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PORO»ILO O 
POSLOVANJU

1.1	Opis	sploπnega	gospodarskega	
okolja

1.1.1 Inflacija

Letna stopnja rasti cen æivljenjskih potrebπËin oziroma 
inflacije je v letu 2014 znaπala 0,2 %. V letu 2013 je bila 
inflacija viπja, in sicer 0,7-odstotna.

V letu 2014 so se cene najbolj poviπale v nasled njih 
skupinah: alkoholne pijaËe in tobak (za 4,0 %), ter 
gostinske in nastanitvene storitve (za 0,8 %). Pri dru-
gih skupinah so se cene v letu 2014 zniæale: stanovanje 
(za 1,3 %), hrana in brezalkoholne pijaËe (za 1,2 %) ter 
zdravje (za 0,3 %).

Slika 1: Gibanje meseËne in letne stopnje rasti 
cen æivljenjskih potrebπËin v letu 2014 (v %)
Vir: StatistiËni urad Republike Slovenije
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1.1.2 Bruto domaËi proizvod

V Ëetrtem Ëetrtletju leta 2014 se je bruto domaËi 

proizvod (v nadaljevanju: BDP) v primerjavi s Ëetrtim 

Ëetrtletjem leta 2013 realno poveËal za 2,4 %. V primer-

javi s tretjim Ëetrtletjem leta 2014 se je gospodarska 

aktivnost, popravljena za vpliv sezone in πtevila delovnih 

dni, poveËala za 0,3 %. V letu 2014 se je BDP po prvi 

oceni realno zviπal za 2,6 %.

Slika 2: Gibanje medletnih realnih stopenj 
rasti BDP po Ëetrtletjih v letu 2014 (v %)
Vir: StatistiËni urad Republike Slovenije
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1.1.3 Zaposlenost in plaËe

©tevilo aktivnih prebivalcev je decembra 2014 po podat-
kih StatistiËnega urada Republike Slovenije znaπalo 
919 tisoË. Delovno aktivnih je bilo 799 tisoË, kar je 1,1 % 
veË kot konec decembra 2013. ©tevilo registriranih brez-
poselnih oseb je konec decembra 2014 znaπalo 119 tisoË 
in je bilo za 3,7 % manjπe od πtevila registriranih brez-
poselnih oseb pred letom dni. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je v decembru leta 2014 znaπala 13,0 %, 
medtem ko je v zadnjem Ëetrtletju leta 2013 ta stopnja 
znaπala 13,5 %.

PovpreËna meseËna neto plaËa v letu 2014 je znaπala 
1.005,41 evra in se je glede na leto 2013 realno zviπala 
za 0,8 %. PovpreËna meseËna neto plaËa za decem-
ber 2014 je znaπala 1.018,67 evra.

PovpreËna meseËna bruto plaËa v letu 2014 je znaπala 
1.540,25 evra in se je v primerjavi z letom prej realno 
zviπala za 1,2 %.
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1.1.4 Trg denarja

1.1.4.1	Obrestne	mere

ReferenËna medbanËna obrestna mera na evrskem 
obmoËju, πestmeseËni EURIBOR, je bila v letu 2014 
stabilna ter se je gibala med 0,171 % in 0,444 %. KljuËna 
obrestna mera Evropske centralne banke (v nada lje-
vanju: ECB), ki je v preteklosti pomembno vplivala na 
gibanje medbanËnih obrestnih mer, v letu 2014 ni imela 
vpliva na EURIBOR. ECB je v letu 2014 dvakrat zniæala 
referenËno obrestno mero, in sicer z 0,25 % na 0,05 %, 
vendar to na gibanje medbanËnih obrestnih mer ni imelo 
vpliva.

Donosnost do dospetja desetletne nemπke dræavne 
obveznice je v letu 2014 izgubila 1,388 odstotne toËke in 
gibanje konËala pri vrednosti 0,541 %. Najniæjo raven je 
dosegla na koncu decembra, in sicer 0,540 %.

Slika 3: Gibanje donosnosti do dospetja 
desetletne nemπke dræavne obveznice in 
πestmeseËnega EURIBOR-ja v letu 2014 (v %)
Vir: Bloomberg
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1.1.4.2	Devizni	teËaj

Vrednost ameriπkega dolarja se je v primerjavi z 
evrom v obdobju od januarja do decembra 2014 

zniæala za pribliæno 12,1 %. Konec leta je teËaj znaπal 
1,2098 ameriπkega dolarja za en evro. PovpreËni letni 
teËaj je leta 2014 znaπal 1,3285 ameriπkega dolarja za 
evro.

Slika 4: Gibanje teËaja ameriπkega dolarja 
glede na evro v letu 2014 ($/€)
Vir: Bloomberg
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1.1.5 Trg kapitala

1.1.5.1	Trg	lastniπkega	kapitala

V letu 2014 so se vrednosti delniπkih indeksov, mer-
jeno v evrih, zviπale. Tako je ameriπki borzni indeks 
Dow Jones leto konËal z 22,5-odstotno rastjo. Sledili 
so indeks MSCI z 20-odstotno rastjo, slovenski borzni 
indeks SBI TOP z 19,6-odstotno rastjo in japonski borzni 
indeks Nikkei 225 s 7-odstotno rastjo, merjeno v evrih. 
Najniæjo rast je dosegel nemπki borzni indeks DAX, ki je, 
merjeno v evrih, pridobil 2,7 %.

Slika 5: Gibanje slovenskega borznega indeksa 
SBI TOP in nekaterih tujih borznih indeksov v 
letu 2014 v evrih (indeks: 1. 1. 2014 = 100) 
Vir: Bloomberg
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1.1.5.2	Trg	dolæniπkega	kapitala

Podjetniπke in tudi dræavne obveznice so v letu 2014 
dosegale pozitivno donosnost. Indeks podjetniπkih 
obveznic (IBOXX EUR Corporates TR index) je pridobil 
8,24 % in indeks dræavnih obveznic (IBOXX EUR Sove-
reigns TR index) 13,05 %. 

Slika 6: Gibanje indeksa dræavnih obveznic 
IBOXX EUR Sovereigns TR index in indeksa 
podjetniπkih obveznic IBOXX EUR Corporates 
TR index v letu 2014 (indeks: 1. 1. 2014 = 100)
Vir: Bloomberg
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1.1.6 Cena nafte

Cena surove nafte WTI (West Texas Intermediate) se je 
v letu 2014 zniæala z zaËetnih 98,42 na 53,27 ameriπkega 
dolarja za (159-litrski) sod ob koncu leta. PovpreËna 
cena nafte WTI je v letu 2014 znaπala 92,89 ameriπkega 
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dolarja, kar je manj od povpreËne cene v letu 2013, ki 
je znaπala 98,02 ameriπkega dolarja. Zanimivo je odsto-
panje severnomorske nafte Brent, ki je dosegala viπje 
vrednosti od nafte WTI. PovpreËna cena nafte Brent je 
bila v letu 2014 za 7,0 % viπja od nafte WTI in je znaπala 
99,38 ameriπkega dolarja. 

Slika 7: Gibanje cen surove nafte WTI in 
severnomorske nafte Brent v letu 2014 (v 
ameriπkih dolarjih za 159-litrski sod)
Vir: Bloomberg

■ Nafta WTI
■ Nafta Brent

80

70

60

100

120

50

90

110

decnovoktsepavgjuljunmajaprmarfebjan

1.2	Poslovne	usmeritve

V letu 2014 so bila v Kritni sklad SODPZ (v nadaljevanju: 
KS SODPZ) vkljuËena sredstva, namenjena izplaËilu 
poklicnih pokojnin zavarovancem, ki predstavljajo veliko-
stno majhen obseg sredstev sklada. Zaradi majhnosti 
sklada in namena sklada, to je zagotavljanja sredstev za 
izplaËilo poklicnih pokojnin, so bile v letu 2014 glavne 
aktivnosti upravljanja sredstev sklada posveËene uravna-
vanju likvidnosti in sledenju zakonski strukturi dovoljenih 
naloæb. Sredstva so bila veËinoma razporejena v zakla-
dne menice, obveznice in depozite (manj tvegane 
razrede naloæb).

Tudi v prihodnje bodo sredstva veËinoma usmerili v te 
tri razrede naloæb. Kapitalska druæba, d. d., bo svoja pri-

zadevanja usmerila v zagotavljanje oziroma preseganje 

zahtevane viπine sredstev za pokritje izplaËil in uËinko-

vito poslovanje.

1.3	Pregled	poslovanja

Zavarovanec Sklada obveznega dodatnega pokojnin-

skega zavarovanja (v nadaljevanju: SODPZ) pridobi 

pravico do poklicne pokojnine ob izpolnitvi pogojev, 

doloËenih v Pokojninskem naËrtu poklicnega zavaro-

vanja oziroma Pokojninskem naËrtu za izplaËevanje 

poklicnih pokojnin. Ko zavarovanec uveljavi pravico do 

poklicne pokojnine, se sredstva z njegovega osebnega 

raËuna pri SODPZ prenesejo na KS SODPZ, zavarovancu 

pa se izda Polica poklicne pokojnine. 

V letu 2014 je bilo v KS SODPZ prenesenih 44 zavaro-

vancev, za katere je bila skupna vrednost prenesenih 

sredstev 1.328 tisoË evrov. 

Pokojnina se izplaËuje zavarovancu 15. dan v mesecu za 

pretekli mesec. »e 15. dan v mesecu ni delovni dan, se 

izplaËilo izvede naslednji delovni dan. V letu 2014 so bile 

obraËunane kosmate pokojnine v viπini 391 tisoË evrov. 

ObraËunane kosmate pokojnine vsebujejo: obraËunane 

poklicne pokojnine, ki se izplaËujejo zavarovancem, 

akontacije dohodnin, prispevke za obvezno zdravstveno 

zavarovanje in stroπke izplaËil.

Podatki o obveznostih iz naslova prenosa odkupne vred-

nosti so prikazani v naslednji tabeli.

Tabela 1: ObraËunane obveznosti iz naslova 
prenosa odkupne vrednosti v letu 2014

Datum obraËuna ©tevilo zavarovancev Odkupna vrednost (v EUR)

31. 1. 2014 1 10.880

28. 2. 2014 0 0

31. 3. 2014 0 0

30. 4. 2014 1 33.708

31. 5. 2014 3 120.964

30. 6. 2014 2 44.770

31. 7. 2014 0 0

31. 8. 2014 11 305.644

30. 9. 2014 7 211.879

31. 10. 2014 8 219.379

30. 11. 2014 6 194.214

31. 12. 2014 5 186.658

Skupaj 2014 44 1.328.095

Podatki o obveznostih iz naslova izplaËila pokojnin so 

prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 2: ObraËunane obveznosti iz 
naslova izplaËila pokojnin v letu 2014
(v EUR)

Datum obraËuna ObraËunane kosmate pokojnine 

31. 1. 2014 539

28. 2. 2014 174

31. 3. 2014 174

30. 4. 2014 28.422

31. 5. 2014 16.892

30.6. 2014 21.940

31. 7. 2014 27.979

31. 8. 2014 33.370

30. 9. 2014 54.630

31. 10. 2014 62.775

30. 11. 2014 74.919

31. 12. 2014 69.303

Skupaj 2014 391.116
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1.4	FinanËni	rezultat

Kapitalska druæba, d. d., v skladu z zakonom oprav-
lja dejavnost pokojninskih skladov. KS SODPZ izvaja 
pokojninsko zavarovanje po enem pokojninskem naËrtu. 
V letu 2013 je Kapitalska druæba, d. d., zaËela oprav-
ljati tudi dejavnost izplaËevanja poklicnih pokojnin, ki jo 
izvaja v skladu s pokojninskim naËrtom. Sredstva zava-
rovancev za izplaËevanje poklicnih pokojnin so vkljuËena 
v KS SODPZ in so loËena od sredstev druæbe in sredstev 
SODPZ.

KS SODPZ je zaËel poslovati 31. 5. 2013. V letu 2014 je 
KS SODPZ ustvaril poslovni izid v viπini − 1.047 evrov. 
V nadaljevanju predstavljamo izkaz poslovnega izida KS 
SODPZ.

Tabela 3: FinanËni rezultat KS SODPZ v letu 2014
(v EUR)

Postavka 2014 2013

ObraËunane kosmate zavarovalne premije 1.328.095 51.241

Prihodki od naloæb 3.621 1.211

»isti odhodki za πkode 391.116 7.340

Sprememba drugih zavarovalno-tehniËnih rezervacij -941.033 -44.395

Odhodki od naloæb 614 0

Izkaz izida KS SODPZ -1.047 717

1.5	FinanËni	poloæaj

KS SODPZ nima osnovnega kapitala. 

V nadaljevanju sledi bilanca stanja KS SODPZ.

Tabela 4: FinanËni poloæaj KS SODPZ v letu 2014
(v EUR)

Postavka 2014 2013

FinanËne naloæbe 859.917 43.793

- v posojila in depozite 231.006 1.502

- v posesti do zapadlosti 53.167 42.291

- po poπteni vrednosti prek poslovnega izida 575.744 0

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 186.658 0

Druge terjatve 604 0

Denarna sredstva 7.710 2.261

Kapital 0 717

- Ëisti poslovni izid poslovnega leta 0 717

Zavarovalno-tehniËne rezervacije 985.587 44.395

Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 58.911 877

Ostale obveznosti 10.391 65

1.6	Opis	glavnih	tveganj	in	negotovosti

Sploπna organiziranost upravljanja s tveganji in postopki 
za ugotavljanje, merjenje, obvladovanje in spremljanje 
vseh tveganj, povezanih s poslovanjem sklada, so opre-
deljeni v sprejetem Pravilniku o upravljanju tveganj. Glede 
na strukturo sredstev je sklad izpostavljen kreditnemu, 
trænemu, likvidnostnemu in operativnemu tveganju.

Kreditno tveganje se nanaπa na dolæniπke naloæbe 
(obveznice, zakladne menice, depozite, denarna sred-
stva) in predstavlja moænost, da bodo naloæbe le delno 
poplaËane oziroma sploh ne bodo poplaËane. Sklad 
ima doloËene postopke, s katerimi spremlja kreditno 
izpostavljenost do finanËnih institucij, v katere instru-
mente nalaga svoje premoæenje. Kreditno tveganje 
se obvladuje s skrbno izbiro poslovnih partnerjev, s 
sprotnim spremljanjem poslovanja izdajateljev naloæb 
in upoπtevanjem naloæbenih limitov. Kreditna boni-
teta naloæb in poslovnih partnerjev se doloËa z boni-

tetnimi ocenami agencij Standard & Poor's, Fitch in 
Moody's oziroma z lastno analizo. Za naloæbe v depo-
zite, zadolænice in potrdila o vlogi je upravljavec razvil 
interni model za doloËitev limitov tovrstnih naloæb v 
posameznih bankah. 

V okviru trænih tveganj je sklad izpostavljen obrestnemu 
tveganju. Obrestno tveganje je povezano z dolæniπkimi 
naloæbami, ki se odzivajo na spremembo ravni trænih 
obrestnih mer. Izpostavljenost obrestnemu tveganju 
se meri s kazalnikom Modified Duration (modificirano 
trajanje). Tveganje se obvladuje z rednim spremljanjem 
gibanja obrestnih mer in napovedi trænih udeleæencev, 
z uravnavanjem strukture roËnosti naloæb in s prestru-
kturiranjem naloæb iz dolæniπkih vrednostnih papirjev s 
fiksno kuponsko obrestno mero v dolæniπke vrednostne 
papirje s spremenljivo obrestno mero ali obratno, glede 
na priËakovano gibanje trænih obrestnih mer.

Likvidnostno tveganje, ki predstavlja tveganje, da 
obveznosti sklada ne bodo pravoËasno poravnane, se 
obvladuje z dnevnim spremljanjem dinamike prilivov in 
odlivov sredstev sklada ter z natanËnim uravnavanjem 
roËnosti sredstev sklada z obveznostmi. Likvidnostno 
tveganje, ki predstavlja tveganje likvidnosti kapital-
skega trga ali naloæbe, se zmanjπuje tako, da se pre-
moæenje preteæno vlaga le v bolj likvidne vrednostne 
papirje. Naloæbene predloge na tedenski ravni sprejema 
naloæbeni odbor v navzoËnosti Ëlanov uprave.

Operativno tveganje	je tveganje nastanka izgube zaradi 
neustreznih notranjih procesov in nepravilnega ravnanja 
ljudi oziroma delovanja sistemov v upravljavcu sklada ali 
zaradi zunanjih dogodkov in dejanj. Operativno tveganje 
vkljuËuje tudi pravno in dokumentarno tveganje ter tve-
ganja, ki izhajajo iz postopkov trgovanja, poravnave in 
vrednotenja sredstev ter obveznosti, ki jih izvaja uprav-
ljavec za raËun sklada. Operativno tveganje se obvladuje 
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z ustreznim sistemom pooblastil, informacijsko podporo, 
ki vkljuËuje kontrolne mehanizme in ustrezne oprede-
litve poslovnih procesov, in z ustrezno usposobljenostjo 
zaposlenih. S ciljem minimizirati operativno tveganje je 
vzpostavljen sistem evidentiranja πkodnih dogodkov in 
sprotnega spremljanja izvajanja sprejetih ukrepov.

1.7	Podatki	o	delniπkem	kapitalu	in	
delniËarjih

Na 31. 12. 2014 je edini delniËar Kapitalske druæbe, d. d., 
ki je upravljavec KS SODPZ, Republika Slovenija. Pravice 
edinega delniËarja izvaja Vlada Republike Slovenije.1 

Osnovni kapital Kapitalske druæbe, d. d., v viπini 
364.809.523,15 evra je razdeljen na 874.235 navadnih 
imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima 
enak deleæ in pripadajoË znesek v osnovnem kapitalu. 

1.8	Opis	dosedanjega	razvoja	in	
priËakovani	razvoj

S prenosom prvega zavarovanca v KS SODPZ v 
maju 2013 je Kapitalska druæba, d. d., oblikovala 
KS SODPZ in postala njegova upravljavka, v juniju 2013 
pa je zaËela izplaËevati poklicne pokojnine. Poklicna 
pokojnina zagotavlja socialno varnost zaposlenim, ki 
opravljajo posebno teæka in zdravju πkodljiva dela ter 
dela, ki jih po doloËeni starosti ni veË mogoËe uspeπno 
poklicno opravljati. Poklicna pokojnina se izplaËuje od 
pridobitve pravice do poklicne pokojnine do starostne 
oziroma predËasne upokojitve.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v 
nadaljevanju: ZPIZ-2), ki je zaËel veljati 1. 1. 2013, je pri-

1  Do uveljavitve ZSDH-1 je pravice edinega delniËarja izvajala Slovenska 
odπkodninska druæba, d. d. 

nesel vrsto sprememb na podroËju poklicnega zavaro-
vanja, vkljuËno s pogoji za poklicno upokojitev. Novosti 
v zvezi s poklicnim zavarovanjem so se zaËele izvajati na 
podlagi Pokojninskega naËrta poklicnega zavarovanja in 
Pokojninskega naËrta za izplaËevanje poklicnih pokoj-
nin, ki ju je odobrila ministrica za delo, druæino, socialne 
zadeve in enake moænosti. Oba pokojninska naËrta sta 
se zaËela uporabljati 30. 12. 2013, razen doloËb 15. 
Ëlena in 26. Ëlena Pokojninskega naËrta poklicnega 
zavarovanja, ki so se zaËele uporabljati 1. 1. 2014. Pokoj-
ninski naËrt za izplaËevanje poklicnih pokojnin ureja 
vpraπanja delovanja KS SODPZ, pogoje za pridobitev 
in izplaËilo poklicne pokojnine ter naËin izraËunavanja 
in izplaËevanja poklicnih pokojnin. Pripravljajo se nove 
spremembe ZPIZ-2 na podroËju poklicnega zavarovanja. 
Po sprejetju novele ZPIZ-2 bo tako verjetno treba oba 
pokojninska naËrta ponovno spremeniti.

Struktura naloæb KS SODPZ je bila usklajena v skladu 
z dovoljeno strukturo naloæb, kot jo doloËa Zakon o 
zavarovalniπtvu (v nadaljevanju: ZZavar). 

1.8.1 Aktivnosti pri izvajanju ZPIZ-2 v 
letu 2014

Kapitalska druæba, d. d., se je tudi v letu 2014 aktivno 
ukvarjala s poslovnimi procesi SODPZ. Poleg red-
nih nalog upravljanja pasive sklada so se v Kapital-
ski druæbi, d. d., ukvarjali z nadaljnjo implementacijo 
zakonskih sprememb po ZPIZ-2, s poklicnim upoko-
jevanjem, z izplaËevanjem poklicnih pokojnin, z aktivnim 
obveπËanjem zavezancev in zavarovancev o dogajanjih 
na podroËju poklicnega zavarovanja, z rednim izvaja-
njem sej odbora SODPZ, z aktivnostmi glede reπevanja 
tekoËe problematike poklicnega upokojevanja. V zvezi 
s tem je potekala aktivna komunikacija z Ministrstvom 
za delo, druæino, socialne zadeve in enake moænosti 

(v nadaljevanju: MDDSZ), Zavodom za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
ZPIZ), Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: MORS), Ministrstvom za finance, Mini-
strstvom za izobraæevanje, znanost, kulturo in πport, 
FinanËno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
FURS), Rudnikom Trbovlje-Hrastnik, odborom SODPZ, 
mediji, zavarovanci in zavezanci. 

V letu 2014 se je πtevilo vlog za pridobitev informativnih 
podatkov o poklicni pokojnini in poslediËno tudi πtevilo 
zahtevkov za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine 
zelo poveËalo. Kapitalska druæba, d. d., je postopke, 
povezane s poklicnim upokojevanjem, kot sta prever-
janje izpolnjevanja pogojev za poklicno upokojitev in 
poklicno upokojevanje zavarovancev, ki te pogoje æe 
izpolnjujejo, izvajala prek spletnega portala BiZPIZ. 
Ta spletni portal je bil vzpostavljen æe v letu 2013 in je 
namenjen komunikaciji oziroma izmenjavi podatkov med 
Kapitalsko druæbo, d. d., in ZPIZ-om v zvezi s poklicnim 
zavarovanjem. 

V letu 2014 je Kapitalska druæba, d. d., od zavarovan-
cev in delodajalcev prejela 1.003 vloge za pridobitev 
informativnih podatkov o poklicni pokojnini. Vse vloge 
so bile obdelane v najkrajπem moænem Ëasu. Za vsako 
vlogo je bilo treba pripraviti potrdilo o vkljuËenosti v 
poklicno zavarovanje, vsako vlogo poslati na ZPIZ ter 
po prejetju podatkov od ZPIZ-a podatke poslati aktu-
arju, ki je pripravil informativne izraËune. Na podlagi teh 
izraËunov je Kapitalska druæba, d. d., pripravila odgovore 
na vloge ter jih poslala zavarovancem in zavezancem. 
Zaradi meseËnega izraËunavanja vrednosti enote pre-
moæenja in spreminjanja statusov zavarovancev je treba 
velikokrat postopek preverjanja podatkov na Zavodu 
ponoviti, poslediËno je treba pripraviti nove izraËune, na 
podlagi katerih se zavarovancu in zavezancu ponovno 
poπlje odgovor na vlogo. Kapitalska druæba, d. d., je 
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v tako v letu 2014 izdala veË kot 1000 informativnih 
potrdil o vkljuËenosti v poklicno zavarovanje, pripravila 
648 odgovorov na prejete vloge zavarovancev in zave-
zancev ter poklicno upokojila 44 zavarovancev.

Kapitalska druæba, d. d., æe od uveljavitve ZPIZ-2 opo-
zarja na nujnost vzpostavitve sistema preverjanja 
pravilnosti plaËanih prispevkov za poklicno zavarovanje. 
Ta nujnost izhaja iz dejstva, da se zavarovancu, ki je bil 
vkljuËen v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje 
po ZPIZ-1 oziroma v poklicno zavarovanje po ZPIZ-2, k 
dejanski zavarovalni dobi za izpolnitev pogojev za pri-
dobitev pravice do predËasne ali starostne pokojnine iz 
obveznega zavarovanja po ZPIZ-2 doda Ëetrtina obdobja, 
v katerem je bil vkljuËen v obvezno dodatno pokojninsko 
zavarovanje oziroma poklicno zavarovanje. Za obdobje, 
v katerem je bil zavarovanec poklicnega zavarovanja 
vkljuËen v poklicno zavarovanje, se πtejejo le obdobja, 
za katera je zavezanec v celoti plaËal prispevke. Zaradi 
izterjave neplaËanih prispevkov za poklicno zavarovanje 
je Kapitalska druæba, d. d., avgusta 2014 opravila prijavo 
neplaËnikov FURS in o tem obvestila tudi Inπpektorat 
Republike Slovenije za delo.

ZPIZ-2 je prinesel spremembo oziroma novost tudi na 
podroËju enkratnega izplaËila odkupne vrednosti iz 
SODPZ za zavarovance MORS. Zaradi nejasnosti pri 
interpretaciji petega odstavka 206. Ëlena ZPIZ-2 je Kapi-
talska druæba, d. d., æe v aprilu 2013 pridobila staliπËe 
MDDSZ, ki ga je Kapitalska druæba, d. d., pri obravnavi 
zahtevkov za enkratno izplaËilo na podlagi petega 
odstavka 206. Ëlena ZPIZ-2 tudi upoπtevala. To staliπËe 
je bilo potrjeno junija 2014, ko je Dræavni zbor Repu blike 
Slovenije sprejel avtentiËno razlago petega odstavka 
206. Ëlena ZPIZ-2. AvtentiËna razlaga je bila objavljena 
v Uradnem listu RS, πt. 44/2014. Sploπne novosti glede 
enkratnega izplaËila odkupne vrednosti so predstavljene 
tudi na spletni strani Kapitalske druæbe, d. d.

V sodelovanju z MDDSZ je Kapitalska druæba, d. d., v pre-
teklem letu razreπila πe nekatera odprta vpraπanja glede 
poklicnega upokojevanja zavarovancev MORS. Tako je 
opozorila na problem zavarovancev, ki se ne morejo pok-
licno upokojiti zaradi pomanjkanja sredstev na svojih raËu-
nih. To so tisti zavarovanci, ki so v skladu z doloËili petega 
odstavka 413. Ëlena ZPIZ-2 upraviËeni do sofinanciranja 
dræave, ker pa zakon o sofinanciranju πe ni bil sprejet, se 
zaradi primanjkljaja sredstev ne morejo poklicno upokojiti. 
Pri poklicnem upokojevanju zavaro vancev MORS so se 
pojavila πe dodatna odprta vpraπanja (npr. upoπtevanje 
zavarovalne dobe v tujini, ki jo zavarovanec lahko uveljavi 
ali ne), na katera je bil opozorjen MORS, saj lahko vplivajo 
na datum izpolnitve pogojev za poklicno upokojitev.

Junija 2014 je zaËela veljati novela Zakona o postopnem 
zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem pre-
strukturiranju regije (v nadaljevanju: ZPZRTH), ki doloËa 
posebne pogoje za pridobitev pravice do poklicne 
pokojnine za posamezne kategorije zaposlenih v Rud-
niku Trbovlje-Hrastnik. Vse aktivnosti v zvezi s pripravo 
tega zakona so se odvile v zelo kratkem Ëasu, zato 
Kapitalska druæba, d. d., ni imela moænosti sodelovati 
v postopku priprave zakonske novele. Kljub temu je po 
hitrem pregledu zakona in amandmajev oblikovala pred-
log sprememb, pomembnih za izvajanje tega zakona. 
Zaradi kratkega roka za sprejetje zakona se pripombe 
Kapitalske druæbe, d. d., niso upoπtevale, zato je ta 
pristojno ministrstvo zaprosila za dodatno tolmaËenje 
v zvezi z izvajanjem ZPZRTH. Kapitalska druæba, d. d., 
intenzivno izvaja aktivnosti, ki bi omogoËile nemoteno 
izvajanje poklicnega upokojevanja zavarovancev Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik na podlagi doloËil ZPZRTH. Aktivnosti 
obsegajo osebno in pisno komunikacijo s predstavniki 
druæbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik, s predstavniki veË 
ministrstev in sindikatov ter z ZPIZ-om. Za zavarovance, 
pri katerih ni dovolj sredstev na osebnem raËunu za 

izplaËilo poklicne pokojnine in za vse pravice, do katerih 
so na podlagi ZPZRTH upraviËeni, bo Republika Slove-
nija v skladu z zakonom zagotovila sofinanciranje.

V januarju 2014 je zaËel veljati Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o uresniËevanju javnega inte-
resa za kulturo (v nadaljevanju: ZUJIK-E), ki v Ëetrtem 
odstavku 12. Ëlena doloËa, da se baletnemu delavcu 
doda polovica obdobja, v katerem je bil vkljuËen v pokli-
cno zavarovanje. Kapitalska druæba je v marcu 2014 æe 
pridobila mnenje MDDSZ v zvezi z izvajanjem navede-
nega Ëlena in se maja 2014 udeleæila skupnega sestanka 
s predstavniki Ministrstva za izobraæevanje, znanost, 
kulturo in πport, MDDSZ in Zavoda, na katerem je bila 
obravnavana problematika poklicnega upokojevanja 
baletnikov glede na doloËila ZUJIK-E. Skladno z dogovo-
rom na sestanku je Kapitalska druæba, d. d., pripravila 
izraËune finanËnih posledic, vezanih na poklicno pokoj-
nino baletnih plesalcev, ter Ministrstvu za izobraæevanje, 
znanost, kulturo in πport predloæila dokument Problema-
tika poklicnega upokojevanja baletnikov, ki ga je pripravil 
pooblaπËeni aktuar Kapitalske druæbe, d. d.

Kapitalska druæba, d. d., se je v letu 2014 veliko ukvarjala 
tudi s problematiko poklicnega upokojevanja gasilcev. 
Med izvajanjem informativnih izraËunov za ugotavljanje 
pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine je 
Kapitalska druæba, d. d., zasledila primere, pri katerih 
se obdobje prejemanja poklicne pokojnine, doloËeno 
v skladu s pravilom iz drugega odstavka 204. Ëlena 
ZPIZ-2 v povezavi s prvim odstavkom 204. Ëlena ZPIZ-2, 
konËa prej, kot to izhaja iz podatkov, ki jih predloæi ZPIZ. 
To pomeni, da se po izraËunu, ki ga izvede Kapitalska 
druæba, d. d., obdobje prejemanja poklicne pokojnine 
konËa pred dnevom, ki je na informaciji ZPIZ-a naveden 
kot datum izpolnitve pogoja za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine. Drugi odstavek 204. Ëlena ZPIZ-2 
doloËa, da za zavarovance, ki pridobijo pravico do pokli-



12

c ne pokojnine na podlagi prvega odstavka 204. Ëlena 
ZPIZ-2, znaπa obdobje prejemanja poklicne pokojnine 
toliko, kot znaπa razlika med dejansko dopolnjeno pokoj-
ninsko dobo brez dodane dobe in 40 let pokojninske 
dobe. ZPIZ-2 nato doloËa, da za take zavarovance velja, 
ne glede na doloËbe 27. Ëlena tega zakona, da lahko uve-
ljavljajo pravico do starostne pokojnine po izteku obdobja, 
doloËenega za prejemanje poklicne pokojnine. Kapital-
ska druæba, d. d., je v sodelovanju z MDDSZ in ZPIZ-om 
uredila tudi to vpraπanje in s tem seznanila predstavnike 
gasilskih usluæbencev na sreËanju decembra 2014.

Kapitalska druæba, d. d., vse deleænike poklicnega zavaro-
vanja redno obveπËa prek spletne strani o vseh novostih 
in tudi o poslovanju sklada. Na spletu so bile v letu 2014 
objavljene novosti v zvezi s poklicnim upokojevanjem po 
ZPIZ-2, pokojninska naËrta, povzetek vsebin obeh pokoj-
ninskih naËrtov, Pravila upravljanja SODPZ, poroËila o 
sejah odbora SODPZ, opis postopka poklicnega upoko-
jevanja, vsi obrazci z opisom vsebine, informacija o uve-
ljavitvi pravice do starostne pokojnine po izteku obdobja, 
doloËenega za prejemanje poklicne pokojnine v skladu 
z drugim odstavkom 204. Ëlena ZPIZ-2, obvestilo o izdaji 
soglasja ATVP k spremembi Pravil upravljanja SODPZ, 
dopolnjena navodila za poklicne upokojence za prijavo v 
obvezno zdravstveno zavarova nje, obvestilo o sprejetju 
avtentiËne razlage petega odstavka 206. Ëlena ZPIZ-2, 
informacija o moænosti dokupa pokojninske dobe za 
zavarovance poklicnega zavarovanja oziroma prejemnike 
poklicne pokojnine, obvestilo o poklicnem upokojevanju 
zavarovancev MORS in drugo. Komunikacija z zavaro-
vanci in zavezanci poteka skozi celotno leto, tako osebno 
v klicnem centru kot tudi prek brezplaËne telefonske 
πtevilke in elektronske poπte.

V letu 2014 je Kapitalska druæba, d. d., izvajala tudi 
predstavitve za zavarovance, zavezance, sindikate in 
kadrovske sluæbe. V letu 2014 je bilo deset takih sreËanj. 

Kapitalska druæba, d. d., je tako organizirala letno 
sreËanje z delodajalci in sindikati, na katerem jih je sezna-
nila s poslovanjem SODPZ ter s spremembami in dopol-
nitvami pokojninskega naËrta v povezavi s podrobnejπim 
postopkom poklicnega upokojevanja. Poleg letnega 
sreËanja za vse delodajalce in sindikate je izvedla loËene 
predstavitve SODPZ za bodoËe upokojence Slovenske 
vojske, za Ëlane zdruæenja sindikatov ZSSS, za zavaro-
vance druæbe Kontrola zraËnega prometa, za zavaro-
vance SNG Opera in balet v Ljubljani, za sindikalne 
predstavnike zavarovancev Premogovnika Velenje, za 
sindikalne predstavnike Rudnika Trbovlje-Hrastnik ter za 
zavaro vance Rudnika æivega srebra. Zaradi velikega zani-
manja je Kapitalska druæba, d. d., v oktobru in novem-
bru 2014 ponovno organizirala sreËanja za delodajalce 
in tudi sindikate, na katerih jih je seznanila s postopkom 
poklicnega upokojevanja, praktiËnim primerom izraËuna 
poklicne pokojnine in aktualnimi novostmi v poklicnem 
zavarovanju. V decembru sta bili izvedeni tudi sreËanji s 
predstavniki gasilskih usluæbencev in sindikata SKEI. 

Kapitalska druæba, d. d., je v letu 2014 redno obveπËala 
MDDSZ o tekoËi problematiki poklicnega upokoje-
vanja ter skupaj z MDDSZ oblikovala predloge reπitev 
in pobude v zvezi z izvajanjem ZPIZ-2. Na podlagi teh 
reπitev je lahko nemoteno nadaljevala postopke poklic-
nega upokojevanja. Predloæila je tudi pobude in predloge 
za spremembe in dopolnitve, s katerimi bi se celovito 
uredilo podroËje poklicnega zavarovanja, ter aktivno 
sodelovala v delovnih skupinah MDDSZ. 

Kapitalska druæba, d. d., je o aktivnostih na podroËju 
poklicnega zavarovanja, poslovanju sklada in proble-
matiki poklicnega upokojevanja redno obveπËala tudi 
odbor SODPZ. Odbor SODPZ je aktivno sodeloval pri 
iskanju reπitev poklicnega upokojevanja in vseskozi 
dajal pobude za njihovo reπitev. Odbor SODPZ se je v 
letu 2014 sestal na sedmih sejah.

1.9	Drugi	podatki,	pomembni	za	
delovanje	pravne	osebe

1.9.1 Predstavitev Kapitalske druæbe, d. d.

1.9.1.1	Sploπni	podatki

Podjetje

Naziv druæbe:   Kapitalska druæba pokoj-
ninskega in invalidskega 
zavarovanja, d. d.

Skrajπan naziv druæbe:   Kapitalska druæba, d. d.
Naziv druæbe v angleπkem jeziku: 
  Pension Fund Management
Sedeæ druæbe:   Dunajska cesta 119, 

Ljubljana
MatiËna πtevilka:  5986010000
DavËna πtevilka:  SI59093927
Vpis v sodni register:   Okroæno sodiπËe v Ljubljani, 

vloæna πt.: 1/28739/00

Dejavnosti	druæbe

Osnovna dejavnost Kapitalske druæbe, d. d., je zago-
tavljanje dodatnih sredstev za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje z upravljanjem lastnega premoæenja 
ter upravljanje SODPZ in KS SODPZ. Kapitalska 
druæba, d. d., opravlja tudi druge dejavnosti, povezane 
z upravljanjem premoæenja, in storitve, povezane s pod-
poro upravljanju premoæenja.

Dejavnosti Kapitalske druæbe, d. d., so doloËene z 
zakonom in s statutom druæbe. Po statutu Kapitalska 
druæba, d. d., skladno z namenom opravlja naslednje 
dejavnosti:
58.110  Izdajanje knjig
58.120  Izdajanje imenikov in adresarjev
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58.130  Izdajanje Ëasopisov
58.140  Izdajanje revij in druge periodike
58.190  Drugo zaloæniπtvo
58.290  Drugo izdajanje programja
59.200   Snemanje in izdajanje zvoËnih zapisov in 

muzikalij
62.010  RaËunalniπko programiranje
62.020   Svetovanje o raËunalniπkih napravah in 

programih
62.030  Upravljanje raËunalniπkih naprav in sistemov
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in 

raËunalniπkimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane 

dejavnosti
63.120  Obratovanje spletnih portalov
64.200  Dejavnost holdingov
64.300   Dejavnost skrbniπkih in drugih skladov ter 

podob nih finanËnih subjektov
64.990   Drugje nerazvrπËene dejavnosti finanËnih 

storitev, razen zavarovalniπtva in dejavnosti 
pokojninskih skladov

65.300  Dejavnost pokojninskih skladov
66.210  Vrednotenje tveganja in πkode
66.290   Druge pomoæne dejavnosti za zavarovalniπtvo in 

pokojninske sklade
68.100  Trgovanje z lastnimi nepremiËninami
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremiËnin
69.200   RaËunovodske, knjigovodske in revizijske 

dejav no sti, davËno svetovanje (razen revizijskih 
dejavnosti)

70.100  Dejavnost uprav podjetij
70.220  Drugo podjetniπko in poslovno svetovanje
73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
85.590   Drugje nerazvrπËeno izobraæevanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje
85.600  Pomoæne dejavnosti za izobraæevanje

Organi	druæbe

Uprava
Kapitalsko druæbo, d. d., je v letu 2014 vodila uprava v 
sestavi:
§	Bachtiar Djalil, predsednik uprave, in
§	mag. Anja Strojin ©tampar, Ëlanica uprave.

Predsednika uprave Kapitalske druæbe, d. d., je skladno 
s statutom druæbe, ki je veljal do 17. 11. 2010, na pod-
lagi javnega razpisa imenovala skupπËina Kapitalske 
druæbe, d. d. »lanico Kapitalske druæbe, d. d., pa je 
skladno s spremenjenim statutom druæbe, na podlagi 
javnega razpisa, imenoval nadzorni svet. Od Ëlanov 
uprave je en Ëlan imenovan za predsednika uprave. 
Mandat Ëlanov uprave traja πtiri leta in so lahko ponovno 
imenovani. Uprava ali njen posamezni Ëlan je lahko 
predËasno odpo klican le zaradi razlogov iz drugega 
odstavka 268. Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah 
(v nadaljevanju: ZGD-1). Krπitev statuta Kapitalske 
druæbe, d. d., ki ima naravo hujπe krπitve obveznosti, je 
lahko krivdni razlog odpoklica.

Uprava Kapitalske druæbe, d. d., nima pooblastil za izdajo 
ali nakup lastnih delnic.

Nadzorni	svet
Nadzorni svet Kapitalske druæbe, d. d., je v letu 2014 
deloval v naslednji sestavi:
§	Samo Lozej, predsednik,
§	Aldo Ternovec, namestnik predsednika,
§	Aleksander Mervar,
§	Stane SeniËar,
§	Ana Bilbija in
§	mag. Ladislav RoæiË.

Nadzorni svet Kapitalske druæbe, d. d., imenuje 
skupπËina druæbe. Skladno s πestim odstavkom 
51. Ëlena ZSDH-1 je nadzorni svet druæbe πestËlanski. 

Trije Ëlani nadzornega sveta so imenovani na pred-

log Slovenskega dræavnega holdinga, d. d. (v nada-

ljevanju: SDH, d. d.)2, dva Ëlana na predlog zvez 

oziroma organizacij upokojencev na ravni dræave in en 

Ëlan na predlog sindikalnih zvez oziroma konfederacij, 

reprezentativnih za obmoËje dræave. »e posamezna 

interesna skupina ne oblikuje predloga za imenovanje 

Ëlanov nadzornega sveta na naËin, kot je opredeljen 

v nadaljevanju, o imenovanju manjkajoËih Ëlanov 

nadzornega sveta odloËa skupπËina druæbe po lastni 

presoji. Predlog kandidatov predstavnikov SDH, d. d., 

oblikuje SDH, d. d., in o izbiri obvesti nadzorni svet. 

Predlog kandidatov predstavnikov upokojencev 

oblikujejo zveze oziroma organizacije upokojencev na 

ravni dræave in o izbiri obvestijo nadzorni svet. Predlog 

kandidata predstavnika sindikatov izvolijo predstavniki 

(elektorji) reprezentativnih zvez oziroma konfederacij 

na dræavni ravni in o izbiri obvestijo nadzorni svet. 

Vsaka reprezentativna zveza oziroma konfedera cija 

ima toliko predstavnikov, kolikor je v njej zdruæenih 

reprezentativnih sindikatov. Poleg predstavnikov iz 

prejπnjega stavka izvoli zveza oziroma konfederacija πe 

po enega predstavnika na vsakih 10 tisoË Ëlanov. Man-

dat Ëlanov nadzornega sveta traja πtiri leta in so lahko 

ponovno imenovani.

SkupπËina
Pravice edinega delniËarja izvaja Vlada Republike 

Slovenije.3

1.9.1.2	Organizacija	Kapitalske	druæbe,	d.	d.

ObstojeËa notranja organizacijska struktura Kapitalske 

druæbe, d. d., je bila vzpostavljena ob izvedbi preobliko-

2  Sedanji Ëlani nadzornega sveta so bili v skladu s prej veljavnim ZSDH sicer imeno-
vani na predlog Slovenske odπkodninske druæbe, d. d.
3  Do uveljavitve ZSDH-1 je naloge skupπËine izvajala Slovenska odπkodninska 
druæba, d. d.
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vanja z izËlenitvijo Modre zavarovalnice, d. d., v oktobru 
leta 2011 zaradi potrebe po njeni prilagoditvi oziroma 
spremembi ter je zasledovala zmanjπani obseg poslovnih 
funkcij, del in nalog, toda hkrati upoπtevala ohranjeno 
heterogenost dejavnosti (upravljanje lastnega premo-
æenja, SODPZ in KS SODPZ). Oblikovana je bila taka 
notranja organizacijska struktura, ki ob racionalizaciji 
zagotavlja uËinkovito izvajanje vseh temeljnih poslovnih 
procesov s primerno organizacijsko strukturo ob 
zmanjπanju πtevila zaposlenih. Upoπtevana je tudi nova 
vloga Kapitalske druæbe, d. d., kot nadrejene druæbe v 
zavarovalniπki skupini. Od ustanovitve zavarovalnice 
doloËene storitve za zavarovalnico opravlja Kapitalska 
druæba, d. d., in sicer IT-storitve. 

Z novo notranjo organizacijo je bila oblikovana prila-
godljiva organizacijska struktura, ki omogoËa uËinkovit 
odloËitveni proces na dveh ravneh organiziranosti in 
zagotavlja optimalnejπe izvajanje na kljuËnih podroËjih 
dela, organiziranih v petih organizacijskih enotah, 
sektorjih:
§	Sektor za upravljanje premoæenja,
§		Sektor za upravljanje skladov in strateπko 

komuniciranje,
§	Sektor za finance in raËunovodstvo,
§	Sektor za pravne in sploπne zadeve in
§	Sektor za informatiko.

Podporni poslovni procesi se izvajajo v sluæbah, 
umeπËenih neposredno pod upravo druæbe:
§	Sluæba za notranjo revizijo in
§	Sluæba za upravljanje s tveganji.

Slika 8: Organizacijska struktura 
Kapitalske druæbe, d. d.
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PoroËanje	o	zaposlenih

Na dan 31. 12. 2014 je bilo 56 zaposlenih delavcev za 
nedoloËen Ëas. V letu 2014 ni bilo odsotnih delavk zaradi 
koriπËenja porodniπkega dopusta ter dopusta za nego in 
varstvo otroka.

V letu 2014 je dvema delavcema prenehalo delovno 
razmerje zaradi redne odpovedi delovnega razmerja. 
Eni delavki se je delovno razmerje konËalo zaradi 
izredne odpovedi s strani delodajalca, ena delavka pa 
ima suspenz pogodbe od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015. 
Sklenjena je bila ena nova pogodba o zaposlitvi za 
nedo loËen Ëas.

V nadaljevanju sledi pregled πtevila zaposlenih po orga-
nizacijskih enotah. 

Tabela 5: ©tevilo zaposlenih po organizacijskih 
enotah na dan 31. 12. 2013 in na dan 31. 12. 2014

Organizacijska enota 31. 12. 2013 31. 12. 2014

Uprava 2 2

Svetovalci uprave 2 2

Sektor za finance in raËunovodstvo 11 11

Sektor za upravljanje premoæenja 10 9

Sektor za upravljanje skladov in strateπko 
komuniciranje 11 11

Sektor za pravne in sploπne zadeve 12 12

Sektor za informatiko 6 6

Sluæba za notranjo revizijo 1 1

Sluæba za upravljanje s tveganji 2 2

Skupaj 57 56

V Kapitalski druæbi, d. d., je na 31. 12. 2014 zaposlenih 
66,08 % delavcev z dokonËano najmanj VII. stopnjo izo-
brazbe, od tega 14,29 % z magisterijem in 1,79 % z dok-
toratom. Med zaposlenimi je 71,43 % æensk in 28,58 % 
moπkih. 

Odgovornost	do	zaposlenih

Skrb	za	izobraæevanje	zaposlenih
ObstojeËa delovna podroËja in razvoj novih poslovnih 
funkcij v druæbi nadgrajujejo tudi z razliËnimi oblikami 
izobraæevanj, prilagojenih zahtevam posameznih 
delovnih mest, specifiËnim podroËjem potrebnih znanj 
vsakega zaposlenega in razvojno zastavljenim nalogam 
druæbe. Tako se zaposleni redno dodatno izobraæujejo 
doma in v tujini z obiskovanjem krajπih ali daljπih semi-
narjev, delavnic in z naËrtovanim internim izobraæeva-
njem, ki ga redno izvajajo za vse zaposlene. 

V letu 2014 so se zaposleni udeleæili seminarjev s 
podroËja priprave letnega poroËila gospodarskih druæb, 
davËnih novosti, raËunovodstva in mednarodnih raËu-
novodskih standardov, korporativnega upravljanja, oce-
njevanja vrednosti podjetij, delovnopravne zakonodaje, 
gospodarskega prava, vodenja, javnih naroËil, revizije, 
informacijske tehnologije, brezpapirnega poslovanja, 
upravljanja dokumentarnega gradiva in arhiviranja ter izo-
braæevanja v okviru certifikata Druæini prijazno podjetje.

Kapitalska druæba, d. d., je v letu 2014 skladno z naËr-
tom izobraæevanja izvedla tudi interna izobraæevanja s 
podroËja prepreËevanja pranja denarja, varstva osebnih 
podatkov, priporoËil skrbnikom pogodb za likvidiranje 
faktur, uspeπnega komuniciranja s teæavnimi strankami, 
upravljanja informacijske varnosti in upravljanja s tve-
ganji v Kapitalski druæbi, d. d. V oktobru 2014 je Kapital-
ska druæba, d. d., za vse zaposlene organizirala delavnico 
na temo uËinkovitega sodelovanja in delovanja timov. 
Vsem zaposlenim je tudi ponudila moænost, da nadgra-
dijo znanje iz poslovne angleπËine in nemπËine. 

Kapitalska druæba, d. d., spodbuja tudi nadaljevanje 
πtudija in pridobivanje razliËnih licenc, ki so v interesu 
delodajalca, kar omogoËa kakovostnejπe izvajanje 
delovnega procesa in poveËuje usposobljenost zapo-

slenih za delo na posameznem delovnem mestu. V 
letu 2014 sta tako magistrski bolonjski πtudij obiskovala 
dva zaposlena, podiplomski πtudij (znanstveni magisterij) 
so obiskovali πtirje zaposleni, izobraæevanja za pridobitev 
strokovnih znanj pa sta se udeleæevala dva zaposlena. 

Skrb	za	varno	in	zdravo	delovno	okolje
V Kapitalski druæbi, d. d., skrbijo za varno in zdravo 
delovno okolje, z upoπtevanjem vseh predpisov s podroËja 
varstva pri delu, ter zagotavljajo ustrezne pogoje za delo. 
Redno izvajajo naloge s podroËij varnosti in zdravja pri 
delu, poæarnega varstva in zdravstve nega varstva pri 
delu. Med pomembnejπimi izvedenimi nalogami s tega 
podroËja je treba poudariti redno izobraæevanje zaposlenih 
s podroËja varnosti in zdravja pri delu, sodelovanje pri 
oceni tveganja na delovnem mestu in v delovnem okolju, 
redno izvajanje obdobnih preventivnih zdravstvenih pre-
gledov, revidiranje izjave o varnosti pri delu, izvajanje pre-
iskav delovnega okolja (meritve mikroklime, osvetlitve in 
hrupa na delovnem mestu), meritve elektriËne napeljave, 
pregled delovne opreme in opravljanje nadzornih pregle-
dov o izpolnjevanju ukrepov varstva pred poæarom.

Zavedajo se, da je ohranjanje in izboljπevanje zdravja 
zaposlenih pomembno, saj so le zdravi in zadovoljni 
delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem 
okolju, lahko uËinkoviti in inovativni ter redkeje odhajajo v 
bolniπki staæ. Zato izvajajo sistematiËne ciljane aktivnosti 
in ukrepe zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in 
duπevnega zdravja zaposlenih. To dosegajo s kombina-
cijo izboljπanja organizacije dela in delovnega okolja. Pri 
tem so na prvem mestu dobri medosebni odnosi, saj ti 
odloËilno vplivajo na zdravje in poËutje zaposlenih. Zapo-
slene spodbujajo, da se dejavno udeleæujejo aktivnosti 
za varovanje in krepitev zdravja ter omogoËanja izbire 
zdravega naËina æivljenja in spodbujanja osebnostnega 
razvoja zaposlenih.
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Pomemben vidik zagotavljanja in veËanja prihodnje 
socialne varnosti zaposlenih je tudi kolektivno prosto-
voljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Urejeno je s 
Pogodbo o oblikovanju pokojninskega naËrta, ki vsem 
zaposlenim omogoËa zavarovanje pod enakimi pogoji. 
Izvajalec zavarovanja je odprti vzajemni pokojninski 
sklad Modre zavarovalnice, d. d., Kapitalski vzajemni 
pokojninski sklad. Kapitalska druæba, d. d., svojim zapo-
slenim od januarja 2009 plaËuje maksimalno premijo 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v znesku 5,844 % 
bruto plaËe zaposlenega z upoπtevanjem omejitev, ki jih 
glede najviπje mogoËe davËne olajπave prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja doloËa veljavna 
zakonodaja za posamezno leto. Stroπek premij zaposle-
nim za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za 
leto 2014 je dosegel 104 tisoË evrov.

Druæini	prijazno	podjetje
V Kapitalski druæbi, d. d., se zavedajo pomena in pred-
nosti aktivne, druæini prijazne politike v druæbi, ki omo-
goËa usklajevanje poklicnega in druæinskega æivlje nja. So 
kolektiv z visoko izobraæenimi kadri, med njimi so πtevilni 
mladi starπi z majhnimi otroki. Nenehno si prizadevajo πe 
dodatno izboljπati delovno okolje ter vsem zaposlenim 
omogoËiti laæje usklajevanje karier nega razvoja in druæin-
skega æivljenja, kar je postalo del naπe organizacijske 
kulture. Zato so tudi v letu 2014 nada ljevali aktivnosti 
projekta Druæini prijazno podjetje. 

Sprejeli so 12 ukrepov: izboljπanje komuniciranja z zapo-
slenimi, mnenjske raziskave med zaposlenimi, odnosi z 
javnostjo, Ëasovni konto, otroπki Ëasovni bonus, dodatni 
dopust, filozofija in koncept vodenja, naËrt ponovnega 
vkljuËevanja po daljπi odsotnosti z dela, druæenje med 
zaposlenimi, sodelovanje svojcev pri obËasnih delih v 
druæbi, obdaritev novorojenca, novoletno obdarovanje 
otrok. Tako je v letu 2014 svoje otroke na prvi πolski dan, 
prve triade osnovne πole, pospremilo 5 zaposlenih. 

Delovna	praksa	dijaka	Zavoda	za	slepo	
in	slabovidno	mladino	Ljubljana
V letu 2014 je dvakrat opravljal delovno prakso dijak 
Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Zato da 
bi dijaku omogoËili Ëim laæjo vkljuËitev v naπe delovno 
okolje, so na doloËena mesta (steklene povrπine, sani-
tarije, stikala pri dvigalih, stikala za priæiganje luËi) v 
prostorih Kapitalske druæbe, d. d., namestili oznake, ki 
jih je dijak lahko prepoznal in se laæje orientiral. Trudili 
so se, da bi mu omogoËili Ëim bolj prijetno opravljanje 
delovne prakse, hkrati pa so mu æeleli pribliæati pomen 
in delovanje Kapitalske druæbe, d. d., ter ga seznaniti z 
doloËenimi delovnimi procesi v druæbi. Velik poudarek je 
bil na osebnem pristopu in interakciji z dijakom.

Slabovidnemu dijaku so s tem omogoËili usposabljanje v 
poslovnem okolju z namenom pridobitve samostojnosti 
in laæje vkljuËevanje v druæbeno okolje po zakljuËku 
izobraæevanja.

Odgovornost	do	okolja

LoËevanje	odpadkov
Nepremiπljena poraba naravnih virov in onesnaæevanje 
okolja postajata pereËi teæavi, ki ju tudi v Kapitalski 
druæbi, d. d., ne morejo spregledati. Zato so vzpostavili 
loËeno zbiranje odpadkov. S porazdelitvijo odpadkov 
omogoËijo njihovo nadaljnjo uporabo in/ali predelavo. 
Posebej zbirajo tudi plastiËne zamaπke, ki jih poπiljajo v 
dobrodelne namene.

Zbiranje	kartuπ	za	tiskalnike
V Kapitalski druæbi, d. d., zbirajo prazne kartuπe za 
tiskalnike, ki jih poπiljajo na ponovno polnjenje. Vsaka 
ponovno napolnjena kartuπa pomeni dodaten prihranek 
za Kapitalsko druæbo, d. d., ter je del projekta Zniæevanje 
in optimizacija stroπkov poslovanja, na drugi strani pa 
predstavlja tudi del skrbi za zaπËito okolja.

Uporaba	elektriËne	energije	iz	obnovljivih	virov
V letu 2014 so izvedli razpis za dobavo elektriËne 

energije skladno z uredbo o zelenem javnem naroËanju. 

Upoπtevali so njene doloËbe in zahteve ter sklenili 

pogodbo za dobavo 100 % elektriËne energije iz obnov-

ljivih virov. Energija, pridobljena iz okolju prijaznih, 

obnovljivih virov, pri proizvodnji ne izrablja fosilnih goriv. 

Tako je okolje manj obremenjeno s toplogrednimi plini, 

πkodljivimi emisijami in radioaktivnimi odpadki.

1.9.2 Informatika

V letu 2014 so pospeπeno nadaljevali z razvojem infor-

macijske podpore poslovnih procesov za izplaËevanje 

poklicnih pokojnin v KS SODPZ v skladu z zakon-

skimi zahtevami ZPIZ-2. IzplaËevanje pokojnin zavar-

ovancem so izvajali tekoËe in nemoteno. Zahtevano 

razpoloæljivost in zanesljivost informacijskega sistema 

so zagotavljali s skrbnim in kakovostnim tekoËim 

vzdræevanjem.

1.9.3 Izjava o upravljanju

Kapitalska druæba, d. d., kot delniπka druæba, v kateri 

je Republika Slovenija 100 % delniËar, prostovoljno 

spoπtuje Kodeks upravljanja kapitalskih naloæb Repu-

blike Slovenije, ki priporoËa naËela, postopke in merila 

za ravnanje Ëlanov organov vodenja in nadzora druæb, 

katerih deleænik je Republika Slovenija.

Kapitalska druæba, d. d., podaja izjavo o skladnosti s 

Kodeksom upravljanja kapitalskih naloæb Republike 

Slove nije, ki ga je sprejela Slovenska odπkodninska 

druæba, d. d., dne 15. 5. 2013. Kodeks v drugem delu 

opredeljuje priËakovanja od druæb s kapitalskimi 

naloæbami dræave. 
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Kodeks je bil javno objavljen na spletni strani SDH, d. d., 
http://www.sdh.si/ do 18. 12. 2014. 19. 12. 2014 ga je 
nadomestil Kodeks korporativnega upravljanja druæb s 
kapitalsko naloæbo dræave, dostopen na spletni strani 
http://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/kodeks-uprav-
ljanja-kapitalskih-nalozb-republike-slovenije. 

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja kapitalskih 
naloæb Republike Slovenije je dostopna na spletni strani 
druæbe http://www.kapitalska-druzba.si. 

Uprava in nadzorni svet Kapitalske druæbe, d. d., izjav-
ljata, da pri svojem delu in poslovanju prostovoljno 
spoπtujeta Kodeks upravljanja kapitalskih naloæb Repu-
blike Slovenije v delu, ki se nanaπa na priËakovanja od 
druæb, v katerih je Republika Slovenija delniËarka ali 
druæbenica.

Odstopanja od priporoËil Kodeksa upravljanja kapitalskih 
naloæb Republike Slovenije so navedena in pojasnjena v 
nadaljevanju:
DoloËilo	Kodeksa	πt.	65:	Druæbe s kapitalskimi 
naloæbami dræave morajo v letnem poroËilu skladno z 
ZDG-1 navesti stvarno sliko razvoja svojih poslovnih 
dejavnosti, trenutno stanje in doseæke v skladu z zakono-
dajo in ustaljeno prakso. To poleg zakonsko predpisanih 
finanËnih in nefinanËnih razkritij vkljuËuje: 
§	razkritja o tveganjih in sistemu obvladovanja tveganj; 
§	prizadevanje druæbe glede raziskovanja in razvoja; 
§		poroËanje o korporativnem upravljanju druæbe (izjava o 

korporativnem upravljanju), vkljuËno z izpolnjevanjem 
doloËb tega kodeksa in morebitnih drugih kodeksov; 

§		poroËanje o trajnostnem razvoju druæbe (lahko loËen 
dokument ali del letnega poroËila), kar obsega na 
primer: 

-  poroËilo in kratko analizo o vpraπanjih trajnostnega 
razvoja, pomembnih za druæbo;

-  jasno poroËilo o tveganjih in priloænostih, ki jih druæba 

obravnava v sklopu trajnostnega razvoja, πe zlasti o 
nefinanËnem tveganju in priloænostih, potrebnih za 
razumevanje njenega razvoja, uspeπnost poslovanja in 
poloæaj druæbe;

-  pregled strategije druæbe in prilagoditev zahtevam za 
trajnostni razvoj ter kako so strategije in prilagoditve 
vplivale na doseæke pri poslovanju druæbe ter na njen 
poloæaj zdaj in v prihodnosti; 

-  jasno poroËilo o doseækih in ciljih, ki temeljijo na 
izbranih kazalnikih uspeπnosti. 

Pojasnilo: Druæba v zvezi z vsebino letnega poroËila 
upoπteva zahteve ZGD-1.
DoloËila	Kodeksa	πt.	74−79: Izbira kandidatov za 
Ëlane organov nadzora in oblikovanje predlogov za 
skupπËino
Pojasnilo: Druæba navedenih doloËil Kodeksa ne 
upoπteva v celoti, zaradi kogentnih doloËil Zakona o 
Slovenskem dræavnem holdingu (v nadaljevanju: ZSDH-1) 
in statuta druæbe, ki za Kapitalsko druæbo, d. d., pred-
videvata poseben nominacijski postopek za Ëlane nad-
zornega sveta druæbe.
DoloËila	Kodeksa	83−85: Sestava nadzornih svetov
Pojasnilo: Druæba navedena doloËila Kodeksa upoπteva 
smiselno, ob upoπtevanju kogentnih doloËil ZSDH-1 in 
statuta druæbe, ki urejata posebno sestavo nadzornega 
sveta druæbe.
DoloËila	Kodeksa	87−93: Prejemki Ëlanov uprave
Pojasnilo: Druæba navedena doloËila Kodeksa upoπteva 
smiselno, ob upoπtevanju doloËil Zakona o Slovenskem 
dræavnem holdingu.

1.10	Opis	vseh	pomembnejπih	dogodkov	
po	koncu	leta	2014

31. 1. 2015 je trem Ëlanom nadzornega sveta (Aldo Ter-
novec, Ana Bilbija, mag. Ladislav RoæiË) potekel mandat. 

Vlada Republike Slovenije je kot skupπËina Kapitalske 

druæbe, d. d., dne 29. 1. 2015 imenovala naslednje Ëlane 

nadzornega sveta: dr. Boris ÆnidariË, Cirila Surina Zajc, 

mag. Ladislav RoæiË. Mandat Ëlanov nadzornega sveta 

traja πtiri leta in zaËne teËi s 1. 2. 2015.

1. 1. 2015 je predsedniku uprave Bachtiarju Djalil u 

potekel mandat. Nadzorni svet je na svoji seji, 

19. 11. 2014 za predsednika uprave ponovno imenoval 

Bachtiarja Djalila. Mandat predsednika uprave traja πtiri 

leta in zaËne teËi 2. 1. 2015. 

1.11	Izbrani	raËunovodski	in	finanËni	
kazalniki	poslovanja

Kazalnik
vrednost

za leto 2014

»ista obraËunana zavarovalna premija 
x 100/
Kosmata obraËunana zavarovalna 
premija 

1.328.095 x 100/
1.328.095 100

Kosmate obraËunane odπkodnine/
©tevilo πkod

391.116/
193 2026,51 EUR

Kosmate obraËunane odπkodnine/
Kosmate obraËunane premije 

391.116/
1.328.095 0,29

Donos naloæb x 100/
(Stanje naloæb na zaËetku obdobja + 
stanje naloæb na koncu obdobja)/2 

-1.047 x 100/
(43.793+859.917)/2 -0,06

PovpreËno stanje Ëistih zavarovalno-
tehniËnih rezervacij x 100/
»isti prihodki od zavarovalnih premij 

(44.395+985.587)/2 x 100/
1.328.095 38,78

Kazalnik
vrednost za 

leto 2013

»ista obraËunana zavarovalna premija 
x 100/
Kosmata obraËunana zavarovalna 
premija 

51.241 x 100/
51.241 100

Kosmate obraËunane odπkodnine/
©tevilo πkod

7.340/
14 524,29 EUR

Kosmate obraËunane odπkodnine/
Kosmate obraËunane premije 

7.340/
51.241 0,14

Donos naloæb x 100/
(Stanje naloæb na zaËetku obdobja + 
stanje naloæb na koncu obdobja)/2 

117*100/
(0+43.793)/2 0,53

PovpreËno stanje Ëistih zavarovalno-
tehniËnih rezervacij x 100/
»isti prihodki od zavarovalnih premij (0+44.395)*100/2/51.241 43,32



Mnogi poklici skrbijo
za naπo varnost,
mi skrbimo za varnost
vaπih poklicnih 
pokojnin.



POSLOVNO 
PORO»ILO
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RA»UNOVODSKI IZKAZI 
KS SODPZ IN POJASNILA 
K RA»UNOVODSKIM IZKAZOM 
Z REVIZORJEVIMI PORO»ILI

2.1	Izjava	poslovodstva

Uprava Kapitalske druæbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., potrjuje 
raËunovodske izkaze KS SODPZ za leto, konËano na dan 31. 12. 2014, ter pripadajoËa 
pojasnila in razkritja k raËunovodskim izkazom.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi raËunovodskih izkazov dosledno uporabljene 
ustre zne raËunovodske usmeritve, da so bile raËunovodske ocene izdelane po naËelu 
previdnosti in dobrega gospodarjenja ter da raËunovodski izkazi predstavljajo resniËno in 
poπteno sliko premoæenjskega stanja sklada in izidov njegovega poslovanja za leto 2014.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje raËunovodstva, za sprejetje ustreznih 
ukrepov za zavarovanje premoæenja in drugih sredstev ter potrjuje, da so raËunovodski 
izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na predpostavki o nadaljnjem poslovanju sklada ter v 
skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi raËunovodskega poroËanja.

mag. Anja Strojin ©tampar Bachtiar Djalil
Ëlanica uprave predsednik uprave

Ljubljana, 14. 4. 2015

2.2	Revizorjevo	poroËilo
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2.3 Mnenje pooblaπËenega aktuarja
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2.4	RaËunovodski	izkazi

2.4.1 Bilanca stanja KS SODPZ na dan 31. 12. 2014

v EUR

Postavka Pojasnilo 31. 12. 2014 31. 12. 2013

 SREDSTVA 1.054.889 46.054

 FinanËne naloæbe: 1. 859.917 43.793

 - v posojila in depozite 1.1 231.006 1.502

 - v posesti do zapadlosti 1.2 53.167 42.291

 - vrednotenje po poπteni vrednosti 1.3 575.744 0

 Terjatve 187.262 0

1. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 2. 186.658 0

4. Druge terjatve 3. 604 0

 Denar in denarni ustrezniki 4. 7.710 2.261

 KAPITAL IN OBVEZNOSTI 1.054.889 46.054

 Kapital 0 717

1. Osnovni kapital 5. 0 0

6. »isti poslovni izid poslovnega leta 0 717

 Zavarovalno-tehniËne rezervacije 6. 985.587 44.395

2. MatematiËne rezervacije 985.587 44.395

 Obveznosti iz poslovanja 7. 58.911 877

1. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 58.911 877

 Ostale obveznosti 8. 10.391 65

Razkritja in pojasnila, na straneh od 24 do 37, so sestavni del raËunovodskih izkazov.

2.4.2 Izkaz poslovnega izida KS SODPZ 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

v EUR

Pojasnilo 1. 1.− 31. 12. 2014 31. 5.− 31. 12. 2013

I. »Isti prihodki od zavarovalnih premij 9. 1.328.095 51.241

 ObraËunane kosmate zavarovalne premije 1.328.095 51.241

III. Prihodki od naloæb 10. 3.621 1.211

VI. »Isti odhodki za πkode 11. 391.116 7.340

 ObraËunani kosmati zneski πkod 391.116 7.340

VII. Sprememba drugih zavarovalno-
tehniËnih rezervacij 12. -941.033 -44.395

XIII. Odhodki od naloæb 13. 614 0

XVI. Poslovni izid pred obdavËitvijo -1.047 717

XVIII. »isti poslovni izid obraËunskega obdobja 14. -1.047 717

Razkritja in pojasnila, na straneh od 24 do 37, so sestavni del raËunovodskih izkazov.

2.4.3 Izkaz drugega vseobsegajoËega donosa KS SODPZ 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

v EUR

1. 1.−31. 12. 2014 31. 5.−31. 12. 2013

I. »isti dobiËek/izguba poslovnega leta po obdavËitvi -1.047 717

III. VseobsegajoËi donos poslovnega leta 
po obdavËitvi (I+II) -1.047 717

Razkritja in pojasnila, na straneh od 24 do 37, so sestavni del raËunovodskih izkazov.
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2.4.4 Izkaz denarnih tokov KS SODPZ od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

 v EUR

1. 1.−31. 12. 2014 31. 5.− 31. 12. 2013

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU 822.186 46.054

a) Postavke izkaza poslovnega izida 940.598 45.112

1. ObraËunane Ëiste zavarovalne premije v obdobju 1.328.095 51.241

3.
 

Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje 
in brez zmanjπanja rezervacij) in finanËni 
prihodki iz poslovnih terjatev 3.621 1.211

4. ObraËunani Ëisti zneski πkod v obdobju -391.116 -7.340

8. Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen 
za prevrednotenje in brez poveËanja rezervacij) -2 0

b) Sprememba Ëistih obratnih sredstev (terjatve 
za zavarovanja, druge terjatve, druga sredstva 
ter odloæene terjatve in obveznosti za davek) 
poslovnih postavk bilance stanja -118.412 942

1. ZaËetne manj konËne terjatve iz neposrednih zavarovanj -186.658 0

4. ZaËetne manj konËne druge terjatve in sredstva -115 0

7. KonËni manj zaËetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj 58.034 877

9. KonËni manj zaËetni drugi poslovni dolgovi 10.327 65

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali 
prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b) 822.186 46.054

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOÆBENJU -816.737 -43.793

b) Izdatki pri naloæbenju -816.737 -43.793

3. Izdatki za pridobitev dolgoroËnih 
finanËnih naloæb, financiranih iz: -180.259 -40.541

3.1 zavarovalno-tehniËnih rezervacij -180.259 -40.541

4. Izdatki za pridobitev kratkoroËnih 
finanËnih naloæb, financiranih iz: -636.478 -3.252

4.1 zavarovalno-tehniËnih rezervacij -636.478 -3.252

c) Prebitek prejemkov pri naloæbenju ali 
prebitek izdatkov pri naloæbenju (a+b) -816.737 -43.793

». KON»NO STANJE DENARNIH SREDSTEV 
IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 7.710 2.261

x) Denarni izid v obdobju (seπtevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 5.449 2.261

+    

y) ZaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 2.261 0

Razkritja in pojasnila, na straneh od 24 do 37, so sestavni del raËunovodskih izkazov.

2.5	RaËunovodske	usmeritve

Standardi	poroËanja	

RaËunovodski izkazi KS SODPZ so sestavljeni skladno z Mednarodnimi standardi raËu-
novodskega poroËanja (v nadaljevanju: MSRP), ZGD-1, Zakonom o zavarovalniπtvu, 
Sklepom o podrobnejπem naËinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju 
raËunovodskih izkazov in Sklepom o letnem poroËilu in trimeseËnih raËunovodskih 
izkazih zavarovalnic − SKL 2009, ki ju je izdala Agencija za zavarovalni nadzor. Podatki v 
raËunovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah, vodenih 
skladno z MSRP. Pri pripravi so upoπtevane temeljne raËunovodske predpostavke: Ëas-
ovna neomejenost poslovanja, dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka. 
Pri oblikovanju raËunovodskih usmeritev se upoπtevajo kakovostne znaËilnosti: razum-
ljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

KS SODPZ pri sestavljanju raËunovodskih izkazov uporablja sheme raËunovodskih 
izkazov za zavarovalnice, ki jih je predpisala Agencija za zavarovalni nadzor. Upravljavec 
sestavlja letno poroËilo skladno s Sklepom o letnem poroËilu in trimeseËnih raËu-
novodskih izkazih zavarovalnic − SKL 2009. Letno poroËilo Kritnega sklada SODPZ je 
sestavljeno za obdobje, ki je enako koledarskemu letu.

RaËunovodski izkazi so sestavljeni v evrih, zneski so zaokroæeni na en (1) evro. 
Sredstva in obveznosti, izvorno izkazana v tuji valuti, se preraËunajo v domaËo valuto 
po referenËnem teËaju ECB.

Pravna	oblika	

KS SODPZ je organiziran kot loËeno premoæenje.
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Nazivi	in	matiËne	πtevilke	oblikovanih	kritnih	skladov	ter	drugi	podatki,	
pomembni	za	razumevanje	raËunovodskih	izkazov	zavarovalnice

Kritni sklad Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KS SODPZ)
− matiËna πtevilka: 5986010006

Podatki	o	drugih	skladih	oziroma	sredstvih,	ki	
jih	ima	zavarovalnica	v	upravljanju

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ)
− matiËna πtevilka: 5986010003

Narava	poslovanja	in	najpomembnejπe	dejavnosti	upravljavca	premoæenja

Upravljavec premoæenja KS SODPZ je Kapitalska druæba, d. d.

Osnovna dejavnost Kapitalske druæbe, d. d., je zagotavljanje dodatnih sredstev za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje z upravljanjem lastnega premoæenja ter upravljanje 
SODPZ in KS SODPZ. Kapitalska druæba, d. d., opravlja tudi druge dejavnosti, povezane 
z upravljanjem premoæenja, in storitve, povezane s podporo upravljanju premoæenja. 

Dejavnosti Kapitalske druæbe, d. d., so doloËene z zakonom in statutom druæbe. Na 
podlagi standardne klasifikacije dejavnosti, skladno s statutom druæbe in vpisom v 
sodni register, opravlja Kapitalska druæba, d. d., tudi druge dejavnosti, povezane z 
upravljanjem premoæenja, in storitve, povezane s podporo upravljanju premoæenja: 
drugo finanËno posredniπtvo, 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 
podatkovne storitve, druge raËunalniπke dejavnosti, raËunovodske in knjigovod-
ske dejavnosti, davËno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniπko 
in poslovno svetovanje, dejavnost holdingov, izdajanje revij in periodike ter drugo 
izobraæevanje.

Izjava	o	skladnosti

RaËunovodski izkazi KS SODPZ so pripravljeni v skladu z MSRP, ki jih je sprejel Svet za 
mednarodne raËunovodske standarde (v nadaljevanju: IASB), ter pojasnili, ki jih sprejema 
Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov raËunovodskega poroËanja (v nada-
ljevanju: OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija (v nadaljevanju: EU). Sklad je v 
raËunovodskih izkazih uporabil vse MSRP in OPMSRP, obvezne za uporabo v letu 2014. 

Podlage	za	pripravo	in	osnovne	usmeritve	

RaËunovodski izkazi so predstavljeni v evrih (EUR), ki so funkcionalna in poroËevalna 
valuta. Vse vrednosti so zaokroæene na 1 evro. RaËunovodski izkazi so pripravljeni 
na podlagi izvirnih vrednosti, razen za sredstva, izmerjena po poπteni vrednosti prek 
poslovnega izida.

Pomembne	raËunovodske	presoje	in	ocene

Najpomembnejπe presoje poslovodstva se nanaπajo na:
1.  razvrstitev finanËnih instrumentov oziroma na loËevanje med finanËnimi instrumenti, 

ki jih namerava druæba obdræati do zapadlosti, in tistimi, ki so namenjeni za trgovanje;
2.  izraËun poπtene vrednosti finanËnih sredstev in oslabitev finanËnih sredstev;
3. zavarovalno-tehniËne rezervacije (matematiËne rezervacije).

PreraËun	tujih	valut

RaËunovodski izkazi so predstavljeni v evrih (EUR), ki so funkcionalna in poroËevalna 
valuta. Posli v tuji valuti so na zaËetku pripoznani v funkcionalni valuti in preraËunani 
po teËaju funkcionalne valute na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti v tuji valuti 
so preraËunana po teËaju funkcionalne valute na dan poroËanja. Vse razlike, ki izhajajo 
iz preraËuna tujih valut, so pripoznane v izkazu poslovnega izida. Nedenarna sredstva 
in obveznosti, ki so izmerjena po izvirni vrednosti v tuji valuti, so pretvorjena po teËaju 
funkcionalne valute na dan posla. Nedenarna sredstva in obveznosti, ki so izmerjena 
po poπteni vrednosti v tuji valuti, so pretvorjena po menjalnih teËajih na dan, ko je bila 
poπtena vrednost doloËena.

FinanËne	naloæbe

Naloæbe KS SODPZ so razdeljene v naslednje skupine:
§	finanËna sredstva, izmerjena po poπteni vrednosti prek poslovnega izida;
§	finanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo;
§	finanËne naloæbe v posojila.

Razporeditev je odvisna od namena pridobitve.

Pripoznavanje	finanËnih	sredstev

KS SODPZ na zaËetku pripozna vse naloæbe po poπteni vrednosti, vkljuËno s stroπki 
nakupa, ki so neposredno povezani s tem nakupom. 
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Ocena	poπtene	vrednosti

Ocena poπtene vrednosti finanËnih naloæb je odvisna od razpoloæljivosti trænih 
podatkov, na podlagi katerih se lahko ocenjuje poπtena vrednost. Glede na naËin oce-
njevanja poπtene vrednosti so finanËne naloæbe razvrπËene v tri ravni:
1.  v raven 1 so vkljuËene naloæbe, kjer je poπtena vrednost doloËena v celoti na podlagi 

objavljenih cen, doseæenih na aktivnem trgu;
2.  v raven 2 so vkljuËene naloæbe, kjer je poπtena vrednost doloËena na podlagi mode-

lov vrednotenj, pri katerih so upoπtevane spremenljivke, ki so pridobljene na podlagi 
javno dostopnih trænih podatkov;

3.  v raven 3 so vkljuËene naloæbe, kjer je poπtena vrednost doloËena na podlagi mode-
lov vrednotenj, pri katerih so upoπtevane subjektivne spremenljivke, ki niso javno 
dostopne na trgih.

1.	FinanËna	sredstva,	izmerjena	po	poπteni	vrednosti	prek	poslovnega	izida
FinanËna sredstva, izmerjena po poπteni vrednosti prek poslovnega izida, se 
merijo po poπteni vrednosti. DobiËki in izgube naloæb, razporejenih v skupino po 
poπteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida, so pripoznane neposredno v izkazu 
poslovnega izida.

Poπtena vrednost naloæb, s katerimi se aktivno trguje na organiziranih trgih, je doloËena 
v viπini zakljuËnega teËaja borzne kotacije na zadnji trgovalni dan v obdobju. Za 
naloæbe, kjer træna cena ni objavljena na finanËnih trgih, je poπtena vrednost doloËena z 
uporabo tehnike ocenjevanja vrednosti. 

Nabave in prodaje posameznih finanËnih naloæb, razporejenih v skupino finanËna sred-
stva po poπteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida, so pripoznane na dan trgovanja; 
to je dan, ko se je druæba zavezala, da bo posamezno sredstvo nabavila ali prodala.

2.	FinanËne	naloæbe	v	posesti	do	zapadlosti	v	plaËilo
KS SODPZ pripozna finanËna sredstva s stalnimi ali doloËljivimi plaËili in doloËeno 
zapadlostjo, ki niso izvedeni finanËni instrumenti, kot finanËne naloæbe v posesti do 
zapadlosti v primeru pozitivnega namena in zmoænosti dræati naloæbo do zapadlosti. 
Naloæbe, ki jih ima sklad za nedoloËen Ëas, niso razvrπËene v to skupino.

Naloæbe, pripoznane kot finanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo, so vred-
notene po metodi odplaËne vrednosti z uporabo metode efektivne obrestne mere. 
OdplaËna vrednost je izraËunana z razmejitvijo premije ali diskonta ob pridobitvi 
skozi dobo do zapadlosti naloæbe. Vsi dobiËki in izgube iz naloæb, ki so vrednotene po 

odplaËni vrednosti, so pripoznane v izkazu poslovnega izida (odtujitev, oslabitev ali 
uËinki amortiziranja diskonta/premije).

Naloæbe, razporejene v skupino do zapadlosti, so pripoznane na dan trgovanja.

3.	FinanËne	naloæbe	v	posojila
Posojila so finanËna sredstva z doloËenimi ali doloËljivimi plaËili, s katerimi se ne trguje 
na organiziranem trgu. Posojila so merjena po metodi odplaËne vrednosti z uporabo 
metode efektivne obrestne mere in so pripoznana na dan poravnave.

Denarna	sredstva	
Denarna sredstva KS SODPZ so razËlenjena na denarna sredstva na raËunih pri bankah 
in drugih finanËnih organizacijah ter na depozite na odpoklic in sukcesivne depozite. 
Posebej so izkazana denarna sredstva v domaËi in tuji valuti.

Denarno sredstvo, izraæeno v tuji valuti, se preraËuna v domaËo valuto po referenËnem 
teËaju ECB na dan prejema. Prevrednotenje denarnih sredstev se pojavi le v primeru 
denarnih sredstev, izraæenih v tujih valutah, Ëe se po prvotnem pripoznanju spremeni 
valutni teËaj. TeËajna razlika, ki se pojavi pri tem, lahko poveËa ali zmanjπa prvotno 
izkazano vrednost. V primeru pozitivne teËajne razlike se pojavi finanËni prihodek, v 
primeru negativne teËajne razlike pa finanËni odhodek.

Terjatve

KratkoroËne	terjatve	iz	neposrednih	zavarovalnih	poslov
KratkoroËne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov predstavljajo terjatve iz naslova 
vplaËane premije do SODPZ. To so terjatve, ki so oblikovane pri prenosu zavarovancev 
s SODPZ na KS SODPZ.

Pripoznane so na obraËunski dan, ko se izvede odkup premoæenja zavarovanca na 
osebnem kapitalskem raËunu. Takrat je na SODPZ ugotovljena viπina obveznosti za 
prenos premoæenja v lasti zavarovanca (enkratnih premij) na KS SODPZ.

Viπina obveznosti SODPZ za prenos premij na KS SODPZ je enaka vsoti odkupnih vred-
nosti enot premoæenja iz polic v lasti zavarovalcev. Obveznost se ugotavlja meseËno, to 
je na obraËunski dan.

Odkupna vrednost enot premoæenja je zmnoæek πtevila enot premoæenja v lasti zavaro-
vanca, ki je pridobil pravico do poklicne pokojnine, in vrednosti enote premoæenja (VEP) 
na dan pridobitve pravice do poklicne pokojnine (zadnji znani VEP).
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KratkoroËne	terjatve	za	deleæe	v	zneskih	πkod
KratkoroËne terjatve za deleæe v zneskih πkod so terjatve za izplaËane poklicne pokoj-
nine umrlim zavarovancem (ker jim poklicne pokojnine veË ne pripadajo, KS SODPZ 
terja vraËilo izplaËanih poklicnih pokojnin).

KratkoroËne	terjatve	iz	financiranja
Med kratkoroËne terjatve iz financiranja πtejejo kratkoroËne terjatve iz naslova obresti, 
kratkoroËne terjatve iz naslova dividend in druge kratkoroËne terjatve iz financiranja.

KratkoroËne terjatve iz naslova obresti od vrednostnih papirjev so vzpostavljene na dan 
zapadlosti obresti, skladno z amortizacijskim naËrtom izdajatelja oziroma s pogoji, ki jih 
doloËi izdajatelj ob izdaji.

KratkoroËne terjatve iz naslova dividend so pripoznane na preseËni dan, ki ga doloËi 
izdajatelj.

Druge	kratkoroËne	terjatve
Druge kratkoroËne terjatve predstavljajo kratkoroËne terjatve do kupcev vrednostnih 
papirjev (terjatve iz naslova trgovanja z vrednostnimi papirji) ter ostale kratkoroËne ter-
jatve, med katere se razvrπËajo terjatve iz glavnice, zapadle v plaËilo, terjatve za πe neiz-
dane vrednostne papirje, dani avansi in terjatve za stroπke izplaËila poklicnih pokojnin.

»iste	zavarovalno-tehniËne	rezervacije
V skladu z Zakonom o zavarovalniπtvu in s Sklepom o podrobnejπih pravilih in minimal-
nih standardih za izraËun zavarovalno-tehniËnih rezervacij in Zavarovalno-tehniËnimi 
osnovami za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje Kapitalska druæba, d. d., na KS 
SODPZ oblikuje ustrezne zavarovalno-tehniËne rezervacije, namenjene kritju prihodnjih 
obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih zavarovalnih pogodb ali v povezavi z njimi.

Ker pozavarovanje ni predvideno, so kosmate matematiËne rezervacije enake Ëistim.

ObraËun stanja (izraËun) matematiËnih rezervacij pripravi pooblaπËeni aktuar Kapitalske 
druæbe, d. d.

KratkoroËne	obveznosti
KratkoroËne obveznosti KS SODPZ so obveznosti za deleæe v zneskih πkod in druge 
kratkoroËne obveznosti.

Med kratkoroËne obveznosti za deleæe v zneskih πkod KS SODPZ se razvrπËajo 
obveznosti do zavarovancev za izplaËilo poklicne pokojnine.

Med druge kratkoroËne obveznosti KS SODPZ se razvrπËajo obveznosti do prodajalcev 
vrednostnih papirjev (obveznosti iz naslova trgovanja z vrednostnimi papirji), obveznosti 
za razna izplaËila in druge kratkoroËne obveznosti. KratkoroËne obveznosti za razna 
izplaËila so obveznosti za stroπke izplaËila poklicnih pokojnin in obveznosti za vraËilo 
enkratno vplaËane premije.

Obveznost za stroπke izplaËila poklicnih pokojnin je ugotovljena na dan vzpostavitve 
kratkoroËnih obveznosti do prejemnikov poklicnih pokojnin.

Obveznost za vraËilo enkratno vplaËane premije nastane v primeru smrti zavarovanca 
pred pridobitvijo pravice do poklicne pokojnine (tj. pred zaËetkom veljavnosti rentnega 
zavarovanja), za katere je informacija o smrti pridobljena πele po prenosu na KS SODPZ. 
Takrat nastane obveznost za vraËilo enkratno vplaËane premije dediËem zavarovanca in 
je izplaËana po predloæitvi pravnomoËnega sklepa o dedovanju.

Prihodki
Poslovne prihodke KS SODPZ sestavljajo Ëisti prihodki od zavarovalnih premij in 
drugi Ëisti zavarovalni prihodki. FinanËne prihodke KS SODPZ sestavljajo prihodki od 
naloæb. Druge prihodke KS SODPZ sestavljajo neobiËajne postavke, ki v obravnavanem 
poslovnem letu poveËujejo izid iz rednega poslovanja.

Odhodki	
Poslovne odhodke KS SODPZ sestavljajo Ëisti odhodki za obraËunane poklicne pokoj-
nine, odhodki za poveËanja matematiËnih rezervacij in drugi Ëisti zavarovalni odhodki. 
FinanËne odhodke KS SODPZ sestavljajo odhodki od naloæb. Druge odhodke KS 
SODPZ sestavljajo neobiËajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu zniæujejo 
izid iz rednega poslovanja.

Izkaz	po	posredni	metodi	opredeljenih	denarnih	tokov
Izkaz po posredni metodi opredeljenih denarnih tokov je raËunovodski izkaz, v katerem 
so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto. Sestavljen je po 
posredni metodi iz podatkov bilance stanja na dan 31. 12. 2014, iz podatkov izkaza vse-
obsegajoËega donosa za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 in iz dodatnih podatkov, potreb-
nih za prilagoditev denarnih tokov in za ustrezno razËlenitev pomembnejπih postavk.

Standardi	in	pojasnila,	ki	veljajo	v	tekoËem	obdobju
V tekoËem obdobju veljajo naslednji standardi, spremembe obstojeËih standardov in 
pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne raËunovodske standarde (v nadaljevanju: 
OMRS) in sprejela EU:
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§		Spremembe MRS 32 “FinanËni instrumenti: Predstavitev” − Pobotanje finanËnih 
sredstev in finanËnih obveznosti, ki jih je EU sprejela 13. decembra 2012 (velja za 
letna obdobja, ki se zaËnejo 1. januarja 2014 ali pozneje).

§		Spremembe MRS 36 “Oslabitev sredstev” − Razkritja nadomestljive vrednosti za 
nefinanËna sredstva, ki jih je EU sprejela 19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, 
ki se zaËnejo 1. januarja 2014 ali pozneje).

§		Spremembe MRS 39 “FinanËni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje” − Prenova 
izpeljanih finanËnih instrumentov in nadaljevanje obraËunavanja varovanja pred 
tveganjem, ki jih je EU sprejela 19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se 
zaËnejo 1. januarja 2014 ali pozneje).

Sprejetje teh sprememb obstojeËih standardov ni privedlo do nikakrπnih sprememb v 
raËunovodskih usmeritvah KS SODPZ.

Standardi	in	pojasnila,	ki	jih	je	izdal	OMRS	in	sprejela	EU,	ki	πe	niso	v	veljavi
Na datum odobritve teh raËunovodskih izkazov so naslednji standardi, spremembe 
obstojeËih standardov in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, bili izdani, vendar 
πe niso stopili v veljavo:
§		Spremembe razliËnih standardov “Izboljπave MSRP (obdobje 2010−2012)”, ki izhajajo 

iz letnega projekta za izboljπanje MSRP (MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP 13, 
MRS 16, MSR 24 in MRS 38), predvsem zaradi odpravljanja neskladnosti in razlage 
besedila, ki jih je EU sprejela 17. decembra 2014 (spremembe je treba uporabljati za 
letna obdobja, ki se zaËnejo 1. februarja 2015 ali pozneje).

§		Spremembe razliËnih standardov “Izboljπave MSRP (obdobje 2011−2013)”, ki izhajajo 
iz letnega projekta za izboljπanje MSRP (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 13 in MRS 40), 
predvsem zaradi odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 
18. decembra 2014 (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se zaËnejo 
1. januarja 2015 ali pozneje).

Standardi	in	pojasnila,	ki	jih	je	izdal	OMRS,	vendar	jih	EU	πe	ni	sprejela
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je 
sprejel OMRS, z izjemo naslednjih standardov, sprememb obstojeËih standardov in 
pojasnil, ki ob koncu leta 2014 πe niso bili potrjeni za uporabo v EU: 
§		MSRP 9 “FinanËni instrumenti” (velja za letna obdobja, ki se zaËnejo 1. januarja 2018 

ali pozneje).
§		Spremembe MRS 1 “Predstavljanje raËunovodskih izkazov” − Pobuda za razkritje 

(velja za letna obdobja, ki se zaËnejo 1. januarja 2016 ali pozneje).

§	Spremembe razliËnih standardov “Izboljπave MSRP (obdobje 2012−2014)”, ki izhajajo 
iz letnega projekta za izboljπanje MSRP (MSRP 5, MSRP 7, MSRP 19 in MRS 34), pred-
vsem zaradi odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (spremembe je treba upora-
bljati za letna obdobja, ki se zaËnejo 1. januarja 2016 ali pozneje).

KS SODPZ predvideva, da uvedba teh standardov, sprememb obstojeËih standardov 
in pojasnil v obdobju zaËetne uporabe ne bo pomembneje vplivala na raËunovod-
ske izkaze KS SODPZ. Hkrati je obraËunavanje varovanja pred tveganji v zvezi s port-
feljem finanËnih sredstev in obveznosti, katerega naËel EU πe ni sprejela, πe vedno 
neregulirano.

KS SODPZ ocenjuje, da uporaba obraËunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s 
finanËnimi sredstvi in obveznostmi v skladu z zahtevami MRS 39 “FinanËni instrumenti: 
Pripoznavanje in merjenje” ne bi pomembneje vplivala na raËunovodske izkaze KS 
SODPZ, Ëe bi bila uporabljena na datum bilance stanja.

2.6	Sploπna	razkritja

Spremembe	statuta	ter	pravila	imenovanja	uprave	in	nadzornega	sveta

Statut ter njegove spremembe in dopolnitve sprejema skupπËina Kapitalske 
druæbe, d. d., na predlog uprave in nadzornega sveta.

»lane uprave na podlagi javnega razpisa imenuje nadzorni svet. Od Ëlanov uprave je 
en Ëlan imenovan za predsednika uprave. Mandat Ëlanov uprave traja πtiri leta in so 
lahko ponovno imenovani. Uprava ali njen posamezni Ëlan je lahko predËasno odpokli-
can le zaradi razlogov iz drugega odstavka 268. Ëlena ZGD-1. Krπitev statuta Kapitalske 
druæbe, d. d., ki ima naravo hujπe krπitve obveznosti, je lahko krivdni razlog odpoklica.

Uprava Kapitalske druæbe, d. d., nima pooblastil za izdajo ali nakup lastnih delnic.

Nadzorni svet Kapitalske druæbe, d. d., imenuje skupπËina druæbe. Skladno s πestim 
odstavkom 51. Ëlena ZSDH-1 je nadzorni svet druæbe πestËlanski. Trije Ëlani nadzornega 
sveta se imenujejo na predlog SDH, d. d.,4 dva Ëlana na predlog zvez oziroma organiza-
cij upokojencev na ravni dræave in en Ëlan na predlog sindikalnih zvez oziroma kon-
federacij, reprezentativnih za obmoËje dræave. »e posamezna interesna skupina ne 
oblikuje predloga za imenovanje Ëlanov nadzornega sveta na naËin, kot je opredeljen 
v nada ljevanju, o imenovanju manjkajoËih Ëlanov nadzornega sveta odloËa skupπËina 

4  Sedanji Ëlani nadzornega sveta so bili v skladu s prej veljavnim ZSDH sicer imenovani na predlog Slovenske odπkodninske 
druæbe, d. d.
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druæbe po lastni presoji. Predlog kandidatov predstavnikov SDH, d. d., oblikuje 
SDH, d. d., in o izbiri obvesti nadzorni svet. Predlog kandidatov predstavnikov upoko-
jencev oblikujejo zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni dræave in o izbiri 
obvestijo nadzorni svet. Predlog kandidata predstavnika sindikatov izvolijo predstavniki 
(elektorji) reprezentativnih zvez oziroma konfederacij na dræavni ravni in o izbiri obve-
stijo nadzorni svet. Vsaka reprezentativna zveza oziroma konfederacija ima toliko pred-
stavnikov, kolikor je v njej zdruæenih reprezentativnih sindikatov. Poleg predstavnikov 
iz prejπnjega stavka izvoli zveza oziroma konfederacija πe po enega predstavnika na 
vsakih deset tisoË Ëlanov. Mandat Ëlanov nadzornega sveta traja πtiri leta in so lahko 
ponovno imenovani.

Podatki	o	jamstvih

Kapitalska druæba, d. d., je solastnica naloæbene nepremiËnine, na kateri je zastavna 
pravica za zavarovanje obveznosti v znesku 1.000 tisoË evrov. Preostala sredstva v 
lasti Kapitalske druæbe, d. d., niso obremenjena s hipotekami, zastavami ali drugimi 
jamstvi.

Podatki	o	zaposlenih

Ob koncu leta 2014 je bilo v Kapitalski druæbi, d. d., skupaj z dvema Ëlanoma uprave, 
56 zaposlenih. V letu 2014 je bilo povpreËno 55 zaposlenih. Podatki o πtevilu zaposlenih 
na dan 31. 12. 2014 in povpreËnem πtevilu zaposlenih v letu 2014 po stopnjah izobrazbe 
so razvidni iz spodnje tabele.

Tabela 6: ©tevilo zaposlenih in povpreËno πtevilo 
zaposlenih po stopnji izobrazbe v letu 2014

Stopnja izobrazbe
©tevilo zaposlenih

 na dan 31. 12. 2014
PovpreËno πtevilo zaposlenih

 v letu 2014

IX. 1 1

VIII. 8 8

VII. 29 29

VI. 4 3

V. 13 13

IV. 1 1

Skupaj 56 55

Prejemki	Ëlanov	organov	vodenja	in	nadzora

Prejemke Ëlanov uprave ureja ZSDH-1. V skladu s petim odstavkom 51. Ëlena ZSDH-1 
za Ëlane uprave Kapitalske druæbe, d. d., veljajo enaki pogoji in kriteriji kot za Ëlane 
uprave SDH, d. d., skladno z doloËili ZSDH-1. Tako ob smiselni uporabi doloËil sedmega 
odstavka 46. Ëlena ZSDH-1 prejemke Ëlanov uprave doloËi nadzorni svet, pri Ëemer se 
ne uporabljajo doloËbe zakona, ki ureja prejemke Ëlanov organa nadzora v gospodar-
skih druæbah v veËinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Pogodbe o zaposlitvi Ëlanov uprave upoπtevajo navedeno zakonsko podlago. Osnovno 
plaËilo Ëlanov uprave je doloËeno v viπini 5-kratnika povpreËne bruto plaËe, izplaËane v 
Skupini Kapitalska druæba v preteklem poslovnem letu, pri Ëemer ne glede na tako oprav-
ljen izraËun osnovno plaËilo ne sme presegati 95 % vsakokratnega osnovnega plaËila 
predsednika uprave SDH, d. d., kot je javno objavljen. Vsi dodatki so vkljuËeni v osnovno 
plaËilo. Osnovno plaËilo se usklajuje enkrat letno, potem ko so znani podatki o povpreËni 
plaËi v Skupini Kapitalske druæbe za preteklo poslovno leto, uskladitev pa se izvede 1. 7. 
tekoËega poslovnega leta. Osnovna plaËa Ëlanov uprave Kapitalske druæbe, d. d., je bila 
v letu 2014 obraËunana in izplaËana ob upoπtevanju navedenih meril. Uprava ima po 
pogodbi pravico do izobraæevanja doma in v tujini do 15 dni na leto na stroπke Kapitalske 
druæbe, d. d., v okviru sprejetega poslovno-finanËnega naËrta druæbe. 

Prejemki	uprave

Fiksni prejemek vkljuËuje prejemek iz naslova bruto plaË. Variabilni prejemek vkljuËuje 
izplaËilo dela spremenljivega prejemka na podlagi sklepa nadzornega sveta. Povra-
Ëila stroπkov vkljuËujejo prehrano in/ali prevoz in/ali noËitve in/ali dnevnice. Bonitete 
vkljuËujejo bonitete iz kolektivnega nezgodnega zavarovanja in/ali boniteto za sluæbena 
vozila. Zavarovalne premije pomenijo vplaËano premijo za prostovoljno dodatno pokoj-
ninsko zavarovanje. Druga dodatna plaËila so regres za letni dopust.

Prejemki	nadzornega	sveta

Fiksni prejemki Ëlanov nadzornega sveta vkljuËujejo plaËilo za opravljanje funkcije v nad-
zornem svetu (osnovno in doplaËilo za sodelovanje v komisijah nadzornega sveta) in sej-
nine za udeleæbo na sejah nadzornega sveta oziroma njegovih komisij. PovraËila stroπkov 
vkljuËujejo povraËila potnih stroπkov.

Prejemki	Ëlanov	organov	vodenja	in	nadzora	iz	naslova	
opravljanja	nalog	v	odvisnih	druæbah	

»lani organov vodenja ali nadzora v letu 2014 niso imeli prejemkov iz naslova oprav-
ljanja nalog v odvisnih druæbah Kapitalske druæbe, d. d.
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2.7	Pojasnila	k	posameznim	postavkam	
raËunovodskih	izkazov

v EUR

Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

1. FinanËne naloæbe 859.917 43.793

1.1 v posojila in depozite 231.006 1.502

1.2 v posesti do zapadlosti v plaËilo 53.167 42.291

1.3 po poπteni vrednosti prek poslovnega izida 575.744 0

v EUR

Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

1.1 FinanËne naloæbe v posojila in depozite 231.006 1.502

DolgoroËne finanËne naloæbe v posojila in depozite 90.000 0

Depoziti pri bankah v dræavi 90.000 0

KratkoroËne finanËne naloæbe v posojila in depozite 141.006 1.502

Depoziti pri bankah v dræavi 141.006 1.502

v EUR

Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

1.2 FinanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo 53.167 42.291

DolgoroËne finanËne naloæbe v 
posesti do zapadlosti v plaËilo 51.028 40.541

DolgoroËne obveznice 51.028 40.541

DomaËe obveznice 51.028 40.541

KratkoroËne finanËne naloæbe v 
posesti do zapadlosti v plaËilo 2.139 1.750

KratkoroËne obveznice 2.139 1.750

DomaËe obveznice 2.139 1.750

v EUR

Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

1.3 FinanËne naloæbe, izmerjene po poπteni 
vrednosti prek poslovnega izida 575.744 0

DolgoroËne finanËne naloæbe, izmerjene po 
poπteni vrednosti prek poslovnega izida 79.562 0

Zakladne menice 79.562 0

KratkoroËne finanËne naloæbe, izmerjene po 
poπteni vrednosti prek poslovnega izida 496.182 0

Zakladne menice 496.182 0

v EUR

Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

2. Terjatve 186.658 0

- kratkoroËne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 186.658 0

KratkoroËne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov v viπini 186.658 evrov so ter-
jatve iz naslova vplaËane premije. To so terjatve, oblikovane pri prenosu zavarovancev s 
SODPZ na KS SODPZ. Gre za terjatve do SODPZ za zbrana sredstva zavarovancev, ki so 
izpolnili pogoje za izplaËevanje pokojnine.

v EUR

Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

3. Druge terjatve 604 0

- kratkoroËne terjatve iz financiranja 115 0

- kratkoroËne terjatve do upravljavca iz naslova pokrivanje izgube 489 0

KratkoroËne terjatve iz financiranja v viπini 115 evrov so terjatve iz naslova obresti 
od depozitov. KratkoroËne terjatve do upravljavca iz naslova upravljanja vzajemnega 
pokojninskega sklada v viπini 489 evrov pomenijo terjatve za pokrivanje izgube 
poslovnega leta 2014.
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v EUR

Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

4. Denar in denarni ustrezniki 7.710 2.261

- na transakcijskem raËunu 2.142 54

- depoziti do treh mesecev 0 2.000

- na odpoklic 5.568 207

v EUR

Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

5. Osnovni kapital 0 0

KS SODPZ je organiziran kot loËeno premoæenje. KS SODPZ nima osnovnega kapitala, 
zato ne izraËunava temeljnega in popravljenega Ëistega dobiËka na delnico. KS SODPZ 
ne izplaËuje dividend.

v EUR

Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

6. Zavarovalno-tehniËne rezervacije 985.587 44.395

Zavarovalno-tehniËne rezervacije so Ëiste matematiËne rezervacije v skupnem znesku 
985.587 evrov in so predstavljene v poglavju Razkritja zavarovalnih pogodb.

 v EUR

Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

7. Obveznosti iz poslovanja 58.911 877

KratkoroËne obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 58.911 877

- za izplaËilo rente v dræavi 58.911 877

KratkoroËne obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov so obveznosti do zavaro-
vancev za izplaËilo rent v dræavi v znesku 58.911 evrov.

v EUR

Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

8. Ostale obveznosti 10.391 65

- stroπki izplaËila rente in prispevek za ZZZS 10.391 65

V znesku 10.391 evrov so izkazane obveznosti za stroπke izplaËevanja rent v viπini 
1.024 evrov, obveznost za akontacijo dohodnine v viπini 5.731 evrov in prispevki za 
ZZZS v viπini 3.636 evrov.

v EUR

       Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

9. »isti prihodki od zavarovalnih premij 1.328.095 51.241

»isti prihodki od zavarovalnih premij so obraËunane kosmate zavarovalne premije v 
dræavi v znesku 1.328.095 evrov.

v EUR

Postavka 2014 2013

10. Prihodki od naloæb 3.621 1.211

 Prihodki od obresti 3.537 1.211

 Prihodki od obresti naloæb v posesti do zapadlosti v plaËilo 2.996 1.184

 - obresti domaËih obveznic 2.996 1.184

Prihodki od obresti naloæb po poπteni 
vrednosti prek poslovnega izida 254 0

           - obresti zakladnih menic 254 0

 Drugi obrestni prihodki 287 27

 - obresti depozitov pri bankah v dræavi 287 27

Drugi prihodki naloæb 84 0

-  dobiËki iz prevrednotenja naloæb po poπteni 
vrednosti prek poslovnega izida 84 0
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v EUR

Postavka 2014 2013

11. »isti odhodki za πkode 391.116 7.340

»isti odhodki za πkode so obraËunane kosmate odπkodnine oziroma zavarovalnine 
(obraËunane rente) v dræavi v znesku 391.116 evrov, ki vkljuËujejo dohodnino, prispevke 
za ZZZS in obveznost do upravljavca za izplaËilo rent. 

v EUR

Postavka 2014 2013

12. Sprememba drugih zavarovalno-tehniËnih rezervacij 941.033 44.395

Sprememba drugih zavarovalno-tehniËnih rezervacij predstavlja spremembe kosmatih 
matematiËnih rezervacij v znesku 941.033 evrov.

v EUR

Postavka 2014 2013

13. Odhodki od naloæb 614 0

-  izgube iz prevrednotenja naloæb po poπteni 
vrednosti prek poslovnega izida 612 0

-  izgube pri odtujitvah naloæb po poπteni 
vrednosti prek poslovnega izida 1 0

-  odhodki za obresti naloæb po poπteni 
vrednosti prek poslovnega izida 1 0

v EUR

Postavka 31. 12. 2014 31. 12. 2013

14. »isti poslovni izid obraËunskega obdobja -1.047 717

2.7.1 Prikaz bilanËnega dobiËka ali bilanËne izgube KS SODPZ od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

v EUR

1. 1.−31. 12. 2014 31. 5.−31. 12. 2013

a) »isti poslovni izid poslovnega leta -1.047 717

 - pokrivanje izgube v breme delodajalca 1.047 0

 - rezultat tekoËega leta po veljavnih standardih -1.047 717

e) BilanËni dobiËek (a+b+c-Ë-d), ki ga skupπËina razporedi: 0 717

 - za prenos v naslednje leto 0 717

Pojasnila k raËunovodskim izkazom so del raËunovodskih izkazov in jih je treba brati v 
povezavi z njimi.

V letu 2013 je bil na podlagi revidiranih raËunovodskih izkazov ugotovljen Ëisti dobiËek 
KS SODPZ v viπini 717,32 evra. Skladno z 59. Ëlenom Pokojninskega naËrta za obvezno 
pokojninsko zavarovanje, ki je veljal v letu 2013, je bil prejemnikom zniæanih poklic-
nih pokojnin pripisan dobiËek v viπini 159,36 evra. Razlika do bilanËnega dobiËka 
v viπini 557,96 evra pripada upravljavcu KS SODPZ, ki se porabi za pokrivanje Ëiste 
izgube obraËunskega obdobja za leto 2014 v viπini −1.047,35 evra, preostanek v viπini 
489,39 evra pa doplaËa upravljavec KS SODPZ skladno z doloËili ZZavar.

2.7.2 Dogodki po bilanËnem datumu

Po bilanËnem datumu ni bilo dogodkov, ki bi lahko bistveno vplivali na stanje sklada.

2.8	 Razkritja	zavarovalnih	pogodb

Upravljavec pri izvajanju Pokojninskega naËrta za izplaËevanje poklicnih pokojnin ne 
prevzema zavarovalnega tveganja, zaradi Ëesar se pogodbe ne obravnavajo v skladu z 
MSRP 4 (zavarovalne pogodbe), ampak v skladu z MSRP 39 (finanËni instrumenti).

MatematiËne rezervacije KS SODPZ se izraËunajo v skladu z ustreznimi zavarovalno-
tehniËnimi osnovami. MatematiËne rezervacije se raËunajo meseËno za vsako zavaro-
valno pogodbo posebej. Uporablja se prospektivna aktuarska metoda, pri kateri se 
upoπtevajo viπine poklicnih in zniæanih poklicnih pokojnin, ki izhaja iz posamezne police, 
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starosti zavarovancev upokojencev, tablic smrtnosti, diskontnih stopenj in stroπkov.
Zniæane poklicne pokojnine se izplaËujejo zavarovancem upokojencem od njihove 
upokojitve po sploπnih predpisih do njihove smrti. Pri izraËunu zniæanih poklicnih pokoj-
nin so bile uporabljene glede na spol enotne tablice smrtnosti, izpeljane iz nemπkih 
rentnih tablic smrtnosti z oznako DAV1994R, in tehniËna obrestna mera 2 % letno. 
ObstojeË pokojninski naËrt ne predvideva veË izplaËevanja zniæanih poklicnih pokojnin, 
zato novi pristopi niso veË mogoËi.

Poklicne pokojnine se izplaËujejo zavarovancem upokojencem (poklicnim upoko-
jencem) od uveljavitve poklicne pokojnine do njihove upokojitve po sploπnih predpisih 
oziroma do njihove smrti, Ëe ta nastopi pred upokojitvijo po sploπnih predpisih. Pri 
izraËunu poklicnih pokojnin so bile uporabljene glede na spol loËene nemπke tablice 
smrtnosti z oznako DAV2004R in tehniËna obrestna mera 1 % letno.

Ustreznost	obveznosti	

Ustreznost obveznosti oziroma zadostnost oblikovanih matematiËnih rezervacij se 
preverja z izvedbo testa ustreznosti obveznosti (LAT − Liability Adequacy Test). Pri testu 
se doloËi najboljπa ocena obveznosti, ki je doloËena kot vsota sedanje vrednosti priËa-
kovanih denarnih tokov (izplaËila poklicnih in zniæanih poklicnih pokojnin ter stroπki). 
Ta ocena se primerja z vrednostjo matematiËnih rezervacij, ki so doloËene v skladu s 
pravili, navedenimi v zavarovalno-tehniËnih osnovah.

Pri testu ustreznosti obveznosti, ki je bil izveden na ravni posamezne zavarovalne 
pogodbe z upoπtevanjem meseËne dinamike, so se upoπtevale naslednje predpostavke: 
§		priËakovana umrljivost je bila doloËena v skladu z nemπkimi rentnimi tablicami smrt-

nosti D1994R, ki glede na pretekle izkuπnje ustrezno popisujejo dejansko umrljivost; 
§		predËasne prekinitve niso bile predvidene, saj glede na doloËila v zavarovalnih 

pogodbah tudi niso mogoËe; 
§	priËakovani stroπki so enaki vraËunanim; 
§		diskontna stopnja je bila doloËena glede na krivuljo iz donosov slovenskih dræavnih 

dolæniπkih vrednostnih papirjev.

Test ustreznosti obveznosti je pokazal zadostnost matematiËnih rezervacij.

2.9	Upravljanje	s	tveganji	−	razkritja	finanËnih	instrumentov

Po ocenah Kapitalske druæbe, d. d., so finanËni instrumenti sklada izpostavljeni kredit-

nemu, obrestnemu in likvidnostnemu tveganju.

Kreditno	tveganje

Kreditno tveganje se nanaπa na dolæniπke naloæbe (finanËne naloæbe v obveznice, zakla-

dne menice, depozite, denarna sredstva) in predstavlja moænost, da bodo naloæbe 

poplaËane samo delno oziroma sploh ne bodo poplaËane. Najviπja izpostavljenost je 

enaka knjigovodski vrednosti teh finanËnih instrumentov. Lastniπki vrednostni papirji so 

iz analize izvzeti, ker ne nosijo neposrednega kreditnega tveganja.

Upravljavec z doloËenimi postopki (podrobneje navedeni v poglavju Opis glavnih tve-

ganj in negotovosti) spremlja kreditno izpostavljenost do finanËnih institucij, v katerih 

instrumente nalaga svoje premoæenje. Kreditna boniteta naloæb in izdajateljev naloæb 

ter poslovnih partnerjev je doloËena z bonitetnimi ocenami agencij Standard & Poor's, 

Fitch in Moody's oziroma z lastno analizo.

Tabela 7: Izpostavljenost finanËnih sredstev sklada kreditnemu tveganju 
brez upoπtevanja morebitnih zavarovanj na dan 31. 12. 2014

                  v EUR

Skupina finanËnih sredstev

Varne 
naloæbe 

− visoka 
sposobnost 

dolænika

Srednje 
varne 

naloæbe 
− srednja 

sposobnost 
dolænika

Manj varne 
naloæbe

Oslabljene 
naloæbe 
− niæja 

sposobnost 
dolænika Skupaj

FinanËne naloæbe po poπteni 
vrednosti prek poslovnega izida 94.145 436.687 44.912 0 575.744

FinanËne naloæbe v posesti 
do zapadlosti v plaËilo 0 0 53.167 0 53.167

Za prodajo razpoloæljiva 
finanËna sredstva 0 0 0 0 0

Posojila in terjatve 0 0 231.006 0 231.006

Denarna sredstva 0 0 7.710 0 7.710

Skupaj 94.145 436.687 336.794 0 867.627
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Tabela 8: Izpostavljenost finanËnih sredstev sklada kreditnemu tveganju 
brez upoπtevanja morebitnih zavarovanj na dan 31. 12. 2013

v EUR

Skupina finanËnih sredstev

Varne naloæbe 
− visoka 

sposobnost 
dolænika

Srednje varne 
naloæbe 

− srednja 
sposobnost 

dolænika
Manj varne 

naloæbe

Oslabljene 
naloæbe 
− niæja 

sposobnost 
dolænika Skupaj

FinanËne naloæbe v posesti 
do zapadlosti v plaËilo 0 0 42.291 0 42.291

Posojila in terjatve 0 0 1.502 0 1.502

Denarna sredstva 0 0 2.261 0 2.261

Skupaj 0 0 46.054 0 46.054

FinanËna sredstva so bila razvrπËena v navedene skupine na podlagi bonitetnih ocen. 

Med varne naloæbe se razvrπËajo vse naloæbe z bonitetno oceno AAA do A-, med 

srednje varne naloæbe se uvrπËajo naloæbe z bonitetno oceno BBB+ do BBB-, medtem 

ko se med manj varne naloæbe razvrπËajo naloæbe z bonitetno oceno, niæjo od BBB-, in 

naloæbe, ki nimajo ocene priznane bonitetne hiπe. Med srednje in manj varne naloæbe 

se uvrπËajo slovenski dræavni vrednostni papirji.

Posojila in terjatve predstavljajo depozite bankam v Sloveniji. Depoziti in denarna sred-

stva so razvrπËena v tisti bonitetni razred, v katerega je uvrπËena banka, pri kateri ima 

sklad sredstva.

Tabela 9: Geografska koncentracija kreditne izpostavljenosti finanËnih sredstev

v EUR

Regija 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Slovenija 773.482 46.054

Druge dræave 94.145 0

Skupaj 867.627 46.054

Panoæna	koncentracija

Tabela 10: Panoæna koncentracija finanËnih sredstev

v %

Panoga 31. 12. 2014 31. 12. 2013

FinanËna panoga 27,5 8,2

Dræavni vrednostni papirji 72,5 91,8

Skupaj 100,0 100,0

Konec leta 2014 je bilo 72,5 % finanËnih sredstev investiranih v dræavne vrednostne 
papirje (obveznice, zakladne menice) in 27,5 % sredstev v finanËno panogo (depoziti in 
denarna sredstva).

Valutno	tveganje

Tabela 11: Valutna sestava finanËnih sredstev

v EUR

Valuta 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Sredstva, nominirana v evrih 867.627 46.054

Sredstva, nominirana v drugih valutah 0 0

Skupaj 867.627 46.054

Dne 31. 12. 2014 je bilo 100 % finanËnih sredstev sklada nominiranih v evrih.

Tabela 12: Valutno tveganje finanËnih sredstev na dan 31. 12. 2014

v EUR

Sprememba teËaja USD v % Vpliv na izkaz poslovnega izida Vpliv na kapital

+/- 10 % +/- 0 +/- 0

Tabela 13: Valutno tveganje finanËnih sredstev na dan 31. 12. 2013

v EUR

Sprememba teËaja USD v % Vpliv na izkaz poslovnega izida Vpliv na kapital

+/- 10 % +/- 0 +/- 0
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Obrestno	tveganje

Obrestno tveganje je povezano z naloæbami v vrednostne papirje, ki se odzivajo na 
spremembo ravni trænih obrestnih mer. V to skupino spadajo naloæbe, katerih prihodki 
so vezani na spremenljivo obrestno mero, in tisti dolæniπki instrumenti, katerih obrestni 
prihodki so sicer vezani na fiksno obrestno mero, a se njihova træna vrednost spremeni 
ob spremembi ravni trænih obrestnih mer. Izpostavljenost obrestnemu tveganju se meri 
s kazalnikom Modified Duration (modificirano trajanje).

Tabela 14: Analiza obËutljivosti naloæb glede na gibanje trænih obrestnih mer 
na dan 31. 12. 2014 − sprememba obrestnih mer za 50 baziËnih toËk

v EUR

Skupina finanËnih sredstev
Sprememba 

obrestne mere

ObËutljivost 
obrestnega 

prihodka

Vpliv na 
poπteno 

vrednost Skupaj

FinanËne naloæbe po poπteni 
vrednosti prek poslovnega izida +/- 0,5 % +/- 0 -/+ 192.905 -/+ 192.905

FinanËne naloæbe v posesti 
do zapadlosti v plaËilo +/- 0,5 % +/- 0 +/- 0 +/- 0

Za prodajo razpoloæljiva 
finanËna sredstva +/- 0,5 % +/- 0 +/- 0 +/- 0

Posojila in terjatve +/- 0,5 % +/- 0 +/- 0 +/- 0

Skupaj +/- 0 -/+ 192.905 -/+ 192.905

Pri izraËunu obËutljivosti obrestnega prihodka se upoπtevajo naloæbe s spremenljivo 
obrestno mero, pri izraËunu vpliva na poπteno vrednost pa naloæbe s fiksno obrestno 
mero. »e bi se træne obrestne mere v letu 2014 spremenile za 50 baziËnih toËk, bi se 
vrednosti naloæb sklada spremenile za 192.905 evrov. V letu 2013 sklad ni bil podvræen 
obrestnemu tveganju.

Træno	tveganje

Træno tveganje predstavlja moænost, da se bo vrednost lastniπkih vrednostnih papirjev 
spremenila zaradi sprememb v trænih indeksih oziroma v trænih vrednostih posameznih 
delnic.

Tabela 15: Træno tveganje portfelja lastniπkih vrednostnih papirjev na dan 31. 12. 2014

v EUR

Sprememba indeksa v % Vpliv na izkaz poslovnega izida Vpliv na kapital

+/- 10 % +/- 0 +/- 0

Tabela 16: Træno tveganje portfelja lastniπkih vrednostnih papirjev na dan 31. 12. 2013

v EUR

Sprememba indeksa v % Vpliv na izkaz poslovnega izida Vpliv na kapital

+/- 10 % +/- 0 +/- 0

V tabeli se upoπtevajo lastniπke naloæbe sklada. UËinek na izkaz poslovnega izida izka-

zujejo lastniπki vrednostni papirji, vrednoteni po poπteni vrednosti prek poslovnega 

izida, uËinek na kapital pa za prodajo razpoloæljive lastniπke naloæbe. Sklad v letih 2014 

in 2013 ni razpolagal z lastniπkimi naloæbami.

Tabela 17: Prikaz finanËnih instrumentov glede na trænost 

v EUR

FinanËni instrument 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu 628.911 42.291

FinanËne naloæbe po poπteni vrednosti prek poslovnega izida 575.744 0

FinanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo 53.167 42.291

Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva 0 0

Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu 0 0

FinanËne naloæbe po poπteni vrednosti prek poslovnega izida 0 0

FinanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo 0 0

Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva 0 0

Skupaj 628.911 42.291

Konec leta 2014 so naloæbe, s katerimi se je trgovalo na organiziranih trgih vrednostnih 

papirjev, obsegale 100 % finanËnih instrumentov oziroma 60 % vseh sredstev sklada (v 

to skupino so vkljuËene tudi naloæbe z OTC oziroma medbanËnega trga, ki predstavljajo 

12 % sklada).
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Likvidnostno	tveganje

Likvidnostno tveganje prinaπa moænost, da obveznosti sklada ne bodo poravnane ob 

zapadlosti. Tveganje se obvladuje z dnevnim spremljanjem dinamike prilivov in odlivov 

sredstev sklada ter z natanËnim uravnavanjem roËnosti sredstev sklada z obveznostmi. 

Na 31. 12. 2014 je imel sklad skupaj za 32.550 evrov preseæka priËakovanih nediskonti-

ranih denarnih prilivov nad odlivi. Primanjkljaj priËakovanih denarnih prilivov nad odlivi 

z zapadlostjo nad 1 do 5 let  v viπini −123.697 evrov bo pokrit s preseækom priËakovanih 

denarnih prilivov nad odlivi z zapadlostjo v manj kot 1 letu.

Tabela 18: PriËakovani dejanski nediskontirani denarni tokovi na dan 31. 12. 2014

v EUR

Postavka Manj kot 1 leto Nad 1 do 5 let Nad 5 let Skupaj

Naloæbe v vrednostne papirje 499.919 91.276 74.733 665.928

- po poπteni vrednosti prek poslovnega izida 497.100 80.000 0 577.100

- v posesti do zapadlosti v plaËilo 2.819 11.276 74.733 88.828

- razpoloæljive za prodajo 0 0 0 0

Dana posojila in depoziti 142.633 90.141 0 232.774

Denarna sredstva 7.710 0 0 7.710

Terjatve 187.262 0 0 187.262

Skupaj sredstva 837.524 181.417 74.733 1.093.674

Obveznosti iz matematiËnih 
rezervacij na dan 31. 12. 2014 629.700 305.114 57.008 991.822

Obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2014 58.911 0 0 58.911

Druge obveznosti na dan 31. 12. 2014 10.391 0 0 10.391

Skupaj obveznosti 699.002 305.114 57.008 1.061.124

Razlika 138.522 -123.697 17.725 32.550

Tabela 19: PriËakovani dejanski nediskontirani denarni tokovi na dan 31. 12. 2013

v EUR

Postavka Manj kot 1 leto Nad 1 do 5 let Nad 5 let Skupaj

Naloæbe v vrednostne papirje 2.306 11.532 61.145 74.984

- v posesti do zapadlosti v plaËilo 2.306 11.532 61.145 74.984

Dana posojila in depoziti 1.520 0 0 1.520

Denarna sredstva 2.261 0 0 2.261

Skupaj sredstva 6.088 11.532 61.145 78.766

Obveznosti matematiËnih rezervacij na dan 
31. 12. 2013 1.894 6.485 48.261 56.639

Obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2013 877 0 0 877

Druge obveznosti na dan 31. 12. 2013 65 0 0 65

Skupaj obveznosti 2.836 6.485 48.261 57.581

Razlika 3.253 5.047 12.884 21.184

2.10	Pojasnila	v	zvezi	z	merjenjem	poπtene	vrednosti

Tabela 20: Prikaz finanËnih sredstev po knjigovodski 
in poπteni vrednosti na dan 31. 12. 2014

 v EUR

FinanËno sredstvo Knjigovodska vrednost Poπtena vrednost

FinanËne naloæbe po poπteni vrednosti 
prek poslovnega izida 575.744 575.744

FinanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo 53.167 72.182

Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva 0 0

FinanËne naloæbe v posojila in terjatve 231.006 231.006

Denarna sredstva 7.710 7.710

Skupaj 867.627 886.641

Tabela 21: Prikaz finanËnih sredstev po knjigovodski 
in poπteni vrednosti na dan 31. 12. 2013

v EUR

FinanËno sredstvo Knjigovodska vrednost Poπtena vrednost

FinanËne naloæbe po poπteni vrednosti 
prek poslovnega izida 0 0

FinanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo 42.291 46.803

Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva 0 0

FinanËne naloæbe v posojila in terjatve 1.502 1.502
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Denarna sredstva 2.261 2.261

Skupaj 46.054 50.566

RaËunovodska usmeritev sklada je, da finanËna sredstva vrednoti po poπteni vrednosti, 
ki je enaka træni vrednosti finanËne naloæbe. Razlika med knjigovodsko in poπteno vred-
nostjo se pojavi pri finanËnih naloæbah v posesti do zapadlosti v plaËilo, ki se vrednotijo 
po njihovi odplaËni vrednosti. Pri finanËnih naloæbah v posojila in terjatve je poπtena 
vrednost prav tako enaka njihovi odplaËni vrednosti.

KS SODPZ ima po stanju na zadnji dan leta naloæbe v zakladne menice razvrπËene po 
poπteni vrednosti skozi poslovni izid. 

KS SODPZ ima po stanju na zadnji dan leta eno naloæbo v obveznico, ki je razpore-
jena med finanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo, in depozite, pri katerih je 
poπtena vrednost enaka njihovi odplaËni vrednosti.

Tabela 22: Hierarhija poπtene vrednosti na dan 31. 12. 2014

v EUR

Postavka Raven 1 Raven 2 Raven 3 Skupaj

FinanËne naloæbe, izmerjene po poπteni 
vrednosti prek poslovnega izida 0 0 575.744 575.744

- lastniπki vrednostni papirji 0 0 0 0

- dolæniπki vrednostni papirji 0 0 575.744 575.744

Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva 0 0 0 0

- lastniπki vrednostni papirji 0 0 0 0

- dolæniπki vrednostni papirji 0 0 0 0

Skupaj 0 0 575.744 575.744

Vrednost finanËnih prihodkov v letu 2014 znaπa 3.621 evrov, zato informacija o vred-
nosti finanËnih prihodkov od naloæb, razporejenih v tretjo raven hierarhije poπtene vred-
nosti, bralcu za razumevanje raËunovodskih izkazov ni pomembna.

V tretji ravni poπtene vrednosti so naloæbe, pri katerih se za doloËitev cene dolæniπkih 
finanËnih instrumentov uporabljajo teËaji “Bloomberg Generic” (BGN). Omenjena 
metodologija in predpostavke izraËuna cen niso javno razkrite, zato so vse te naloæbe 
razporejene v tretjo raven hierarhije poπtene vrednosti.

2.11	Priloga	−	RaËunovodski	izkazi	skladno	s	
Prilogo	2	SKL	2009

2.11.1 Bilanca stanja KS SODPZ na dan 31. 12. 2014

v EUR

31. 12. 2014 31. 12. 2013 Indeks

A. SREDSTVA 1.054.889 46.054 2.291

B. NALOÆBE V ZEMLJI©»A IN ZGRADBE 
TER FINAN»NE NALOÆBE 859.917 43.793 1.964

III. DRUGE FINAN»NE NALOÆBE 859.917 43.793 1.964

1. DolgoroËne finanËne naloæbe 220.590 40.541 544

1.2 Dolæniπki vrednostni papirji in drugi 
vrednostni papirji s stalnim donosom 130.590 40.541 322

1.6 Depoziti pri bankah 90.000 0 -

2. KratkoroËne finanËne naloæbe 639.327 3.252 19.660

2.2 Vrednostni papirji, kupljeni za prodajo oziroma 
s preostalo dospelostjo do enega leta 498.321 1.750 28.475

2.4 KratkoroËni depoziti pri bankah 141.006 1.502 9.388

D. TERJATVE (terjatve do pridruæenih druæb 
in do druæb v skupini se prikaæejo loËeno 
kot podstavke postavk I, II, III) 187.262 0 -

I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH 
ZAVAROVALNIH POSLOV 186.658 0 -

1. Terjatve do zavarovalcev 186.658 0 -

III. DRUGE TERJATVE IN ODLOÆENE 
TERJATVE ZA DAVEK 604 0 -

3. KratkoroËne terjatve iz financiranja 115 0 -

4. Druge kratkoroËne terjatve 489 0 -

E. RAZNA SREDSTVA 7.710 2.261 341

II. DENARNA SREDSTVA 7.710 2.261 341

B. OBVEZNOSTI 1.054.889 46.054 2.291

A. KAPITAL 0 717 0

VI. »ISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 0 717 0
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C. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNI»NE 
REZERVACIJE IN ODLOÆENI 
PRIHODKI OD PREMIJ 985.587 44.395 2.220

II. Kosmate matematiËne rezervacije 985.587 44.395 2.220

G. DRUGE OBVEZNOSTI (obveznosti do pridruæenih 
druæb in do druæb v skupini se prikaæejo 
loËeno kot podpostavke postavk I in II) 69.302 942 7.357

I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH 
ZAVAROVALNIH POSLOV 58.911 877 6.717

1. Obveznosti do zavarovalcev 58.911 877 6.717

VI. OSTALE OBVEZNOSTI 10.391 65 15.986

b) Ostale kratkoroËne obveznosti 10.391 65 15.986

5. Druge kratkoroËne obveznosti 10.391 65 15.986

2.11.2 Izkaz celotnega vseobsegajoËega donosa KS SODPZ 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

v EUR

1. 1.−
31. 12. 2014

31. 5.−
31. 12. 2013 Indeks

B. IZKAZ IZIDA IZ ÆIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ -1.047 717 -146

I. »ISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ 1.328.095 51.241 2.592

1. ObraËunane kosmate zavarovalne premije 1.328.095 51.241 2.592

II. PRIHODKI NALOÆB 3.621 1.211 299

2. Prihodki drugih naloæb (v postavkah 2.1, 2.2 in 2.3 
zavarovalnica loËeno izkazuje prihodke naloæb v 
pridruæenih druæbah in v druæbah v skupini) 3.621 1.211 299

2.2. Prihodki od obresti 3.537 1.211 292

2.3. Drugi prihodki naloæb 84 0 -

2.3.1 Prevrednotovalni finanËni prihodki 84 0 -

V. »ISTI ODHODKI ZA ©KODE 391.116 7.340 -

1. ObraËunani kosmati zneski πkod 391.116 7.340 -

VI. SPREMEMBA OSTALIH »ISTIH ZAVAROVALNO-
TEHNI»NIH REZERVACIJ (+/-) -941.033 -44.395 2.120

1. Sprememba matematiËnih rezervacij -941.033 -44.395 2.120

1.1 Sprememba kosmatih matematiËnih rezervacij -941.033 -44.395 2.120

IX. ODHODKI NALOÆB 614 0 -

2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki 
za obresti in drugi finanËni odhodki 1 0 -

3. Prevrednotovalni finanËni odhodki 612 0 -

4. Izgube pri odtujitvah naloæb 1 0 -

XIII. IZID IZ ÆIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ 
(I+II+III+IV-V+VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII) -1.047 717 -146

D. IZRA»UN »ISTEGA IZIDA ZAVAROVALNICE -1.047 717 -146

II. IZID IZ ÆIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ (B.XIII) -1.047 717 -146

XIII. POSLOVNI IZID OBRA»UNSKEGA 
OBDOBJA PRED OBDAV»ITVIJO (I 
+II+III+IV+V+VI-VII-VIII+IX-X+XI-XII) -1.047 717 -146

2. Poslovni izid obraËunskega obdobja 
iz æivljenjskih zavarovanj -1.047 717 -146

XVI. »ISTI POSLOVNI IZID OBRA»UNSKEGA 
OBDOBJA (XIII-XIV+XV) -1.047 717 -146

E. IZRA»UN VSEOBSEGAJO»EGA DONOSA -1.047 717 -146

I. »ISTI DOBI»EK/IZGUBA POSLOVNEGA 
LETA PO OBDAV»ITVI -1.047 717 -146

III. CELOTNI VSEOBSEGAJO»I DONOS (I+II) -1.047 717 -146

2.11.3 Prikaz sredstev in obveznosti KS SODPZ na dan 31. 12. 2014

v EUR

31. 12. 2014 31. 12. 2013 Indeks

 SREDSTVA 1.054.889 46.054 2.291

A. NALOÆBE V NEPREMI»NINE TER 
FINAN»NE NALOÆBE 859.917 43.793 1.964

III. DRUGE FINAN»NE NALOÆBE 859.917 43.793 1.964

2. Dolæniπki vrednostni papirji s stalnim donosom 51.028 40.541 126
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6. Depoziti pri bankah 231.006 1.502 15.380

7. Ostale finanËne naloæbe 577.883 1.750 33.022

B. TERJATVE 187.262 0 -

I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH 
ZAVAROVALNIH POSLOV 186.658 0 -

1. Terjatve do zavarovalcev 186.658 0 -

III. DRUGE TERJATVE  604 0 -

C. RAZNA SREDSTVA 7.710 2.261 341

I. DENARNA SREDSTVA 7.710 2.261 341

 OBVEZNOSTI 1.054.889 46.054 2.291

B. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNI»NE
REZERVACIJE 985.587 45.112 2.185

II. KOSMATE MATEMATI»NE REZERVACIJE 985.587 45.112 2.185

E. DRUGE OBVEZNOSTI 69.302 942 7.357

I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH 
ZAVAROVALNIH POSLOV 58.911 877 6.717

1. Obveznosti do zavarovalcev 58.911 877 6.717

III. DRUGE OBVEZNOSTI 10.391 65 15.986

2.11.4 Izkaz izida KS SODPZ od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

v EUR

1. 1.−
31. 12. 2014

31. 5.−
31. 12. 2013 Indeks

 PRENOS DENARNIH SREDSTEV IZ 
POKOJNINSKEGA NA»RTA DODATNEGA 
POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 1.328.095 51.241 2.592

1. Te pravne osebe 1.328.095 51.241 2.592

II. PRIHODKI NALOÆB 3.621 1.211 299

2. Prihodki drugih naloæb 3.621 1.211 299

2.2 Prihodki od obresti 3.537 1.211 292

2.3 Drugi prihodki naloæb 84 0 -

2.3.1 Prevrednotovalni finanËni prihodki 84 0 -

III. ODHODKI ZA ©KODE 391.116 7.340 -

1. ObraËunani zneski πkod 391.116 7.340 -

IV. SPREMEMBA OSTALIH ZAVAROVALNO-
TEHNI»NIH REZERVACIJ (+/-) -941.033 -44.395 2.120

1. Sprememba matematiËnih rezervacij (+/-) -941.033 -44.395 2.120

VI. ODHODKI NALOÆB 614 0 -

2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki 
za obresti in drugi finanËni odhodki 1 0 -

3. Prevrednotovalni finanËni odhodki 612 0 -

4. Izgube pri odtujitvah naloæb 1 0 -

VII. Izid kritnega sklada (I+II-III+IV-V-VI) -1.047 717 -146

VII. aIzid kritnega sklada (I+II-III+IV-V.a-VI) -1.047 717 -146






