeks

Neopredmetena dolgoroËna sredstva 366.552 273.332 134,11

druga neopredmetena dolgoroËna sredstva ��1.�80 �65.15� 1�1,�1

kratkoroËni predujmi, dani za neopredmetena dolgoroËna sredstva 0 5.941 -

neopredmetena dolgoroËna sredstva v gradnji oziroma izdelavi 45.17� �.�40 �.016,61

Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoroËnih sredstev (158.452) (123.001) 128,82

popravek vrednosti drugih neopredmetenih dolgoroËnih sredstev (158.45�) (1��.001) 1�8,8�

Skupaj 208.099 150.331 138,43

RazËlenitev in pojasnila
k raËunovodskim izkazom
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tabel a �0

pregled gibanja neopredme tenih 

dolgoro»nih sredste v v le tu �004

v 000 sit

 druga neopredmetena 
dolgoro»na sredstva

kratkoro»ni
 predujmi

neopredmetena 
dolgoro»na sredstva v 

gradnji oziroma izdelavi

skupaj

NABAVNA VREDNOST     

Stanje 1. 1. 2004 153.409 5.941 10.523 169.872 

pridobitve 111.74� 0 51.�81 16�.0�� 

odtujitve 0 0 (59.56�) (59.56�)

prevrednotevanje 0 0 0 0 

Stanje 31. 12. 2004 265.152 5.941 2.240 273.332 

POPRAVEK VREDNOSTI     

Stanje 1. 1. 2004 92.140 0 0 92.140 

pridobitve 0 0 0 0 

odtujitve 0 0 0 0 

amortizacija �0.861 0 0 �0.861 

prevrednotevanje 0 0 0 0 

Stanje 31. 12. 2004 123.001 0 0 123.001 

Neodpisana vrednost 1. 1. 2004 61.269 5.941 10.523 77.732 

Neodpisana vrednost 31. 12. 2004 142.150 5.941 2.240 150.331 
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tabel a �1

pregled gibanja neopredme tenih 

dolgoro»nih sredste v v le tu �005

v 000 sit

 druga neopredmetena 
dolgoro»na sredstva

kratkoro»ni
 predujmi

neopredmetena 
dolgoro»na sredstva v 

gradnji oziroma izdelavi

skupaj

NABAVNA VREDNOST     

Stanje 1. 1. 2005 265.152 5.941 2.240 273.332 

pridobitve 58.�9� 0 55.�6� 11�.656 

odtujitve (�.065) (5.941) (1�.4�1) (�0.4�6)

prevrednotevanje 0 0 0 0 

Stanje 31. 12. 2005 321.380 0 45.172 366.552 

POPRAVEK VREDNOSTI     

Stanje 1. 1. 2005 123.001 0 0 123.001 

pridobitve 0 0 0 0 

odtujitve (�.065) 0 0 (�.065)

amortizacija �7.516 0 0 �7.516 

prevrednotevanje 0 0 0 0 

Stanje 31. 12. 2005 158.452 0 0 158.452 

Neodpisana vrednost 1. 1. 2005 142.150 5.941 2.240 150.331 

Neodpisana vrednost 31. 12. 2005 162.927 0 45.172 208.099 

Pojasnilo	πt.	2

Opredmetena	osnovna	sredstva

v 000 sit

 2005 �004 indeks

NepremiËnine 3.259.511 3.250.925 100,26

Zgradbe 2.845.296 2.839.927 100,19

nabavna vrednost zgradb �.845.�96 �.8�9.9�7 100,19

prevrednotenje zgradb zaradi okrepitve 0 0 -

prevrednotenje zgradb zaradi oslabitve 0 0 -

nepremiËnine v gradnji oziroma izdelavi 414.�15 410.999 100,78

nepremiËnine trajno zunaj uporabe 0 0 -

Popravek vrednosti nepremiËnin (307.197) (225.270) 136,37

Popravek vrednosti zgradb (307.197) (225.270) 136,37

popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja (�07.197) (��5.�70) 1�6,�7

popravek vrednosti zgradb zaradi okrepitve 0 0 -

popravek vrednosti zgradb zaradi oslabitve 0 0 -

popravek vrednosti nepremiËnin trajno zunaj uporabe 0 0 -

Neodpisana vrednost nepremiËnin 2.952.314 3.025.656 97,58
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Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 495.929 457.097 108,50

Oprema in nadomestni deli 485.853 447.500 108,57

nabavna vrednost opreme in nadomestnih delov 485.85� 447.500 108,57

prevrednotenje opreme in nadomestnih delov zaradi okrepitve 0 0 -

prevrednotenje opreme in nadomestnih delov zaradi oslabitve 0 0 -

drobni inventar 10.076 9.597 104,99

Popravek vrednosti opreme in drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev

(290.774) (232.932) 124,83

Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov    (282.840) (226.118) 125,09

popravek vrednosti opreme in nadomestnih 
delov zaradi amortiziranja             

(�8�.840) (��6.118) 1�5,09

popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi okrepitve 0 0 -

popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi oslabitve 0 0 -

popravek vrednosti drobnega inventarja (7.9�4) (6.814) 116,44

Neodpisana vrednost opreme 205.155 224.165 91,52

kratkoroËni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva 5.1�� 0 -

Skupaj 3.162.602 3.249.821 97,32

tabel a ��

pregled gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu �004

v 000 sit

 zgradbe oprema in 
nadomestni

 deli

drobni
 inventar

opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
izdelavi

skupaj

NABAVNA VREDNOST      

Stanje 1. 1. 2004 963.141 258.368 7.061 911.243 2.139.812 

pridobitve 1.876.786 �0�.��1 �.5�6 1.468.0�0 �.550.66� 

odtujitve 0 (14.188) 0 (1.968.�64) (1.98�.45�)

prevrednotenje 0 0 0 0 0 

Stanje 31. 12. 2004 2.839.927 447.500 9.597 410.999 3.708.022 

POPRAVEK VREDNOSTI      

Stanje 1. 1. 2004 193.256 196.345 6.239 0 395.839 

pridobitve 0 0 0 0 0 

odtujitve 0 (1�.14�) 0 0 (1�.14�)

amortizacija ��.01� 4�.916 575 0 75.505 

prevrednotenje 0 0 0 0 0 

Stanje 31. 12. 2004 225.270 226.118 6.814 0 458.201 

Neodpisana vrednost 1. 1. 2004 769.884 62.023 822 911.243 1.743.973 

Neodpisana vrednost 31. 12. 2004 2.614.657 221.383 2.783 410.999 3.249.821 
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tabel a ��

pregled gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu �005

v 000 sit

 zgradbe oprema in 
nadomestni

 deli

drobni
 inventar

kratkoro»ni 
predujmi

opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
izdelavi

skupaj

NABAVNA VREDNOST       

Stanje 1. 1. 2005 2.839.927 447.500 9.597 0 410.999 3.708.022 

pridobitve 6.058 56.9�9 479 5.1�� �.4�9 7�.0�7 

odtujitve 0 (18.586) 0 0 (�1�) (18.799)

prevrednotenje (688) 0 0 0 0 (688)

Stanje 31. 12. 2005 2.845.296 485.853 10.076 5.132 414.215 3.760.573 

POPRAVEK VREDNOSTI       

Stanje 1. 1. 2005 225.270 226.118 6.814 0 0 458.201 

pridobitve 0 0 0 0 0 0 

odtujitve 0 (18.586) 0 0 0 (18.586)

amortizacija 81.998 75.�08 1.1�0 0 0 158.4�6 

prevrednotenje (71) 0 0 0 0 (71)

Stanje 31. 12. 2005 307.197 282.840 7.934 0 0 597.971 

Neodpisana vrednost 1. 1. 2005 2.614.657 221.383 2.783 0 410.999 3.249.821 

Neodpisana vrednost 31. 12. 2005 2.538.099 203.013 2.142 5.132 414.215 3.162.602 

Pojasnilo	πt.	3

DolgoroËne	finanËne	naloæbe

v 000 sit

 2005 �004 indeks

DolgoroËne finanËne naloæbe v kapital 219.008.339 238.980.439 91,64

naloæbe  v delnice in deleæe podjetij v 
skupini, razen pridruæenih podjetij                                             

0 0 -

naloæbe v delnice in deleæe pridruæenih podjetij 0 0 -

druge naloæbe v delnice in deleæe 16�.96�.905 169.5�5.495 96,1�

odkupljene lastne delnice in odkupljeni lastni deleæi 0 0 -

naloæbene nepremiËnine 0 0 -

naloæbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniπka dela in podobno 7.�98 7.��1 101,07

druge dolgoroËne finanËne naloæbe v kapital 0 0 -

popravek vrednosti dolgoroËnih finanËnih 
naloæb v kapital zaradi okrepitve    

8�.015.818 97.787.�1� 84,89

popravek vrednosti dolgoroËnih finanËnih 
naloæb v kapital zaradi oslabitve    

(�6.977.68�) (�8.��9.590) 95,19

DolgoroËne finanËne naloæbe v dolæniπke finanËne instrumente 41.307.625 36.591.706 112,89

naloæbe v obveznice �8.�09.��6 �9.8��.18� 1�8,45

naloæbe v dolgoroËna potrdila o vlogi 0 1.�0�.719 -
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dolgoroËno dani depoziti 1.��0.000 �.8�1.000 �4,46

popravek vrednosti dolgoroËnih finanËnih naloæb 
v dolæniπke instrumente zaradi oslabitve 

(110.189) (�9.757) �77,16

popravek vrednosti dolgoroËnih finanËnih naloæb 
v dolæniπke instrumente zaradi okrepitve    

1.788.478 1.674.561 106,80

Skupaj 260.315.964 275.572.145 94,46

Druæbe,	v	katerih	ima	Kapitalska	druæba,	d.d.	najmanj	

20-odstotni	deleæ	v	njihovem		osnovnem	kapitalu	

kapitalska druæba, d.d. ima v svojem naloæbenem portfelju 

�6 gospodarskih druæb, v katerih njen lastniπki deleæ dose-

ga ali presega dvajset odstotkov. od tega jih je πest druæb 

z omejeno odgovornostjo, trideset pa delniπkih druæb. ©tiri 

od πestintridesetih druæb so v steËajnem postopku, zato je 

v tabeli �4 prikazanih le dvaintrideset delujoËih gospodar-

skih druæb.

kapitalska druæba, d.d. skladno z opredelitvami v navodilu o 

raËunovodenju ne uskupinjuje gospodarskih druæb in nima 

pridruæenih podjetij, ker jih ima v svoji lasti zgolj z namenom, 

da jih bo v bliænji prihodnosti odtujila.

tabel a �4

druæbe, v k aterih ima k apitalsk a druæba , d.d. na jmanj

�0 - odstotni dele æ v k apitalu

naziv sedeæ organiza-
cijska oblika

fotona, d.d. ljubljana d.d.

adria airways, d.d. ljubljana d.d.

terme olimia bazeni, d.d. podËetrtek d.d.

paloma, d.d. sladki vrh d.d.

zavarovalnica triglav, d.d. ljubljana d.d.

casino portoroæ, d.d. portoroæ d.d.

unior, d.d. zreËe d.d.

labod novo mesto, d.d. novo mesto d.d.

gio, d.o.o., ljubljana ljubljana d.o.o.

iskra, d.d. ljubljana d.d.

gorenjska predilnica, d.d. ©kofja loka d.d.

gospodarsko razstaviπËe, d.o.o. ljubljana d.o.o.

tiko, d.o.o. træiË d.o.o.

iskraemeco, d.d. kranj d.d.

domel, d.d. æelezniki d.d.

loterija slovenije, d.d. ljubljana d.d.

aero, d.d. celje d.d.

hotel evropa, d.d., celje celje d.d.

birostroj computers, d.d. maribor d.d.
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casino ljubljana, d.d. ljubljana d.d.

æelezarna ravne-monter dravograd, d.d. otiπki vrh d.d.

gzl geoprojekt, d.d. ljubljana d.d.

lip bled, d.d. bled d.d.

gorenje, d.d., velenje velenje d.d.

comet, d.d. zreËe d.d.

hit, d.d., nova gorica nova gorica d.d.

novoles, d.d., straæa straæa d.d.

creina, d.d. kranj d.d.

mariborska livarna maribor, d.d. maribor d.d.

kovinarska vrhnika, d.o.o. vrhnika d.o.o.

cinkarna celje, d.d. celje d.d.

casino maribor, d.d. maribor d.d.

DolgoroËne	finanËne	naloæbe	v	delnicah	in	

deleæih	gospodarskih	druæb	

tabela �5 kaæe stanje naloæb v gospodarskih druæbah, ki so 

uvrπËene v trgovanje na ljubljanski borzi (v borzni kotaciji in 

na prostem trgu), delnice, s katerimi se trguje zunaj organi-

ziranega trga, naloæbe v deleæe gospodarskih druæb in naloæbe 

v tuje lastniπke vrednostne papirje. njihova skupna vrednost je 

na dan �1. decembra �005 dosegla �19.001.041 tisoË tolarjev. 

ta znesek ne zajema naloæb v umetniπka dela v viπini 7.�98 

tisoË tolarjev.

tabel a �5

pregled sprememb stanja dolgoro»nih 

l astni©k ih finan»nih naloæb ( v 000 sit )

vrsta lastni©ke 
naloæbe

VREDNOST	V	KNJIgAh	KAD	
31.	12.	2005

vrednost v knjigah kad 
�1. 1�. �004

indeks

delnice na domaËem organiziranem trgu 1�6.9��.9�9 16�.440.498 8�,78

delnice na zunajborznem trgu 60.97�.049 61.586.4�9 99,00

deleæi gospodarskih druæb �.847.7�0 4.�01.197 67,78

delnice tujih izdajateljev 18.�57.��4 9.745.094 187,�5

Skupaj 219.001.041 238.973.218 91,64

Delnice	gospodarskih	druæb	v	trgovanju	na	ljubljanski	borzi

v tabeli �6 so navedene naloæbe v gospodarske druæbe in 

investicijske druæbe, ki so uvrπËene v trgovanje na ljubljanski 

borzi (v borzni kotaciji in na prostem trgu). njihova skupna 

vrednost je na dan �1. decembra �005 dosegla 1�6.9��.9�9 

tisoË tolarjev (po zakljuËnih enotnih borznih teËajih z dne 

�0. decembra �005). posamiËno so navedene druæbe s træ-

no vrednostjo v lasti kapitalske druæbe, d.d., ki je veËja od 

milijarde tolarjev. takπnih naloæb je bilo devetnajst. skupno 

πtevilo gospodarskih druæb ter investicijskih druæb, vkljuËenih 
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v trgovanje na ljubljanski borzi, ki so v lasti kapitalske druæbe, 

d.d., je bilo πtiriinpetdeset.

tabel a �6

delni©ke druæbe, vkl ju»ene v trgovanje na l jubl janski borzi , 

v k aterih dele æ k apitalske druæbe, d.d. presega mil ijardo 

tol arje v

ime podjetja

krka, d.d.

sava, d.d.

gorenje, d.d.

petrol, d.d.

merkur, d.d.

luka koper, d.d.

helios domæale, d.d.

istrabenz, d.d.

pivovarna laπko, d.d.

cinkarna celje, d.d.

intereuropa, d.d.

lesnina, d.d.

juteks, d.d.

terme »ateæ d.d.

aerodrom ljubljana, d.d.

iskra avtoelektrika, d.d.

æito, d.d.

delo, d.d.

grand hotel union, d.d.

Delnice	gospodarskih	druæb	zunaj	

organiziranega	borznega	trga

delniπkih druæb v lasti kapitalske druæbe, d.d., z delnicami 

katerih se je trgovalo zunaj organiziranega trga, je bilo na 

dan �1. decembra �005 skupaj 1�4, s skupno vrednostjo 

60.97�.049 tisoË tolarjev. druæbe z vrednostjo, veËjo od mili-

jarde tolarjev − takih jih je bilo na omenjeni datum πtirinajst − 

so posamiËno naπtete v naslednjem pregledu.

tabel a �7

delni©ke druæbe zuna j organiz ir anega trga , v k aterih dele æ 

k apitalske druæbe, d.d. presega mil ijardo tol arje v

ime podjetja

nova ljubljanska banka, d.d.

telekom slovenije, d.d.

zavarovalnica triglav, d.d.

unior, d.d.
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nova kbm, d.d.

hit, d.d., nova gorica

iskra, d.d.

adria airways, d.d.

perutnina ptuj, d.d.

kovinoplastika loæ, d.d.

fotona, d.d.

iskraemeco, d.d.

paloma, d.d.

hoteli morje, d.d.

Netræne	lastniπke	dolgoroËne	finanËne	naloæbe	

v	druæbah	z	omejeno	odgovornostjo

kapitalska druæba, d.d. je imela na dan �1. decembra �005 v lasti 

deleæe v 41 gospodarskih druæbah z omejeno odgovornostjo 

v skupni vrednosti �.847.7�0 tisoË tolarjev. veË kot milijardo 

tolarjev je bil vreden le deleæ v druæbi gospodarsko razstaviπËe, 

d.o.o., ki je naveden v spodnji tabeli.

tabel a �8

druæbe z omejeno odgovornostjo, pri k aterih dele æ 

k apitalske druæbe, d.d. presega  mil ijardo tol arje v

ime podjetja

gospodarsko razstaviπËe, d.o.o.

Lastniπke	dolgoroËne	finanËne	naloæbe	

v	tuje	vrednostne	papirje		

vse naloæbe v delnice in investicijske sklade tujih izdajateljev 

so træne in uvrπËene v trgovanje na organiziranih mednarodnih 

finanËnih trgih. dolgoroËno finanËno premoæenje kapitalske 

druæbe, d.d. v tujih lastniπkih vrednostnih papirjih so na dan 

�1. decembra �005 sestavljale delnice 51 gospodarskih druæb 

in delnice 8 indeksnih skladov (etf). vrednost milijarde slo-

venskih tolarjev sta na dan �1. decembra �005 presegali le 

dve naloæbi, ki sta navedeni v spodnji tabeli. 

tabel a �9

pomembne naloæbe v l astni©ke papirje tujih izda jatel je v

vrednostni papir

ishares msci japan index fund

andritz ag

DolgoroËne	finanËne	naloæbe	v	

dolæniπke	vrednostne	papirje

dolgoroËni dolæniπki vrednostni papirji zajemajo obveznice 

domaËih in tujih izdajateljev. dolgoroËne finanËne naloæbe v 

dolæniπke vrednostne papirje so na dan �1. decembra �005 
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dosegle �9.987.6�5 tisoË tolarjev. kapitalska druæba, d.d. ima 

najveË dolgoroËnih dolæniπkih naloæb v obveznicah republike 

slovenije (15.169.80� tisoË tolarjev), v tujih obveznicah 

(1�.566.4�6 tisoË tolarjev), v obveznicah domaËih bank 

(7.0��.�6� tisoË tolarjev) ter v obveznicah drugih slovenskih 

gospodarskih druæb (4.��8.1�4 tisoË tolarjev).

tabel a �0

pregled sprememb stanja dolgoro»nih dol æni©k ih 

vrednostnih papirje v ( v 000 sit )

izdajatelj VREDNOST	NALOæBE	
31.	12.	2005

vrednost naloæbe
�1. 1�. �004

indeks

republika slovenija 15.169.80� 1�.019.�08 116,5�

domaËe banke 7.0��.�6� 9.�6�.104 75,01

drugi domaËi izdajatelji 4.��8.1�4 �.490.�64 1�1,14

tuji izdajatelji 1�.566.4�6 9.8�9.�7� 1�8,0�

Skupaj 39.987.625 35.701.948 112,00

DolgoroËne	finanËne	naloæbe	v	depozite

kapitalska druæba, d.d. ima dolgoroËne depozite v petih slo-

venskih bankah. njihovo skupno stanje ob koncu leta dosega 

1.��0.000 tisoË tolarjev. v tabeli �1 so prikazani depoziti pri 

prvih treh bankah z najviπjimi skupnimi zneski ter skupni zne-

sek depozitov. 

tabel a �1

pregled sprememb stanja dolgoro»nih naloæb v depozite

( v 000 sit )

banka VREDNOST	NALOæBE
	31.	12.	2005

vrednost naloæbe
 �1. 1�. �004

indeks

skb banka 600.000 685.000 87,59

banka koper �60.000 5�0.000 49,06

nova lb 180.000 �58.000 50,�8

preostalo �80.000 �.�58.000 1�,40

Skupaj 1.320.000 3.831.000 34,46

Pojasnilo	πt.	4

DolgoroËne	poslovne	terjatve

in thousands of tolars

 2005 �004 indeks

DolgoroËne poslovne terjatve do drugih 2.273.024 4.743 47.926,68

druge dolgoroËne terjatve iz poslovanja 5.10� 4.74� 107,59

dolgoroËno odloæene terjatve za davke �.�67.9�1 0 -

Skupaj 2.273.024 4.743 47.926,68
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kapitalska druæba, d.d. v letu �005 izkazuje terjatve za odloæeni 

davek v viπini �.�67.9�1 tisoË tolarjev v skladu s srs �001. 

najveË terjatev za odloæeni davek je bilo oblikovanih iz naslo-

va oslabitev finanËnih naloæb, v viπini �.199.545 tisoË tolarjev.

druge dolgoroËne terjatve iz poslovanja so po svoji vsebini 

dana posojila kupcem nekdanjih druæbenih stanovanj, ki jih je 

kapitalska druæba, d.d. dobila po zakonu o denacionalizaciji in 

prodala po stanovanjskem zakonu. ta sestavljajo najveËji del 

zneska dolgoroËnih poslovnih terjatev iz poslovanja. stanje 

posojil se zmanjπuje za prejeta plaËila. kratkoroËni del, ki za-

pade v letu �005, je prenesen med kratkoroËne terjatve.

Pojasnilo	πt.	5

KratkoroËne	poslovne	terjatve

v 000 sit

 2005 �004 indeks

KratkoroËne terjatve do kupcev 173.530 106.174 163,44

kratkoroËne terjatve do kupcev v dræavi 17�.5�0 106.174 16�,44

KratkoroËni dani predujmi in varπËine 4.067.029 119.692 3.397,91

drugi kratkoroËni dani predujmi 4.067.0�9 119.69� �.�97,91

KratkoroËne  terjatve, povezane s finanËnimi prihodki 1.184.249 4.451.157 26,61

kratkoroËne terjatve za obresti 1.184.�49 1.0�9.75� 11�,90

druge kratkoroËne terjatve, povezane s finanËnimi prihodki 0 �.411.404 0,00

Druge kratkoroËne terjatve 703.222 432.879 162,45

terjatve za vstopni ddv 1 0 -

druge kratkoroËne terjatve do dræavnih in drugih institucij 1.774 1.08� 16�,80

ostale kratkoroËne terjatve 701.446 4�1.796 16�,45

Skupaj 6.128.030 5.109.902 119,92

kratkoroËne terjatve do kupcev v dræavi sestavljajo terjatve do 

najemnikov poslovnih prostorov v viπini �.86� tisoË tolarjev, 

terjatve do pokojninskih skladov v upravljanju kapitalske dru-

æbe, d.d. v viπini 169.460 tisoË tolarjev, terjatve do zaposlenih 

v viπini 477 tisoË tolarjev ter druge terjatve v viπini 7�0 tisoË 

tolarjev.

postavka drugi kratkoroËni dani predujmi zajema plaËilo za 

dokapitalizacijo gospodarske druæbe in iz naslova prejetih 

pravic do nakupa zamenljivih delnic gospodarske druæbe v 

viπini 4.066.�8� tisoË tolarjev ter druge predujme v viπini 746 

tisoË tolarjev.

kratkoroËne terjatve, povezane s finanËnimi prihodki, so 

terjatve za obraËunane obresti do �1. decembra �005. od 

tega je 4.�8� tisoË tolarjev obraËunanih obresti za prodajo 

gospodarskih druæb na obroke, 49.�87 tisoË tolarjev obra-

Ëunanih obresti od depozitov, 1.1�6.�59 tisoË tolarjev obra-
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Ëunanih obresti od obveznic in 4.��1 tisoË tolarjev drugih 

obraËunanih obresti.

druge kratkoroËne terjatve do dræavnih in drugih institucij 

sestavljata refundacija boleznin nad �0 dni in nega v viπini 

668 tisoË tolarjev ter refundacija invalidnin v viπini 1.106 tisoË 

tolarjev.

ostale kratkoroËne terjatve zajemajo terjatve pri prodaji vred-

nostnih papirjev v viπini 645.018 tisoË tolarjev, terjatve do zlate 

monete 1, id, d.d. zaradi premalo πtevilo izroËenih delnic pri 

dokapitalizaciji iz sredstev druæbe v viπini �5.�50 tisoË tolarjev, 

terjatve za davek od zavarovalnih poslov v viπini �1.17� tisoË 

tolarjev in druge terjatve v viπini 5 tisoË tolarjev.

Pojasnilo	πt.	6

KratkoroËne	finanËne	naloæbe

v 000 sit

 2005 �004 indeks

druge delnice, kupljene za prodajo 4.��1.997 �.6�7.9�4 161,04

ostale vrednostnice, kupljene za prodajo 6.957.648 �.179.96� �18,80

kratkoroËni depoziti pri bankah in drugih finanËnih institucijah 1�.1�1.944 4.�19.000 �04,05

popravek vrednosti kratkoroËnih finanËnih naloæb zaradi okrepitve ��6.810 �7�.4�6 90,44

popravek vrednosti kratkoroËnih finanËnih naloæb zaradi oslabitve (168.�45) (�8.5�1) 589,90

Skupaj 24.490.153 10.470.792 233,89

Lastniπke	naloæbe	kratkoroËnega	trgovalnega	portfelja	

kratkoroËni trgovalni portfelj lastniπkih naloæb je na dan �1. 

decembra �005 obsegal 67 razliËnih izdaj delnic gospodarskih 

druæb in investicijskih skladov. nobena posamiËno po vredno-

sti ni presegala milijarde tolarjev.

tabel a ��

pregled sprememb stanja l astni©k ih naloæb kr atkoro»nega 

trgovalnega portfel ja ( v 000 sit )

vrsta naloæbe VREDNOST	NALOæBE
31.	12.	2005

vrednost naloæbe
�1. 1�. �004

indeks

delnice v trgovanju na borzi 1.554.�07 �.�45.911 66,�6

lastniπki vp tujih izdajateljev �.6�4.174 509.6�5 514,9�

delnice zunaj borze in domaËi vzajemni skladi 145.868 �81 51.910,�8

Skupaj 4.324.349 2.855.817 151,42

KratkoroËne	finanËne	naloæbe	v	dolæniπke	vrednostne	papirje

naloæbe v kratkoroËne dolæniπke vrednostne papirje dolgo-

roËnega dolæniπkega premoæenja so na dan �1. decembra 

�005 obsegale �.0�9.�18 tisoË tolarjev, in sicer zajemajo iz-

kljuËno naloæbe v trimeseËne in dvanajstmeseËne zakladne 

menice republike slovenije. 
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tabel a ��

kr atkoro»ne finan»ne naloæbe v 

dol æni©ke vrednostne papirje ( v 000 sit)

izdajatelj VREDNOST	NALOæBE
31.	12.	2005

vrednost naloæbe
�1. 1�. �004

indeks

republika slovenija �.0�9.�18 �54.7�4 57�,04

Pregled	stanja	kratkoroËnih	naloæb	v	

dolæniπke	vrednostne	papirje

stanje kratkoroËnih dolæniπkih naloæb kapitalske druæbe, d.d. 

na dan �1. decembra �005 je bilo 5.004.641 tisoË tolarjev, pri 

Ëemer gre za v letu �006 zapadle glavnice obveznic v viπini 

�.705.��5 tisoË tolarjev ter banËna potrdila o vlogi v viπini 

1.�99.406 tisoË tolarjev.

tabel a �4

pregled stanja kr atkoro»nih naloæb v dol æni©ke vrednostne 

papirje ( v 000 sit )

vrsta naloæbe VREDNOST	NALOæBE	
31.	12.	2005

vrednost naloæbe 
�1. 1�. �004

indeks

obveznice �.705.��5 �.941.�41 1�5,98

potrdila o vlogi 1.�99.406 -            -       

Skupaj 5.004.641 2.941.241 170,15

Pregled	stanja	kratkoroËnih	finanËnih	naloæb	v	depozite

kapitalska druæba, d.d. ima kratkoroËne depozite v enajstih 

slovenskih bankah. skupno stanje ob koncu leta �005 je do-

seglo 1�.1�1.944 tisoË tolarjev. to stanje vkljuËuje tudi zne-

sek dolgoroËnih depozitov, ki zapadejo v letu �006, v viπini 

�.600.000 tisoË tolarjev in so preneseni med kratkoroËne 

finanËne naloæbe. v tabeli so prikazani depoziti pri prvih 

treh bankah z najviπjimi skupnimi zneski in skupni znesek 

depozitov.

tabel a �5

pregled sprememb stanja kr atkoro»nih naloæb v depozite  

( v 000 sit )

banka VREDNOST	NALOæBE	
31.	12.	2005

vrednost naloæbe 
�1. 1�. �004

indeks

gorenjska banka 5.440.000 ���.000 �.��4,76

banka koper 1.890.000 154.000 1.��7,�7

nova kbm 1.698.000 1.484.000 114,4�

preostalo 4.10�.944 �.448.000 167,64

Skupaj 13.131.944 4.319.000 304,05

Naloæbe	kratkoroËnega	trgovalnega	portfelja	

v	dolæniπke	vrednostne	papirje		

naloæb kratkoroËnega trgovalnega portfelja v dolæniπke vre-

dnostne papirje na dan �1. decembra �005 ni bilo.



95

Pojasnilo	πt.	7

Dobroimetje	pri	bankah,	Ëeki	in	gotovina

v 000 sit

 2005 �004 indeks

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovËljive vrednostnice 38 12 316,67

tolarska sredstva v blagajni �8 1� �16,67

Dobroimetje pri bankah in drugih finanËnih inπtitucijah 1.733.808 2.053.499 84,43

denarna sredstva na raËunih 10.115 5.�68 188,4�

tolarski depoziti na odpoklic 1.�44.500 �06.000 65�,67

devizna sredstva na raËunih 15.519 10.051 154,40

devizni depoziti na odpoklic ��1.655 1.781.09� 1�,01

denarna sredstva na posebnih raËunih oziroma za posebne namene 1��.0�0 50.989 �58,9�

Skupaj 1.733.846 2.053.510 84,43

Pojasnilo	πt.	8

Aktivne	Ëasovne	razmejitve

v 000 sit

 2005 �004 indeks

kratkoroËno odloæeni stroπki oziroma odhodki �1.085 11.�6� 185,56

kratkoroËno nezaraËunani prihodki 81 0 -

Skupaj 21.166 11.363 186,28

aktivne Ëasovne razmejitve so odloæeni stroπki. najveËji de-

leæ odloæenih stroπkov odpade na licence za raËunalniπke 

programe v viπini 9.665 tisoË tolarjev, na Ëlanarine v viπini 

4.056 tisoË tolarjev in na zavarovanje premoæenja v viπini 

�.17� tisoË tolarjev.

Pojasnilo	πt.	9

Kapital

v 000 sit

 2005 �004 indeks

Vpoklicani kapital 73.045.000 73.045.000 100,00

osnovni delniπki kapital − navadne delnice 7�.045.000 7�.045.000 100,00

Kapitalske rezerve 20.632.474 20.120.294 102,55

vplaËila za pridobitev dodatnih pravic iz deleæev delnic oziroma deleæev �0.6��.474 �0.1�0.�94 10�,55

Rezerve iz dobiËka 17.333.870 9.708.227 178,55

druge rezerve iz dobiËka 17.���.870 9.708.��7 178,55

»isti dobiËek ali Ëista izguba 16.855.184 9.229.541 182,62

preneseni Ëisti dobiËek iz prejπnjih let 9.��9.541 0 -
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ostanek Ëistega dobiËka poslovnega leta 7.6�5.64� 9.��9.541 8�,6�

Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 76.474.513 76.474.513 100,00

sploπni prevrednotovalni popravek vpoklicanega kapitala 76.474.51� 76.474.51� 100,00

Posebni prevrednotovalni popravki kapitala 85.141.106 99.834.300 85,28

posebni prevrednotovalni popravki kapitala v zvezi z dolgoroËnimi 
finanËnimi naloæbami v kapital drugih pravnih oseb

85.141.106 99.8�4.�00 85,�8

Skupaj 289.482.146 288.411.876 100,37

osnovni kapital v viπini 7�.045.000 tisoË tolarjev je razdeljen 

na 7�0.450 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 

100.000 tolarjev.

kapitalska druæba, d.d. ima oblikovane kapitalske rezerve v 

viπini �0.6��.474 tisoË tolarjev in rezerve iz dobiËka v viπini 

17.���.870 tisoË tolarjev v skladu s 60. Ëlenom zakona o go-

spodarskih druæbah. v letu �005 so se kapitalske rezerve 

poveËale za 51�.180 tisoË tolarjev iz naslova prejetih sredstev 

v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij.

kapitalska druæba, d.d. izkazuje 9.��9.541 tisoË tolarjev pre-

nesenega Ëistega dobiËka iz prejπnjih let skladno s sklepom 

skupπËine kapitalske druæbe, d.d. z dne �7. junija �005 o 

uporabi bilanËnega dobiËka za poslovno leto �004.

sploπni prevrednotovalni popravek kapitala se v letu �005 ni 

spreminjal. nastanek posebnega prevrednotovalnega kapita-

la v viπini 85.141.106 tisoË tolarjev pa je v celoti povezan s 

prevrednotovanjem finanËnih naloæb.

stanja in spremembe posameznih postavk kapitala so prika-

zani v izkazu gibanja kapitala.

Pojasnilo	πt.	10

Rezervacije

v 000 sit

 2005 �004 indeks

druge dolgoroËne rezervacije �.�8�.460 4.1�1.741 79,47

Skupaj 3.283.460 4.131.741 79,47

druge dolgoroËne rezervacije sestavljajo oblikovane rezerva-

cije za morebitne obveznosti na podlagi sodnih postopkov v 

viπini �15.�40 tisoË tolarjev ter za pokrivanje morebitnih obve-

znosti upravljavca iz naslova nedoseganja zajamËene donos-

nosti pokojninskega sklada v upravljanju kapitalske druæbe, 

d.d. v viπini �.968.��0 tisoË tolarjev.
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Pojasnilo	πt.	11

DolgoroËne	finanËne	in	poslovne	obveznosti

v 000 sit

 2005 �004 indeks

DolgoroËne poslovne obveznosti 1.517 0 -

dolgoroËno prejete varπËine 1.517 0 -

Skupaj 1.517 0 -

dolgoroËna poslovna obveznost v viπini 1.517 tisoË tolarjev je 

prejeta varπËina s strani najemnika poslovnega prostora.

Pojasnilo	πt.	12

KratkoroËne	finanËne	in	poslovne	obveznosti

v 000 sit

 2005 �004 indeks

KratkoroËne obveznosti iz financiranja 3.988.241 86.548 4.608,15

kratkoroËna posojila, dobljena pri bankah v dræavi* �.988.�41 86.548 4.608,15

KratkoroËne obveznosti do dobaviteljev 54.141 56.249 96,25

kratkoroËne obveznosti do dobaviteljev v dræavi 5�.904 56.�49 95,8�

kratkoroËne obveznosti do dobaviteljev v tujini ��7 0 -

KratkoroËni prejeti predujmi in varπËine 143.355 227.058 63,14

kratkoroËni prejeti predujmi** 14�.�55 ��7.058 6�,14

KratkoroËne obveznosti do zaposlencev 56.584 52.074 108,66

obveznosti za Ëiste plaËe in nadomestila plaË �8.864 �6.801 107,70

obveznosti za prispevke iz kosmatih plaË in nadomestil plaË 11.759 10.781 109,08

obveznosti za davke iz kosmatih plaË in nadomestil plaË 10.608 9.875 107,4�

obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 5.�5� 4.617 115,9�

Obveznosti do dræavnih in drugih institucij 947.079 14.997 6.315,00

obveznosti za obraËunani ddv 19� 5�4 �5,97

obveznosti za prispevke izplaËevalca 8.66� 7.854 110,�1

obveznosti za davek od izplaËanih plaË in prispevke na bruto plaËe �.644 4.��5 86,0�

obveznosti za davek od dobiËka**** 9��.448 0 -

druge kratkoroËne obveznosti do dræavnih in drugih institucij �.1�� �.�74 89,84

Druge kratkoroËne obveznosti 351.110 3.616.794 9,71

kratkoroËne obveznosti za obresti 17.��8 0 -

ostale kratkoroËne obveznosti*** ���.88� �.616.794 9,��

Skupaj 5.540.511 4.053.718 136,68

*KratkoroËna	posojila

kapitalska druæba, d.d. je imela ob koncu leta pri bankah na-

jeti dve kratkoroËni devizni posojili v viπini 1�,5 milijona evrov 
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in 6,5 milijona πvicarskih frankov, kar v tolarski protivrednosti 

znaπa skupaj �.988.�41 tisoË tolarjev. posojili sta zavarovani z 

bianco menicami.

tabel a �6

kr atkoroËna z avarovana posojil a

banka valuta znesek posojila v valuti datum zapadlosti

skb banka eur 1�.500.000 14. 9. �006

skb banka chf 6.450.000 14. 9. �006

**KratkoroËno	prejeti	predujmi

kratkoroËno prejeti predujmi so prejeti predujmi za gospo-

darske druæbe, ki so prodane po obrokih, v viπini 1�0.689 ti-

soË tolarjev in ostali predujmi v viπini 1�.666 tisoË tolarjev.

***Ostale	kratkoroËne	obveznosti

ostale kratkoroËne obveznosti sestavljajo obveznosti iz naku-

pa vrednostnih papirjev v viπini �1�.�9� tisoË tolarjev, obve-

znosti iz terminskega posla v viπini 108.854 tisoË tolarjev in 

druge kratkoroËne obveznosti v viπini 11.7�6 tisoË tolarjev.

****Obveznosti	za	davek	od	dobiËka

kapitalska druæba, d.d. ima v letu �005 obveznost za plaËilo 

obraËunanega davka od dobiËka v viπini 9��.448 tisoË tolar-

jev, skladno s slovenskimi raËunovodskimi standardi in zako-

nom o davku od dohodkov pravnih oseb (zddpo-1).

Pojasnilo	πt.	13

Pasivne	Ëasovne	razmejitve

v 000 sit

 2005 �004 indeks

kratkoroËno odloæeni prihodki �5.�50 �5.�70 99,9�

Skupaj 25.250 25.270 99,92

med pasivne Ëasovne razmejitve kapitalska druæba, d.d. zaje-

ma odloæene prihodke za toæbo proti zlati moneti 1, id, d.d. za 

premalo πtevilo izroËenih delnic pri dokapitalizaciji iz sredstev 

druæbe v viπini �5.�50 tisoË tolarjev.

Pojasnilo	πt.	14

ZunajbilanËna	evidenca

znesek 7.988.��4 tisoË tolarjev pomeni zunajbilanËno eviden-

co terminskega posla za zavarovanje pred valutnimi tveganji 

naloæb kapitalske druæbe, d.d. od tega je zunajbilanËna ob-

veznost iz terminskega posla 4.048.594 tisoË tolarjev, zunaj-

bilanËna terjatev pa �.9�9.740 tisoË tolarjev.



99

Pojasnila	k	izkazu	poslovnega	izida

Pojasnilo	πt.	15

»isti	prihodki	od	prodaje

v 000 sit

 2005 �004 indeks

najemnine poslovnih prostorov 50.5�0 �7.488 18�,8�

najemnine za stanovanja 59 �8 155,�6

najemnine za garaæe 6.4�6 �.560 �51,0�

upravljavska provizija 1.�01.441 98�.�98 1��,�1

prihodki izdanih raËunov 1.519 �.784 54,56

vstopni stroπki 606.��4 608.�66 99,68

izstopni stroπki 1.�47 75� 179,1�

prihodki od izplaËil rent ks pps ��.9�9 �6.450 6�,9�

Skupaj 1.890.585 1.660.635 113,85

vsi prihodki od prodaje so ustvarjeni na domaËem trgu. najveË 

prihodkov od prodaje v letu �005 je bilo ustvarjenih iz naslova 

upravljavskih provizij, ki jih kapitalska druæba, d.d. zaraËunava 

pokojninskim skladom zvpsju, kvps, sodpz, pps in ks 

pps, v viπini 1.�01.441 tisoË tolarjev. kapitalska druæba, d.d. 

je v letu �005 iz naslova vstopnih stroπkov pri pokojninskih 

skladih zvpsju, kvps in sodpz ustvarila 606.��4 tisoË tolar-

jev prihodkov. preostanek Ëistih prihodkov iz prodaje v viπini 

8�.8�0 tisoË tolarjev pomenijo najemnine poslovnih prostorov, 

najemnine za stanovanja in garaæe, izstopni stroπki, prihodki 

od izplaËil rent ks pps in izdanih raËunov.

Pojasnilo	πt.	16

Drugi	poslovni	prihodki	

(s	prevrednotovalnimi	poslovnimi	prihodki)

v 000 sit

 2005 �004 indeks

prihodki od porabe in odprave dolgoroËnih rezervacij 1.1�1.169 5�7.45� �08,61

prevrednotovalni poslovni prihodki 665 5.9�8 11,�0

Skupaj 1.121.834 543.392 206,45

v letu �005 je bilo skupaj odpravljenih 1.1�1.169 tisoË tolarjev 

rezervacij, od tega 1.100.000 tisoË tolarjev rezervacij, ki so 

bile oblikovane za pokrivanje morebitnih obveznosti iz naslova 

nedoseganja zajamËene donosnosti dveh pokojninskih skla-

dov v upravljanju kapitalske druæbe, d.d., in �1.169 tisoË 

tolarjev rezervacij, ki so bile oblikovane za pokritje morebitnih 
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obveznosti na podlagi izidov izvrπilnih postopkov. prevredno-

tovalni poslovni prihodki so poslovni prihodki od prodaje 

osnovnih sredstev v viπini 665 tisoË tolarjev.

Pojasnilo	πt.	17

Stroπki	blaga,	materiala	in	storitev

v 000 sit

 2005 �004 indeks

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 0 0 -

Stroπki materiala 101.534 101.680 99,86

stroπki energije ��.�90 11.089 �10,0�

odpis drobnega inventarja in embalaæe �.85� �.187 89,5�

stroπki pisarniπkega materiala in strokovne literature 66.41� 81.618 81,�7

drugi stroπki materiala 8.979 5.786 155,18

Stroπki storitev 608.572 556.065 109,44

stroπki transportnih storitev 7�.811 47.100 156,71

stroπki storitev v zvezi z vzdræevanjem opredmetenih osnovnih sredstev 10�.7�� 89.994 115,�7

najemnine 54.919 �4.181 160,67

povraËila stroπkov zaposlencem v zvezi z delom ��.�98 �8.96� 59,80

stroπki plaËilnega prometa in banËnih storitev ter zavarovalne premije 1�9.675 108.464 119,56

stroπki intelektualnih in osebnih storitev 98.704 108.0�0 91,�8

stroπki sejmov, reklame in reprezentance 48.597 58.10� 8�,64

stroπki storitev fiziËnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, 
skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje

�0.�70 17.0�5 119,58

stroπki drugih storitev 55.464 54.�06 10�,��

Skupaj 710.106 657.746 107,96

Stroπki	energije

najveËji deleæ stroπkov energije odpade na stroπek elektrike 

(15.9�9 tisoË tolarjev oziroma 68,4 odstotka). stroπki ogrevanja 

prostorov pomenijo �.87� tisoË tolarjev, davËno nepriznani 

stroπki �.598 tisoË tolarjev, stroπek bencina pa 881 tisoË 

tolarjev. 

Odpis	drobnega	inventarja	in	embalaæe

stroπki odpisa drobnega inventarja znaπajo �.85� tisoË to-

larjev.

Stroπki	pisarniπkega	materiala	in	strokovne	literature

najveËjo postavko pomenijo stroπki tiskanja v viπini 47.�66 

tisoË tolarjev oziroma 71,� odstotka, od Ëesar najveËji 

deleæ odpade na stroπke tiskanja dokumentov za potrebe 

pokojninskih skladov (dopisov, kuvert, pokojninskih naËrtov, 

periodike in podobnega). stroπki pisarniπkega materiala 
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pomenijo 9.556 tisoË tolarjev, stroπki strokovne literature, 

Ëasopisov in revij pa 9.490 tisoË tolarjev.

Drugi	stroπki	materiala

preteæni del drugih stroπkov materiala odpade na stroπke 

pomoænega materiala (7.96� tisoË tolarjev oziroma 86,7 od-

stotka), kamor priπtevamo predvsem stroπke zamenjave raËu-

nalniπkih tonerjev in preostalega drobnega materiala.

Stroπki	transportnih	storitev

poπtni stroπki v viπini 55.8�0 tisoË tolarjev sestavljajo 75,6 odstot-

ka porabe na tem kontu. velik del porabe sestavljajo tudi stroπki 

telefonskih storitev (stroπki mobilne telefonije 8.555 tisoË tolarjev 

in stroπki stacionarne telefonije 6.91� tisoË tolarjev). 

Stroπki	storitev	v	zvezi	z	vzdræevanjem	

opredmetenih	osnovnih	sredstev

najveËji del stroπkov odpade na vzdræevanje programske 

in strojne opreme (7�.505 tisoË tolarjev oziroma 69,9 

odstotka). preostali stroπki so povezani s ËiπËenjem 

poslovnih prostorov in hiπniπkimi deli (10.55� tisoË tolarjev), 

z obratovalnimi stroπki in tekoËim vzdræevanjem (8.06� 

tisoË tolarjev), z varovanjem poslovnih objektov (6.�9� 

tisoË tolarjev), s stroπki popravil (�.8�0 tisoË tolarjev), z 

upravljanjem poslovnih objektov (�.767 tisoË tolarjev) in z 

odvozom smeti (6�� tisoË tolarjev).

Najemnine

med najemninami imajo preteæni del stroπki najema informa-

cijske opreme (54.58� tisoË tolarjev oziroma 99,4 odstotka). 

PovraËila	stroπkov	zaposlencem	v	zvezi	z	delom

stroπki seminarjev znaπajo 11.�59 tisoË tolarjev oziroma 48,8 

odstotka stroπkov na tem kontu. veËje postavke so πe stroπki 

tujih jezikov v viπini �.6�1 tisoË tolarjev, stroπki πolnin v viπini 

�.45� tisoË tolarjev, potni stroπki v viπini 1.964 tisoË tolarjev in 

stroπki noËitev v viπini 1.861 tisoË tolarjev.

Stroπki	plaËilnega	prometa	in	banËnih	

storitev	ter	zavarovalne	premije

preteæni del porabe se nanaπa na stroπke banËnih in posre-

dniπkih storitev (67.007 tisoË tolarjev oziroma 51,7 odstotka) 

ter stroπke skrbniπke banke (5�.106 tisoË tolarjev oziroma 41 

odstotkov). stroπki zavarovanja avtomobilov in premoæenja 

znaπajo 5.�47 tisoË tolarjev, stroπki plaËilnega prometa pa 

�.40� tisoË tolarjev.

Stroπki	intelektualnih	in	osebnih	storitev

najveËji del stroπkov odpade na stroπke svetovanj in revizije 

(86.�58 tisoË tolarjev oziroma 87,4 odstotka). upravni in sodni 

stroπki pomenijo 8.8�6 tisoË tolarjev, stroπki intelektualnih 
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storitev s podroËja it 1.744 tisoË tolarjev, notarski stroπki pa 

1.545 tisoË tolarjev. 

Stroπki	sejmov,	reklame	in	reprezentance

najveËji del stroπkov odpade na stroπke propagande in træe-

nja (�6.544 tisoË tolarjev oziroma 75,� odstotka). stroπki 

reprezentance in gostinskih storitev pomenijo 1�.054 tisoË 

tolarjev.

Stroπki	storitev	fiziËnih	oseb

za sejnine je bilo izplaËanih 16.�41 tisoË tolarjev (79,7 odstot-

ka), za avtorske honorarje po pogodbah o delu �.5�0 tisoË 

tolarjev, za izplaËilo drugih pogodb o delu pa je bilo porabljenih 

599 tisoË tolarjev. 

Stroπki	drugih	storitev

stroπki plaËil za delo prek πtudentskega servisa so znaπali 

��.097 tisoË tolarjev oziroma 41,6 odstotka, Ëlanarine 14.508 

tisoË tolarjev, stroπki servisiranja sluæbenih vozil in tehniËnih 

pregledov 6.�84 tisoË tolarjev, stroπki razpisov in objav 6.�18 

tisoË tolarjev, stroπki drugih storitev (vodenje registra kdd, 

leæarine kdd …) �.464 tisoË tolarjev, stroπki nadomestil pa 

1.694 tisoË tolarjev.

Pojasnilo	πt.	18

Stroπki	dela

v 000 sit

 2005 �004 indeks

plaËe zaposlencev 580.68� 517.�6� 11�,�6

nadomestila plaË zaposlencev 10.�7� 6.770 151,74

stroπki dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 15.946 14.086 11�,�0

regres za letni dopust, povraËila in drugi prejemki zaposlencev* 105.666 60.075 175,89

delodajalËevi prispevki od plaË, nadomestil plaË, 
bonitet, povraËil in drugih prejemkov zaposlencev

101.175 84.7�� 119,41

druge delodajalËeve dajatve od plaË, nadomestil plaË, 
bonitet, povraËil in drugih prejemkov zaposlencev

51.08� 47.87� 106,71

Skupaj 864.825 730.799 118,34

opomba: *med te stroπke dela priπtevamo predvsem stroπke prevoza na delo in z dela 
(�7.557 tisoË tolarjev), prehrane zaposlenih (�4.87� tisoË tolarjev), nagrad zaposlenim 
(�0.079 tisoË tolarjev), regresa (19.0�9 tisoË tolarjev), odpravnin nad odredbo (7.454 tisoË 
tolarjev) in plaËanega dopusta (�.�16 tisoË tolarjev).  
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Pojasnilo	πt.	19

Odpisi	vrednosti

v 000 sit

 2005 �004 indeks

Amortizacija 195.802 106.366 184,08

amortizacija neopredmetenih dolgoroËnih sredstev �7.516 �0.861 1�1,56

amortizacija zgradb 81.998 ��.01� �56,14

amortizacija opreme in nadomestnih delov 75.168 4�.916 175,15

amortizacija drobnega inventarja 1.1�0 575 194,78

Prevrednotovalni poslovni odhodki 728 13 5.600,00

prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih 
dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

7�8 1� 5.600,00

Skupaj 196.530 106.380 184,74

Amortizacija	neopredmetenih	dolgoroËnih	sredstev

vsi stroπki v viπini �7.516 tisoË tolarjev se nanaπajo na amor-

tizacijo raËunalniπkih programov. 

Amortizacija	zgradb

med te stroπke so vkljuËeni stroπki amortizacije nepremiËnin 

v lasti kapitalske druæbe, d.d. v poslovnem objektu stekleni 

dvor, v objektih beæigrajski dvor, nebotiËnik ter stanovanjskih 

objektih. 

Amortizacija	opreme	in	nadomestnih	delov

najveËji deleæ odpade na stroπke amortizacije elektronske 

opreme (4�.884 tisoË tolarjev oziroma 57,1 odstotka), na lese-

no opremo odpade �7.�07 tisoË tolarjev, na avtomobile �.0�� 

tisoË tolarjev, na drugo opremo pa 1.944 tisoË tolarjev. 

Prevrednotovalni	poslovni	odhodki

prevrednotovalni poslovni odhodki se nanaπajo na prevredno-

tovalne poslovne odhodke za neopredmetena dolgoroËna sre-

dstva in opredmetena osnovna sredstva v skupni viπini 7�8 

tisoË tolarjev. najveËji del zneska prevrednotovalnih poslov-

nih odhodkov zajema prevrednotenje nepremiËnine zaradi 

oslabitve v viπini 617 tisoË tolarjev.
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Pojasnilo	πt.	20

Drugi	poslovni	odhodki

v 000 sit

 2005 �004 indeks

Rezervacije 272.887 63.521 429,60

dolgoroËne rezervacije za pokrivanje priËakovanih izgub �7�.887 6�.5�1 4�9,60

Drugi stroπki 4.156 2.887 143,92

ostali stroπki 4.156 �.887 14�,9�

Skupaj 277.043 66.408 417,18

v letu �005 so bile oblikovane rezervacije za pokritje more-

bitnih obveznosti kapitalske druæbe, d.d. na podlagi izidov 

izvrπilnih postopkov v viπini �70.�64 tisoË tolarjev in iz naslova 

izplaËanih dividend na podlagi izpodbojne toæbe zoper sklep o 

delitvi bilanËnega dobiËka gospodarske druæbe v viπini �.6�� 

tisoË tolarjev. drugi stroπki v viπini 4.156 tisoË tolarjev so 

stroπki za dobrodelno akcijo pomoËi onkoloπkem inπtitutu.

Pojasnilo	πt.	21

FinanËni	prihodki	iz	deleæev

v 000 sit

 2005 �004 indeks

prihodki od dividend in deleæev v dobiËku v podjetjih 4.409.065 4.166.�74 105,8�

prevrednotovalni finanËni prihodki − odprava popravkov 6.�67.998 10.781.106 59,07

Skupaj 10.777.062 14.947.380 72,10

prihodki od dividend in drugih deleæev v dobiËku gospodarskih 

druæb so leta �005 dosegli 4.409.065 tisoË tolarjev. pri tem je 

prvih deset gospodarskih druæb prispevalo �.���.579 tisoË 

tolarjev oziroma kar 5�,9 odstotka vseh dividend, ki jih je 

prejela kapitalska druæba, d.d. leta �005. skupaj je dividende 

izplaËalo oseminsedemdeset domaËih gospodarskih druæb 

in sedeminπestdeset tujih, v katerih ima kapitalska druæba, 

d.d. lastniπki deleæ, deleæe v dobiËku pa je izplaËalo tudi devet 

druæb z omejeno odgovornostjo. spodaj je navedenih pet 

gospodarskih druæb, ki so najveË prispevale k navedenemu 

znesku.
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tabel a �7

preje te div idende od pe t ih druæb z na jvi© jim zneskom

ime podjetja

krka, d.d.

telekom slovenije, d.d.

gorenje, d.d.

sava, d.d.

intereuropa, d.d.

kapitalska druæba, d.d. je v letu �005 odpravila popravke 

vrednosti naloæb, zaradi Ëesar je izkazala prihodke v viπini 

6.�67.998 tisoË tolarjev.

Pojasnilo	πt.	22

FinanËni	prihodki	iz	kratkoroËnih	terjatev

v 000 sit

 2005 �004 indeks

Prihodki od obresti * 2.562.111 2.349.473 109,05

Prihodki od prevrednotenja  (kratkoroËnih) terjatev 
in dolgov zaradi ohranitve vrednosti

822.763 478.085 172,10

teËajne razlike, tuje delnice, dfn 67�.466 7�.040 9��,05

teËajne razlike, obveznice, tuja valuta, dfn �.904 �19.889 1,��

teËajne razlike, obveznice, tuja valuta, kfn 0 15 0,00

teËajne razlike, drugo 111.51� ��.�60 ��5,�8

teËajne razlike, tuje delnice, kfn �4.880 4.��8 8��,0�

poveËanje toËke stanovanja 0 77 -

prevrednotovalni popravki iz terminske pogodbe 0 147.568 -

Prihodki v zvezi s kratkoroËnimi danimi posojili 
(poveËanje glavnice zaradi ohranitve vrednosti) *

257.978 793.809 32,50

prihodki od obresti, depoziti, tom, dfn 105.406 ���.04� ��,6�

prihodki od obresti, depoziti, tom, kfn 8�.415 �60.8�� �1,60

prihodki od obresti obveznic in drugi vrednostni papirji, tom 69.1�1 �00.149 �4,5�

prihodki od obresti, kupnine, obroËno, tom 1.0�6 9.785 10,59

Prihodki od prodaje finanËnih naloæb ** 13.924.286 8.640.983 161,14

Drugi finanËni prihodki 1.174.396 40.845 2.875,25

Skupaj 18.741.534 12.303.195 152,33

*	Prihodki	od	obresti	po	vrstah	naloæb

kapitalska druæba, d.d. je v letu �005 prejela �.8�0.089 tisoË 

tolarjev obresti, in sicer preteæno iz naloæb v obveznice in 

depozite. obresti zajemajo realni in revalorizacijski del.
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tabel a �8

prihodki od obresti ( v 000 sit )

vrsta naloæbe obresti v letu �005 obresti v letu �004 indeks

depoziti 650.414     890.�50     7�,05

obveznice 1.86�.5�6     1.870.84�     99,56

drugi vrednostni papirji �07.1�9     �8�.090     80,�8

Skupaj 2.820.089     3.143.282     89,72

Prihodki	od	prevrednotenja	terjatev	in	

dolgov	zaradi	ohranitve	vrednosti

prihodki od prevrednotenja terjatev in dolgov zaradi ohranitve 

vrednosti v viπini 8��.76� tisoË tolarjev zajemajo teËajne 

razlike zaradi sprememb valutnih teËajev.

Prihodki	v	zvezi	s	kratkoroËnimi	danimi	posojili	

(poveËanje	glavnice	zaradi	ohranitve	vrednosti)

prihodki v zvezi s kratkoroËnimi danimi posojili v viπini �57.978 

tisoË tolarjev zajemajo prihodke od revalorizacijskih obresti 

(tom).

**	Kapitalski	dobiËki	od	prodaje	gospodarskih	druæb	

kapitalska druæba d.d. je leta �005 iz lastniπkega premoæenja 

dolgoroËnih finanËnih naloæb v celoti prodala πtiriintrideset 

gospodarskih druæb. skupna pogodbena vrednost transakcij 

je bila �8.���.87� tisoË tolarjev.

prvih pet gospodarskih druæb, kjer smo pri prodaji ustvarili 

najveËje kapitalske dobiËke, zajema druæbe: mercator, d.d., 

kolinska, d.d., belinka, d.d., droga kolinska, d.d. in saturnus 

embalaæa, d.d. kapitalsko izgubo smo ustvarili pri prodaji 

gospodarskih druæb koroπka trgovina, d.d. in emona obala 

koper, d.d.

Pojasnilo	πt.	23

FinanËni	odhodki	za	odpise	dolgoroËnih	

in	kratkoroËnih	finanËnih	naloæb

v 000 sit

 2005 �004 indeks

prevrednotovalni finanËni odhodki 9.�80.8�7 �.190.988 4�8,16

Skupaj 9.380.837 2.190.988 428,16

prevrednotovalni finanËni odhodki so popravki vrednosti finan-

Ënih naloæb v viπini 9.�80.8�7 tisoË tolarjev. najveËji popravki 

vrednosti finanËnih naloæb so bili oblikovani pri naslednjih 

naloæbah: adria airways, d.d., skimar, d.o.o., paloma, d.d., 

iskra, d.d. in iskraemeco, d.d.



107

Pojasnilo	πt.	24

FinanËni	odhodki	za	obresti	in	iz	drugih	obveznosti

v 000 sit

 2005 �004 indeks

Odhodki za obresti 17.387 101.482 17,13

Odhodki od prevrednotenja dolgov in 
terjatev zaradi ohranitve vrednosti

811.643 685.296 118,44

obresti posojila, tom 51.�99 �01.745 �5,4�

negativne teËajne razlike, tuje delnice 50.�15 �4�.4�7 14,66

negativne teËajne razlike nakupa vrednostnih papirjev 60.1�4 �9.877 �01,�4

teËajne razlike, drugo �6.��6 85.909 4�,18

odhodki iz prevrednotevanja terminske pogodbe 599.��4 �5.��8 �.�65,90

odhodki za obresti, pos. reval. - dfn �65 0 -

negativne teËajne razlike, tuje obveznice 14.�64 0 -

zmanjπanje toËke stanovanja 5 0 -

Odhodki od prodaje finanËnih naloæb 98.207 90.545 108,46

Skupaj 927.236 877.323 105,69

najveËji del odhodkov za obresti v viπini 17.�07 tisoË tolarjev 

sestavljajo odhodki za najeta posojila (realni del).

najveËji del zneska odhodkov od prevrednotenja dolgov 

in terjatev zaradi ohranitve vrednosti sestavljajo odhodki iz 

prevrednotovanja terminske pogodbe v viπini 599.��4 tisoË 

tolarjev. preostali del odhodkov od prevrednotovanja dolgov 

in terjatev so teËajne razlike in odhodki za revalorizacijske 

obresti (tom).

odhodki od prodaje finanËnih naloæb v viπini 98.�07 tisoË tolar-

jev so odhodki, ki nastanejo pri prodaji vrednostnih papirjev.

Pojasnilo	πt.	25

Davek	iz	dobiËka	iz	rednega	delovanja

kapitalska druæba, d.d. je imela v letu �005 obveznosti za pla-

Ëilo davka od dohodkov pravnih oseb v viπini 9��.448 tisoË 

tolarjev.

davek iz dobiËka je izraËunan na podlagi prihodkov in 

odhodkov, ki so vkljuËeni v izkaz poslovnega izida skladno s 

slovenskimi raËunovodskimi standardi in zakonom o davku od 

dohodkov pravnih oseb (zddpo-1). obraËunan je po stopnji 

�5 odstotkov od davËne osnove. izraËun davËne obveznosti 

je po mnenju uprave ustrezen in je narejen na podlagi staliπË, 

navedenih v nadaljevanju, in na podlagi pridobljenih mnenj 

davËnih svetovalcev. vendar obstaja moænost, da bi pristojni 

davËni organ zavzel drugaËno staliπËe do doloËenih vpraπanj, 

kar bi lahko imelo za posledico razlike med izkazanim stanjem 
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davËnih obveznosti v raËunovodskih izkazih in ocenjenim zne-

skom davËnega organa. 

kapitalska druæba, d.d. je skladno z doloËili zakona o pokoj-

ninskem in invalidskem zavarovanju (ur. list rs, πt. 106/99, 

s spremembami in dopolnitvami), sklepom vlade republike 

slovenije, pogodbo z zavodom za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, z dne �0. decembra �00�, ter skladno s sklepom 

skupπËine o potrditvi poslovnega naËrta druæbe morala v 

blagajno zpiz v letu �005 izvrπiti plaËilo v vrednosti 6.�75.000 

tisoË tolarjev. tako je kapitalska druæba, d.d. v blagajno zpiz 

vplaËala skupaj æe 5�.500.000 tisoË tolarjev. kapitalska 

druæba, d.d. je ta vplaËila izkazala kot izredne odhodke v izkazu 

poslovnega izida in kot davËno priznane odhodke v izraËunu 

davËne obveznosti.

Pojasnilo	πt.	26

»isti	poslovni	izid	iz	rednega	delovanja

v 000 sit

 2005 �004 indeks

Prihodki iz rednega delovanja    

»isti prihodki iz prodaje in usredstvenih lastnih uËinkov 1.890.585 1.660.6�5 11�,85

drugi prihodki od poslovanja 1.1�1.8�4 54�.�9� �06,45

prihodki od financiranja �9.518.597 �7.�50.575 108,��

Skupaj 32.531.015 29.454.602 110,44

Odhodki iz rednega delovanja    

vrednost prodanih poslovnih uËinkov 0 0 -

nabavna vrednost prodanih materiala in blaga 0 0 -

prevrednotovalni poslovni odhodki 7�8 1� 5.509,10

vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev 0 0 -

drugi poslovni odhodki �.047.776 1.561.�19 1�1,16

stroπki prodajanja 0 0 -

stroπki sploπnih dejavnosti (nabave in uprave) 0 0 -

drugi stroπki, ki se ne zadræujejo v zalogah 0 0 -

odhodki financiranja 10.�08.07� �.068.�10 ��5,95

Skupaj 12.356.577 4.629.643 266,90

davek od dobiËka (izgube) iz rednega delovanja 9��.448 0 -

»isti poslovni izid iz rednega delovanja 19.241.990 24.824.959 77,51
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Pojasnilo	πt.	27

Izredni	prihodki

v 000 sit

 2005 �004 indeks

prejete odπkodnine 1.�59 0 -

druge neobiËajne postavke 1�1.8�7 10.19� 1.�9�,5�

Skupaj 133.096 10.192 1.305,90

najveËji del zneska izrednih prihodkov so prihodki iz steËajnih 

mas in za dobljene toæbe v viπini 1�9.856 tisoË tolarjev.

Pojasnilo	πt.	28

Izredni	odhodki

v 000 sit

 2005 �004 indeks

denarne kazni �00 0 -

druge neobiËajne postavke 6.�91.5�� 6.�76.068 100,�4

Skupaj 6.391.723 6.376.068 100,25

kapitalska druæba, d.d. je iz svojih sredstev plaËala na raËun 

zpiz, skladno s sklepom vlade republike slovenije z dne 18. 

marca �004, denarni znesek v viπini 6.�75.000 tisoË tolarjev. 

ta sestavlja najveËji del zneska izrednih odhodkov.

Pojasnilo	πt.	29

Drugi	davki,	ki	niso	izkazani	v	drugih	postavkah

kapitalska druæba, d.d. na dan �1. decembra �005 izkazuje 

za �.�67.9�1 tisoË tolarjev odloæenih davkov. v letu �005 so 

bile oblikovane terjatve za odloæeni davek skladno s sloven-

skimi raËunovodskimi standardi �001. terjatve za odloæeni da-

vek poveËujejo Ëisti dobiËek poslovnega leta. najveË terjatev 

za odloæeni davek je bilo oblikovanih iz naslova oslabitev fi-

nanËnih naloæb.

Pojasnilo	πt.	30

»isti	poslovni	izid	obraËunskega	obdobja

»isti poslovni izid obraËunskega obdobja v viπini 15.�51.�85 

tisoË tolarjev, izraËunan na podlagi sploπnega prevrednotenja 

zaradi ohranjanja kupne moËi kapitala v evru, bi se poveËal za 

1��.�6� tisoË tolarjev, na podlagi rasti cen æivljenjskih potreb-

πËin pa bi se zmanjπal za 4.�49.064 tisoË tolarjev.
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Druga	razkritja

Podatki	o	skupinah	oseb	

imena Ëlanov uprave in drugih organov so navedena v uvod-

nem delu letnega poroËila v podpoglavju sploπna predstavi-

tev kapitalske druæbe, d.d.

v letu �005 ni bilo evidentiranih poslovnih terjatev ter dolgo-

roËnih oziroma kratkoroËnih dolgov do Ëlanov uprave, nadzor-

nega sveta oziroma notranjih lastnikov. 

Prejemki

prejemki, ki so jih za opravljanje funkcije oziroma nalog v pod-

jetju prejeli Ëlani uprave, drugi zaposleni v podjetju, zaposleni 

na podlagi pogodbe, za katere ne velja tarifni del kolektivne 

pogodbe, in Ëlani nadzornega sveta, so v letu �005 dosegli 

skupaj 600.4�5 tisoË tolarjev. prejemki po posameznih kate-

gorijah so prikazani v tabeli �9.

tabel a �9

prejemki v le tu �005, po k ategorij i  prejemnikov ( v 000 sit )

kategorija prejemnikov znesek prejemkov

»lani uprave 57.�11

drugi zaposleni 5��.�99

»lani nadzornega sveta 5.744

zaposleni po pogodbi 4.071

Skupaj 600.425

predujmov, posojil oziroma poroπtev kapitalska druæba, d.d. v 

letu �005 ni izdajala.
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v 000 sit

vrednost vrednost kazalnika indeks

teko»e leto
�005

prej©nje leto
�004

teko»e  leto
�005

prej©nje leto
�004

teko»e/prej©nje
leto

1.	KAZALNIKI	STANJA	FINANCIRANJA

a) stopnja lastniπkosti financiranja

kapital �89.48�.146 �88.411.876 0,97 0,97 99,80

obveznosti do virov sredstev �98.���.884 �96.6��.606

b) stopnja dolæniπkosti financiranja

dolgovi 8.850.7�7 8.�10.7�0 0,0� 0,0� 107,18

obveznosti do virov sredstev �98.���.884 �96.6��.606

c) stopnja dolgoroËnosti financiranja

kapital + dolgoroËni dolgovi �9�.767.1�� �9�.54�.617 0,98 0,99 99,50

obveznosti do virov sredstev �98.���.884 �96.6��.606

Ë) koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja

dolgovi 8.850.7�7 8.�10.7�0 0,0� 0,0� 107,40

kapital �89.48�.146 �88.411.876

2.	KAZALNIKI	STANJA	INVESTIRANJA

a) stopnja osnovnosti investiranja

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) �.�70.701 �.400.15� 0,01 0,01 98,57

sredstva �98.���.884 �96.6��.606

b) stopnja dolgoroËnosti investiranja

osn. sred.+ dolg. finan. nal.+ dolg. poslovne terj. �65.959.688 �78.977.040 0,89 0,94 94,79

sredstva �98.���.884 �96.6��.606

c) stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev

popravek vrednosti opredmet. osnovnih sredstev 597.971 458.�01 0,16 0,1� 1�8,68

nabavna vrednost opredmet. osnovnih sredstev �.760.57� �.708.0��

RaËunovodski kazalniki
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v 000 sit

vrednost vrednost kazalnika indeks

teko»e leto
�005

prej©nje leto
�004

teko»e  leto
�005

prej©nje leto
�004

teko»e/prej©nje
leto

3.	KAZALNIKI	VODORAVNEgA	FINAN»NEgA	USTROJA

a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev

kapital �89.48�.146 �88.411.876 85,88 84,8� 101,�5

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) �.�70.701 �.400.15�

b) kapitalska pokritost dolgoroËnih sredstev

kapital �89.48�.146 �88.411.876 1,09 1,0� 105,�8

dolgoroËna sredstva �65.959.688 �78.977.040

c) neposredna pokritost kratkoroËnih obveznosti

likvidna sredstva 1.7��.846 �.05�.510 0,�1 0,50 61,88

kratkoroËne obveznosti 5.565.761 4.078.989

Ë) pospeπena pokritost kratkoroËnih obveznosti

likvidna sredstva + kratkoroËne terjatve 7.861.876 7.16�.41� 1,41 1,76 80,4�

kratkoroËne obveznosti 5.565.761 4.078.989

d) kratkoroËna pokritost kratkoroËnih obveznosti

kratkoroËna sredstva ��.�7�.195 17.645.567 5,8� 4,�� 1�4,46

kratkoroËne obveznosti 5.565.761 4.078.989

4.	KAZALNIKI	OBRA»ANJA

a) obraËanje gibljivih sredstev

poslovni odhodki v poslovnem obdobju �.048.504 1.561.��� 0,08 0,09 88,56

povpreËno stanje gibljivih sredstev �6.148.�64 17.650.�09

b) obraËanje osnovnih sredstev

amortizacija v poslovnem obdobju 195.80� 106.�66 0,06 0,0� 184,88

povpreËna vrednost stanja os (neodpisana vred.) �.�85.4�6 �.400.15�
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v 000 sit

vrednost vrednost kazalnika indeks

teko»e leto
�005

prej©nje leto
�004

teko»e  leto
�005

prej©nje leto
�004

teko»e/prej©nje
leto

5.	KAZALNIKI		gOSPODARNOSTI

a) gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki �.01�.419 �.�04.0�7 1,47 1,41 104,17

poslovni odhodki �.048.504 1.561.���

c) stopnja delovne stroπkovnosti posl. prihodkov

stroπki dela 864.8�5 7�0.799 0,�9 0,�� 86,58

poslovni prihodki �.01�.419 �.�04.0�7

Ë) stopnja materialne stroπkovnosti posl. prihodkov

stroπki materiala 101.5�4 101.680 0,0� 0,05 7�,06

poslovni prihodki �.01�.419 �.�04.0�7

d) stopnja dobiËkovnosti poslovnih prihodkov

poslovni dobiËek 96�.914 64�.694 0,�� 0,�9 109,7�

poslovni prihodki �.01�.419 �.�04.0�7

e) stopnja Ëiste dobiËkovnosti prihodkov

Ëisti dobiËek 15.�51.�85 18.459.08� 0,47 0,6� 74,5�

prihodki ��.664.111 �9.464.794

6.	KAZALNIKI	DONOSNOSTI

a) Ëista dobiËkonosnost kapitala

Ëisti dobiËek v poslovnem obdobju 15.�51.�85 18.459.08� 0,05 0,07 8�,��

povpreËna vred. kapitala 
(brez Ë. dobiËka posl. obd.)

�80.519.419 �79.18�.��5

b) Ëista dobiËkonosnost osnovnega kapitala

Ëisti dobiËek v poslovnem obdobju 15.�51.�85 18.459.08� 0,�1 0,�5 8�,6�

povpreËna vrednost osnovnega kapitala 7�.045.000 7�.045.000

c) dividendnost osnovnega kapitala

vsota dividend za poslovno obdobje 0 0 0,00 0,00 -

povpreËna vrednost osnovnega kapitala 7�.045.000 7�.045.000
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