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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/^9)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.
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Agencija za trg
vrednostnih papirjev

pa pošilja na podlagi 151. člena zakona o trgu vrednostnih
papirjev.

Številka: 755/99-jk
Datum: 23.7.1999

Strokovni svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je vsa
navedena gradiva obravnaval in sprejel na 17. seji dne
23.12.1998, 3. seji dne 24.2.1999,4. seji dne 12.5.1999, 7. seji
dne 16.6.1999, nadzorni svet Agencije za trg vrednostnih
papirjev pa je navedena gradiva obravnaval na 4. seji dne
20.5.1999 in 5. seji dne 10.6.1999 in podal svoje mnenje, ki ga
Agencija prav tako pošilja v prilogi.

Na podlagi 152. člena in drugega odstavka 173. člena zakona
o trgu vrednostnih papirjev pošilja Agencija za trg vrednostnih
papirjev v potrditev Državnemu zboru Republike Slovenije
- LETNO POROČILO O DELU AGENCIJE ZA TRG
VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA LETO 1998,
- LETNI OBRAČUN AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH
PAPIRJEV ZA LETO 1998 IN
- FINANČNI NAČRT AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH
PAPIRJEV ZA LETO 1999
- POROČILO O STANJU NA TRGU VREDNOSTNIH
PAPIRJEV V LETU 1998

Agencija za trg vrednostnih papirjev prilaga tudi mnenje
pooblaščenega revizorja o revidiranih računovodskih izkazih
Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1998.
Marko Prijatelj, l.r.
direktor
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LETNO POROČILO O DELU AGENCIJE ZA
TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA
LETO

1998

I. UVOD

To poročilo je peto letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju Agencija), katerega namen je prav tako kot pri prejšnjih poročilih
seznaniti širšo javnost z delovanjem Agencije v posameznem koledarskem letu.
Podatki v tem poročilu se praviloma časovno nanašajo na delo Agencije v letu 1998,
razen v posameznih primerih, ko se nanašajo tudi na obdobje pred tem letom ali po
njem, če je to smiselno zaradi celovitejšega poročanja o posameznih dejstvih oziroma
dogodkih, ki se nanašajo na delo Agencije. V prilogah poročila so prikazani tudi
nekateri podatki, ki predstavljajo delo Agencije od ustanovitve do konca leta 1998
Na podlagi 152. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94,
odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št.U-I-287/95 z dne 14.11.1996,
objavljena v Uradnem listu RS, št. 68/96; v nadaljevanju ZTVP) potrjuje letna
poročila o delu Agencije Državni zbor Republike Slovenije. Na podlagi 151. člena
ZTVP pa Agencija tudi polletno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o
stanju na trgu vrednostnih papirjev.
Agencija je vsa navedena poročila vsako leto tekoče predložila Državnemu zboru
Republike Slovenije, ki je do sedaj potrdil letno poročilo o delu Agencije za leto
1994, medtem ko letnih poročil za 1995, 1996 in 1997 Državni zbor Republike
Slovenije še ni obravnaval.

1. USTANOVITEV,

PRAVNI

POLOŽAJ,

NALOGE,

ORGANI IN DELOVNA SKUPNOST AGENCIJE

1.1. USTANOVITEV IN PRAVNI POLOŽAJ

Agencija je pravna oseba, ustanovljena z ZTVP, ki je začel veljati 13 3.1994, kot
neodvisna organizacija, ki pri opravljanju svojih nalog deluje v javnem interesu z
namenom zaščite investitorjev in razvoja trga vrednostnih papirjev.
Organizacijo in poslovanje Agencije določa statut, ki ga potrdi Državni zbor
Republike Slovenije

5. avgust 1999
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Sredstva za delo Agencije se zagotavljajo predvsem iz taks in nadomestil za odločanje
o posameznih zadevah, katerih višino določa tarifa, ki jo izda Agencija v soglasju z
Vlado Republike Slovenije.
Nadzor nad poslovanjem Agencije opravlja Državni zbor Republike Slovenije, ki
potrjuje tudi finančni načrt in letni obračun Agencije.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito rabo sredstev
Agencije opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
Sedež Agencije je v Ljubljani, Kotnikova 28

1.2. BISTVENE NALOGE AGENCIJE

Agencija opravlja naloge v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji, določene v
ZTVP, Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.
6/94, odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-287/95 z dne
14.11.1996, objavljena v Uradnem listu RS, št. 68/96, 25/97, 32/97 - popravek, 10/98,
26/99; v nadaljevanju ZISDU) in Zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97; v
nadaljevanju ZPRE).
Na podlagi navedenih zakonov sestavljajo povzete naloge Agencije štiri osnovna
področja, in sicer:
•

•

•
•

izdaja dovoljenj: za poslovanje finančnih institucij po ZTVP in ZISDU, za javno
ponudbo vrednostnih papirjev, za ponudbo za odkup, borznim posrednikom za
opravljanje poslov z vrednostnimi papirji in članom uprav družb za upravljanje;
nadzor nad trgom vrednostnih papirjev in nadzor finančnih institucij,
ustanovljenih na podlagi ZTVP in ZISDU, ter nadzor postopkov v zvezi s
prevzemi po ZPRE;
priprava podzakonskih aktov Agencije, ki so pravna podlaga za urejanje, kontrolo
in razvoj trga vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji;
vodenje registrov in drugih podatkov s področja trga kapitala, ki so dostopni
javnosti.

Konkretnejše pomembne naloge Agencije iz zgoraj navedenih sklopov so:
-. izdaja dovoljenj za poslovanje finančnih institucij po ZTVP in ZISDU, ki so
- borzno posredniške družbe,
- (pooblaščene) družbe za upravljanje,
- (pooblaščene) investicijske družbe,
- vzajemni skladi,
- Ljubljanska borza, d d., Ljubljana,
- K.DD - Centralna klirinško-depotna družba, d d., Ljubljana,
izdaja dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev,
izdaja dovoljenj za ponudbo za odkup,
organiziranje izpitov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje.

poročevalec, št. 62
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-

-

dajanje soglasij k aktom Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana,
dajanje soglasij k aktom KDD - Centralne klirinško-depotne družbe, d. d.,
Ljubljana,
nadzor (pooblaščenih) družb za upravljanje, (pooblaščenih) investicijskih družb,
vzajemnih skladov, Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, KDD - Centralne
klirinško-depotne družbe, d. d., Ljubljana, ter borzno posredniških družb in bank,
ki opravljajo posle z vrednostnimi papirji (slednjih le v tem delu njihovega
poslovanja) in nadzor nad postopki po ZPRE,
priprava podzakonskih aktov na podlagi ZTVP, ZISDU in ZPRE,
vodenje registrov in drugih zbirk podatkov s področja trga kapitala, ki so dostopni
javnosti.

1.3. ORGANI AGENCIJE

Na podlagi 153. člena ZTVP so organi Agencije strokovni svet, nadzorni svet in
direktor Agencije. Sestavo in imenovanje ter pristojnosti organov Agencije določata
ZTVP in statut Agencije.

1.3.1. Strokovni svet

Strokovni svet sestavlja devet članov, od tega šest članov iz vrst neodvisnih
strokovnjakov, predstavnik Banke Slovenije, predstavnik Ministrstva za finance in
predstavnik Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Člane strokovnega sveta in
predsednika strokovnega sveta iz vrst neodvisnih strokovnjakov imenuje Vlada
Republike Slovenije za dobo štirih let; po izteku mandata so lahko vnovič imenovani,
razen predsednika strokovnega sveta, ki je lahko imenovan največ dvakrat
zaporedoma. Po statutu Agencije Banka Slovenije, Ministrstvo za finance in
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj imenujejo svoje predstavnike kot člane
strokovnega sveta za nedoločen čas, ki ga lahko kadarkoli odpokličejo, vendar le, če
hkrati imenujejo drugega člana. Direktorje član strokovnega sveta iz vrst neodvisnih
strokovnjakov.
Člani strokovnega sveta ne smejo biti pogodbeno vezani, zaposleni ali imeti lastniških
deležev pravnih oseb, ki jim Agencija izdaja dovoljenje oziroma soglasje za
poslovanje, in ne smejo opravljati nalog v organih političnih organizacij Člani
strokovnega sveta so dolžni varovati poslovno skrivnost, ki izhaja iz narave razmerja
med Agencijo in tretjimi osebami, in poslovno skrivnost, ki je določena s posebnimi
predpisi, tudi po prenehanju svoje funkcije.
V letu 1998 so bili člani strokovnega sveta: dr. Dušan Mramor (predsednik), dr
Marijan Kocbek, Marjan Odar, dr. Edo Pirkmajer, Andrej Simonič, mag. Božo
Jašovič (do 15.1.1998), dr. Nina Plavšak (do 1.2.1998), dr Mojmir Mrak (od
15 11998 do 2.7.1998), dr. Miha Juhart (od 30.7.1998), mag. Jovan Lukovac (od
30.7.1998), Aleš Žajdela (do 25 8.1998), mag. Marija Majič (od 25.8 1998), mag. Igor
Kušar(do 1.111998), Marko Prijatelj (od 1.11.1998).
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Vlada Republike Slovenije je z odločbo z dne 8.3.1999 na novo imenovala
predsednika strokovnega sveta Agencije, tri člane strokovnega sveta iz vrst
neodvisnih strokovnjakov ter predstavnico Ministrstva za finance. Člani strokovnega
sveta Agencije so tako: dr. Miha Juhart (predsednik), Marko Prijatelj (namestnik),
mag. Jovan Lukovac, Igor Čolnar, mag. Matej Narat, Sonja Bukovec, vsi iz vrst
neodvisnih strokovnjakov, mag. Marija Majič (predstavnica Banke Slovenije), dr. Edo
Pirkmajer (predstavnik Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj) in Alenka Selak
(predstavnica Ministrstva za finance).
Strokovni svet je pristojen za sprejemanje splošnih aktov Agencije in za odločanje o
posamičnih zadevah. Izdaja dovoljenj, soglasij in drugih odločitev o posamičnih
zadevah, ob smiselni uporabi določb Zakona o pravdnem postopku, poteka v senatu,
ki ga sestavljajo člani strokovnega sveta. V ZPRE pa je določen poseben postopek za
odločanje v zvezi s prevzemi
Na podlagi določb statuta Agencije strokovni svet sprejema tudi načelna stališča o
zadevah iz svoje pristojnosti s ciljem enotne uporabe zakonov. V prilogi 1 so zbrana
pomembnejša stališča in sklepi, ki jih je v letu 1998 sprejel strokovni svet.
Strokovni svet Agencije seje v letu 1998 sestal na 17 rednih in 3 korespondenčnih
sejah.
1.3.2. Nadzorni svet

Nadzorni svet, ki na podlagi drugega odstavka 158 člena ZTVP nadzira poslovanje
Agencije, sestavljajo trije člani, ki jih imenuje Državni zbor Republike Slovenije za
dobo štirih let. Do izteka mandata so bili člani prvega nadzornega sveta dr. Nevenka
Hrovatin (predsednica), Matjaž Miklavc in Borut Stanič. Državni zbor Republike
Slovenije je 29.7.1998 imenoval nove člane nadzornega sveta, ki so: Matej Podlipnik
(predsednik), Marta Cvikl in Marija Zagožen.
Na podlagi statuta Agencije se nadzorni svet pred predložitvijo Državnemu zboru
Republike Slovenije seznani z letnim obračunom Agencije za prejšnje leto, finančnim
načrtom Agencije za prihodnje leto ter polletnim poročilom o stanju na trgu
vrednostnih papirjev in letnim poročilom o delu Agencije. Nadzorni svet je vsako leto
k vsem omenjenim poročilom podal svoje mnenje.
Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta po potrebi, najmanj pa
enkrat na leto. V 1998 seje nadzorni svet sestal na štirih sejah, od tega na dveh v novi
sestavi.
1.3.3. Direktor
Direktorja Agencije, ki vodi poslovanje in organizira delo Agencije, na podlagi 156.
člena ZTVP imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let in je lahko po
izteku mandatne dobe ponovno imenoVan.
Do 1.2.1998 je bil direktor Agencije mag. Igor Kušar, direktor Marko Prijatelj pa je
nastopil delo 1,11.1998.

poročevalec, št. 62
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1.4. DELOVNA SKUPNOST AGENCIJE

Organiziranje delovne skupnosti Agencije določa statut in na njemu temelječi interni
akti Agencije. Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest je Agencija notranjeorganizacijsko strukturirana po naslednjih sektorjih in
področjih:
-

splošni sektor,
pravni sektor,
sektor za nadzor,
sektor za informatiko,
področje primarne izdaje vrednostnih papirjev,
področje sekundarnega trga vrednostnih papirjev,
področje investicijskih skladov,
področje za mednarodno sodelovanje.

Na dan 31.12.1998 je bilo na Agenciji zaposlenih 23 delavcev, od tega 3 magistri
ekonomije, 6 diplomiranih pravnikov, 8 diplomiranih ekonomistov, 1 diplomirani
inženir matematike, 2 ekonomistki, 2 ekonomska tehnika in 1 gimnazijski maturant. V
letu 1998 se je v Agenciji na novo zaposlilo 6 delavcev, delovno razmerje pa je
prekinilo 5 delavcev.
Zaposleni so dolžni varovati poslovno skrivnost, ki izhaja iz narave razmerja med
Agencijo in tretjimi osebami, in poslovno skrivnost, ki je določena s posebnimi
predpisi tudi po prenehanju delovnega razmerja.

.

II. DELO AGENCIJE V LETU 1998

1.

IZDAJA DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ

Med bistvene naloge Agencije sodi tudi izdaja dovoljenj fina'nčnim institucijam, za
ketere sta bila ZTVP in Z1SDU pravna podlaga za ustanovitev, izdaja dovoljenj za
javno ponudbo vrednostnih papirjev in za ponudbo za odkup ter za opravljanje borzno
posredniških poslov in poslov članov uprav družb za upravljanje. Na podlagi določb
ZTVP Agencija izdaja tudi soglasja k aktom Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in
KDD - Centralno klirinške-depotne družbe, d d , Ljubljana. Število izdanih dovoljenj
oziroma soglasij od 1994 do 1998 je razvidno iz priloge 2.

5. avgust 1999
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1.1.

IZDAJA DOVOLJENJ
INSTITUCIJ

ZA

POSLOVANJE

FINANČNIH

1.1.1. Investicijski skladi in družbe za upravljanje

Agencija je v letu 1998 izdala:
•
•
•

•
•
•
•

12 soglasij za ustanovitev pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljevanju tudi
PED) zaradi preoblikovanja obstoječih pooblaščenih investicijskih družb,
2 soglasji k povečanju osnovnega kapitala pooblaščenih investicijskih družb
zaradi pripojitve drugih pooblaščenih investicijskih družb,
4 dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala pooblaščenih investicijskih družb
na podlagi 69. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb
v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO; Uradni list RS, št. 30/98),
5 soglasij k sklenitvi pogodbe o upravljanju pooblaščene investicijske družbe z
drugo družbo za upravljanje (v nadaljevanju tudi DZU),
1 soglasje za prevzem upravljanja vzajemnega sklada (v nadaljevanju tudi VS),
3 soglasja k spremembam pravil upravljanja in dopolnitvam prospekta za javno
ponudbo investicijskih kuponov,
19 soglasij za zadolževanje pooblaščenih investicijskih družb.

Na dan 31.12.1998 je poslovalo 23 družb za upravljanje. Konec leta 1998 je poslovalo
46 pooblaščenih investicijskih družb, ki jih je upravljalo 21 družb za upravljanje, in
15 vzajemnih skladov, ki jih je upravljalo 10 družb za upravljanje. Dvema družbama
za upravljanje je Agencija odvzela dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja
investicijskih skladov in posebno dovoljenje za upravljanje pooblaščenih
investicijskih družb (za eno družbo za upravljanje je postal odzvem dovoljenja
pravnomočen v letu 1999).
V naslednjem seznamu so z opisano legendo prikazane navedene spremembe po
posameznih družbah za upravljanje ali pooblaščenih družbah za upravljanje (PDZU)
oziroma pooblaščenih investicijskih družbah in vzajemnih skladih:
Legenda:
poudaijen tekst
(P)
(ZZL)
(PoP)
(PU)
(SP)
(z)

ustanovitev nove PID
povečanje kapitala zaradi pripojitve drugih PID
povečanje kapitala na podlagi 69. člena ZZLPPO
sklenitev pogodbe o upravljanju PID /. drugo DZU
prevzem upravljanja vzajemnega sklada
sprememba pravil upravljanja vzajemnega sklada
zadolževanje PID

AVIP DZU d.0 0., Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica
- PID Vipa Invest NANOS, d. d. (z)
- PID Vipa Invest SOČA d d. (z)

poročevalec, št. 62
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ATENA DZU, d. o. o., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana
- PID Atena 1. sklad, d. d.
- PID Atena 2. sklad, d. d.
CAP-INVEST PDZU, d.
- Kompas
- Kompas
- Kompas

o. o., Dunajska 22, Ljubljana
sklad 1 PID, d. d. (PoP)
sklad 2 PID, d. d. (PoP)
sklad 4 PID, d. d. (PoP)

KBM INFOND DZU, d. o. o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
- Infond zlat PID, d d. (ZZL)
- Hrast (SP)
KMEČKA DZU, d. d., Stegne 21, 1000 Ljubljana
- PID Kmečki sklad 1, d. d. (ZZL)
- PID Kmečki sklad 1, d. d. (P), d.d.
(preimenovala v PID Kmečka družba, d. d.)
- PID Kmečka družba, d. d. (z)
KREKOVA PDZU, d. o. o., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor
- PID ZVON ENA, d. d.
- PID ZVON DVA, d. d.
NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA DZU, d. o. o., Trdinova 4, 1000 Ljubljana
- Prvi investicijski sklad, d. d. (z)
- Gorenjski investicijski sklad , d. d. (z)
- Adriatic investicijski sklad, d. d. (z)
- Dolenjski investicijski sklad, d. d. (z)
- Štajerski investicijski sklad, d. d. (z)
- NFD 1 IS PID, d. d.
- NFD 2 IS PID, d. d.
- NFD IS PID, d d. (ZZL - dve odločbi)
- NFD 2 IS PID, d. d. (P)
POMURSKA DZU, d. d.. Slovenska 41, 9000 Murska Sobota
- POMURSKA PID 1, d. d.
- POMURSKA PID 2, d. d.
PRIFO DZU, d. o. o.. Pristaniška 8, 6000 Koper
- Pika (SP)
PRIMORSKI SKLADI DZU, d o. o., Pristaniška 8, 6000 Koper
- Modra linija PID, d. d. (z)
- Modra linija PID 2, d. d. (z)
- Pika (PU)
PROBANKA DZU, d. o. o., Strossmayerjeva ul. 30, 2000 Maribor
- Zlata moneta PID, d. d. (z)
- Zlata moneta I PID, d. d.
- Zlata moneta II PID, d. d.
- Alfa (SP)
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PULSAR DZU, d. o. o., Dalmatinova 2, Ljubljana
- Trdnjava PID, d. d. (PoP)
- Trdnjava 1 PID, d. d. (PoP)
TRIGLAV DZU, d. o. o., Slovenska 54, 10Q0 Ljubljana
- Triglav PID, d. d. (z)
- Triglav PID za Ljubljano in Zasavje, d. d. (z)
- Triglav PID za Dolenjsko in Posavje, d. d. (z)
- Triglav PID za Primorsko in Notranjsko, d. d. (z)
- Triglav PID za Štajersko in Koroško, d. d. (z)
- Triglav PID za Gorenjsko, d. d. (z)
- Triglav PID Ob Muri, d d. (z)
- Triglav Steber I PID, d. d.
- Triglav Steber II PID, d. d.
VIZIJA DZU, d. o. o., Novi trg 5, 8000 Novo mesto
- DPB Vizija PID, d. d (z)

1.1.2. Borzno posredniške družbe

V letu 1998 se je število pravnih oseb, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov z
vrednostnimi papirji, zmanjšalo s 43 v prejšnjem letu na 42. Med temi ima dovoljenje
za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji 10 bank.
Banka Slovenije je odvzela dovoljenje za poslovanje z vrednostnimi papirji UBK
banki, d. d., Ljubljana, ker je postala članica bančne skupine SKB banke, d. d.,
Ljubljana (na podlagi 43. člena ZTVP lahko banke, ki sestavljajo bančno skupino,
opravljajo posle z vrednostnimi papirji le prek ene banke ali prek ene borzno
posredniške družbe), Banka Creditanstalt, d. d., Ljubljana, pa se je pripojila k Bank
Austria, d. d., Ljubljana, in s tem prenehala obstajati.
V letu 1998 je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji
eni novi družbi, in sicer družbi NFD Investicijsko svetovanje, d. o. o., Ljubljana.
Agencija je izdala dvema bankama pozitivno mnenje za opravljanje poslov z
vrednostnimi papirji, štirim borzno posredniškim družbam pa je izdala dovoljenja za
opravljanje dodatnih poslov z vrednostnimi papirji.
•

•

•
•

Abanki, d. d., Ljubljana, je bilo izdano pozitivno mnenje za opravljanje vseh
poslov z vrednostnimi papirji po vpisu pripojitve ABH, d. d., k Abanki, d. d.,
Ljubjana,
Bank Austrii, d. d., Ljubljana, je bilo izdano pozitivno mnenje za upravljanje s
finančnim premoženjem strank, za odkupovanje in pripravo novih izdaj ter za
investicijsko svetovanje,
družbi BPD Fida, d. o. o., Ljubljana, je bilo izdano dovoljenje za upravljanje s
finančnim premoženjem strank in za investicijsko svetovanje,
družbi Eastbrokers, d. d., je bilo izdano dovoljenje za upravljanje s finančnim
premoženjem strank, za odkupovanje in pripravo novih izdaj ter za investicijsko
svetovanje,
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•

družbi Ilirika, d. d., Ljubljana, je bilo izdano dovoljenje za opravljanje posla
odkupovanje in priprava novih izdaj,
družbi Perspektiva, d. d., Ljubljana, je bilo izdano dovoljenje za upravljanje s
finančnim premoženjem strank, za odkupovanje in pripravo novih izdaj ter za
investicijsko svetovanje.

•

1.2. IZDAJA DOVOLJENJ ZA JAVNO PONUDBO
VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Na področju javnih ponudb vrednostnih papirjev je Agencija v letu 1998 izdala 13
dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev.
Tabela 1: Izdana dovoljenja za javno ponudbo vrednostnih papirjev (VP)
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.

Izdajatelj VP
FACTOR BANKA, d d.,
Ljubljana
STANOVANJSKI SKLAD
REPUBLIKE SLOVENIJE.
Ljubljana
NOVA KREDITNA
BANKA MARIBOR, d. d..
Maribor
BANKA VIPA, d. d..
Nova Gorica
KMEČKA DZU, d. d.,
Ljubljana

6.

KOŠAKI TMI. d. d„
Maribor

7.

COMET, d. d..
Zreče

8.

DELO, d. d.,
Ljubljana

9.

MERKUR, d. d..
Kranj

10.

ABANKA. d. d..
Ljubljana
TEHNOUNION. d. d..
Ljubljana

! u.
12.
13.

BANKA KOPER d, d.,
Koper
OLJARICA, d. d..
Kranj

Nominalna
vrednost emisije
420.000.000 SIT

Vrsta VP/ apoeni

obveznica na ime
4.200 ap po 100.000 SIT
2.000.000.000 SIT obveznica na ime
20.000 ap po 100.000 SIT
15.000.000 DEM
2.000.000 ECU
200.000.000 SIT
66.360.000 SIT
1.700.688.000 SIT
667.646.000 SIT
9.125.850.000 SIT
7.000.000 ECU
840.050.000 SIT
3.000.000 USD
704.040.000 SIT

obveznica na ime
15.000 ap po 1.000 DEM
obveznica na ime
10.000 ap po 200 ECU
delnice
-navadne na ime
20.000 ap po 10.000 SIT
delnice
-navadne na ime
6.636 ap po 10.000 SIT
delnice
-navadne na ime
1.700.688 ap po 1.000 SIT
delnice
-navadne na ime
667.646 ap po 1.000 SIT
delnice
-navadne na ime
912.585 ap po 10.(M)() SIT
obveznica na ime
70.000 ap po 100 ECU
delnice
-navadne na ime
84.005 ap po 10.000 SIT
obveznica na ime
3 .000 ap po 1.000 USD
delnice
-navadne na ime
70.404 ap po 10.000 SIT

Datum izdaje
dovoljenja
7.1.1998
14.5.1998
14.5.1998
1.7.1998
1.7.1998
7.10.1998
8.10.1998
28.10.1998
28.10.1998
28.10.1998
11.11.1998
11.11.1998
23.12.1998

Vir: Agencija
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1.3.

IZDAJA DOVOLJENJ ZA OBVEZNO JAVNO PONUDBO
ZA ODKUP IN ZBIRANJE POOBLASTIL PO ZPRE

1.3.1. Izdaja dovoljenj za ponudbo za odkup

ZPRE, ki je bil kot zadnji zakon, ki določa naloge Agencije, sprejet sicer že v letu
1997, seje v praksi v poglavitnem delu začel izvajati leta 1998. Njegova temeljna
cilja sta varstvo investitorjev na trgu vrednostnih papirjev in zaščita manjšinskih
delničarjev pri prenosu kontrolnega deleža z nakupom delnic delniške družbe na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev. ZPRE v 56. členu pooblašča Agencijo za
izdajo dovoljenj za ponudbo za odkup, in sicer za obvezno ponudbo za odkup (4. člen
ZPRE) in prostovoljno ponudbo za odkup (5. člen ZPRE).
V letu 1998 je Agencija izdala dve dovoljenji za obvezno javno ponudbo za odkup,
vendar nobena od ponudb ni bila uspešna.

Tabela 2: Izdana dovoljenja za ponudbo za odkup v letu 1998

Zap.
št.
1.
2.

Prevzemnik

Ciljna družba

Comet, d. d.

Tub Swaty,
d.d.
Emona-Merkur
d.d.

Poslovni
sistem
Mercator, d. d.

Vrednostni papirji, na katere
se nanaša ponudba
navadne imenske delnice
285.628 ap po 4.000 SIT
navadne imenske delnice
170.325 ap po 8.000 SIT

Datum izdaje
dovoljenja
9.7.1998
28.12.1998

Vir: Agencija

1.3.2. Izdaja potrdil o prejeti najavi zbiranja pooblastil

Način uresničevanja glasovalne pravice na podlagi organizirano zbranih pooblastil
ureja ZPRE v 61. in 62. členu, omenjeni določbi zakona pa se uporabljata za vse
delniške družbe. Oseba ali več oseb, ki nameravajo na skupščini delniške družbe
uresničevati glasovalno pravico na podlagi organizirano zbranih pooblastil, morajo o
tem predhodno obvestiti Agencijo in ji predložiti vzorec pooblastila. Pooblastilo
osebi velja le za eno zasedanje skupščine delniške družbe, Agencija pa je eni ali več
osebam izdala potrdilo o prejeti najavi zbiranja pooblastil za glasovanje. Na podlagi
omenjenega zakona je Agencija v letu 1998 prejela obvestila o nameravanem zbiranju
pooblastil za glasovanje na skupščini v 305 delniških družbah.
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1.4. IZDAJA DOVOLJENJ BORZNIM POSREDNIKOM IN
ČLANOM UPRAV DRUŽB ZA UPRAVLJANJE

Leta 1998 je Agencija pripravila dva redna in en izredni izpitni rok za opravljanje
splošnega dela strokovnega izpita za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov z
vrednostnimi papirji in opravljanje poslov člana uprave družbe za upravljanje, dva
redna ter en izredni izpitni rok za posebni del strokovnega izpita za pridobitev
dovoljenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji - posredovanja, trgovanja,
posebnega borznega trgovanja - ter po en redni izpitni rok za posebni del strokovnega
izpita za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji - upravljanja s finančnim
premoženjem, odkupovanja in priprave novih izdaj, investicijskega svetovanja - in za
opravljanje poslov člana uprave družbe za upravljanje.
Agencija je na podlagi opravljenega splošnega dela izpita (zakoni s področja trga
vrednostnih papirjev) in posebnega dela izpita (strokovni izpit s področja upravljanja
finančnega premoženja, investicijskega svetovanja, priprave novih izdaj vrednostnih
papirjev in praktični del izpita za borzne posrednike, ki ga na podlagi pogodbe izvaja
Ljubljanska borza. d. d., Ljubljana) izdala 51 dovoljenj borznim posrednikom za
opravljanje borzno posredniških poslov, 10 borznim posrednikom pa je izdala
dovoljenja za dodatne borzno posredniške posle.
Agencija je leta 1998 izdala 4 dovoljenja za opravljanje poslov člana uprave družb za
upravljanje.
Na dan 31.12.1998 je bilo v evidenci izdanih veljavnih dovoljenj borznim
posrednikom 282 ljudi, v evidenci izdanih dovoljenj kandidatom za opravljanje
poslov člana uprave družbe za upravljanje pa 61 ljudi.

1.5. SOGLASJA AGENCIJE K AKTOM LJUBLJANSKE BORZE
IN KDD - CENTRALNE KLIRINŠKO-DEPOTNE DRUŽBE

Pomembne vsebinske spremembe in dopolnitve borznih aktov so bile opravljene v
letu 1997, ko so Pravila in postopki poslovanja Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana,
nadomestila sedem splošnih aktov borze, ki so do tedaj urejevali poslovanje
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.
V letu 1998 je Agencija na podlagi 78. člena ZTVP potrdila spremembe statuta in
spremembe Pravil in postopkov poslovanja Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.
Skupščina delničarjev borze je spremenila statut v delu, ki se nanaša na število članov
nadzornega sveta; tako da se je zmanjšalo z dosedanjih 11 na 7 članov. Potrjene
spremembe Pravil in postopkov Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, pa se nanašajo na
obveščanje in poročanje izdajateljev vrednostnih papirjev.
Na podlagi 112. člena ZTVP je Agencija v letu 1998 potrdila dve spremembi cenika
osnovnih storitev KDD - Centralno klirinško-depotne družbe, d. d., Ljubljana.

5. avgust 1999

15

poročevalec, št. 62

2. NADZOR

Agencija je pri dosedanjem delovanju izvajala različne oblike nadzora nad tistimi
pooblaščenimi udeleženci trga vrednostnih papirjev, ki jih po predpisih nadzoruje,
pretežno pa je opravljala dve poglavitni obliki nadzora, in sicer nadzor s
pregledovanjem informacijskih baz in nadzor s pregledovanjem dokumentacije in
poslovanja v posamezni družbi.
Nadzor s pregledovanjem informacijskih baz je zastavljen za borzno posredniške
družbe in družbe za upravljanje, ki morajo redno poročati Agenciji na podlagi
podzakonskih aktov. Nekatere podatke morajo sporočati dnevno, druge mesečno,
trimesečno oziroma ob nastanku dogodka, za katerega obstaja obveznost poročanja.
Družbe za upravljanje so dolžne redno poročati zase in za sklade, ki jih upravljajo, od
leta 1995, borzno posredniške družbe pa od leta 1997.
V letu 1996 je bila vzpostavljena neposredna povezava med Agencijo in Ljubljansko
borzo, d. d., Ljubljana, za vpogled v borzni informacijski sistem (BIS), v letu 1997 pa
še povezava med Agencijo in KDD - Centralno klirinško-depotno družbo, d. d.,
Ljubljana, za vpogled v informacijski sistem KDD (KIS). Obe povezavi omogočata
neposreden vpogled v nekatere podatke o opravljanju poslov posameznih
pooblaščenih udeležencev na trgu vrednostnih papirjev.
Agencija z vzpostavljenimi informacijskimi bazami sistematično pregleduje
izpoljnjevanje ključnih predpisov o stanju v družbah, ki jih nadzoruje, in o njihovem
poslovanju.
Nadzor s pregledovanjem dokumentacije in poslovanja v posamezni družbi, ki je pod
nadzorom Agencije, se lahko opravlja v prostorih družbe ali v prostorih Agencije na
podlagi predložene dokumentacije, ki jo izrecno zahteva Agencija. Glede na sam
postopek in številno dokumentacijo, ki jo je treba pregledati, so lahko tovrstni
postopki nadzora zelo dolgotrajni. Število začetih postopkov v okviru tega nadzora v
vseh letih delovanja Agencije je razvidno iz priloge 2.
Podrobneje je postopek tega nadzora opredeljen s posebnim pravilnikom o postopku
nadzora. Agencija opravlja nadzor na podlagi svojih rednih letnih programov nadzora,
na podlagi pritožb strank ter na podlagi pobud in predlogov drugih udeležencev
oziroma institucij.
V letu 1998 seje opazno povečal delež pregledov, ki so se začeli na podlagi pritožb
strank borzno posredniških družb in lastnikov delnic pooblaščenih investicijskih družb
oziroma na pobudo drugih institucij. V letu 1998 seje začel tudi nadzor v zvezi s
postopki, povezanimi s prevzemi.
Od leta 1995 so vsi vzajemni skladi zavezani k reviziji letnega poslovanja, ki jo
opravijo pooblaščeni revizorji revizijskih družb, pooblaščene investicijske družbe pa
od leta 1996. S tem je zagotovljen sistematičen nadzor nad ključnimi točkami
poslovanja družb v več časovnih presekih znotraj leta. Ključnega pomena je, da so
rezultati revizije - to je mnenje revizorja - javno objavljeni, in da so lastniki delnic
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pooblaščenih investicijskih družb oziroma enot premoženja vzajemnih skladov
opozorjeni, da si lahko celotno poročilo ogledajo v prostorih družbe za upravljanje.
Tako jim je omogočeno kakovostno informiranje o delu teh družb, ki je podlaga za
izvrševanje upravljalskih pravic.
Na podlagi zakonskih predpisov, ki se bodo po pričakovanju uveljavili v letu 1999,
bodo tudi borzno posredniške družbe zavezane k reviziji svojega poslovanja, tako da
bo zagotovljen sistematičen vsakoletni nadzor nad vsemi tistimi elementi poslovanja,
ki so bistvenega pomena za zakonitost in korektnost poslovanja borzno posredniških
družb do strank.
Tabela 3: Postopki nadzorov s pregledovanjem dokumentacije in poslovanja
posameznih družb, ki so potekali v letu 1998
Vrsta pregleda

Javna ponudba vrednostnih
papirjev
Borzno posredniške družbe in
banke
DZU, ki upravljajo PID
DZU, ki upravljajo VS
|
Prevzemi
Ljubljanska borza, d. d.
SKUPAJ

Skupaj v
postopku v
letu 1998

Postopki, začeti v
letu

ZakljuSe v postopku na dan
31.12.98
čeno v letu
1998
1996 1997 1998
Število
Od tega v
odločanju na
Vrhovnem
sodišču RS
,
11
0
1
0
0
0
1
ii

28j

0

8

20

9

19

1

10
3
1
1

1
0
0
0

1
0
0
0

8
3
1
1

9
3
0
0

1
0!
1
1

1
0
0
0

44

1|

10

33

22

22

2

Vir: Agencija
Delo v nadzoru praviloma opravljajo vsi delavci Agencije oziroma kar 85% vseh
zaposlenih v Agenciji. Občasno Agencija vključi tudi zunanje sodelavce - revizorje
pri pregledovanju posameznih izbranih segmentov poslovanja v družbah, ki jih
nadzira Na podlagi 61. člena ZTVP je Agencija v letu 1994 pooblastila Ljubljansko
borzo, d. d., Ljubljana, za izvajanje nadzora nad vodenjem knjige naročil borzno
posredniških družb.

2.1.

NADZOR
NAD
PAPIRJEV

JAVNO

PONUDBO

VREDNOSTNIH

Agencija opravlja nadzor postopka javne ponudbe vrednostnih papirjev na podlagi 35.
člena ZTVP. V letu 1998 je bil končan en postopek nadzora javne ponudbe
vrednostnih papirjev.
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2.2.

NADZOR NAD POSTOPKI PREVZEMA

Na podlagi 56. člen ZPRE je Agencija pooblaščena za nadzor nad potekom ponudbe
za odkup. V letu 1998 je bil končan en postopek nadzora nad izvajanjem ponudbe za
odkup po ZPRE.

2.3.

NADZOR POSLOVANJA BORZNO POSREDNIŠKIH
DRUŽB IN BANK

Za nadzor s pregledovanjem informacijskih baz pooblaščenih udeležencev je Agencija
razvila posebno bazo podatkov. V začetnem obdobju delovanja je pri tem nadzoru
izhajala zgolj iz podatkov, ki so bili pridobljeni ob izdaji dovoljenj, v naslednjih letih
pa se je izgrajevala elektronska baza podatkov, prilagojena potrebam tega nadzora
Agencije.
Leta 1997 je pričel veljati podzakonski akt, ki je opredelil obveznost poročanja
Agenciji s strani borzno posredniških družb in bank. Pooblaščeni udeleženci so dolžni
mesečno poročati o strukturi svojih naložb in agregatno o naložbah svojih strank.
Borzno posredniške družbe in banke morajo poročati tudi o poslih izven
organiziranega trga, o plačilni nesposobnosti, o statusnih spremembah, o spremembah
osnovnega kapitala in o drugih spremembah, ki se vpisujejo v sodni register, nadalje
morajo sporočati podatke o lastnikih borzno posredniške družbe, o njenih kapitalskih
udeležbah v drugih borzno posredniških družbah, podatke o poslovalnicah, o
kadrovski sestavi borzno posredniških družb in o spremembah splošnih pogojev
poslovanja. Borzno posredniške družbe so dolžne predložiti Agenciji tudi letno in
polletno poročilo, če pa je družba zavezana k reviziji, tudi revidirano letno poročilo.
Posli pooblaščenih udeležencev izven organiziranega trga in struktura naložb se
vnašata v bazo podatkov, ki je bila v ta namen nadgrajena v letih 1996 in 1997. Ta čas
poteka projekt uvajanja elektronskega poročanja pooblaščenih udeležencev, kar bo
bistveno izboljšalo ekonomsko in informacijsko učinkovitost poročanja zavezancev in
s tem tudi nadzor s pregledovanjem informacijskih baz.
Nadzor poslovanja pooblaščenih udeležencev se izvaja tudi prek informacijskega
sistema Ljubljanske borze, d. d.. Ljubljana in KDD - Centralne klirinško-depotne
družbe, d. d., Ljubljana.
Agencija s pregledovanjem teh poročil spremlja stanje v borzno posredniških družbah
in bankah, in sicer tako izpolnjevanje pogojev borzno posredniških družb in bank za
opravljanje poslov kot tudi samo opravljanje poslov z vrednostnimi papirji.
V letu 1998 je bilo na novo začetih 20 postopkov nadzorov s pregledovanjem
dokumentacije in poslovanja v posamezni borzno posredniški družbi oziroma banki.
Skupaj z 8 postopki, ki so bili odprti še iz prejšnjega leta, je Agencija vodila postopek
nadzora v 28 borzno posredniških družbah in bankah. V nadzoruje preverjala pritožbe
strank borzno posredniških družb, način vodenja evidenc v borzno posredniških
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družbah in iz njih razviden način poslovanja s strankami, s tem pa je preverjala tudi
usklajenost poslovanja borzno posredniške družbe s Sklepom o opravljanju poslov z
vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 23/97, 32/97 - popravek, 42/97 in 2/98). V
dveh primerih je preverjala korektnost prenehanja poslovanja borzno posredniške
družbe, posebno v odnosu do strank.
Ključne ugotovitve Agencije o odkritih nepravilnostih v poslovanju borzno
posredniških družb so naslednje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

neusklajenost splošnih pogojev poslovanja borzno posredniških družb s
podzakonskimi akti,
nesklenjene oziroma neustrezne pogodbe o posredovanju oziroma o gospodarjenju
s premoženjem strank,
neustrezno sestavljeni posamezni dokumenti, ki jih prejme stranka - potrdilo o
prejemu naročila, obračun opravljenih poslov,
neizpolnjevanje kadrovskih pogojev,
neizpolnjenjevanje pogojev za opravljanje hrambe materializiranih vrednostnih
papirjev,
nepopolno in nepravilno vodenje poslovnih knjig in poslovnih evidenc,
neustrezno vodenje knjige naročil,
nezagotovljeno ločeno izkazovanje lastnih denarnih stanj in denarnih stanj strank
ter ločeno izkazovanje denarnih stanj med posameznimi strankami,
neupravičeno razpolaganje z vrednostnimi papirji (prodaja, zastava) in denarnimi
sredstvi strank v korist borzno posredniških družb ali drugih strank borzno
posredniških družb,
nepravilnosti pri gospodarjenju z vrednostnimi papirji strank glede vrste naložb
strank,
odpiranje računov vrednostnih papirjev strank in izvrševanje nalogov za
preknjižbo oziroma zastavo vrednostnih papirjev, ne da bi bila ustrezno preverjena
identiteta stranke.

Agencija v primeru ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju z odredbo naloži, da se
nepravilnosti odpravijo. V letu 1998 je Agencija tako naložila odpravo nepravilnosti v
v šestih borzno posredniških družbah.

2.4. NADZOR POSLOVANJA INVESTICIJSKIH SKLADOV IN
DRUŽB ZA UPRAVLJANJE

V letu 1998 seje nadaljeval nadzor poslovanja pooblaščenih investicijskih družb in
vzajemnih skladov na podlagi pregleda trimesečnih in mesečnih poročil o poslovanju
investicijskih skladov ter dnevnih poročil o medsebojnem trgovanju pooblaščenih
investicijskih družb. Slovenskega odškodninskega sklada in Kapitalskega sklada
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Nadzor je zajemal predvsem pregled
usklajenosti naložb skladov glede na omejitve, določene z ZISDU. Posebej so bile
analizirane tudi izvenbilančne evidence pooblaščenih investicijskih družb.
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Drugi del nadzora nad poslovanjem pooblaščenih investicijskih družb seje nanašal na
redno mesečno poročanje in obveščanje javnosti o poslovanju investicijskih skladov.
Zajemal je pregled podatkov o osebah, povezanih z družbo za upravljanje, in o
povezanih imetnikih investicijskih kuponov vzajemnih skladov, prav tako pa tudi
sprotno spremljanje poročanja o drugih dejstvih in dogodkih, ki so bili pomembni za
poslovanje vzajemnih skladov in pooblaščenih investicijskih družb (seje odborov
investitorjev vzajemnih skladov, seje nadzornih svetov in skupščine pooblaščenih
investicijskih družb, spremembe statutov in pogodb o upravljanju pooblaščenih
investicijskih družb ipd ). Na podlagi podatkov iz rednega poročanja je bila proučena
povezanost med družbami za upravljanje, med skladi, ki jih upravljajo, in drugimi
osebami v skladu z določbami ZISDU.
Del nadzora nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za upravljanje se je
izvajal s pregledom trgovanja skladov z vrednostnimi papirji na borznoinformacijskem sistemu Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in v informacijskem
sistemu KDD - Centralne klirinško-depotne družbe, d. d., Ljubljana. Nekateri posli so
bili podrobneje obravnavani v okviru nadzora s pregledovanjem dokumentacije in
poslovanja v posameznih družbah. Posebna pozornost je bila posvečena pregledu
zastav vrednostnih papirjev iz aktive pooblaščenih investicijskih družb.
V letu 1998 je Agencija zaradi huiših kršitev v poslovanju začela nadzor s
pregledovanjem dokumentacije in poslovanja v dveh družbah za upravljanje, od
katerih je ena upravljala samo pooblaščene investicijske družbe, druga pa pooblaščene
investicijske družbe in vzajemne sklade.
Družbi A Trust DZU, d d., Velenje, ki je upravljala pooblaščeni investicijski družbi
Trdnjava in Trdnjava 1, je Agencija v juliju 1998 odvzela dovoljenje za upravljanje
investicijskih skladov zaradi hujše kršitve določb ZISDU na področju naložb
investicijskih skladov, prepovedanih poslov in oviranja opravljanja nadzora Agencije.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je odločbo Agencije potrdilo v septembru 1998,
v decembru 1998 pa je Agencija izdala soglasje k sklenitvi pogodbe o upravljanju
pooblaščenih investicijskih družb Trdnjava in Trdnjava 1 z družbo za upravljanje
Pulsar, d. o. o., Ljubljana.
Agencija je pri opravljanju nadzora nad poslovanjem investicijskih skladov ugotovila
hujše kršitve ZISDU tudi pri družbi za upravljanje Nika, d. d., Ljubljana, ki je
upravljala vzajemne sklade Miha, Nika delniški in Nika SPD ter pooblaščene
investicijske družbe Nika PID, Nika PID1 in Nika PID 2. Kršene so bile določbe
omenjenega zakona o naložbah in prepovedanih poslih pooblaščenih investicijskih
družb, zaradi česar je v decembru 1998 družbi za upravljanje Nika izrekla ukrep
odvzema dovoljenja za upravljanje investicijskih skladov. Vrhovno sodišče Republike
Slovenije je v marcu 1999 odločbo Agencije potrdilo.
Agencija je v juniju 1998 izdala soglasje k sklenitvi pogodbe o upravljanju
pooblaščenih investicijskih družb Kompas sklad 1, Kompas sklad 2 in Kompas sklad
4 z družbo za upravljanje Cap-Invest. Omenjene pooblaščene investicijske družbe je
pred tem upravljala družba Divida, ki ji je Agencija na podlagi nadzora poslovanja
odvzela dovoljenje za upravljanje investicijskih skladov že v letu 1997, Vrhovno
sodišče Republike Slovenije pa je odločbo Agencije o odvzemu potrdilo v februarju
1998.
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Podrobnejše so postopki v zvezi z navedenimi odločbami Agencije opisani v 3.
poglavju tega poročila.

2.5.

NADZOR KDD - CENTRALNE KLIRINŠKO DEPOTNE
DRUŽBE

Na podlagi 138. člena ZTVP Agencija opravlja nadzor nad poslovanjem KDD Centralne-klirinško depotne družbe, d. d., Ljubljana. Nadzor redno poteka na podlagi
sistema tekočega poročanja o poslovnih zadevah KDD - Centralno klirinško-depotne
družbe, d. d., Ljubljana, z neposredno računalniško povezavo in pisnimi poročili.
Neposredna računalniška povezava zagotavlja Agenciji poleg podatkov, ki jih
potrebuje za spremljanje poslovanja KDD - Centralne klirinško-depotne družbe, d. d.,
Ljubljana, še vrsto agregatnih podatkov, ki jih Agencija uporablja pri spremljanju trga
vrednostnih papirjev v celoti.

2.6. NADZOR NAD POSLOVANJEM LJUBLJANSKE BORZE

Nadzor delovanja Ljubljanske borze, d. d., Ljubjana, ki na podlagi pogodbe zagotavlja
tudi pogoje za trgovanje z vrednostnimi papirji izven borze in za objavo njihovih
tečajev, se izvaja predvsem s pregledovanjem poročil, ki jih Ljubljanska borza, d. d.,
Ljubljana, posreduje Agenciji, in s spremljanjem trgovanja prek borznega
informacijskega sistema.
Najpodrobnejši nadzor poslovanja Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je bil izveden
konec leta 1996 v sodelovanju tuje svetovalne hiše iz Londona, specializirane za
borzno trgovanje, z namenom oceniti učinkovitost obstoječega sistema trgovanja z
vrednostnimi papirji. Na podlagi ugotovitev nadzora nad poslovanjem pooblaščenih
udeležencev in ocene obstoječega sistema trgovanja je Agencija predlagala
Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana, ustrezne spremembe obstoječih borznih aktov v
zvezi z naročilom s preudarkom, skupnim računom, postopkom razširitve kotacije
vrednostnega papirja, sankcioniranjem izdajateljev v primeru neažurnega obveščenja
o poslovnih dogodkih, reševanjem pritožb vlagateljev in v zvezi z nadzorom borze
nad poslovanjem borznih članov.
Navedene spremembe borznih aktov so zajete v Pravilih in postopkih poslovanja
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, ki jih je Agencija potrdila v decembru 1997.
Pravila in postopki poslovanja borze so nadomestili sedem splošnih aktov borze, ki so
do tedaj urejali poslovanje Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.
Na temelju ugotovitev opravljenega nadzora nad poslovanjem Ljubljanske borze,
d. d., Ljubljana, v letu 1998 je Agencija pozvala borzo, naj dopolni Pravila in
postopke poslovanja Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, v delu, ki se nanaša na
sprejem delnic pooblaščenih investicijskih družb na organizirani trg.
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3.

POSTOPKI

PRED

SODIŠČI

V

ZVEZI

Z

DELOM

AGENCIJE

Zakon in drugi predpisi, ki jih pri svojem delu uporablja Agencija, oziroma
podzakonski predpisi, ki jih izdaja Agencija na podlagi zakonskih pooblastil, so
lahko predmet presoje Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Zoper odločbe Agencije, izdane v posamičnih zadevah, so v skladu z zakonskimi
določili dopustne pritožbe na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

3.1.

POSTOPKI PRED USTAVNIM
SLOVENIJE

SODIŠČEM

REPUBLIKE

3.1.1. DZU Divida

Pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije je bil v teku postopek za oceno
ustavnosti in zakonitosti posameznih določb ZTVP in ZISDU, ki ga je leta 1997
sprožila družba za upravljanje Divida, upravljanje investicijskih skladov, d d ,
Ljubljana (v nadaljevanju: DZU Divida), in sicer petega odstavka 112. člena, prvega
odstavka 124. člena, drugega odstavka 111. člena, prve alinee 114. člena ZISDU in
drugega odstavka 161. člena ZTVP. Gre za določbe, ki napotujejo k uporabi določb
Zakona o pravdnem postopku pri postopku odločanja Agencije, določbe, ki
omogočajo Agenciji kot organu nadzora pregled knjig, spisov in dokumentov družbe
za upravljanje, ki se nanašajo na poslovanje investicijskih skladov, in določbe, ki
izključujejo pritožbo proti odredbi, ki jo Agencija izda v postopku nadzora nad
poslovanjem investicijskih skladov in družb za upravljanje.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je s sklepom z dne 4.2.1999 zavrglo pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 124. člena ZISDU v povezavi z
drugim odstavkom 161. člena ZTVP, ker DZU Divida nima neposrednega pravnega
interesa za izpodbijanje navedenih zakonskih določb. Pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti petega odstavka 112. člena, drugega odstavka 111. člena in prve
alinee 114. člena ZISDU pa je Ustavno sodišče republike Slovenije zavrnilo, ker so
predmetne določbe zakona skladne z ustavo. Neizvršitev odredbe Agencije, zoper
katero ni posebne pritožbe, ima za posledico začetek postopka za odvzem dovoljenja
za opravljanje dejavnosti. Ta pa se konča z odločbo, zoper katero je dopustna
pritožba. Z vložitvijo tega pravnega sredstva je pobudnici v celoti dana možnost, da
učinkovito brani svojo pravno korist, je navedlo Ustavno sodišče Republike Slovenije
Pristojnost Agencije, da pregleduje knjige, spise in dokumente družbe za upravljanje,
ki se nanašajo na poslovanje investicijskih skladov, ne pomeni zgolj možnosti
Agencije, da ima vpogled v dokumentacijo, temveč lahko zahteva njeno izročitev.
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3.1.2. DZUATrust

Družbi za upravljanje A Trust, družba za upravljanje s skladi, d. d., Velenje (v
nadaljevanju:
DZU A Trust), je Agencija z odločbo izrekla ukrep odvzema
dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov in posebnega
dovoljenja za upravljanje pooblaščene investicijske družbe. Vrhovno sodišče
Republike Slovenije je pritožbo DZU A Trust zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo
odločbo Agencije.
Pred Ustavnim sodiščem republike Slovenije je DZU A Trust podala pobudo za oceno
ustavnosti četrtega in petega odstavka 139. člena ZISDU, ki se nanašata na
razpolaganje z delnicami, ki jih pooblaščena družba za upravljanje prejme namesto
izplačila letne provizije ter namesto izplačila stroškov ustanovitve, in na dolžnost
vrnitve teh delnic, če pogodba o upravljanju preneha zaradi razlogov na strani družbe
za upravljanje.
Ustavno sodišče Republike Slovenije o pobudi za oceno ustavnosti še ni odločalo.

3.1.3. Dadas BPH

Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo borzno posredniške družbe Dadas
BPH, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: Dadas BPH). Dadas BPH je ustavno pritožbo
vložil zoper sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z odločbo
Agencije, s katero mu je ta odvzela dovoljenje za opravljanje poslov z vrednostnimi
papirji, ker je s posredovanjem v poslih z vrednostnimi papirji, sklenjenih z namenom
manipulacije cen vrednostnih papirjev, storil hujšo kršitev predpisov o poslovanju z
vrednostnimi papirji. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sklepom pritožbo
Dadasa BPH zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo odločbo Agencije.
I
Ustavno sodišče Republike Slovenije je ustavno pritožbo Dadasa BPH zavrnilo. V
obrazložitvi je navedlo, da je ugotovitev o nedopustnosti ravnanja Dadasa BPH v
skladu z zakonom in da odločbi Agencije in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
opredeljujeta vse elemente, ki so odločilni za izrek ukrepa odvzema dovoljenja.

3.2. POSTOPKI PRED VRHOVNIM SODIŠČEM REPUBLIKE
SLOVENIJE

3.2.1. DZU Divida

Agencija je z odločbama, izdanima pooblaščenima investicijskima družbama Kompas
Sklad 1, d. d. (v nadaljevanju: Kompas sklad 1 PID) in Kompas sklad 2 PID, d. d. (v .
nadaljevanju: Kompas sklad 2 PID), prepovedala KDD - Centralni klirinško-depotni
družbi, d. d., Ljubljana izvršitev naloga pooblaščenih investicijskih družb Kompas
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sklad 1 PID in Kompas sklad 2 PID za vknjižbo delnic na račun DZU Divida zaradi
plačila provizije za upravljanje v letih 1996 in 1997.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je pritožbama Kompas sklad 1 PID in Kompas
sklad 2 PID ugodilo in razveljavilo odločbi Agencije. Navedlo je, da ima Agencija
zakonska pooblastila za izrek začasne prapovedi prenosa vrednostnih papirjev iz
računov pooblaščenih investicijskih družb, ne pa tudi za izrek prepovedi njihove
izdaje.

3.2.2. Savinjska BPD

Agencija je zavrgla zahtevo fizične osebe za priznanje statusa stranke v postopku
nadzora nad poslovanjem Savinjske borzno posredniške družbe, d. d., Žalec, ker ni
zakonskih določb, ki bi dopuščale v postopkih nadzora udeležbo drugih oseb, razen
tistih, nad katerimi opravlja Agencija nadzor. ZTVP dovoljuje udeležbo drugih oseb
samo v postopkih za izdajo soglasja oziroma dovoljenja.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je pritožbo fizične osebe zavrnilo kot
neutemeljeno in potrdilo odločbo Agencije.

3.2.3. DZU A Trust

Agencija je izrekla DZU A Trust ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti
upravljanja investicijskih skladov in posebnega dovoljenja za upravljanje
pooblaščenih investicijskih družb zaradi več kršitev določb ZISDU. Do
pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja je Agencija DZU A Trustu
prepovedala upravljanje pooblaščenih investicijskih družb Trdnjava, d. d „ in
Trdnjava 1, d d Hkrati je prepovedala Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet izvršitev nalogov pooblaščenih oseb družbe za upravljanje za prenos denarnih
sredstev z računov investicijskih skladov, ki jih upravlja, ter prepovedala KDD Centralno klirinški-depotni družbi, d. d, Ljubljana, izvršitev nalogov pooblaščenih
oseb družbe za upravljanje za prenos vrednostnih papirjev investicijskih skladov, ki
jih upravlja družba za upravljanje, na druge osebe. DZU A Trust je po ugotovitvah
Agencije huje kršila določbe ZISDU glede naložb investicijskih skladov, sklepala je
posle za račun investicijskih skladov, ki jih zakon prepoveduje, ter ovirala postopek
nadzora Agencije s tem, da ni predložila zahtevane dokumentacije.
DZU A Trust je pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije vložila pritožbo zoper
odločbo o začasni prepovedi upravljanja in pritožbo zoper odločbo o odvzemu
dovoljenja. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je obe pritožbi DZU A Trusta
zavrnilo kot neutemeljeni in potrdilo odločbi Agencije.

3.2.4. Comet

' Agencija je izdala dovoljenje družbi Comet, Umetni brusi in kovine, d. d., Zreče (v
nadaljevanju: družba Comet), za javno ponudbo za odkup delnic izdajatelja Swaty,
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tovarna umetnih brusov, d. d., Maribor (v nadaljevanju: daižba Swaty). Družba Swaty
je zoper izdano dovoljenje vložila ugovor in še pred odločitvijo Agencije o ugovoru
tudi pritožbo s predlogom, da pritožbeno sodišče izpodbijano odločbo spremeni in
zahtevo za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup delnic zavrne. Ugovor je Agencija
z odločbo zavrgla. Družba Swaty je vložila pritožbo tudi zoper odločbo Agencije o
ugovoru.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je pritožbama družbe Swaty ugodilo in odločbo
Agencije o zavrženju ugovora razveljavilo, odločbo Agencije o izdaji dovoljenja za
javno ponudbo za odkup pa razveljavilo in zadevo vrnilo Agenciji v novo odločanje.
Agencija je ob ponovnem odločanju z odločbo delno ugodila zahtevi družbe Comet in
izdala dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo navadnih imenskih delnic družbe Comet
ter zavrgla zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo ponudbe za odkup navadnih
imenskih delnic družbe Swaty. Zoper to odločbo sta vložila ugovor družbi Comet in
Swaty. Agencija je z odločbo zavrgla ugovor družbe Swaty, hkrati pa zavrnila ugovor
družbe Comet. Zoper odločitev Agencije o ugovoru sta se pritožili družbi Comet in
Swaty. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je pritožbo družbe Swaty zavrglo,
pritožbi družbe Cometa pa je ugodilo, odločbo Agencije razveljavilo in zadevo vrnilo
v novo odločanje. Ob ponovnem odločanju je Agencija ugotovila, da je bila ponudba
družbe Comet za odkup delnic družbe Swaty dana v skladu z zakonom o prevzemih
ter zavrnila zahtevo družbe Comet za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup delnic
družbe Swaty. Zoper to odločbo seje pritožila družba Swaty.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije o pritožbi družbe Swaty še ni odločilo.

3.2.5. DZU Nika

Agencija je NIKI, družbi za upravljanje s skladi, d. d., Brežice (v nadaljevanju: DZU
Nika), z odločbo začasno prepovedala upravljanje pooblaščenih investicijskih družb
in vzajemnih skladov z delno omejitvijo prepovedi, ki dopušča nakup delnic in
drugega premoženja z zbranimi lastniškimi certifikati. Agenciji Republike Slovenije
za plačilni promet je prepovedala izvrševanje nalogov pooblaščenih oseb DZU Nika
za prenos denarnih sredstev z računov pooblaščenih investicijskih družb in vzajemnih
skladov, KDD - Centralni klirinško-depotni družbi, d. d., Ljubljana, pa je Agencija
prepovedala izvrševanje nalogov pooblaščenih oseb DZU Nika za prenos vrednostnih
papirjev pooblaščenih investicijskih družb in vzajemnih skladov. Hkrati je Agencija
DZU Nika začasno prepovedala vplačilo in izplačilo investicijskih kuponov
vzajemnih skladov. Agencija je odločbo o začasni prepovedi izdala zaradi
ugotovljenih kršitev in na podlagi dejstva, da je z odredbo začela zoper DZU Nika
postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih
skladov in posebnega dovoljenja za upravljanje pooblaščenih investicijskih družb.
Zoper odločbo Agencije se je DZU Nika pritožila na Vrhovno sodišče Republike
Slovenije.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sklepom z dne 29.1.1999 pritožbo DZU
Nika zavrnilo kot neutemeljeno v delu, ki se nanaša na začasno prepoved upravljanja
pooblaščenih investicijskih družb, in izpodbijano odločbo Agencije v tem delu
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potrdilo. Hkrati je pritožbi DZU Nike delno ugodilo in odločbo Agencije razveljavilo
v delu, ki se nanaša na začasno prepoved upravljanja vzajemnih skladov.
Zaradi hujših kršitev določb ZISDU o naložbah investicijskih skladov, sklepanja
prepovedanih poslov in neupoštevanja odredbe Agencije o odpravi ugotovljenih
nepravilnosti je Agencija DZU Nika odvzela dovoljenje za opravljanje dejavnosti
upravljanja investicijskih skladov in posebno dovoljenje za upravljanje pooblaščene
investicijske družbe.
DZU Nika je zoper odločbo Agencije o odvzemu dovoljenja vložila pritožbo,
Vrhovno sodišče Republike Slovenije pa jo je s sklepom z dne 3.3 .1999 zavrnilo kot
neutemeljeno in potrdilo odločbo Agencije.

4.

PRIPRAVA

PODZAKONSKIH

AKTOV

IN

PREDLOGOV ZA SPREMEMBO ZAKONOV

4.1. PODZAKONSKI PREDPISI

Leta 1998 je Agencija sprejela 6 sprememb oziroma dopolnitev podzakonskih aktov.

A. Na podlagi določb ZTVP je Agencija sprejela spremembe oziroma dopolnitve
naštetih podzakonskih aktov:
»
1.

Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov
in članov uprav družb za upravljanje (Uradni list RS, št. 17/94, 20/94, 51/94,
71/94, 64/95 - spremenjeno in prečiščeno besedilo, 82/98);

S spremembo in dopolnitvijo navedenega pravilnika je bila črtana določba, da splošni
del strokovnega izpita velja eno leto od dneva, ko je bil opravljen, če kandidat v tem
času ne opravi posebnega dela strokovnega izpita, in hkrati določeno, da opravljeni
splošni del strokovnega izpita ne preneha veljati, če ga je kandidat opravil po
30.11.1995.
2.

Sklep o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 23/97, 32/97
- popravek, 42/97, 2/98).

Sprememba in dopolnitev omenjenega sklepa je uvedla skrbniške denarne račune
strank, tako da so borznoposredniške družbe dolžne skleniti pogodbo o deponiranju
denarnih sredstev strank pri Banki Slovenije. Takšna ureditev omogoča dosledno
ločevanje denarnih stanj borzno posredniške družbe od denarnih stanj njenih strank.
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3. Sklep o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki
izvajajo, ali so izvedli javno ponudbo vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št.
37/96, 9/98).
Sklep določa poseben postopek za izdelavo prospekta za vrednostne papirje kasnejše
izdaje, ki sestavljajo z že izdanimi vrednostnimi papirji, uvrščenimi v kotacijo na
borzi, isti razred.

B. Na podlagi določb ZISDU je Agencija v letu 1998 sprejela spremembe in
dopolnitve naslednjih podzakonskih aktov:
1. Sklep o revidiranju poslovanja vzajemnih skladov (Uradni list RS, št. 3/97,
11/98);
2. Sklep o revidiranju poslovanja investicijskih družb in pooblaščenih investicijskih
družb (Uradni list RS, št. 3/97, 7/97 - popravek, 11/98)
Oba navedena sklepa vsebujeta določilo o obveznosti objave revidiranih izkazov
poslovanja, skupaj s posebnim mnenjem za obveščanje javnosti.
3.

Sklep o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskih skladov
(Uradni list RS, št. 5/95, 23/95, 16/96, 91/98).

Sklep določa, da morajo biti letno in polletno poročilo o poslovanju vzajemnega
sklada ter računovodski izkazi vzajemnega sklada izdelani v skladu s slovenskim
računovodskim standardom 38 - računovodske rešitve v vzajemnih skladih.
Do konca leta 1998 je Agencija sprejela 32 podzakonskih aktov na podlagi ZTVP,
ZISDU in ZPRE ter vrsto njihovih sprememb in dopolnitev. V prilogi 3 je seznam
vseh podzakonskih aktov, ki jih je od ustanovitve izdala Agencija na podlagi
navedenih zakonov.

4.2.

PRIPRAVA

NOVIH

ZAKONOV

IN

PREDLOGI

ZA

SPREMEMBO ZAKONOV

Agencija je aktivno sodelovala tudi pri pripravi predlogov zakonov, povezanih z
delovnim področjem Agencije, in sicer zlasti pri pripravi predlogov novega ZTVP,
Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, Zakona o deviznem poslovanu ter
pri spremembah in dopolnitvah ZISDU. K slednjemu je Agencija pripravila svoja
izhodišča za spremembo in dopolnitev zakona.
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5. VODENJE

REGISTROV

PODATKOV

TER

IN

OBVEZNE

DRUGIH
OBJAVE

JAVNIH
JAVNIH

DRUŽB

5.1. JAVNI REGISTRI

Na podlagi 26. člena ZTVP Agencija vodi register izdanih dovoljenj za javno
ponudbo, register prospektov in register vrednostnih papirjev, izdanih na podlagi
javne ponudbe. Omenjeni registri so dostopni javnosti.
Na podlagi 145. člena ZTVP je Agencija izdala Sklep o obveščanju o poslih z
vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij, in
o dostopnosti teh podatkov (Uradni list RS, št. 30/96). Z omenjenim sklepom se je
Agencija obvezala voditi register o poslih, ki so predmet tega poročanja.

A. Register izdanih dovoljenj
vsebuje naziv izdajatelja vrednbstnega papirja, nominalno vrednost posameznega
vrednostnega papirja, vrsto vrednostnega papirja in datum izdaje dovoljenja.
B. Register prospektov
vsebuje seznam in posnete prospekte izdajateljev vrednostnih papirjev na podlagi
javne ponudbe.
C. Register vrednostnih papirjev
vsebuje matično številko in naziv izdajatelja vrednostnega papirja, oznako
vrednostnega papirja, ISIN oznako vrednostnega papirja, podatek o številu
vrednostnih papirjev, nominalni vrednosti in skupni nominalni vrednosti.
D. Register o poslih insiderjev
vsebuje podatke o poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo osebe, ki imajo
dostop do notranjih informacij: ime ali podjetje zavezanca, vrednostni papir,
količina, cena, skupna vrednost posla in datum transakcije; v register javno
dostopnih podatkov se vpisujejo podatki o poslih, ki so bili sklenjeni najmanj 45
dni pred vpisom
Leta 1998 so se nadaljevale dejavnosti v zvezi z vzpostavitvijo omenjenih registrov v
elektronski obliki.
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5.2. OBJAVE PODATKOV O POSLOVANJU JAVNIH DRUŽB

Poleg javnih registrov ATVP določa tudi načine objave za investitorje pomembnih
podatkov o poslovanju javnih družb:
1.

Javna družba je po 27. in 93. čl. ZTVP dolžna dostaviti Agenciji revidirano
letno oziroma polletno (lahko nerevidirano) poročilo in zagotoviti njegovo
javno dostopnost. Način objave določa Sklep o vsebini in načinu objave
podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo, ali so izvedli javno
ponudbo vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 37/96 in 9/98).

2.

ZPRE nalaga v 66. členu javnim družbam obveznost obveščanja javnosti o
vseh poslovnih dogodkih, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno
vrednostnega papirja. Na podlagi omenjenega člena ZPRE je Agencija sprejela
Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih za objavo obvestil o
pomembnejših poslovnih dogodkih (Uradni list RS, št. 65/97). Za določitev
postopka objave je sicer pristojna Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, ki
odobrava obvestila izdajateljev, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v
kotacijo (A ali B), na dan objave pa so izdajatelji dolžni obvestilo posredovati
tudi Agenciji.

3

Oseba, ki posredno ali neposredno pridobi 5% vseh delnic oziroma drugih
vrednostnih papirjev izdajatelja, ki zagotavljajo glasovalno pravico, ter vsakih
nadaljnjih 5% navedenih vrednostnih papirjev (kvalificirani delež), mora o
tem obvestiti izdajatelja vrednostnih papirjev in Agencijo v roku treh delovnih
dni od dneva pridobitve kvalificiranega deleža. Izdajatelj, ki je prejel
omenjeno obvestilo, pa mora le-to objaviti v treh delovnih dneh po prejemu
(64 člen ZPRE).

6. SODELOVANJE AGENCIJE Z DRUGIMI
INSTITUCIJAMI

6.1. KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO

Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti Agencija deluje z namenom zagotoviti
pregledna pravila delovanja trga vrednostnih papirjev in gnaditi zaupanje investitorjev
v ta trg.
Zaradi izpolnjevanja te naloge, ki ji je podeljena z ZTVP, ZISDU in ZPRE, se je
Agencija od svoje ustanovitve pogosto odzivala javnosti, ki nastopa kot posamični
investitor, kot širša javnost ali kot pooblaščeni udeleženec na trgu vrednostnih
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papirjev. Agencija se je odzvala takrat, ko je zaznala potrebo po dodatnih pojasnilih
določb navedenih zakonov ali po opozorilih strokovni javnosti z namenom zagotoviti
poslovanje v skladu s predpisi.
Dejavnosti Agencije na področju stikov z javnostjo je možno strniti v dva večja
sklopa glede na ciljno občinstvo in namen sporočil, in sicer na komunikacijo z
investitoiji in širšo javnostjo ter na komunikacijo s pooblaščenimi udeleženci na trgu
vrednostnih papirjev.
Obvestila za javnost, sporočena medijem v letu 1998, so se nanašala zlasti na:

-

seznanitev z izhodišči zakonskih sprememb Agencije v zvezi z ZISDU (dostop na
spletnih straneh Agencije na internetu),
opozorilo pri prodaji delnic nepooblaščenih akviziterjev (pripravljeno v
sodelovanju z Ljubljansko borzo, d. d., Ljubljana, KDD - Centralno klirinškodepotno družbo, d. d., Ljubljana, Združenjem članov borze vrednostnih papirjev in
Združenjem družb za upravljanje investicijskih skladov),
odločbo Agencije o začasni prepovedi upravljanja pooblaščenih investicijskih
družb in vzajemnih skladov DZU Nika,
odločbo o odvzemu dovoljenja DZU A Trust za opravljanje dejavnosti upravljanja
investicijskih skladov in posebnega dovoljenja za upravljanje pooblaščenih
investicijskih družb,
odločbo o odvzemu dovoljenja DZU Nika za opravljanje dejavnosti upravljanja
investicijskih skladov in posebnega dovoljenja za upravljanje pooblaščenih
investicijskih družb.

Agencija je konec leta 1998 pripravila tiskovno konferenco, katere namen je bil
predstaviti javnosti pregled njenega dela v tekočem letu. Pojasnjevala in odgovarjala
je tudi na posamezna konkretna vprašanja strank oziroma občanov, pooblaščenih
udeležencev na trgu in drugih institucij.
Poblaščenim udeležencem na trgu vrednostnih papirjev, javnim družbam in družbam
za upravljanje ter investicijskim skladom je v letu 1998 posredovala tudi stališča
strokovnega sveta oziroma pojasnila določb ZTVP, ZISDU, ZPRE ter izdanih
podzakonskih predpisov.

6.2. SODELOVANJE Z DOMAČIMI INSTITUCIJAMI

Agencija pri svojem delu redno sodeluje s pristojnimi ministrstvi, zlasti z
Ministrstvom za finance, Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj, Banko
Slovenije, Ljubljansko borzo, KDD - Centralno klirinško-depotno družbo,
Slovenskim institutom za revizijo, Združenjem članov borze vrednostnih papirjev.
Združenjem družb za upravljanje investicijskih skladov, Uradom Republike Slovenije
za preprečevanje pranja denarja, tržno inšpekcijo ter drugimi institucijami.
Zlasti pa je bilo pomembno vključevanje Agencije v delovne skupine za usklajevanje
domače zakonodaje na področju investicijskih storitev na trgu vrednostnih papirjev s
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pravno ureditvijo Evropske unije Predstavnika Agencije sta se udeležila pregleda
usklajenosti zakonodaj s pravno ureditvijo Evropske unije, ki je februarja 1999
potekal v Bruslju. Takrat je bilo med drugim ugotovljeno, da je bila večina zahtev
direktiv Evropske unije upoštevana že pri pripravi zakonov s področja trga
vrednostnih papirjev in investicijskih skladov
Agencija je sodelovala tudi pri pripravi okvirnega načrta za pomoč mednarodnih
organizacij pri združitvi nadzornih organizacij s področja vrednostnih papirjev,
zavarovalništva in bančništva v enotno, neodvisno nadzorno organizacijo.

6.3. SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

Agencija že od ustanovitve sodeluje s tujimi institucijami trga kapitala. Najbolj
intenzivno je povezana z ustanovami, kjer se zaposleni dodatno izobražujejo oziroma
udeležujejo rednih konferenc in srečanj •
Od leta 1994 poteka redno sodelovanje na dveh stalnih izobraževalnih seminarjih, ki
ju pripravlja in vodi ameriški Securities and Exchange Commission (SEC) iz
VVashingtona. Pomladanski del, »International Institute for Securities Market
Development«, v dveh tednih predstavlja obširen pregled delovanja ameriškega
regulatorja trga kapitala, podrobno prikaže poslovanje z vrednostnimi papirji, tehnike
nadzora nad udeleženci trga kapitala in mednarodno sodelovanje primerljivih
institucij ter druge aktualne teme s področja trga kapitala
Druga oblika izobraževanja, ki jo prav tako pripravlja in vodi ameriški SEC, je tako
imenovani »Program on Securities Enforcement and Market Oversight«, ki
podrobneje predstavlja področje nadzora pooblaščenih udeležencev trga kapitala
V povezavi z omenjenima izobraževalnima oblikama so zaposleni v Agenciji obiskali
še ameriške borze vrednostnih papirjev, borzno posredniške družbe in investicijske
banke, svetovalna podjetja, klirinške hiše ter druge institucije, kjer so dopolnili
znanje, pridobljeno na seminarjih.
Agencija je od leta 1996 redna članica mednarodne organizacije IOSCO
(International Organization of Securities Commissions) s sedežem v Montrealu,
Kanada. Organizacija (v katero je ta čas vključenih 91 članic) želi uresničevati visoko
zastavljene standarde regulacije trga vrednostnih papirjev, omogočiti izmenjavo
informacij in izkušenj med istovrstnimi institucijami z namenom razvoja trga kapitala
posameznih nacionalnih držav, članic IOSCO, poenotiti pravila in združiti
prizadevanje na področju nadzora mednarodnih transakcij z vrednostnimi papirji ter
vzpostaviti mehanizme vzajemne pomoči med državami članicami.
Agencija je v okviru IOSCO članica predsedniškega odbora, odbora nastajajočih trgov
(»emerging markets«) in evropskega regionalnega odbora.
Kot redna članica z glasovalno pravico sodeluje na letnih generalnih skupščinah in
regionalnih srečanjih, sestankih in tematskih delavnicah IOSCO omogoča tudi
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posebno obliko izpopolnjevanja znanja, t. i. »On-the-Job Training«. Pri tem se
predstavniki komisij po izboru generalnega sekretarja udeležijo dve- do
štiritedenskega izobraževanja v določeni instituciji trga kapitala izbrane regije sveta,
kjer pridobivajo konkretne delovne izkušnje na svojem delovnem področju.
•
•
Med rednimi oziroma pogostimi oblikami"laobraževanja so še seminarji v organizaciji
naslednjih institucij:
•
•
•
•
•

HM Treasury iz Londona (UK Regulatory Familiarisation Programme),
Georgetovvn University iz Washingtona (Alternative Structures in Securities
Markets Conference),
Commodity Futures Trading Commissipn iz Chicaga (regulacija trgov izvedenih
finančnih instrumentov),
Bank of England
in drugih.

Posebna oblika sodelovanja z državami članicami je tudi izmenjava informacij in
mnenj glede posameznih vprašanj s področja organizacije trga kapitala in oblik
nadzora nad njegovimi udeleženci. Posebno pomembno je sodelovanje med članicami
določene regije oziroma med agencijami (komisijami), ki se srečujejo s podobnimi
vprašanji in problemi razvoja trga kapitala. Z namenom okrepiti sodelovanje s
sosednjimi državami bo Agencija na podlagi dogovorov, sklenjenih leta 1998,
predvidoma v letu 1999 podpisala sporazume o sodelovanju s podobnimi institucijami
sosednjih držav (Avstrijo, Češko, Italijo in Hrvaško). Namen tako imenovanih
»Memorandum of Understanding« je določitev podlage za boljše, hitrejše in lažje
sodelovanje med nadzornimi institucijami. Agencija predvideva, da bo sodelovanje
najbolj intenzivno pri izmenjavi informacij s področja trgovanja z vrednostnimi
papirji.
Med oblikami sodelovanja s tujimi institucijami omenimo še finančno pomoč
organizacij USAID (US Agency for International Development) ter FSVC (Financial
Services Volunteer Corps) iz New Yorka. Do leta 1997 sta obe sodelovali pri
sofinanciranju udeležbe pri različnih oblikah izobraževanja zaposlenih Agencije.
Agencija v prihodnje pričakuje ponovno vključitev v programe tehnične pomoči
ameriške agencije USAID.
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Priloga 1
POVZETEK SKLEPOV IN STALIŠČ STROKOVNEGA SVETA V
LETU 1998

1. PODROČJE ZAKONA O TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV

1.1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev
(14. seja dne 11.11:1998 stališče)
Če je celotna emisija obveznic namenjena zamenjavi za obstoječe terjatve, ni treba
izvesti javne ponudbe, tudi če je upnikov, ki bodo terjatve konvertirali, več kot 30.

1.2. Uvrščanje vrednostnih papirjev na organizirani trg *
(2. seja dne 21.1.1998 - stališče)
Za uvrščanje nadaljnjih izdaj vrednostnih papirjev istega razreda, kot so obstoječi
vrednostni papirji, na organizirani trg velja:
Če za vrednostne papirje posamezne izdaje ni bilo pridobljeno dovoljenje za javno
ponudbo' oziroma nadaljnjo javno prodajo, z njimi ni dovoljeno organizirano
trgovanje v skladu z 2. odstavkom 89. člena Zakona o prevzemih (ZPRE), tudi če se z
vrednostnimi papirji istega razreda, vendar prejšnjih izdaj, že trguje na organiziranem
trgu.
Če izdajatelj izda novo izdajo vrednostnih papirjev pred pridobitvijo dovoljenja za
nadaljnjo javno prodajo, se zaradi prepovedi iz 2. odstavka 89. člena ZPRE novi
vrednostni papirji v KDD - Centralno klirinški-depotni družbi ne priključijo
obstoječim, temveč se izdajo pod novo oznako. Po pridobitvi dovoljenja za nadaljnjo
javno prodajo se obe seriji vrednostnih papirjev združita pod isto oznako.
Za pridobitev dovoljenja za nadaljnjo javno prodajo je treba:
1. za vrednostne papirje, katerih prejšnje izdaje so uvrščene v kotacijo na borzi (A ali
B):
• Agenciji predložiti dokumentacijo, ki jo je treba predložiti borzi v skladu s 159.
členom Pravil in postopkov poslovanja Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (pravila
borze);
• Agenciji predložiti potrdilo borze, da je izdajatelj vložil popolno zahtevo za
razširitev kotacije.
ATVP izda dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo z odložnim pogojem, pogoj je
pridobitev odločbe borze o razširitvi kotacije, v skladu s 164. členom pravil borze.
Izdajatelj mora ATVP predložiti izpisek iz sodnega registra (v primeru delnic) in
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sklep KDD - Centralno klirinške-depotne družbe o izdaji vrednostnih papirjev
nemudoma po pridobitvi.
2. za vrednostne papirje, katerih prejšnje izdaje so uvrščene na prosti trg:
• Agenciji predložiti dokumentacijo iz 11. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev
(ZTVP).
Izdajatelj lahko vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za nadaljnjo javno prodajo še pred
vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register oziroma še pred izdajo
vrednostnih papirjev. V tem primeru izda Agencija dovoljenje za nadaljnjo javno
prodajo z odložnim pogojem, da bo povečanje osnovnega kapitala vpisano v sodni
register in vrednostni papirji izdani v KDD - Centralno klirinški-depotni družbi.
Izdajatelj mora ATVP predložiti izpisek iz sodnega registra in sklep KDD - Centralno
klirinške-depotne družbe o izdaji vrednostnih papirjev nemudoma po pridobitvi.
Če po pridobitvi dovoljenja za nadaljnjo javno prodajo kateri od imetnikov javno
ponudi te vrednostne papirje na način, ki se uporablja ob prvi prodaji, je postopek
enak, kot če bi šlo za nov razred vrednostnih papirjev (polni postopek).

1.3. Javna ponudba dolžniških vrednostnih papirjev
(10. seja dne 15.7.1998 - stališče)
Najvišja nominalna vrednost posamezne izdaje dolžniških vrednostnih papirjev, ki se
prodajajo na podlagi javne ponudbe, in za katero ne jamči banka ali druga pravna
oseba, ne sme presegati višine celotnega kapitala, ki je izkazana v zadnji revidirani
bilanci stanja.

2. PODROČJE ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA
UPRAVLJANJE (ZISDU)

2.1. ZISDU - splošno
(14. seja dne U. 11.1998)
ZISDU v 4. odstavku 139. člena določa, da pogodbena zaveza družbe za upravljanje
(DZU), na podlagi katere ne sme izvrševati upravljalskih pravic iz delnic pooblaščene
investicijske družbe (PID), ki jih prejme namesto izplačila upravljalske provizije in
izplačila stroškov ustanovitve, niti ne sme teh delnic prodati, traja, dokler DZU
upravlja PID ali dokler se delnice PID ne uvrstijo na organizirani trg. Ko se delnice
PID uvrstijo na organizirani trg ali ko DZU preneha upravljati PID, lahko DZU začne
izvrševati upravljalske pravice iz delnic PID ali te delnice proda. Določba 1. odstavka
299. člena Zakona o gospodarskih družbah izključuje glasovalno pravico DZU na
skupščini PID, če bi izvrševanje glasovalne pravice DZU v posameznem predmetu
odločanja skupščine PID pomenilo, da DZU sodeluje pri odločanju o tem, da se
oprosti določene obveznosti ali o uveljavljanju zahtevka PID proti njej. .
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2.2. Zadolževanje PID, povečanje osnovnega kapitala PID
(1. seja dne 7.1.1998)
Sestavni del zahtevka za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala
(vsebinsko pripojitev) in izdajo soglasja za zadolževanje PID je tudi dokazilo, da je
DZU zahtevala vknjižbo delnic PID v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD
Centralno klirinški-depotni družbi (sklenitev pogodbe).
•
2.3. Obveznosti PID iz naslova 1% upravljalske provizije
(17. seja dne 23.12.1998 - stališče)
Če delnice PID še niso uvrščene na prosti trg Ljubljanske borze, se določi
knjigovodska vrednost obveznosti iz dela provizije, ki se izplačuje v delnicah tako, da
pomnožimo knjigovodsko vrednost delnice s številom delnic, do katere je DZU
upravičena v posameznem letu. Ker se v knjigovodski vrednosti delnice PID ne
upoštevajo certifikati, je njihova vrednost manjša od 1.000 SIT, kolikor znaša
nominalna vrednost delnic PID. To pomeni, da je treba razliko do nominalne
vrednosti ustrezno izkazati, in sicer v breme revalorizacijskega popravka osnovnega
kapitala. Če se z delnicami PID prične trgovati na prostem trgu Ljubljanske borze do
31.12. tekočega leta, PID vrednoti obveznost iz 1% provizije, ki se poravnava z
izročitvijo delnic, po tržni vrednosti teh delnic, če je le-ta nižja od knjigovodske
vrednosti delnic. Razliko do nominalne vrednosti delnic PID ustrezno izkaže, in sicer
v breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala. Pri vrednotenju te 1 %
provizije, ki se poravnava v delnicah, ni pomembno, kdaj med letom seje z delnicami
PID pričelo trgovati na prostem trgu.

2.4. Naložbfe PID
(17. seja dne 23.12.1998 - stališče)
Naložbe v delnice razreda B in D, ki so jih PID kupovale od borzno posredniških hiš
(BPH) in za katere ne morejo izkazati lastništva (se na primer ne morejo vpisati v
delniško knjigo), niso dovoljene.

2.5. Revizija PID
(17. seja dne 23.12.1998 - stališča)
1. Družba za upravljanje, ki upravlja PID, ki so nastali po združitvi oziroma ki
nadaljujejo s poslovanjem po pripojitvi drugih PID, zagotovi, da pooblaščeni revizor
opravi tudi:
• revizijo poslovanja PID, ki so se združile z drugimi PID (tj. pripojile k drugim
PID ali se spojile z drugimi PID), in sicer za obdobje od 1. januarja tekočega leta
do datuma vpisa združitve v sodni register,
• revizijo poslovanja za novonastali PID od datuma vpisa ustanovitve v sodni
register do 31. decembra tekočega leta,
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vse v skladu s Sklepom o revidiranju poslovanja investicijskih družb in pooblaščenih
investicijskih družb (Uradni list RS, št. 3/97, 7/97-popravek, 11/98).
Revizor sestavi poročilo o revidiranju poslovanja PID skupaj z mnenji in ga posreduje
družbi za upravljanje, Agenciji in nadzorninvšvetom PID, ki so se združile z drugimi
PID (so se pripojile ali spojile), in nadzornim svetom novo nastalih PID, in sicer
najkasneje v štirih mesecih po izteku poslovnega, to je koledarskega leta.
2. DZU, ki je prevzela v upravljanje investicijski sklad od prejšnje DZU, mora
zagotoviti revidiranje poslovanja investicijskega sklada za obdobje celotnega
poslovnega, to je koledarskega leta, v skladu s Sklepom o revidiranju poslovanja
vzajemnih skladov (Uradni list RS, št. 3/97, 11/98).
3. Revizor pri reviziji poslovanja novonastalih PED revidira tudi otvoritvene bilance
teh PID glede na menjalno oziroma razdelitveno razmerje, vsebovano v revizijskem
poročilu o pripojitvi oziroma razdelitvi, ter glede na sklepe skupščine o načinu
izvedbe pripojitve oziroma razdružitve PID
4. V okviru revidiranja letnega poslovanja sklada (12 mesecev) se skladno s Sklepom
o revidiranju poslovanja PID revidira poročanje in obveščanje na. 4 datume: na zadnji
delovni dan v juniju in v decembru ter še na dva naključna datuma. Knjigovodska
vrednost delnice pa se revidira na 6 datumov, in sicer na datume, na katere se revidira
poročanje in obveščanje, ter še na dva izbrana datuma.
Če je obdobje poslovanja in s tem revidiranja krajše od 12 mesecev, se določi v
posameznem revizijskem poročilu tudi sorazmerno krajšemu obdobju primerno
sorazmerno manj naključnih datumov, vendar tako, da se obvezno revidira (v okviru
poročila prejšnjih ali novonastalih PID):
zadnji delovni dan v juniju in v decembru,
'
- datum, na katerega so pričeli poslovati novoustanovljeni PID.

2.6. Povezane osebe po ZISDU
(9. seja dne 1.7.1998)
Strokovni svet je sprejel kot izhodišče za vzpostavljanje stanja, kot je le-to v
prihodnje:
ZISDU v prvem odstavku 6.a. člena vsebuje generalno klavzulo, ki ima subsidiarni
pomen. Osebe se tako štejejo za povezane že, če med njimi obstoji eno od razmerij,
opisanih v drugem odstavku 6.a. člena. Uporaba prvega odstavka 6.a. člena prihaja v
poštev v primerih, ko med določenimi osebami ni nobenega izmed razmerij iz
drugega odstavka 6.a. člena, temveč kakršnakoli drugačna povezanost, zaradi katere
osebe skupno oblikujejo poslovno politiko ali delujejo usklajeno z namenom
doseganja skupnih ciljev oziroma zaradi katere ima ena oseba možnost usmerjati
drugo ali nanjo bistveno vplivati pri odločanju o financiranju in poslovanju.
ZISDU v drugem odstavku 6.b. člena določa, da so posredni imetniki, poleg oseb iz
prvega odstavka 6.b. člena, tudi vse osebe, ki so povezane osebe z neposrednim
imetnikom.
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3. PODROČJE ZAKONA O PREVZEMIH
(11. seja dne 9.9.1998 - stališče)
Za dražbe iz 1. do 3. odstavka 2. člena ZPRE veljajo določbe ZPRE v celoti, ne glede
na to, ali so izdale delnice kot vrednostne papirje ali ne. Agencija ne bo izdajala
dovoljenj za ponudbo za odkup, če postopek sprejema ponudbe ne bo določen v
skladu s 34. členom ZPRE.

(12. seja dne 7.10. 1998 - stališče)
1. Če je ponudnik dobil dovoljenje Agencije za ponudbo za odkup, v kateri je
ponudil nadomestne vrednostne papirje istega razreda, kot so vrednostni papirji, ki
jih je že prej izdal, se šteje, da je dobil dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo
vrednostnih papirjev prejšnjih izdaj, ne glede na to, ali je ponudba za odkup
uspela ali ne. Izdajatelj ima po izdaji takšnega dovoljenja vse obveznosti, ki
veljajo za javne družbe.
2. ZPRE velja za podjetja v lasti Slovenske razvojne dražbe, ki se lastninijo na
podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) le, če so kot metodo lastninjenja uporabile
javno ponudbo delnic (1.točka 1. odstavka 35. člena ZZLPPO).

(14. seja dne 11.11.1998 - stališča)
1. Merilo iz 3. odstavka 2. člena ZPRE (1 mrd osnovnega kapitala in več kot 500
delničarjev za nejavne dražbe) se ugotavlja na dan vpisa lastninskega
preoblikovanja v sodni register
2. Obveznost dati ponudbo za odkup se ne nanaša na depozitarje v okvira programov
potrdil o lastništvu (GDR, ADR,...), kadar presežejo z ZPRE določene pragove,
saj delnic ne hranijo za svoj račun in niso njihovi ekonomski lastniki (beneficial
ovvner). Dolžnost obveščanja o kvalificiranih deležih (5%) in dajanja ponudbe za
odkup velja za lastnike potrdil o lastništvu, ki s svojim paketom presežejo
ustrezne pragove, pooblastila, izdana na podlagi programa, pa morajo zadoščati
zahtevam 62. člena ZPRE.
3. Podatki, ki jih ATVP pridobi na podlagi 1. odstavka 61. člena ZPRE (obvestila o
nameravanem zbiranju pooblastil), so javni. ATVP izda osebi, ki je prijavila
zbiranje pooblastil, potrdilo s priloženo kopijo vzorca in hkrati to pošlje tudi v
vednost dražbi. Drage osebe lahko podatke o tem, kdo je prijavil zbiranje
pooblastil za posamezno skupščino, dobijo na zahtevo.
4. Delež iz 2. alinee 80. člena ZPRE se ugotavlja tako, da meja 40% delnic z
glasovalno pravico, po kateri je obvezna ponudba za odkup, velja za posamezno
PID, Slovenski odškodninski sklad in Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, razen če osebe usklajeno delujejo (za PID iste DZU
velja domneva, da usklajeno delujejo). V tem primera se deleži seštevajo.
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(9. seja dne 1.7.1998 - razlaga strokovnih služb Agencije)
V zvezi s prenosljivostjo delnic iz Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(ZLPP) v primeru ponudbe za odkup po ZPRE se šteje, da določba 2. odstavka 7.
člena ZPRE, skupaj s 46. členom ZPRE, kot določba novejšega zakona presega
omejitve prenosljivosti iz ZLPP, zaradi česar lahko ponudbo za odkup sprejmejo vsi
delničarji in postopek poteka skladno z ZPRE.
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Priloga 2

ŠTEVILO IZDANIH DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ IN
ZAČETIH POSTOPKOV NADZORA V LETIH 1994 - 1998

1994

1995

1996

1997

1998

skupaj od
1994-1999

1. IZDAJA DOVOLJENJ
OZIROMA SOGLASIJ
1.1. Za poslovanje finančnih
institucij
1.1. 1. investicijski skladi in
DZU
- za. opravljanje dejavnosti
upravljanja IS

26

3

0

0

0

29

- za upravljanje PID

25

0

0

0

0

25

- za upravljanje VS

0

0

3

12

0

15

44

25

5

2

12

88

0

16

28

5

6

55

0

26

12

9

0

47

0

0

1

0

5

6

- za prevzem upravljanja VS

0

0

5

0

1

6

- za zadolževanje PID
- k spremembam pravil
upravljanja in dopolnitvam
prospekta za javno ponudbo
investicijskih kuponov

0

0

28

27

19

74

0

0

0

0

3

3

31

27

3

0

1

62

0

5

2

0

4

11

16

6

0

0

2

24

- za ustanovitev PID
- za povečanje osnovnega
kapitala PID
- za zmanjšanje osnovnega
kapitala PID
- za sklenitev pogodbe o
upravljanju PID z drugo
DZU

-

1.1.2. Borzno posredniške
druibe in banke
BPD
- za opravljanje poslov z
vrednostnimi papirji
- za opravljanje dodatnih
poslov z vrednostnimi papirji
| - Banke - pozitivno mnenje
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1994

1.2. Za javno ponudbo
vrednostnih papirjev
- za javno ponudbo
vrednostnih papirjev bank
in podjetij
- za javno ponudbo delnic po
ZLPP
- za nadaljnjo javno prodajo
vrednostnih papirjev

1995

1996

1997

1998

skupaj od
1994-1999

•
•
• •
15

19

11

8

13

66

18

59

43

5

0

125

2

0

2

7

0

11

0

0

0

0

2

2

175

57

33

18

51

334

0

0

15

8

-10

33

63

10

0

5

4

82

- Ljubljanska borza,d. d.

8

3

3

5

2

21

- KDD, d d.

0

3

1

1

2

7

- javna ponudba vredn. pap.

0

21

49

12

0

82

- BPD

4

31

12

11

18

76

- banke

0

14

6

1

2

23

- DZU, ki upravljajo PID

0

2

1

1

8

12

- DZU. ki upravljajo VS

0

13

20

0

3

46

- prevzemi

0

0

0

0

1

1

- Ljubljanska borza, d. d

0

0

0

0

1

1

- KDD, d d

0

0

1

0

0

1

1.3. Za obvezne javne
ponudbe za odkup po ZPRE
1.4. Izdaja dovoljenj borznim
posrednikom in članom
uprav DZU
- borznim posrednikom
- izdaja dovoljenj borznim
posrednikom za dodatne
posle
- članom uprav DZU
1.5. Soglasja Agencije k
aktom Ljubljanske
borze in KDD

2. NADZORI
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Priloga 3
SEZNAM PODZAKONSKIH AKTOV, KI JIH JE IZDALA
AGENCIJA V LETIH 1994 - 1998

Agencija je od ustanovitve izdala 32 podzakonskih aktov na podlagi določb ZTVP,
ZISDU in ZPRE ter sprejela 28 njihovih dopolnitev oziroma sprememb. V prvem letu
delovanja je sprejela 15 novih podzakonskih aktov (ter 4 spremembe in dopolnitve),
ki so zagotovili pravno podlago za urejanje, kontrolo in razvoj trga vrednostnih
papirjev v Republiki Sloveniji in s tem določili podrobnejše izvajanje nalog Agencije.
V letu 1995 je sprejela 4 nove podzakonske akte in spremenila oziroma dopolnila 6 že
izdanih podzakonskih predpisov. Leta 1996 je sprejela 5 novih podzakonskih aktov,
pri 4 že izdanih podzakonskih predpisih pa je sprejela spremembe oziroma
dopolnitve. Z Začetkom veljavnosti ZPRE leta 1997 je na njegovi podlagi sprejela 3
nove podzakonske akte in dopolnitev že izdanega podzakonskega predpisa ter še 5
drugih novih podzakonskih aktov oziroma sprejela 7 sprememb in dopolnitev še
drugih že izdanih podzakonskih predpisov. V letu 1998 je sprejela spremembe
oziroma dopolnitve 6 že izdanih podzakonskih aktov

A. Na podlagi določb ZTVP je Agencija izdala naslednje podzakonske predpise:

•

Pravilnik o pogojih za opravljanje poslov borzno posredniških družb (Uradni list
RS, št. 17/94, 77/94, 64/95 - spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo),

•

Sklep o vsebini in načinu vodenja knjige naročil (Uradni list RS, št. 17/94, 75/96), ki je
prenehal veljati z uveljavitvijo
Sklepa o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 23/97,
32/97 - popravek, 42/97, 2/98),

•

•

Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov
in članov uprav družb za upravljanje (Uradni list RS, št. 17/94, 20/94 - popravek,
51/94 - popravki, 71/94, 64/95 - spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo,
68/96 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 82/98),

•

Tarifa o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj,
soglasij in drugih zadevah (v soglasju z Vlado Republike Slovenije) (Uradni list
RS, št. 19/94, 68/96 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 39/97,
65/97),
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•
•
•
•

•

Sklep o vsebini prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v kotacijo na borzi (Uradni
list RS. št. 23/94. 75/94).
Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo dolžniških vrednostnih papirjev (Uradni list
RS. št. 23/94).
Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic (Uradni list RS. št. 23/94).
Skep o vsebini prospekta za javno ponudbo.kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev
(Uradni list RS. št. 23/94) - vsi štirje prej navedeni sklepi so prenehali veljati z
uveljavitvijo
Sklepa o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji,
ki izvajajo, ali so izvedli, javno ponudbo vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št.
37/96, 9/98),

•

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati banke za pridobitev pozitivnega
mnenja k opravljanju poslov z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 50/94,
77/94, 64/95 - spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo),

•

Sklep o obveščanju o poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo osebe, ki imajo
dostop do notranjih informacij, in dostopnosti teh podatkov (Uradni list RS, št.
30/96),

•

Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih borzno posredniških družb
(Uradni list RS, št. 81/97).

B. Na podlagi določb ZISDU je Agencija izdala naslednje podzakonske predpise:

•

Sklep o določitvi vzorca statuta pooblaščene investicijske družbe in pogodbe za
upravljanje (Uradni list RS, št. 19/94),

•

Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic prve emisije investicijske
družbe (Uradni list RS, št. 19/94),

•

Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic naslednje emisije investicijske
družbe (Uradni list RS, št. 19/94),

•

Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic prve emisije pooblaščene
investicijske družbe (Uradni list RS, št. 19/94),

•

Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic naslednje emisije pooblaščene
investicijske družbe (Uradni list RS, št. 19/94),

•

Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo investicijskih kuponov vzajemnega
sklada (Uradni list RS, št. 23/94),

•

Sklep o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
(Uradni list RS, št. 5/95, 23/95,16/96, 91/98),
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•

Metodologija za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in
vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 5/95, 23/95,
16/96),

•

Sklep o vsebini in načinu poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev in obveščanje
javnosti o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 5/95, 23/95), ki je
prenehal veljati z uveljavitvijo
Sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov
(Uradni list RS, št. 16/96, 19/96, - popravek. 3/97, 8/97, 56/97),

•

•

Sklep o določitvi postopka medsebojnega trgovanja pooblaščenih investicijskih
družb, Slovenskega odškodninskega sklada in Kapitalskega sklada pokojninskega
in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/95, 42/97),

•

Sklep o revidiranju poslovanja vzajemnih skladov (Uradni list RS. št. 2/96), kije prenehal
veljati z uveljavitvijo
Sklepa o revidiranju poslovanja vzajemnih skladov (Uradni list RS, št. 3/97,
11/98),

•

•

Sklep o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih skladov, ki jih
lahko upravlja posamezna družba za upravljanje (Uradni list RS, št. 17/96, 31/96,
32/96 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije),

•

Sklep o revidiranju poslovanja investicijskih družb in pooblaščenih investicijskih
družb (Uradni list RS, št. 3/97, 7/97 - popravek, 11/98),

•

Sklep o določitvi pogojev za uvrstitev delnic pooblaščenih investicijskih družb na
organiziran trg (Uradni list RS, št. 17/97, 56/97).
t

C. Na podlagi določb ZPRE je Agencija izdala naslednje podzakonske predpise:

•

Sklep o listinah, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup in
o podrobnejši vsebini prospekta za odkup (Uradni list RS, št 56/97),

•

Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih za objavo obvestil o pomembnejših
poslovnih dogodkih (Uradni list RS, št. 65/97),

•

Sklep o določitvi vzorca pooblastila za glasovanje na skupščini delniške družbe
(Uradni list RS, št. 67/97).
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POROČILO O STANJU NA TRGU VREDNOSTNIH
PAPIRJEV V LETU 1998

Primarni trg seje v letu 1998 razmahnil predvsem na račun javnih ponudb vrednostnih
papirjev s strani Republike Slovenije in Banke Slovenije, ki sta razpisali nominalno
kar za 118,8 milijarde SIT različnih vrednostnih papirjev, kar je več kot 100 %
povečanje glede na leto poprej. Prvič so bile na slovenskem trgu predstavljene
trimesečne zakladne menice, kratkoročni vrednostni papir, ki ga mesečno izdaja
Ministrstvo za finance. Med izdajatelji v nedržavnih sektorjih prevladujejo javne
izdaje bančnih obveznic, pri zbiranju finančnih sredstev podjetij pa primarni trg v
Sloveniji nima pomembne vloge.
Sekundarni trg je v letu 1998 nadaljeval vzpon, ki seje začel že v letu 1997. Na prosti
trg se je uvrstilo 30 delnic pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljevanju tudi
PID), kar omogoča lastnikom delnic teh družb prodajo na organiziranem trgu. Tržna
kapitalizacija seje na dan 31.12.1998 v primerjavi z 31.12.1997 povečala za 57%,
promet pa se je v letu 1998 v primerjavi z letom 1997 povečal za 60%. Tako tržna
kapitalizacija kot promet na organiziranem trgu sta v 1998 dosegla rekordne vrednosti.
Rast prometa je bila podprta predvsem s krepitvijo aktivnosti domačih investitorjev.
Aktivnost tujih investitorjev je bila v letu 1998 manj izrazita kot v drugem polletju
1997 Pomemben razlog za znižanje aktivnosti tujcev so verjetno tudi krize v številnih
azijskih državah in v Rusiji, ki so pretresle tudi druge finančne trge. Tudi slovenski
borzni indeks SBI je ob izbruhu finančnih kriz močno upadel, toliko bolj, ker je pred
tem hitro naraščal in dosegal rekordne vrednosti. Kljub temu je, v nasprotju z indeksi
vseh drugih držav na prehodu, SBI v letu 1998 porasel, in sicer nominalno za 21%,
tako daje v 1998 dosegel rekordne vrednosti.
Skladno s pozitivnimi gibanji na trgu so se v letu 1998 povečevale tudi naložbe v
vrednostne papirje prek pooblaščenih udeležencev - to velja tako za lastne naložbe
pooblaščenih udeležencev kot za njihove stranke na upravljanju in posredovanju.
Skupno so naložbe v vrednostne papirje prek pooblaščenih udeležencev v letu 1998
porasle za slabih 88% in so na dan 31.12.1998 znašale 538,6 milijarde SIT. Glede na
stanje naložb 1.1.1995 so naložbe vrednostno porasle v štirih letih za več kot
sedemkrat, še nekoliko bolj pa seje povečalo število strank. Takšna rast kaže na vse
večji pomen sekundarnega kapitalskega trga v slovenskem finančnem okolju,
pomemben dejavnik te tendence pa je tudi proces lastninjenja.
V letu 1998 so številne družbe za upravljanje (v nadaljevanju tudi DZU) združile PID,
kijih upravljajo, nato pa jih razdružile in oblikovale PID, ki imajo v aktivi finančno in
realno premoženje, in PID, ki imajo v aktivi pretežno certifikate. Tako je bilo na
31.12.1998 skupaj 46 PID, leto poprej pa še 60. Številne družbe za upravljanje so se
odločile za uvrstitev delnic PID na organiziran trg; med drugim so se na trg uvrstile
vse tiste PID, ki so po procesu preoblikovanja v okviru iste DZU ostale brez
lastninskih certifikatov v svoji aktivi. Skupno premoženje PID se je s 526,2 milijarde
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SIT na dan 31.12.1997 povečalo na 593,2 milijard SIT na dan 31.12.1998. Delež
lastninskih certifikatov v premoženju se je zmanjšal s 56,6% dne 31.12.1997 na 52,3%
dne 31.12.1998, kar je še vedno več kot polovica celotnega premoženja PID V letu
1998 je skupno 15 vzajemnih skladov povečalo vrednost premoženja kar za 59%, in
sicer na 4,5 milijard SIT. Vzrok povečanja premoženja je tako povečanje števila
vlagateljev za 41,6%, to je na 5.481 konec 1998, kot dosežena donosnost vzajemnih
skladov, ki se je gibala med 5,5% in 31,5%, tehtano povprečje donosnosti pa je bilo
21,9%.

1. JAVNE PONUDBE VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Javne ponudbe vrednostnih papirjev po vsebini razdelimo na:
-

-

javne ponudbe vrednostnih papirjev ob primarni izdaji (primarni trg),
nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev, ki so bili izdani brez javne ponudbe
vnaprej znanim investitorjem,
javne prodaje delnic pooblaščenih investicijskih družb

Javno ponujeni vrednostni papirji so tisti, za katere je izdajatelj izvedel postopek javne
ponudbe - za izdajo je pridobil dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju Agencija), objavil prospekt za javno ponudbo, vrednostne papirje pa je
bilo mogoče vplačati pri bankah ali borzno posredniških družbah. Brez dovoljenja
Agencije lahko javno ponudbo izvedeta Republika Slovenija in Banka Slovenije, ki
morata o tem Agencijo le obvestiti.

1.1. JAVNE PONUDBE VREDNOSTNIH PAPIRJEV OB IZDAJI (JAVNI
PRIMARNI TRG)

Na primarnem trgu vrednostnih papirjev izdajatelji, ki želijo pridobiti določena
finančna sredstva, izdajo in prodajo vrednostne papirje subjektom, ki finančna
sredstva imajo. Novo oblikovanje določenega vrednostnega papirja, njegovo izdajanje
in plasiranje na trg oz. prvo prodajo imenujemo primarna izdaja, trg, na katerem se
transakcija dogaja, pa primarni trg vrednostnih papirjev.
Leta 1998 je bilo na primarnem trgu pet javnih ponudb vrednostnih papirjev, od tega
treh bančnih obveznic, ena javna ponudba delnic nefinančnega podjetja in javna
ponudba obveznic Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Vse javrre ponudbe,
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zaključene v letu 1998, so bile 100% uspešne, vsi vrednostni papirji pa so bili v celoti
vpisani in vplačani.
Tabela 1: Javne ponudbe vrednostnih papirjev (VP) ob izdaji v letu 1998
izdajatelj VP

vrsta VP

STANOVANJSKI SKLAD
Republike Slovenije
NOVA KREDITNA BANKA
MARIBOR, d. d.

obveznica na ime

2.000.000.000 SIT

obveznica na ime

15.000.000 DEM

3.

BANKA VIP A. d. d.

obveznica na ime

2.000.000 ECU

4.

KOŠAKI TMI, d. d.

delnice na ime

66.360.000 SIT

5.

ABANKA, d. d.

obveznica na ime

7.000.000 ECU

zap.
št.
1.
2.

nominalna vrednost emisije

5.146.167.500 SIT
SKUPAJ
Opomba: Vrednostni papiiji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izdaje dovoljenja za javno ponudbo.
Vir: Agencija

Tabela 2: Javni primarni trg v letih 1994-1998 (nominalna vrednost v mio SIT)

bančni VP
VP drugih izdajateljev
izdaja delnic
izdaje dolžniških
izdaja delnic
izdaje dolžniških
VP
VP
nom.
nom.
leto
št.
št.
št.
nom.
nom.
skupaj
št.
vred.
vred.
vred.
vred.
1994
5.600
5
3.480
6
0
0
13.080
1
4.000
7
1995
5
632
4.509
6.217
3
373
2
703
1996
865
8
7.809
2
1
314
1
724
9.712
1997
0
0
5
8.163
2
9.487
324
1
1.000
1998
0
0
3
3.080
1
66
1
2.000
5.146
7.097
Skupaj
13
28
27.041
7
1.077
6
8.427
43.642
Opomba: Vrednostni papirji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izdaje dovoljenja za javtio ponudbo
Vir: Agencija
Poleg izdajateljev, ki za javno ponudbo vrednostnih papirjev potrebujejo dovoljenje
Agencije, sta vrednostne papirje javno ponudili še Republika Slovenija in Banka
Slovenije, ki za to ne potrebujeta dovoljenja.
Leta 1998 so bile izvedene štiri javne ponudbe vrednostnih papirjev Banke Slovenije
Republika Slovenija je izvedla štiri javne ponudbe obveznic in osem dražb za zbiranje
ponudb za nakup trimesečnih zakladnih menic.
Tabela 3: Javne ponudbe vrednostnih papirjev Banke Slovenije in Republike
Slovenije v letu 1998
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izdaja
nom. vred. udaje datum izdaje
(SIT)
št.
kratkoročni vrednostni papirji
20.03.1998
10
10.000.000.000
dvodelni blagajniški zapisi
Banka Slovenije
01.06.1998
30.000.000.000
9
blag. zap. z nakupnim bonom
Banka Slovenije
31.08.1998
10.000.000.000
11
dvodelni blagajniški zapisi
Banka Slovenije
10
30.000.000.000
01.12.1998
blag. zap. z nakupnim bonom
Banka Slovenije
80.000.000.000
skupaj BS
2.000.100.000
26.05.1998
TZM1
trimesečne zakladne menice
Republika Slovenija
23.06.1998
2.000.100.000
TZM2
28.07.1998
TZM3
2.000.700.000
TZM4
25.08.1998
2.501.100.000
22.09.1998
TZM5
3.000.200.000
27.10.1998
TZM6
3.000.000.000
24.11.1998
TZM7
2.500.200.000
22.12.1998
TZM8
2.500.900.000
19.503.300.000
skupaj RS
99.503.300.000
skupaj RS in BS
dolgoročni vrednostni papir i
05.01.1998
9
6.124.500.000
obveznice
Republika Slovenija
9
26.02.1998
3.500.000.000
Republika Slovenija obveznice
29.05.1998
12
3.032.000.000
Republika Slovenija obveznice
12
6.600.810.000
15.10.1998
Republika Slovenija obveznice
19.257.310.000
skupaj RS
38.514.620.000
SKUPAJ
Opombe: Navedene so razpisane nominalne vrednosti posameznih izdaj vrednostnih papirjev.
Vir: Agencija
izdajatelj

vrednostni papir

1.2. NADALJNJE JAVNE PRODAJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Če so ob izdaji vrednostne papirje kupili (dobili) vnaprej znani investitorji, in javna
ponudba ni bila opravljena, mora izdajatelj za nadaljnjo javno prodajo vrednostnih
papirjev pridobiti dovoljenje Agencije. Šele po njegovi pridobitvi se lahko prične
trgovati na organiziranem trgu s takšnimi vrednostnimi papirji. Leta 1998 je Agencija
izdala 8 takšnih dovoljenj.
Tabela 4: Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev (VP) v letu 1998
zap.
Št.
1.
2.
3.
4
zap.
št.
5.

izdajatelj VP

vrsta VP/ apoeni

FACTOR BANKA. d. d.
Ljubljana
KMEČKA DZU. d. d.
Ljubljana
COMET. d. d.
Zreče
DELO. d. d.
Ljubljana
izdajatelj VP

obveznica na ime

420.000.000 SIT

redna delnica na ime

200.000.000 SIT

redna delnica na ime

1.700.688.000 SIT

redna delnica na ime

667.646.000 SIT

MERKUR, d. d.

redna delnica na ime
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Kranj
840.050.000 SIT
redna delnica na ime
TEHNOUNION, d. d.
Ljubljana
3.000.000 USD
obveznica na ime
BANKA KOPER, d. d.
7.
Koper
704.040.000 SIT
redna delnica na ime
8.
OLJARICA, d. d.
Kranj
14.139.471.000 SIT
SKUPAJ
Opomba: Vrednostni papiiji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju BS na
dan izdaje dovoljenja za nadaljnjo javno prodajo.

6.

Vir: Agencija
*
Tabela 5: Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev (VP) v letih 1994-1998
(nominalna vrednost v mio SIT)
VP drugih izda jatel jev
bančni VP
izdaja delnic
izdaje dolžniških
izdaje dolžniških
izdaja delnic
VP
VP
nom.
skupaj
nom.
nom.
nom.
št.
št.
št
št.
leto
vred.
vred.
vred.
vred.
4.59L
0
0
0
2
4.591
0
0
0
1994
0
0
0
0
0
0
0
0
1995
0
3.638
0
0
3.096
0
1
542
1
1996
0
11.580
2.079
1.828
4
7.655
2
1
1997
0
0
0
14.139
901
6
13.238
0
0
2
1998
0
3.271
33.948
5.175
5
12 25.484
2
0
0
skupaj
Opomba: Vrednostni papiiji. nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izdaje dovoljenja za javno ponudbo.
Vir: Agencija

1.3. JAVNE PRODAJE DELNIC POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB

V letu 1998 je Agencija izdala tri dovoljenja za javno ponudbo delnic pooblaščenih
investicijskih družb (PID) v skupni nominalni vrednosti 7,9 milijard. SIT. Vsa
dovoljenja so bila izdana za povečanje osnovnega kapitala PID z naslednjimi izdajami
delnic.

1.4. NEJAVNI PRIMARNI TRG

Leta 1998 je bilo izvedenih osem nejavnih ponudb vrednostnih papirjev. Za izvedbo
primarne nejavne prodaje vrednostnih papirjev ni treba izpeljati postopka javne
ponudbe, zato tudi ni treba pridobiti dovoljenja Agencije. S tako izdanimi
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vrednostnimi papirji ni dovoljeno trgovati na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Podatke o značilnostih nejavnih izdaj izdajatelji posredujejo Agenciji.
Primere, v katerih za prvo javno prodajo ni treba dati javne ponudbe oz. ni treba
pridobiti dovoljenja Agencije, določa 5. člen Zakona o trgu vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju tudi ZTVP).
V sedmih primerih so nejavno izdajo vrednostnih papirjev izvedla nefinančna
podjetja, v enem primeru pa banka.
Skupna nominalna vrednost treh nejavnih izdaj delnic je znašala 590 mio SIT.
Razlogi za izdajo delnic so bili povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki.
Izvedenih pa je bilo tudi 5 nejavnih ponudb obveznic. Skupna nominalna vrednost 4
izdaj, nominiranih v SIT, je znašala 800 milojonov SIT, izdaja nominirana v USD, pa
je znašala 3 milijone USD.
Tabela 6: Zbirni pregled primarnega trga od 1994 do 1998
leto
bančni VP

delnice
dolžniški VP

javna
ponudba

nebančni VP delnice
dolžniški VP
bančni VP

dolžniški VP

nadaljnja
javna

delnice

nebančni VP delnice
dolžniški VP

prodaja
RS

kratkoročni VP
dolgoročni VP

RS/BS
BS

kratkoročni VP
dolgoročni VP

število
nom. vr.
število
noin. vr.
število
nom. vr.
število
nom. vr.
število
nom. vr.
število
nom. vr.
število
nom. vr.
število
nom. vr:
število
nom. vr.
število
noin. vr.
število
nom. vr.
število
nom. vr.

skupaj

1994
1995 1996 1997
6
5
2
0
5.600
865
0
632
5
7
8
5
3.480 4.509 7.809 8.163
0
2
3
1
0
373
314
324
1
2
1
1
4.000
724 1.000
703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
542 1.828
2
0
0
4
4.591
0 7.655
0
0
0
1
1
0
0 3.096 2.079
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
0
2
465 145.540
0 10.000
4
2
5
3
16.000 36.000 45.000 35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
187.757
66.049
34.136
58.350

1998 skupaj
13
0
0 7.097
28
3
3.080 27.041
1
7
66 1.077
6
1
2.000 8.427
0
0
0
0
5
'
2
901 3.271
6
12
13.238 25.484
0
2
0 5.175
8
8
19.503 19.503
26
4
19.257 175.262
4
18
80.000 212.000
0
0
0
0
138.045 484.337

Vir: Agencija
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2. SEKUNDARNI
DRUŽB

TRG

VREDNOSTNIH

PAPIRJEV

JAVNIH

V letu 1998 seje število vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu, povečalo za 44, in sicer s 129 vrednostnih papirjev na dan 31.12.1997 na 173
papirjev na dan 31.12.1998. Skupno je bilo 31.12.1998 na borzni trg uvrščenih 67
vrednostnih papirjev, od tega 29 delnic in 38 obveznic, skupno 44 izdajateljev. Na
prostem trgu seje trgovalo s 106 dolgoročnimi vrednostnimi papirji. Konec leta 1998
je bilo na prostem trgu 93 delnic, med njimi 30 delnic pooblaščenih investicijskih
družb, in 13 obveznic, skupno 102 izdajateljev. Dodatno se je na prostem trgu
trgovalo s 14 kratkoročnimi vrednostnimi papirji, med njimi z dvema izvedenima
instrumentoma, nakupnima bonoma. Novost v letu 1998 je uvrstitev pooblaščenih
investicijskih družb na poseben segment prostega trga.
Borzni indeks SB1 seje s 1.405 točk na dan 31.12.1997 povečal na 1.706 točk na dan
31.12.1998, to je nominalno za 21,4%. Povečanje borznega indeksa, pa tudi uvrstitev
novih delnic na organiziran trg, sta povzročila znatno rast tržne kapitalizacije. Taje na
dan 31.12.1998 znašala 628 milijard SIT, to pomeni 57% povečanje glede na dan
31.12.1997, koje tržna kapitalizacija znašala 399 milijarde SIT. Kapitalizacija vseh
delnic je na dan 31.12.1998 znašala 483 milijard SIT, ne upoštevaje delnice PID,
katerih kapitalizacija je znašala 82 milijard SIT. Kapitalizacija obveznic je na dan
31.12.1998 znašala 145 milijard SIT. V obdobju od 31.12.1994 do 31.12.1998 je tržna
kapitalizacija (brez delnic PID) porasla za več kot devetkrat. Najhitreje je naraščala v
letu 1997, in sicer kar za 125%.
Rast prometa je v letu 1998 prvič prehitela rast tržne kapitalizacije. Promet na
organiziranem trguje v letu 1998 presegel vrednost 173 milijarde SIT, kar je 60% več,
kot je znašal leto poprej. Od skupnega prometa v letu 1998 je bilo skoraj 134 milijard
SIT prometa z delnicami, 10 milijard SIT z delnicami PID, 22 milijard SIT z
obveznicami in slabih 8 milijard SIT s kratkoročnimi vrednostnimi papirji.
Povečevanje prometa je značilno za leti 1997 in 1998. Promet se povečuje zaradi vse
večje konkurenčnosti naložb na trgu vrednostnih papirjev, zaradi zniževanja
donosnosti alternativnih naložb (bančnih vlog), konca procesa lastninjenja in
povečanja zaupanja domačih vlagateljev v trg.
Pomen sekundarnega kapitalskega trga v sklopu narodnega gospodarstva nam kaže
tudi kazalec deleža tržne kapitalizacije na zadnji dan leta v bruto domačem proizvodu
istega leta. Ta delež je od leta 1994 do 31.12.1998 narasel s 3,6% na 19,3%.
V letu 1998 prvič opažamo rahel porast tržnosti obveznic - z 0,14 na 0,15. Tržnost kot
količnik med letnim prometom na trgu in tržno kapitalizacijo na zadnji dan obdobja je
za delnice, brez delnic PID, v letu 1998 znašala 0,28. Ob dodatnem upoštevanju delnic
PID v kapitalizaciji in prometu je znašala tržnost za delnice 0,25.
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Tabela 7: Osnovni podatki o organiziranem trgu
3142.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998
67
110
178
399
628
tržna kapitalizacija (mrd SIT)
13,7
3.6
5
6.9
delež tržne kapitalizacije v BDP (%)
" *
19,3
1.397
1.449
SBI
1.183
1.405
1.706
31
49
82
število vrednostnih papirjev
129
173
19
27
52
85
delnice
122
0
0
0
0
od tega pooblaščene investicijske družbe
30
12
22
30
44
51
obveznice
113
88
87
108
173
promet (mrd SIT)*
4
3,4
3,7
5,3
delež prometa v BDP (%)
6,1
2.48
1,12
0,54
0,28
0,28
tržnost delnic **
0,72
tržnost obveznic **
0,33
0,25
0,14
0,15
Opombe: ""Promet od 1.1. do 31.12. vsakega posameznega leta.
** Tržnost izračunavamo kot razmeije med letnim prometom in tržno kapitalizacijo na zadnji
dan obdobja; pri tržnosti delnic v prometu in kapitalizaciji niso upoštevane delnice investicijskih družb.
•

Vir: Ljubljanska borza. d. d.

2.1.

TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA ORGANIZIRANIH
TRGIH V LETU 1998

2.1.1. Uvrščanje vrednostnih papirjev na organizirani trg

V letu 1998 seje število vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu, povečalo za 44. Na organizirani trg je bilo uvrščenih skupno 44 delnic
slovenskih podjetij iz lastninskega preoblikovanja, od tega 30 delnic pooblaščenih
investicijskih družb (PID)

•

Med drugimi PID so se na prosti trg uvrstile tudi največje, kot na primer Triglav
steber I, NFD 1, Infond Zlat. Na prosti trg se je uvrstilo več znanih slovenskih
podjetij, med njimi Fructal, Cinkarna, Color, Intertrade ITS in Gorenje ter ena delnica,
ki ni privatizacijskega izvora, in sicer delnica Kmečke družbe za upravljanje. Delnice
Interevrope, Merkurja, Chema in Tehnouniona so se uvrstile v kotacijo A. Posamezni
vrednostni papirji so bili tudi premeščeni med kotacijami. V kotacijo A so bile s
prostega trga premeščene delnice Emone Obale, iz kotacije B pa delnice Etola.
Umaknjene so bile redne in prednostne delnice Rogaške ZHT in UBK banke,
prednostne delnice Dolenjske banke, redne delnice Hmezad banke, prinosniške
delnice RTC Krvavec, ki so se priključile rednim delnicam, ter delnice Leka serije C,
ki so bile priključene seriji A. Prednostne in redne delnice Hipotekarne banke Brežice
so bile umaknjene iz kotacije B na prosti trg.
Od obveznic so bile na organizirani trg uvrščene naslednje obveznice: izdajatelja Nike
IR, Krekove banke druge izdaje, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije druge
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izdaje, nove KBM prve izdaje in obveznice Republike Slovenije četrte in devete
izdaje v kotacijo A. Dodatno so se na prosti trg uvrstile obveznice Factor banke druge
izdaje in Banke Koper druge izdaje. V kotacijo A je bila iz kotacije B premeščena tudi
obveznica Factor banke prve izdaje. Poleg treh obveznic, ki so v celoti dospele, je bila
zaradi začetka postopka likvidacije izdajatelja z organiziranega trga umaknjena
obveznica Hipotekarne banke Brežice.
V tem obdobju je bilo tudi 34 razširitev kotacij, velika večina zaradi priključitve
delnic serij B in C k prosto prenosljivim delnicam serije G. Na organizirani trg je bilo
skupaj uvrščenih 56 novih vrednostnih papirjev, umaknjeno pa je bilo 12 obstoječih
papirjev. Poleg tega je bilo med ravnmi kotacije premeščeno 7 vrednostnih papirjev.
Med novimi vrednostnimi papirji na organiziranem trgu je 30 delnic pooblaščenih
investicijskih družb, ki so se vse uvrstile v poseben segment prostega trga.
Tabela 8: Novi vrednostni papirji na organiziranem trgu v letu 1998
Delnice
borzna kotacija A
borzna kotacija B
prosti trg
od tega investicijske družbe
Skupaj
Vir: Ljubljanska borza, d. d.

Obveznice Skupaj
6
10
4
0
3
3
41
2
43
30
30
45
11
56

Število vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi se od 1994 hitro povečuje, in sicer
tako število delnic kot obveznic, seveda pa število delnic mnogo hitreje, zaradi
odločilnega vpliva procesa lastninjenja. Iz tabele 7 je razvidno, da seje skupno število
delnic, z delnicami investicijskih družb vred. od leta 1994 do 1998 povzpelo z 19 na
122 oziroma za več kot šestkrat, število obveznic pa z 12 na 51 oziroma za več kot
štirikrat. Skupno seje število dolgoročnih vrednostnih papirjev povečalo z 31 na 173.

2.1.2. Struktura in obseg prometa z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu

Na dan 31.12.1998 je bilo skupaj 42 pooblaščenih udeležencev za opravljanje poslov z
vrednostnimi papirji, od tega 10 bank. Med njimi je bilo 39, od tega 10 bank. članov
Ljubljanske borze. d. d. Pooblaščeni udeleženci so navedeni v prilogi 1.
Tabela 9: Število pooblaščenih udeležencev od 1994 do 1998
datum
31.12.94
31.12.95
31.12.96
31.12.97
31.12.98
Vir: Agencija
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pooblaščeni udeleženci
14 + 33 začasnih
44
46
43
42

od tega banke
8+8 začasnih
14
14
12
10
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Promet z vrednostnimi papirji, ki so ga pooblaščeni udeleženci ustvarili na
organiziranem trgu, je v letu 1998 glede na leto 1997 porasel kar za 60%, in sicer s
108 mrd SIT na 173 mrd SIT. Posebno razveseljivo je, da se promet povečuje
predvsem zaradi vse širšega kroga domačih investitorjev in da ima podlago v močno
povečani izbiri delnic olastninjenih podjetij. Promet se je sicer na Ljubljanski borzi
povečal že v 1997, in sicer za 24% glede na leto poprej. Leto 1997 je očitno pomenilo
preobrat v razvoju trgovanja na organiziranem trgu, saj je pred tem promet stagniral
po močnem upadu v letu 1995, do leta 1997 pa je bila tudi likvidnost osredotočena na
omejeno število papirjev, katerih izbira je bila nezadostna za oblikovanje
kakovostnega razpršenega portfelja. Promet leta 1998 je bil 54% večji, kot leta 1994.
V sestavi prometa je opaziti tendenco spreminjanja v korist delnic. V strukturi
prometa v letu 1998 prevladujejo delnice s 77% deležem oziroma 83% deležem, če
prištejemo še delež trgovanja z delnicami investicijskih družb. Sledijo obveznice s
13% deležem ter kratkoročni vrednostni papirji s 4% deležem. Prevladujoč delež
prometa z delnicami v skupnem prometuje značilen za obdobje po letu 1995, ko seje
začela povečevati izbira delnic, promet z obveznicami, še zlasti s kratkoročnimi
papirji, pa je upadel, k čemur so pripomogla stabilnejša gibanja tečaja nemške marke,
umiritev inflacije in tudi zniževanje realnih obrestnih mer. Pri večji stabilnosti tečajev
so postali transakcijski stroški trgovanja z dolžniškimi instrumenti razmeroma visoki,
časovni horizont investitorjev pa seje seveda podaljšal.
V letu 1998 je bilo sklenjenih 237.604 poslov, kar 69% več kot leto poprej. Število
sklenjenih poslov narašča hitreje od naraščanja prometa, kar pomeni, da likvidnost
trga postaja bolj razpršena v širino in da se vse več poslov sklepa med malimi
investitorji, kar je spet pretežno posledica procesa lastninjenja in prodaj malih
delničarjev. Slednji so zlasti pomembni v segmentu investicijskih družb. Število
poslov z delnicami PID ima skoraj 37% delež v skupnem številu poslov, čeprav
vrednost prometa z delnicami PID znaša le slabih 6% v skupnem prometu. Nadaljnjih
60% poslov so posli z drugimi delnicami, preostanek pa se porazdeli med obveznice
(2%) in kratkoročne vrednostne papirje (1% poslov). V povprečju je bilo na trgovalni
dan sklenjenih 943 poslov s povprečno vrednostjo 729.680 SIT, leta 1997 pa
povprečno 564 poslov po 771.594 SIT. Povprečna vrednost posla se je znižala prav
zaradi pomembnega vpliva poslov z delnicami PID.
Tabela

10:

leto
1994
1995
1996
1997
1998

Obseg in sestava prometa z vrednostnimi
organiziranem trgu od 1994 do 1998

delnice

obseg
delnice PID

prometa
obveznice

53.4
45.2
67.1
87.6
133.8

0.0
0.0
0.0
0.0
10.0

33.0
22.7
13.2
11.5
22.1

dolgoročni
VP
86.4
67.9
80.3
99.1
165.0

(v mrd SIT)
kratkoročni
VP
26.5
20.1
6.7
9.2
7.5

skupaj
112.8
88.1
87.0
108.3
173.4

papirji (VP)

na

sestava prometa
(v %)
delnice delnice PID obveznice kratkoročni
VP
23.49
29.26
47.34
0.00
25.77
22.81
0.00
51.31
15.17
7.70
0.00
77.13
8.49
0.00
10.62
80.89
4.90
12.75
5.25
77.16

Vir: Ljubljanska borza, d. d.
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V letu 1995 je Ljubljanska borza poleg dotedanjega borznega trga, kotacij A in B,
oblikovala še prosti trg, in sicer za vse tiste vrednostne papirje, ki so izdani,
neomejeno prenosljivi in javno ponujeni. Prosti trg je pomemben predvsem zato, ker
omogoča pregledno in organizirano trgovanje z delnicami javne družbe že na zahtevo
imetnika delnice. Zaradi premestitve pomembnejših izdajateljev v kotacijo A pa
promet na prostem trgu izgublja delež v skupnem prometu, kljub nenehnemu
povečevanju števila vrednostnih papirjev. Ta tendenca je bila značilna tudi za leto
1998 Segmenti prostega trga so poleg standardnih rednih in prednostnih delnic ter
obveznic še kratkoročni vrednostni papirji in investicijske družbe.
Tabela 11: Promet na organiziranem trgu po trgih in tržnih segmentih od 1995
do 1998

1995 kotaciji A in B
odprti trg C
skupaj
1996 kotaciji A in B
odprti trg C
skupaj
1997 kotaciji A in B
odprti trg C
skupaj
1998 kotaciji A in B
prosti trg
skupaj

obseg prometa
(mrd SIT)
sestava prometa
(v %)
delnice delnice PID obveznice kratk. v. p. skupaj delnice delnice PID obveznice kratk. v. p.
40.4
0.0
21.3
0.0 61,7 89,4
93.4
0,0
0.0
0.0
4.8
1,5
20,1 26,4 10,6
6.6
100.0
0,0
0.0
45,2
22,8
20.1 88.1 100,0
0.0
100.0
100,0
11.7
53,0
0,0
0,0 64,7 79,0
88.6
0.0
0,0
14.1
0,0
1.5
6.7 22,3 21.0
100.0
0,0
11.4
67,1
0.0
13.2
6,7 '87,0 100.0
100.0
0,0
100,0
53,6
0,0
9.4
0,0 63,0 61,2
0,0
0.0
81,7
0.0
34,0
2.1
9,2 45.3 38,8
100,0
0,0
18.3
0,0
87,6
11,5
9,2 108,3 100,0
100,0
100,0
0,0
116.4
0,0
19,0
0.0 135,4 87,0
0.0
86.0
0.0
17.4
10.0
3,1
7,5 38,1
14,0
100.0
13,0
100,0
10.0
133.8
22.1
7,5 173,4 100,0
100,0
100.0
100,0

Vir: Ljubljanska borza, d. d.
Iz slike 1 je razvidno, da so v letu 1998 po skupnem prometu izstopali meseci marec,
julij, avgust, november in december. Decembra se je zlasti razmahnil promet z
obveznicami, deloma zaradi krepitve tečaja nemške marke, deloma pa zaradi davčnih
učinkov. Decembra je bilo ustvarjenega skoraj 39% celotnega letnega prometa z
obveznicami, pa tudi 33% prometa z delnicami PID in 17% letnega prometa s
preostalimi delnicami. Po nizkem prometu sta izstopala januar in maj. Poleg tujih so
na borznem trgu postali aktivnejši tudi domači investitorji. Delno je na to vplivalo
nadaljnje zniževanje pasivnih bančnih obrestnih mer v letu 1998.
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Slika 1: Struktura prometa na organiziranem trgu v letu 1998

Vir: Ljubljanska borza. d. d.
Vpliv aktivnosti tujih investitorjev na slovenski organizirani trg vrednostnih papirjev
je prvič močno prišel do izraza v letu 1997. Po hitri rasti prometa in tečajev, ki jo je v
januarju in delu februarja povzročilo povpraševanje tujih investitorjev, je po uvedbi
sistema skrbniških računov, ki je pomembno znižal donose portfeljskih naložb, krajših
od sedem let, sledil močan padec tečajev in zamrtje prometa. Po ublažitvi ukrepov v
juniju se je promet povečal in tečaji so porasli. V letu 1998 je bil vpliv tujcev znatno
manjši. Tuji investitorji v letu 1998 niso pokazali posebne aktivnosti ne pri nakupih ne
pri prodajah, vodilno vlogo pa je prevzelo povpraševanje domačih investitorjev.
Največji porast lastniškega deleža tujcev je v letu 1997 opazen pri delnicah SKB
banke in BTC, d. d., pri obeh zaradi izpeljanega programa GDR (Global Depository
Receipt), in v Istrabenzu zaradi strateških investitorjev. Tudi delež tujih investitorjev v
Leku in Krki se je močno okrepil, in sicer zaradi portfeljskih naložb. V 1998 se je
pomembneje okrepil delež tujcev edino v Krki, kjer pa delež ostaja pod ravnijo 10%
vseh delnic. Opazneje je delež tujega lastništva upadel v BTC zaradi umika dela
delnic iz programa GDR, nadalje v Kolinski, manj opazno pa tudi v večini drugih
izbranih podjetij, na primer v Leku, Termah Čatež in Mercatorju. Največje deleže so
med izbranimi podjetji na dan 31.12.1998 imeli tuji lastniki v SKB, BTC, Leku,
Tovarni sladkorja Ormož, Drogi in Istrabenzu. V tabeli 12 so prikazani podatki o
deležu lastništva tujcev na začetku leta 1997, ob koncu leta 1997 in ob koncu 1998.

poročevalec, št. 62

56

5. avgust 1999

Tabela 12: Lastništvo tujcev v izbranih podjetjih 1.1.1997, 31.12.1997 in
31.12.1998 (delež v %)
PODJETJE

1.1.1997

28.91
SKB BANKA
0.75
BTC
17.19
LEK
26.86
TS ORMOŽ
23,03
DROGA
1.56
ISTRABENZ
13.96
TERME ČATEŽ
10,25
KOLINSKA
0.65
KRKA*
3,08
PS MERCATOR
0.17
PETROL
GORENJE**
0,28
RADENSKA
0.44
LUKA KOPER
Opomba:* Krka je v KDD od 6.1.1997.
**Gorenje je v KDD od 27.5.1998.

31.12.1997

31.12.1998

48.99
43.81
27.90
26.89
22.91
16.71
12.02
14.93
5,69
3.65
1.60
0,84
0,57

48.99
32.34
24,29
29,67
23,62
16,60
8.40
6,51
8,19
2,28
1,75
0,84
0,28
0,05

Vir: Klirinško depotna družba, d. d.

2.1.3. Poslovanje s svežnji

V avgustu 1997 je bilo na Ljubljanski borzi uvedeno poslovanje s svežnji vrednostnih
papirjev. To omogoča članom borze sklepanje poslov z vrednostnimi papirji tudi izven
borznega informacijskega sistema, če vrednost posla presega znesek, ki "ga določi
borza. Tudi v tem primeru mora borzno posredniška družba, ki je sklenila posel, tega
prijaviti borzi. Pravila za poslovanje s svežnji omogočajo članom borze sklenitev
velikih poslov izven organiziranega trga, torej izven tečajnih omejitev, ki jih
postavljajo pravila trgovanja na organiziranem trgu. Posli s svežnji se ne upoštevajo
pri izračunu uradnega tečaja vrednostnega papirja. Člani borze lahko kot sveženj
prijavijo posamične posle, katerih vrednost presega 30 milijonov SIT. Borza je v
začetku 1998 sprejela sklep o povišanju minimalne vrednosti za prijavo posla s
svežnjem s 15 milijonov SIT na 30 milijonov SIT.
V letu 1998 so borzni člani prijavili borzi 555 poslov s svežnji v skupni vrednosti 64,9
milijarde SIT, to je 37,4% letnega prometa z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje
na organiziranem trgu. V zadnjih petih mesecih leta 1997, ko so bili uvedeni posli s
svežnji, je bilo s svežnji ustvarjenega za 17,1 milijarde SIT prometa. Posli s svežnji
torej zavzemajo pomemben delež v primerjavi s prometom na organiziranem trgu.
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2.1.4. Borzni indeksi

Vrednost Slovenskega borznega indeksa (SBI) seje od 31.12.1997 do 31.12.1998
povečala s 1.405 na 1.706 točk oziroma za 21,4%. SBI je dosegel najvišjo vrednost
10.8.1998, in sicer 2.027 točk, najhitreje pa je naraščal v marcu, juliju in avgustu, ko
je bil tudi promet na trgu zelo velik. Kljub največjemu prometu v decembru se je SBI
tedaj le počasi krepil po hudem padcu konec avgusta in nadaljnjem zniževanju v
septembru in oktobru. Padec indeksa se ujema z razmerami na mednarodnih finančnih
trgih, ki sta jih povzročili azijska in ruska kriza. V primerjavi z indeksi drugih držav
na prehodu je bil SBI edini, ki je v letu 1998 beležil rast na letni ravni, kar kaže na to,
daje slovenski kapitalski trg razmeroma uspešno prebrodil krizo. Leto 1998 je bilo že
drugo zaporedno uspešno leto za investitorje na Ljubljanski borzi. V letu 1997 je
namreč indeks SBI porasel za 18,8%. Zaradi bistvenega spreminjanja sestave indeksa,
v katerem zadnji dve leti močno prevladujejo delnice olastninjenih uspešnih podjetij,
in spremenjene metodologije izračunavanja indeks SBI ni primerljiv z leti pred 1997.
Gibanje SBI v letu 1998 in gibanje prometa z delnicami po mesecih, brez delnic PID,
je prikazan na sliki 2.
Slika 2: Slovenski borzni indeks v letu 1998

2.100,00
2.000,00
1.900,00
1.800,00 4oa 1.700,00
C/3 1.600,00
1.500,00
1.400,00
1.300,00
1.200,00

25,00

I mesečni promet1

■SBI

Vir: Ljubljanska borza. d. d.

Indeks SBI je bil v letu 1998 revidiran trikrat. Dne 15.1.1998 sta bili iz SBI izključeni
delnici Probanke in Dolenjske banke, obe zaradi premajhnega števila dni trgovanja.
Hkrati so bile v SBI vključene delnice Krke, Aer.odroma in Zdravilišča Moravske
Toplice, tako daje indeks sestavljalo 15 delnic Dne 15.5.1998 so bile v indeks SBI
dodatno vključene delnice Mercatorja, Emone Obale in Intereurope. Dne 15.91998 pa
sta bili v SBI vnovič vključeni redni delnici Probanke. d. d., in Dolenjske banke, d. d.
V SBI je bilo torej na dan 31.12.1998 vključeno skupaj 20 delnic: Leka, Petrola,
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Istrabenza, SKB banke, Luke Koper, BTC, Droge Portorož, Radenske, Kolinske,
Term Čatež, Etola. Kovinotehne, Krke, Aerodroma Ljubljana, Probanke, Dolenjske
banke, Zdravilišča Moravske Toplice, Mercatorja. Emone Obale Koper in Intereurope.
Zaradi sprememb v številu delnic posameznega izdajatelja v borzni kotaciji, predvsem
zaradi pridružitev delnic serije B prosto prenosljivi seriji G pri več izdajateljih, so se
med letom večkrat spremenile uteži in popravni faktorji za posamezne delnice.
Redne delnice morajo za vključitev v SBI izpolnjevati naslednje pogoje: vključitev v
uradno.borzno kotacijo A oziroma B, kapitalizacija v višini najmanj 500 mio SIT,
trgovanje najmanj 80% vseh razpoložljivih trgovalnih dni v zadnjih štirih mesecih,
najmanj dva meseca trgovanja od dneva uvrstitve v borzno kotacijo A oziroma B,
poleg tega pa delež posameznega izdajatelja ne sme presegati 20% kapitalizacije
košare SBI. Revizija indeksa SBI se opravlja trikrat na leto, in sicer 15. januarja, 15.
maja in 15. septembra. Na dan 31.12.1998 so delnice Krke, Leka in Petrola skupaj
predstavljale 55,4%, skupaj z Mercatorjem in Luko Koper pa 68,4% skupne tržne
kapitalizacije delnic, ki tvorijo SBI.
SBI seje do 1. februarja 1997 izračunaval kot navadna aritmetična sredina odstotnih
sprememb enotnih tečajev delnic, vključenih v izračun, glede na vrednost enotnih
tečajev istih delnic v baznem obdobju, pomnoženo s faktorjem 1000. Po novi metodi,
od 3.2.1997, pa se vrednost indeksa računa kot serija tržnih vrednosti izbrane košare
delnic. Sestavni deli košare so kapitalizacije posameznih delnic, izražene v tolarjih,
korigirane s faktorjem, ki zagotavlja primerljivost med obdobji kljub vključevanju in
izključevanju delnic, ki sestavljajo indeks.
Borzni indeks obveznic BIO je v letu 1998 najvišjo vrednost dosegel zadnji dan
trgovanja v obdobju, 30.12.1998, in sicer 108,2 točke. Dne 5.1.1998, prvi dan
trgovanja v letu 1998, je bil BIO vreden 107,3 točke, kar pomeni, da je v izbranem
obdobju indeks BIO porasel za 0,8%. Indeks BIO je v prvih petih mesecih leta
predvsem padal, bržkone zaradi zaostajanja rasti tečaja nemške marke za stopnjo
inflacije, saj so obveznice, ki sestavljajo BIO, nominirane v nemških markah. V juniju
je prišlo do preobrata in rasti indeksa BIO, skladno s povečanjem prometa z
obveznicami in krepitvijo tečaja nemške marke v zadnjem četrtletju 1998. Gibanje
indeksa BIO in mesečnega prometa z obveznicami prikazuje slika 3.
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Slika 3: Borzni indeks obveznic v letu 1998
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Borzni indeks obveznic (BIO) se izračunava kot Laspeyresov indeks trenutnih enotnih
tečajev obveznic, vključenih v BIO, v primerjavi z enotnimi tečaji teh obveznic v
baznem obdobju. Ponder je vrednost prometa s posamezno obveznico v zadnjega pol
leta. V prvem polletju 1998 so indeks BIO sestavljale naslednje obveznice: Banka
Celje 1 izdaje, BTC, Banke Zasavje 2. izdaje, Factor banke 1. izdaje ter Republike
Slovenije 2. Dne 30.6.1998 je bi! indeks revidiran in od 1.7.1998 so ga sestavljale še
obveznice BTC, Factor banke 1. izdaje ter Republike Slovenije 2.
Indeks se revidira dvakrat na leto, 31.12. in 30.6. V zadnji reviziji, 31 12.1998, so iz
indeksa izpadle obveznice Factor banke 1. izdaje, v indeks pa so bile vključene
obveznice Republike Slovenije 4 izdaje in Slovenske razvojne družbe 1. izdaje Pogoj
za vključitev obveznice v indeks je trgovanje s to obveznico najmanj 40% vseh
razpoložljivih dni trgovanja. Slaba likvidnost obveznic je vzrok, da je kljub
zadostnemu številu kotirajočih obveznic indeks BIO nezadostno razpršen

2.1.5. Najprometnejši vrednostni papirji na organiziranih trgih

V tabeli 13 je prikazan promet z desetimi najprometnejšimi delnicami na
organiziranem trgu v letu 1998, njihov delež v celotnem prometu delnic, brez delnic
investicijskih družb, ter tržnost. Delež desetih delnic, s katerimi se je največ trgovalo,
znaša 76,9% celotnega delniškega prometa, v letu 1997 pa 80,3% vsega trgovanja z
delnicami. To pomeni, da je koncentracija prometa z desetimi najlikvidnejšimi
delnicami nekoliko upadla. Po prometu izrazito prednjačijo delnice Leka, Petrola in
Krke. Pri primerjavi tržnosti posameznih vrednostnih papirjev vidimo, da izstopajo
delnice Dolenjske banke in Radenske, sledijo pa delnice Mercatorja, Petrola in Leka.
Tržnost je izračunana kot količnik med letnim prometom z delnico in kapitalizacijo
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delnice na dan 30.12.1998. Tržnost najprometnejših delnic je znašala 0,32, drugih pa
0,19. Skupna tržnost vseh delnic je 0,28, kar je enako letu poprej.
Tabela 13: Deset najprometnejših delnic na organiziranem trgu v letu 1998
Delnica

Segment trga

kotacija A
Lek - serija A
kotacija A
Petrol
kotacija A
Krka
Mercator
kotacija A
kotacija A
Radenska
kotacija A
Luka Koper
Istrabenz
kotacija A
Dolenjska banka kotacija A
kotacija A
Intereuropa
prosti trg
Gorenje
Skupaj
Druge delnice
SKUPAJ DELNICE
Opomba: *brez prometa z delnicami PID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Delež v skupnem
Tržnost
prometu delnic* (%)
17,69
0,36
23.661.523.755
17,39
0.40
23.255.196.528
0,24
21.055.150.044
15,74
0,40
7,01
9.374.014.402
0.60
5,59
7.482.532.766
0.24
3,81
5.091.437.253
0,24
2,87
3.839.092.134
0.91
2,64
3.530.268.080
0.19
3.086.531.286
2,31
0.18
1,85
2.480.340.940
0.32
102.856.087.188
76.90
0,19
23,10
30.901.232.243
0.28
100,00
133.757.319.431

Promet v SIT

Vir: Ljubljanska borza, d. d.

Promet z desetimi najprometnejšimi obveznicami, njihov delež v celotnem prometu
obveznic in tržnost so predstavljeni v tabeli 14. Na trgu obveznic državne obveznice
ohranjajo vodilno vlogo zaradi uvrstitve obveznic Republike Slovenije serij 9 in 4 na
organizirani trg. V celotnem prometu z obveznicami je bilo v letu 1998 kar 55,3%
prometa z obveznicami, ki jih je izdala Republika Slovenija. V letu 1997 je trgovanje
z državnimi obveznicami znašalo okoli 40% celotnega trgovanja z obveznicami Sicer
pa je prvih deset obveznic znašalo 81,5% vsega prometa z obveznicami, v letu 1997
pa okrog 71%. Iz tega sklepamo, da se je pri obveznicah povečala koncentracija
prometa s prvimi desetimi obveznicami. Z najprometnejšima obveznicama. Republika
Slovenija seriji 4 in 9, je bilo ustvarjeno kar 45% prometa. Med obveznicami dosegajo
največjo tržnost obveznice Nike 1. izdaje, Probanke 3. izdaje, SKB banke 3. izdaje in
Abanke 2. izdaje. Tržnost je izračunana kot količnik med letnim prometom z
obveznico in kapitalizacijo obveznice na dan 30.12.1998.
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Tabela 14: Deset najprometnejših obveznic na organiziranem trgu v letu 1998
Obveznica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Republika Slovenija 4
Republika Slovenija 9
Slovenski odškodninski sklad
Republika Slovenija 2
SKB banka 3. izdaje
Nika zamenljive 1. izdaje
BTC hipotekama
Probanka 3. izdaje
Abanka 2. izdaje
Republika Slovenija serija I
Skupaj
Druge obveznice
SKUPAJ OBVEZNICE
Vir: Ljubljanska borza, d. d.

Delež v skupnem
Tržnost
prometu obveznic (%)
27,33
6.030.856.242
0.22
17,50
3.862.799.083
0.14
1.892.609.581
8,58
0.14
8.49
0.09
1.872.921.542
1.703.419.430
7,72
0.51
3.54
0.77
781.416.799
587.343.564
2.66
0.16
2.19
0.53
482.779.295
382.620.608
1,73
0,41
0.04
381.406.098
1.73
0.16
17.978.172.242
81,46
18.54
4.091.986.877
0.12
22.070.159.119
100.00
0.15

Segment trga Promet v SIT
kotacija A
kotacija A
prosti trg
kotacija A
kotacija B
kotacija A
kotacija A
prosti trg
kotacija A
kotacija A

V letu 1998 so se na organizirani trg uvrstile delnice 30 pooblaščenih investicijskih
družb. Promet z delnicami PID se je razmahnil predvsem v zadnjem tromesečju, ko je
bila na trg uvrščena že večina največjih PID, med drugim Triglav steber I in NFD 1.
Promet z desetimi najprometnejšimi delnicami PID, njihov delež v celotnem prometu
z delnicami PID in tržnost so predstavljeni v tabeli 15. Pri prometu z delnicami PID
moramo torej upoštevati, da se z njimi ni trgovalo vse leto, kar vpliva na njihovo nižjo
tržnost. Tržnost delnic PID je v 1998 znašala 0,12, tržnost deset najprometnejših pa
0,17. Za trgovanje z delnicami PID je značilna velika koncentracija prometa; z
desetimi najprometnejšimi je bilo ustvarjenih 80,2% prometa, s tremi
najprometnejšimi pa 52,1%.
Tabela 15: Deset najprometnejših delnic PID na organiziranem trgu v letu 1998
PID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Infond Zlat
NFD 1
Triglav steber I
Pomurska investicijska družba
Modra linija
Vipa invest Nanos
Mercata
Atena dve
Atena ena
Atena tri
Skupaj
Druge PID
SKUPAJ PID
Vir: Ljubljanska borza, d d.
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Promet v SIT

Delež v skupnem
Tržnost
prometu delnic PID(%)
2.145.421.410
21.38
0.22
0.17
1.725.729.974
17,20
1.353 810.817
0.14
13.49
4.57
458.869.852
0.21
445.113.005
4.44
0.24
0.20
444.249.459
4.43
443.688.387
4.42
0.21
429.361.124
4.28
0.14
312.001.080
0.10
3.11
2.88
0.09
289.491.995
0.17
80.19
8.047.737.103
1.987.999 119
19.81
0.06
0.12
10.035.736.222
100.00
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2.2.

POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI IZVEN ORGANIZIRANEGA
TRGA

Borzno posredniške družbe in banke so dolžne od 1.1.1997 Agenciji sporočati podatke
o vseh poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklenejo izven organiziranega trga. V letu
1998 je bilo Agenciji sporočeno 64.711 takih poslov v skupni vrednosti 98,6 milijarde
SIT. V letu 1997 je bilo Agenciji sporočeno 46.574 poslov izven organiziranega trga v
skupni vrednosti 62,0 milijarde SIT. To pomeni, da je promet izven organiziranega
trga v letu 1998 glede na leto poprej porasel za 59%. V letu 1998 je znašal 57%
prometa na organiziranem trgu, leto poprej pa je bil ta delež slabe pol odstotne točke
več, kar pomeni, da je bila rast prometa izven organiziranega trga podobna rasti
prometa na organiziranem trgu.,
Izven organiziranega trga so pooblaščeni udeleženci predvsem odkupovali
privatizacijske delnice. Z delnicami
podjetij, ki izhajajo iz lastninskega
preoblikovanja, in delnicami pooblaščenih investicijskih družb je bilo sklenjenih
98,6% vseh poslov, ki pa so pomenili 66,3% celotnega prometa izven organiziranega
trga. V letu 1997 so posli s privatizacijskimi delnicami in delnicami PID obsegali
95,5% sklenjenih poslov, ki so vrednostno predstavljali 46,3% vsega prometa izven
organiziranega trga v letu 1997. Med drugimi vrednostnimi papirji je bilo tako v letu
1997 kot v letu 1998 največ prometa z državnimi obveznicami. Delež vseh obveznic v
skupnem prometuje leta 1997 znašal 31,2%, v letu 1998 pa le še 20,5%, pri čemer je
sočasno promet z obveznicami porasel z 19,4 na 20,2 milijard. SIT. Upad deleža v
skupnem prometu je posledica sprejema državnih obveznic serij 4 in 9 na organizirani
trg. Najbolj je v relativnem in absolutnem smislu poraslo trgovanje z delnicami PID.
V letu 1998 je bilo z njimi sklenjenih skoraj trikrat več poslov in več kot šestkrat več
prometa kot leto poprej. Njihov delež v skupnem prometu pa je porasel z enega na
slabe štiri odstotke. V tabeli 16 so navedeni podatki o sklenjenih poslih izven
organiziranega trga v letu 1998 po vrstah vrednostih papirjev. Znotraj posamezne
vrste vrednostnega papirja so navedeni podatki o prometu in številu poslov z
najprometnejšimi vrednostnimi papirji.
Kljub prihodu večine najpomembnejših podjetij iz lastninskega preoblikovanja na
organizirani trg je promet izven organiziranega trga v letu 1998 močno porasel,
povečalo pa se je tudi število poslov. Ocenimo lahko, da bo promet izven
organiziranega trga manj zanimiv po prihodu še preostalih pomembnih podjetij na
borzo (pivovarni Union in Laško, Sava in Telekom), potem ko bodo postale
prenosljive delnice oznake B vseh najzanimivejših podjetij (konec leta 1998 seje to
zgodilo pri Petrolu in Krki) in ko se bodo državne obveznice uvrščale na organizirani
trg neposredno po izdaji.
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Tabela 16: Posli izven organiziranega trga v letu 1998
vrsta vrednostnega papirja,
izdajatel|__
delnice podjetij iz privatizacije
PIVOVARNA LAŠKO. d. d.
PIVOVARNA UNION, d. d.
SAVA. d. d
TELEKOM SLOVENIJE, d. d.
KRKA. d. d.
TELEKOM SLOVENIJE, d. d.
PETROL. d. d.
GORENJE, d. d.
delnice - PID
ZLATA MONETA, d. d.
delnice - ostale
GORENJSKA BANKA, d. d.
obveznice
REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
DOLENJSKA BANKA, d. d.
REPUBLIKA SLOVENIJA
kratkoročni vrednostni papirji
BANKA SLOVENIJE
BANKA SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
SKUPAJ

št. poslov delež v %

oznaka promet v SIT

PILG
PIUG
SKRG
TLSB
KRKB
TLSG
PETB
GRVB
MOOR
GOBR
RS09
RS04
RS 12
RS 10
DBOK
RS 13
BZ10
BSB9
TZ07

61.539.459.699
5.263.896.144
4.881.425.277
3.625.740.498
3.289.351.078
3.255.940.921
2:779.400.126
2.448.291.688
2.160.695.336
3.847.910.209
1.074.032.576
3.141.313.872
1.058.464.500
20.163.905.356
4.702.470.471
4.431.065.265
3.409.579.668
2.701.824.946
1.334.140.515
1.130.941.217
9.885.487.218
4.084.163.113
2.790.109.481
1.076.803.605
98.578.076.354

48.805
647
2.056
4.819
1.894
2.270
780
1.379
2.110
15.011
449
474
15
345
95
58
81
33
8
5
76
13
28
3
64.711

62,4

3,9
3,2
20,5

10,0

100,0

Vir: Agencija

3.

b

INVESTITORJI
IN
NJIHOVE
VREDNOSTNIH PAPIRJEV

NALOŽBE

NA

TRGU

Naložbe investitorjev na trgu vrednostnih papirjev prek pooblaščenih udeležencev
(borzno posredniških družb in bank, ki imajo dovoljenje za poslovanje z vrednostnimi
papirji) obravnavamo v treh segmentih:
i
- lastne naložbe borznih posrednikov,
naložbe investitorjev, ki imajo z borznimi posredniki sklenjeno pogodbo o
upravljanju finančnega premoženja (upravljanje),
naložbe investitorjev, za katere borzni posredniki opravljajo posle posredovanja
(posredovanje).
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V tabeli 17 so navedeni osnovni podatki o gibanju vrednosti naložb po navedenih
segmentih in številu strank v obdobju od 1.1.1995 do 31.12.1998. Skupna vrednost
naložb prek borznih posrednikov se je v obravnavanem obdobju povečala s 74,7
milijarde SIT na 538,6 milijarde SIT. kar je za več kot sedemkrat Povečevanje
skupnih naložb je še posebno hitro po septembru 1996, kar lahko povezujemo z
uvrščanjem delnic olastninjenih podjetij na organizirani trg, z rastjo cen vrednostnih
papirjev in z rastjo aktivnosti posrednikov in njihovih strank na organiziranem trgu in
izven organiziranega trga.
Podatki kažejo, da se je vrednost naložb po posameznih segmentih povečevala
različno. Najbolj so porasle naložbe strank, za katere borzni posredniki opravljajo
posle posredovanja, in sicer s 30,2 milijarde SIT na dan 1.1.1995 na 416,5 milijarde
SIT na dan 31.12.1998, to je 13,8-kratno povečanje. Naložbe na posredovanju, ki
zavzemajo vse pomembnejše mesto tudi v skupnih naložbah, se najhitreje povečujejo.
Na dan 31.12.1998 je znašal delež naložb na posredovanju v vseh naložbah 77,3%, na
dan 31.12.1997 je bil 69,5%, na dan 1.1.1995 pa 40,4%. V tem segmentu seje število
strank povečalo s 7.496 na 63.630. Ta hitri vzpon gre pripisati procesu lastninjenja,
ki je med potencialne stranke na posredovanju vključil kar najširši krog državljanov
Republike Slovenije. V primerjavi z 31.12.1997 seje na dan 31.12.1998 število strank
na posredovanju povečalo z 48.955 na 63.630.
V obdobju od 1.1.1995 do 31.12.1998 seje število strank, ki jim borzni posredniki
upravljajo finačno premoženje, zmanjšalo z 890 na 860, gledano od 31.12.1997 pa se
je povečalo s 721 na 860. Čeprav vrednost naložb v upravljanju narašča, je ta med
navedenimi segmenti najnižja, in sicer so se od 8,2 milijarde SIT na dan 1.1.1995
naložbe na upravljanju povzpele na 13,1 milijarde SIT na dan 31.12.1998, kar je
povečanje za 59,8%. Najnižja med vsemi segmenti je tudi vrednost naložb v
upravljanju v absolutnem znesku. Ustrezno se zmanjšuje tudi delež naložb v
upravljanju v vseh naložbah prek borznih posrednikov; naložbe investitorjev v tem
segmentu so na dan 31 12.1998 predstavljale le še 2,4% vseh naložb, konec leta 97 so
predstavljale 3,4%, na dan 1.1.1995 pa 11,0% vseh naložb prek borznih posrednikov.
Lastne naložbe borznih posrednikov so se od 1.1.1995 do 31.12.1998 povečale za
trikrat, in sicer s 36,3 milijarde SIT na 108,9 milijarde SIT. Na dan 31.12.1998 lastne
naložbe borznih posrednikov pomenijo 20,2% vseh naložb, kar je nekoliko manj kot
31.12.1997, ko so znašale lastne naložbe 27.1% vseh naložb, medtem koje bil ta delež
1.1.1995 še 48,6%. Zanimivo je, da so lastne naložbe vse do leta 1996 prednjačile v
skupnih naložbah in so bile torej najpomembnejši segment med naložbami; na
30.9.1995 je bil delež lastnih naložb pooblaščenih udeležencev med vsemi naložbami
55,2%. Razvoj trga je torej vzporedno s procesom lastninjenja poudaril pomen naložb
preko pooblaščenih udeležencev za vse širši krog strank, 'predvsem v obliki
posredovanja, medtem ko naložbe v obliki gospodarjenja ostajajo manj pomembne.
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Tabela 17: Naložbe na trgu vrednostnih papirjev v letih 1995 - 1998
Posredovanje
Lastne naložbe Upravljanje
(mrd SIT) št. strank (mrd SIT)
št.
(mrd SIT)
8.2
890
30,2
36.3
01.01.1995
7,5
821
33.6
50.6
30.09.1995
903
36.7
31.5
9,1
01.01.1996
54,0
879
38.3
9.1
30.09.1996
8.8
717
48.7
133.9
30.06.1997
77,7
9.9
721
199.4
31.12.1*997
727
10.4
281,4
100.0
30.06.1998
860
416.5
108.9
13,1
31.12.1998

Skupaj
strank (mrd SIT) št.
74.7
7.496
91.7
7.661
4.686
77.3
101.4
7.515
43.871
191,5
287.1
48.955
38.787
391,9
538.6
63.630

strank
8.386
8.482
5.589
8.394
44.588
49.676
39.514
64.490

Vir: Agencija
Podrobnejši podatki o naložbah preko borznih posrednikov na dan 31.12.1997 in
31.12.1998 so razvidni iz tabele 18 (priloga 2). Vrednost naložb preko borznih
posrednikov se je od 31.12.1997 do 31.12.1998 povečala z 287,109 mrd SIT na
538,578 mrd SIT, kar pomeni porast za 87,6%. Lastne naložbe borznih posrednikov so
na dan 31.12.1998 znašale 108,943 mrd SIT, na dan 31.12.1997 pa 77,743 mrd SIT,
kar predstavlja 40,1% povečanje. Vrednost naložb strank, za katere borzni posredniki
opravljajo posredovanje, seje od 31.12.1997 do 31.12.1998 povečala s 199,444 mrd
SIT na 416,518 mrd SIT, oziroma za 108,8%. Vrednost naložb na upravljanju se je z
9,923 mrd SIT na 31.12.1997 povzpela na 13,118 mrd SIT na 31.12.1998, kar pomeni
32,2% porast. Najbolj so se torej povečale naložbe na posredovanju.
Iz tabele 18 (priloga 2) je razvidno, da obstajajo razlike v sestavi naložb po
posameznih segmentih. Na 31.12.1998 je bilo v vseh naložbah preko borznih
posrednikov 63,1% tržnih vrednostnih papirjev, konec leta 1997 pa so v sestavi vseh
naložb tržni vrednostni papirji obsegali 60.8% delež. Delež tržnih vrednostnih
papirjev je bil največji na upravljanju, in sicer 71,2%, na posredovanju 68,1%, v
lastnih naložbah pa 43,3%. Delež tržnih papirjev je padel v naložbah na posredovanju,
in sicer s 76,5% na dan 31.12.1997 na 68,1% na dan 31.12.1998 zaradi močnega
povečanja deleža netržnih obveznic. Pri lastnih naložbah in naložbah na upravljanju se
je sicer delež tržnih papirjev na dan 31.12.1998 glede na 31.12.1997 povečal, in sicerpredvsem pri lastnih naložbah, kjer se je delež tržnih vrednostnih papirjev več kot
podvojil. Vzrok lahko verjetno iščemo v tem, da so nekateri pomembni, doslej netržni
vrednostni papirji, postali tržni, bodisi zaradi prihoda na organizirani trg (Gorenje,
Obveznice Republike Slovenije četrte in devete izdaje) ali pa zaradi pridružitve delnic
serije B seriji G (Petrol, Krka). V vseh segmentih se je med naložbami opazno
zmanjšal delež kratkoročnih vrednostnih papirjev, tako tržnih kot netržnih. Nekoliko
pa se je povečal delež obveznic v skupnih naložbah, predvsem na račun segmenta
posredovanja, kjer seje delež netržnih obveznic v naložbah potrojil To povečanje je
posledica novih izdaj obveznic Republike Slovenije, serij 10, 12 in 13, ki pa še niso
uvrščene na organizirani trg. Delež delnic v skupnih naložbah se je le rahlo povečal,
opazno povečanje deleža delnic med naložbami pa je zaznati na upravljanju in pri
lastnih naložbah, in sicer na račun zmanjšanja deleža kratkoročnih vrednostnih
papirjev in deloma obveznic.

poročevalec, št. 62

66

5. avgust 1999

4. INVESTICIJSKI SKLADI

4.1. POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE DRUŽBE (PID)

Konec leta 1998 je poslovalo 46 pooblaščenih investicijskih družb (PID), katerih
osnovni kapital je skupno znašal 319,9 mrd SIT, v postopku registracije pa sta bili še
dve emisiji delnic že obstoječih PID v višini 2,5 mrd SIT, kar skupaj znaša 322,4 mrd
SIT.1 Glede na leto poprej se je število PID zmanjšalo za 14 (lani 60), kar je posledica
preoblikovanj obstoječih PID2, za katera so se odločili predvsem v večjih družbah za
upravljanje (DZU).
Slika 4 : Deleži DZU glede na osnovni kapital PID v upravljanju

Po slanju na dan 31 12 1998

Vir: Agencija
' Podrobnejši pregled pooblaščenih investicijskih družb glede na osnovni kapital PID je razviden iz
tabele 19 (priloga 3).
" Več PID v upravljanju iste DZU se v prvem koraku združi, nato pa razdruži na dve PID. in sicer na
takšno, ki ima med svojimi sredstvi pretežno lastninske certifikate, in na takšno, ki ima med svojimi
sredstvi premoženje, pridobljeno za certifikate.
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Pooblaščene investicijske družbe je upravljalo 21 družb za upravljanje. Največji delež
med družbami za upravljanje (merjeno z osnovnim kapitalom PID, s katerim
upravljajo) je imela Nacionalna finančna družba DZU, ki je upravljala dve PID s
skupaj 44 mrd SIT oziroma 13,78% osnovnega kapitala, najmanjša družba za
upravljanje pa je bila Certius DZU z eno pooblaščeno investicijsko družbo, ki je imela
1,7 mrd SIT osnovnega kapitala, kar predstavlja 0,55% delež. Največjih pet družb za
upravljanje je imelo skupaj kar 51,04% delež, najmanjših pet pa 6,37%.
Po stanju na dan 31.12.1998 so imele vse pooblaščene investicijske družbe skupaj za
593 mrd SIT sredstev (če štejemo tudi neizkoriščene lastninske certifikate). Od tega je
282 mrd SIT predstavljalo premoženje, pridobljeno za lastninske certifikate (netržni in
tržni vrednostni papirji, deleži v podjetjih, terjatve, depoziti, denarna sredstva,
nepremičnine...).
Med sredstvi so še vedno prevladovali neizkoriščeni lastninski certifikati, saj so
predstavljali 52,3% vseh sredstev PID. Temu so sledili dolgoročni vrednostni papirji
(45,2%), med katerimi so glavnino predstavljale delnice. Slaba tretjina teh delnic je
bila uvrščena na organiziran trg vrednostnih papirjev. V aktivi PID so obveznice in
drugi vrednostni papirji predstavljali po 1%.
Tabela 20: Agregatna struktura naložb sredstev PID v obdobju 1995-1998
31.12.1995*
31.12.1896
•
SIT
SIT
%
%
0,04
1. Dtnimi aredstva
144.552.000
180.174.445
0,04
2. Terjat v*
1.262.678.000
0.32
4.517.831.123
0.99
3. Kratkoročni VP (skupaj)
75 736.000
0.02
131.939.944
0,03
4. Dolgoročni VP (skupaj)
58.847.950.000 15.12 151.100.345.028 32.97
4 1 DomaČi (skupaj)
58.847.950.0QP 15.12 151 100 345 028 32.97
4 1 1 Obveznice (skupaj)
0.07
289673000
1 437 006 202
0.31
4 1.1.1 Republike Slovenije
0
0.00
575257
0,00
4 1.12 Druge oc veznice
0
0.00
1 436 430 944
0.31
58 558277 000 15.05 149 663 338 826 32.66
4.1.2. Delnice (skupaj)
4 1.2 1 na organiziranem trgu VP
n
n
20 548 028 015
448
4 1.2.2. na neorganiziranem trgu VP
n 129 115 310811 28.18
n
4 2. Tu|i(skupa|)
0
0.00
0
0.00
5. Oatali VP
310.442.000
0,08
235.397 344
0,05
6. Depoziti v banki in DFO
1.698.300 000
0.44
1.369.907.702
0,30
7. Nepremičnine
0,00
0
0
0,00
8. Neizkoriščeni lastniški certifikati 326.767.155.000 83,98 300699 160 954 65,62
9. Skupaj (U2e3*4eSe«e7*l)
388.106.813.000 100,00 458 234 756 541 100,00
10. Skupaj brez LC ("84)
82.339.658.000 16.02 157 535595587 34.38
Opomba: (n) - ni podatka
* Podatki za leto 1995 »o zaokroženi na 1000 SIT.
Vir: Agencija

31.12.1997
SIT
%
225.061.558 0.04
4.226.086.596 0.80
64.054.672 0.01
216.030.526.184 41.05
216.036 526 184 41.05
1 258 931 829 0.24
8279417 0.00
1 250 652 412 0.24
214 771 594 355 40.81
54 279 954 771 10.32
160 491 639 585 30,50
0 0.00
4.550.830.216 0,86
2.309.167.887 0,44
0 0.00
297.676.753.980 56,57
526.211.951.289 100,00
228.535.197.309 43,43

31.12.1998
srr
598.021.881
3.980.088.783
31.309.614
268.124.695.137
268 124 695 137
5613903868
3706551 239
1.907 352.630
262.510 791 268
82949417 177
179.561 374.091
0
6.900.912.205
2.195.862.441
1.122.765.514
310.270.002.414
593.223.657.990
282.953.655.576

0,10
0.67
0,01
45,20
45.20
0.95
0.62
0.32
44,25
13.98
30.27
0,00
1.16
0,37
0.18
52.30
100,00
47.70

V letu 1998 je Slovenska razvojna družba pripravila in izvedla en javni razpis za
prodajo premoženja, na katerem je prodala pooblaščenim investicijskim družbam 186
podjetij v vrednosti 26,5 mrd SIT. Ker se vrednost lastninskih certifikatov revalorizira,
seje delež lastninskih certifikatov med sredstvi PID v letu 1998 zmanjšal samo za 4,3
odstotne točke.
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PID posebej poročajo o poslih z vrednostnimi papirji, ki so jih pridobile na javnih
razpisih SRD in s katerimi trgujejo med seboj izven organiziranega trga Obseg teh
poslov je ostal na ravni iz 1997. Znašal je 25,7 mrd SIT, od tega je bilo 137 poslov
menjave v skupni vrednosti 5,9 mrd SIT, pri katerih je bila obveznost poravnana z
drugim vrednostnim papirjem (delnicami oziroma deleži družb). V 1.102 poslih,
katerih skupna vrednost je bila 19,8 mrd SIT, je bila kupnina plačana z denarjem.
V letu 1998 so se uvrstile prve delnice PID na prosti trg Ljubljanske borze, d d. Do
konca leta jih je bilo na organiziranem trgu že 30, kar predstavlja dve tretjini vseh PID
(glej tabelo 21). Podrobneje so značilnosti trgovanja z delnicami PID opisane v
poglavju 2, ki se nanaša na sekundarni trg.
Tabela 21: Uvrščanje delnic PID na prosti trg Ljubljanske borze, d. d.

Skupaj vseh vrednostnih papirjev na organiziranem trgu
Od tega delnic pooblaščenih investicijskih družb

31.12.1997 30.6.1998 30.9.1998
129
150
143
0
9
13

31.12.1999
173
30

Vir: Ljubljanska borza, d. d.
Tržna kapitalizacija vseh PID je konec leta 1998 predstavljala že 11,5% tržne
kapitalizacije celotnega organiziranega trga (borznega in prostega trga skupaj), kar
pomeni 82 mrd od skupno 710 mrd SIT tržne kapitalizacije (vir: Ljubljanska borza,
lasten preračun).
Ne glede na dejstvo, da seje s prvimi delnicami PID pričelo trgovati na organiziranem
trgu šele v letu 1998 in da ni mogoče z zanesljivostjo govoriti, da gre za trendni pojav,
je moč zaznati rahlo povečanje povprečne tržne cene (enotnega tečaja) delnic PID
(glej sliko 5). Povprečna tržna cena (enotni tečaj), ki so jo dosegle delnice PID na
organiziranem trgu, je tako konec leta znašala 385 SIT za delnico, medtem ko je
konec prvega kvartala znašala še 321 SIT za delnico. Pri tem velja upoštevati dejstvo,
da se je v opazovanem obdobju povečalo število PID. s katerimi se je organizirano
trgovalo, in da so imele PID različno strukturo naložb (nekatere PID so imele med
svojimi sredstvi še neizkoriščene certifikate, druge PID pa so certifikate že v celoti
zamenjale za premoženje).
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Slika 5: Povprečna tržna cena delnic PID (enotni tečaj) in njihove povprečne
knjigovodske vrednosti (z/brez certifikatov) v obdobju od marca do decembra
1998

mar 98
Đ Tržna cena (enotni tečaj)

jun 98

sept 98

■ Knjigovodska vrednost delnice brez certifikatov

dec.98
□ Knjigovodska vrednost delnice s certifikati

Vir: Agencija
Povprečna knjigovodska vrednost delnic z upoštevanimi certifikati tistih PID, s
katerimi se je organizirano trgovalo na prostem trgu Ljubljanske borze, je v obdobju
od konca prvega trimesečja 1998 pa do konca leta upadla, povprečne tržne cene, ki so
jih dosegale delnice PID na organiziranem trgu, pa so znašale med 16% in 24%
knjigovodske vrednosti delnice z upoštevanimi certifikati, kar predstavlja diskont na
knjigovodsko vrednost delnice v višini med 76% in 84%. Povprečni diskont enotnega
tečaja (tržne cene) delnic PID, izračunan na knjigovodsko vrednost delnice brez'
certifikatov, pa je znašal med 59% in 72%.

4.2. VZAJEMNI SKLADI

V letu 1998 je delovalo 15 vzajemnih skladov, s katerimi je upravljalo 10 drujb za
upravljanje. Cista vrednost sredstev3 vseh vzajemnih skladov je konec leta znašala
4.483 mio SIT, kar je 59% več kot v predhodnem letu.

3

Čista vrednost sredstev (sredstva minus obveznosti)
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Slika 6: Čista vrednost sredstev vzajemnih skladov v obdobju od 1996 do 1998

Vir: Agencija
Ne glede na to, da seje skupen obseg sredstev v vzajemnih skladih povečal za 59%, je
bilo to povečanje precej neenakomerno po posameznih skladih. Tudi obseg sredstev
po posameznih vzajemnih skladih se je občutno razlikoval. Čista vrednost sredstev
(ČVS) največjega sklada Galileo, ki ga upravlja Kmečka družba DZU, je bila 1.984
mio SIT. Hkrati je ta vzajemni sklad tudi najbolj pridobil na obsegu sredstev, saj se je
čista vrednost sredstev v letu dni povečala za 134%. Najmanjši vzajemni sklad je bil
Nika SPD, ki ga je upravljala Nika DZU, z 51 mio SIT čiste vrednosti sredstev.
Največji upad čiste vrednosti sredstev v lanskem letu, in sicer za 6%, so zabeležili pri
vzajemnem skladu Pika, s katerim upravlja DZU Primorski skladi.
Tabela 22: Vzajemni skladi - čista vrednost sredstev ob koncu leta 1997 in 1998
Vzajemni sklad
Alfa
Dolenjski vzajemni sklad
Galileo
Hrast
KD Bond
LBM PIRAMIDA
Miha
Modra kombinacija
Nika delniški .
Nika SPD
Pika
Polžek
Rastko
Vipek
Zajček
Skupaj:
Vir: Agencija
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31.12.1997
98.3Ć2.849.65
79 768.213.16
847.920.312,79
57.750.844.38
58.822.418.72
370.912.670.05
64.228.098,70
105.057.145.63
51.448.532,10
50.104.916.30
172.580.662.98
324.537.455.83
178.620.567,41
147.221.857,18
203.918.485,67
2.81 1.255.030,55

71

31.12.1998
118.361.427.92
89.915.755,87
1.984.593.995,12
89.918.878,01
59.098.012.70
383.668.443,78
62.278.202.20
146.250.356.58
51.623 681.00
51.159.715.80
161.225.376.01
361.646.079.87
382.682.966,91
288.160 132.39
252.927.040.95
4 483.510.065.11

sprememba v %
20.33
12.72
134.05
55.70
0.47
3.44
-3.04
39.21
0.34
2.11
-6.58
11.43
114.24
95.73
24.03
59.48
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Dve družbi (Kmečka družba DZU in Nika DZU) sta upravljali vsaka s po tremi
vzajemnimi skladi, ena družba (ABH DZU) je upravljala z dvema vzajemnima
skladoma, ostale družbe pa so upravljale po en vzajemni sklad.
Slika 7: Deleži posameznih DZU na področju upravljanja vzajemnih skladov na
dan 31.12.1998, merjeno po obsegu čiste vrednosti sredstev v upravljanju

Vir: Agencija
Število vlagateljev v vzajemne sklade seje do konca leta 1998 povečalo na 5.481, kar
znaša 41,6% več kot leto poprej.
Slika 8: Gibanje števila vlagateljev v vzajemne sklade od 1996 do 1998

Med naložbami vzajemnih skladov prevladujejo naložbe v delnice na organiziranem
trgu, katerih je bilo za 3 mrd SIT oz. 66,47% vseh naložb, obveznic (drugih) je bilo
za 435 mio SIT (9,62%), republiških obveznic je bilo za 331 mio SIT (7,3%) ter
bančnih depozitov za 323 mio SIT (7,15%). Preostanek predstavljajo delnice na
neorganiziranem trgu (4,37%), denarna sredstva (2,15%), terjatve (2,15%) ter
kratkoročni vrednostni papirji (0,79%).

Tabela 23: Agregatna struktura naložb vzajemnih skladov v obdobju od 1996 do
1998
SIT
1. Denarna sredstva
2 Terjatve
3. Kratkoročni VP (skupaj)
4 Dolgoročni VP (skupaj)
41. Domači (skupaj)
4 1.1 Obveznice (skupaj)
4 1.11. Republike Slovenije
4 1.1.2. Druoe obveznice
4.1.2 Delnice (skupaj)
4 1 2.1. na organiziranem trgu VP
4 1.2.2. na neorganiziranem trgu VP
5 Ostali VP
6 Depoziti v banki in DFO
7 Skupaj (1+2+3+4+5+6+7+8)

41.851 942
66 629 879
196 157.733
1.816 297 217
1 816 297 217
768 300 077
139.404.195
628 895 882
1 047 997 140
917 673 598
130.323 542
0
175 502 983
2 296 439754

dec-96
%
1.82
2.90
8,54
79.09
79.09
33.46
6.07
27.39
45,64
39,96
5.68
0.00
764
100.00

SIT
85 528 837
23 987 093
176444 401
2 349412 793
2.349412.793
640 792 682
198 483 621
442 309 062
1.708.620 110
1.534 095 284
174524826
0
182 104 921
2 817 478 045

d«c-97
%
3.04
0.85
6.26
83,39
83,39
22.74
7,04
15,70
60.64
54,45
6 19
0,00
6 46
100 00

SIT
97 634 298
97 351 008
35.611 464
3.978.767 149
3.978.767 149
767 035 751
331.144 821
435.890 929
3211 731 398
3 013 424 756
198 306 642
0
323969018
4 533 332.937

d«c-98
%
2.15
2.15
0.79
87.77
87.77
16.92
7,30
9.62
70,85
66.47
4.37
000
7.15
100,00

Opombe: (n) - ni podatka
Vir: Agencija
Donosnost vzajemnih skladov v letu 1998 je bila med nominalno 5,5% in 31,5%,
tehtano povprečje donosnosti pa je znašalo nominalno 21,9% (glej sliki 9 in 10). Pri
izračunu tehtanega povprečnega donosa je bila kot utež upoštevana čista vrednost
sredstev posameznega sklada v primerjavi s čisto vrednostjo sredstev vseh skladov.
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Slika 9: Nominalna donosnost vzajemnih skladov v letu 1998
35.00
30.00
25,00
*>
g 20.00
i
| 15.00
10,00
5.00
0.00

Vir: Agencija

Slika 10: Tehtana povprečna donosnost vzajemnih skladov v letu 1998

Gibanj« vrtdnosti •not# premoženja vzajemnih skladov (tehtano povprečje) v letu 1998
Itr prlmtrjava z gibanjem SBI Ur BIO

jOD *-m^tooorM«>cjfnr».—■m—<x»CNUja>(Tjr•» rr CD— Mm ko—
n*-fN»-<N»-(N0(N0rN<r3'-0
(N--fNmfNC5fNO
Datum
Vir. Agencija
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Priloga 1
Seznam pooblaščenih udeležencev na dan 31.12.1998
1 \C - borzno posredniška hiša. d. d.
2 \gronos borzno posredniška hiša. d. o. o.
3 3 P H, d. o. o.
4 Bema, borz.posred.in trgovanje, d. o. o.
5 Bona Fide BPH, d. o. o.
6 BPD Eastbrokers, d. d.
7 BPD Fida, d. o. o.
8 Celjska BPH, d. o. o.
9 Centralna borzna družba, d. o. o.
10 Certius BPH, d. o. o.
11 COGITO bis B.H. borzno posredovanje, d. o. o.
12 Dolenjska borzno posredniška družba, d. o. o.
13 Gorenjska BPD, d. d.
14 Ilirika BPH, d. d.
15 Intara, d. d.
16 Mariborska borznoposredniška hiša, d. o. o.
17 Medvešek Pušnik BPH, d.d.
18 Modra borzno posredniška hiša, d.d.
19 Moja delnica BPH, d. d.
20 Nika BPD. d. d.
21 Perspektiva BPD, d. d.
22 PM & A BPD, d. o. o.
23 Poteza borzna družba, d. d.
24 Primorski finančni center Interfin, d. o. o.
25 Proxy BPD, d. o. o.
26 Publikum, borzno posredovanje, d. d.
■ 27 TMB Borzno posredniška hiša, d. o. o.
28 Veritas B.H., d. o. o. .
29 Abanka, d. d.
30 Bank Austria. d. d.
31 Banka Koper. d. d.
32 Banka Vipa, d. d.
33 Factor banka, d. d.
34 Gorenjska banka. d. d.
35 Nova Ljubljanska banka. d. d.
36 Probanka, d. d.
37 SKB banka. d. d.
38 Slovenska zadružna kmetijska banka. d. d.
3S Petrol BPH. d. d *
4f Alpoma. d. d.*
4 NFD investicijsko svetovanje, d. o. o *
4: Savinjska BPD. d. d.*
♦niso člani Ljubljanske borze. d. d.
Vir: Agencija
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Priloga 3
Tabela 17: Osnovni kapital PLD v okviru posameznih DZU v obdobju 1994 do 1998
PID/DZU
Aktiva avant I, d. d.
Aktiva avant II, d. d.
Aktiva avant III, d. d.
AKTIVA PDZU, D. O. 0.
PID Arkada ena, d. d.
PID Arkada dva, d. d.
PID Arkada tri, d. d.
ARKADA DZU, D. O. O.
PID Vipa invest, d. d.
PID Vipa invest 2, d. d.
PID Vipa invest 3, d. d.
PID Vipa invest NANOS, d. d.
PID Vipa invest SOČA, d. d.
AVIP DZU, D. 0. 0.
PID Atena ena, d. d.
PID Atena dve, d. d.
PID Atena tri, d. d.
ATENA 1. SKLAD PID, d. d.
ATENA 2. SKLAD PID, d. d.
ATENA DZU, D. 0. O.
Capinvest PID, d. d.
Capinvest 2 PID, d. d.
Kompas sklad 1 PID, d. d.
Kompas sklad 2 PID, d. d.
Kompas sklad 4 PID, d. d.
CAP-INVEST DZU, D. 0. 0.
PID Certius I. d. d.
PID Certius II, d. d.
CERTIUS DZU, D. D.
Kompas sklad 1 PID, d. d.
Kompas sklad 2 PID, d. d.
Kompas sklad 3 PID, d. d.
Kompas sklad 4 PID, d. d.
PID Dadas 1, d. d.
DIVIDA DZU, D. D.
PID Dadas 1, d. d.
PROFICIA-DADAS DZU, D. O. O.
Trdnjava PID, d. d.
Trdnjava I PID, d. d.
A TRUST DZU, D. D.
Mercata PID. d. d.
Mercata 1 PID, cj. d.
INTARA DZU, D. D.
Infond center PID, d. d.
Infond stolp PID, d. d.
Infond zlat PID, d. d.
Infond Areh PID, d. d.
KBM INFOND DZU, D. 0. 0.
Kmečki sklad 1 PID, d. d.
Kmečki sklad 2 PID, d. d.
Kmečki sklad 3 PID, d. d.
Kmečki sklad 4 PID, d. d.
PID Kmečka družba, d. d.
KMEČKA DRUŽBA DZU, D.D.
Krekova PID Zvon, d. d.
Krekova PID Skala, d. d.
Krekova PID Klas, d. d.
PID ZVON ENA. d. d.
PID ZVON DVA , d. d.
KREKOVA PDZU, D. O. 0,
Krona krona PID. d. d.
Krona senior PID, d. d.
DUS KRĆNA, D. D.
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31.12.1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.520.460.000
9.520.460.000
0
0
0
19.040.920.000
0
0

31.12.1995
3.547.126.000
4.000.000.000
0
7.547.126.000
2.152.349.000
1.932.645.000
0
4.084.994.000
7.271.277.000
1.482.268.000
0
10
0
8.753.545.000
9.520.460.000
9.520.460.000
9.520.460.000
0
0
28.561.380.000
570.609.000
0

31.12.1996
3.547.126.000
4.000.000.000
497.981 000
8.045.107.000
2.152.349.000
1.932.645.000
784.345.000
4.869.339.000
7.271.277.000
1.482.268.000
431.538.000
0
0
9.186.083.000
9.520.460 000
9.520.460.000
9.520.460.000
0
0
28.561.380.000
570.609.000
170.134.000

0
0
0
0
0
0
0
0

570.609.000
793.947 000
518.520.000
1.312.467.000
2.163.353000
2.818.541.000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.520.460 000
0
0
9.520.460.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.981.894.000
0
0
1.710.963.000
0
1.710.963.000
4.766.976 000
2.810 260.000
7.577.236.000
9.520.460 000
9.520 460.000
5.730.886 000
0
24.771.806.000
9 490.000.000
9 490 000.000
0
0
0
18.980.000.000
0
9.516.000.000
4.758.860.000
0
0
14.274.860.000
1.026 958.000
6.530.465.000
7.557.423.000

740.743.000
1.551.307.000
0
1.551.307.000
4.075.704 000
2.818.541.000
1.500.000.000
0
678.814.000
9.073.059.000
...
0
1.710.963.000
872.303.000
2.583.266.000
5.594.484.000
2.810.260.000
8.404.744.000
9.520.460.000
9.520 460.000
5.730.886.000
1.244.171.000
26.015.977.000
9490000.000
9 490 000 000
4 017 055.000
1.939 171.000
0
24.936.226.000
9.260.000.000
9.516.000.000
4.758 860 000
0
0
23.534.860.000
1.229.085 000
7.148.541.000
8.377.626.000

77

31.12.1997
7.547 126.000

31.12.1998
7 547.126.000

697.981.000
8.245.107.000
2.904.480 000
1.932.645.000
784 345.000
5.621.470.000

7.547.126.000
2.904 480.000
1.932.645.000
2.025.617.000
6.862.742.000

3.152.087.000
6.886.408.000
10.038.495.000
9.520.460 000
9.520.460.000
9.520.460.000
0
0
28.561.380.000

•
.
3.152.087 000
6.886.408 000
10.038.495.000
9.520.460 000
9.520.460.000
9.520460.000
0
0
28.561.380.000

570 134.000
570.134.000
1.551.307 000
0
1.551.307.000
4.075.704.000
4.318.541.000

570.134.000
4.075.704.000
4.318.541.000
4 176.040 000
13.140.419.000
1 791 001 000
0
1.791.001.000
•*

0
678.814 000
9.073.059.000
...
0
2.496 502 000
872.303 000
3.368.805.000
5.594 484 000
5 182.736.000
10.777.220.000

0
5.594.484 000
5 182.736 000
10.777.220.000

26.834 634 000

30.169.361 000

26.834.634.000
9 490 000 000
9 490 000 000
6 000 000.000
1.939 171.000
0
26.919.171.000
9.260 000 000
9.516 000.000
8.358.207.000
0
0
27.134.207.000
1.229.085 000
7.148 541.000
8.377.626.000

30.169.361.000

...

0
0

...

26.919.171 000
26.919.171.000
13.140.416.000
13.993.791.000
27.134.207.000
1 229 085 000
7.148 541.000
8.377.626.000
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PID/DZU
Maksima 1 PID, d. d.
Maksima 2 PID, d d.
Maksima 3 PID, d. d.
LB MAKSIMA, D. 0. O.
Prvi investicijski sklad PID, d. d.
Gorenjski investicijski sklad PID, d. d.
Dolenjski investicijski sklad PID, d. d.
Adriatic investicijski sklad PID, d. d.
Štajerski investicijski sklad PID, d. d.
NFD investicijski sklad PID, d. d.
NFD 1 investicijski sklad PID, d. d.
NFD 2 Ihvesticiiski sklad PID, d. d.
NFD DZU, D. O. O.
Nika PID, d. d.
Nika PID 1, d. d.
Nika PID 2, d. d.
NIKA DZU, D. D.
Pomurska PID, d. d.
Pomurska PID 2. d. d.
Pomurska PID 3. d. d.
Pomurska PID 1, d. d.
Pomurska PID 2, d. d.
POMURSKA PDZU, D. D.
Modra linija PID, d. d.
Modra linija PID 2, d. d.
Modra linija PID 3, d. d.
PRIMORSKI SKLADI, D. D.
Zlata moneta PID, d. d.
Zlata moneta II PID, d. d.
Zlata moneta I PID, d. d.
Zlata moneta II PID, d. d
Zlati dukat PID, d. d.
Zlati medaljon PID, d. d
PROBANKA DZU, D. D.
Pulsar PID, d. d.
Trdnjava PID, d. d
Trdnjava I PID, d. d.
PULSAR DZU, D. 0. 0.
Setev PID, d. d.
Trgatev PID, d. d.
Plod PID, d. d.
S HRAM DZU, D. D.
Triglav PID za Ljubljano in Zasavje, d d.
Triglav PID za Dolenjsko in Posavje, d. d.
Triglav PID za Gorenjsko, d. d
Triglav PID za Primorsko in Notranjsko, d. d.
Triglav PID za Štajersko in Koroško, d d.
Triglav PID ob Muri, d. d.
Triglav PID, d. d.
Triglav steber I PID, d. d.
Triglav steber II PID, d. d.
TRIGLAV DZU, D. O. O.
DPB Vizija PID, d. d
DPĐ Vizija 1 PID, d d
VIZIJA DZU, D. O. O.
SKUPAJ:
OPOMBE:

31.12.1994
9.050.000.000
0
0
9.060.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
•
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.900.000.000
0
0
0
0
1.700,000 000
S.600.000.000
0

31.12.1997
31.12.1995
31.12.1996
9.050.000.000 9.050.000.000 9.050.000.000
7.310.000.000 7.310.000.000 7.310.000.000
0 2.128.724.000 2.128.724.000
16.360.000.000 18.488.724.000 18.488.724.000
7.800.000.000 8.940.000.000 9.523.800.000
5.500.000.000 6.380.000.000 6.857.798.000
4.000.000.000 5.075.000.000 5.545.746.000
4.725.000.000 5.150.000.000 5.517.954.000
6.546.427.000 7.788.332.000 8.194.247 000
0
0 5.000.000.000
0
0
0
0
0
0
28.571.427.000 33.333.332.000 40.639.545.000
3.239.800.000 3.239.800.000 3.239.800 000
2.592.916.000 2.592.916.000 3.184.088.000
0 1.314.154.000 1.314.154.000
5.832.716.000 7.146.876.000 7.738.042.000
5.200.000.000 5.200.000.000 8.214.948.000
1.950.000.000 2.324.691.000
0
690.257 000
0
0
0
0
0
0
7.150.000.000 8.214.948.000 8.214.948.000
2.772.915.000 3.185.248.000 3.185.248.000
1.322.693.000 2.217.419.000 2.217.419.000
0
0
507.840 000
4.095.608.000 5.402.667.000 5.910.507.000
3.900.000.000 6.123.000.000 7.912.963.000
5.200.000.000 7.755.313.000 7.755.313.000
0
0
0
0
0
0
2.223.000.000
1.700.000 000 1.700.000.000
13.023.000.000 15.578.313.000 15.668.276.000
482.847.000
929.146.000
482.847.000

31.12.1998
9.050,000.000
7.310.000 000
4.563.136.000
20.923.136.000

15.293.364 000
28 800 211 000
44.093.575.000
3.239.800.000
3.184.088.000
1.314.154.000
7.738.042.000

3.592.394.000
4.622.554.000
8.214.948.000
3.185 248.000
2.217.419.000
507.840.000
5.910.507.000
6.503.901.000
9 164.375 000
15.668.276.000
929.146 000
2.496.502.000
872.303.000
4.297.951.000
1.481.361.000
1.707.457.000
1.000 000.000
4.188.818.000

0
929.146.000
482.847.000 ' 482.847.000
0 1.481.361.000 1.481.361.000 1.481.361.000
0
632.457.000
632.457.000 1.707.457.000
0
0 1.000.000.000 1.000.000.000
0 2.113.818.000 3.113.818.000 4.188.818.000
0 6.850.000.000 6.850.000.000 6.850.000.000
0 3 371.400.000 3.371.400.000 3.371.400.000
0 3 700.000.000 3.700.000.000 3.700.000.000
0 4.400.000.000 4.400.000.000 4.400.000 000
0 5.850.000.000 5.850.000.000 5.850.000.000
0 4.400.000.000 4.400.000.000 4.400.000.000
0
0 1.364.793.000 4.761.905.000
0
0 14.046.426 000
0
0
0
0
0 19.286.879.000
0
0 28.571.400.000 29.936.193.000 33.333.305.000 33.333.305.000
0 2.320.665.000 3.114.268 000 4.213 024.000 4 213 024 000
0
544.669.000
0
0 2.320.665.000 3.658.937.000 4.213.024.000 4.213.024.000
43.211.380.00 239.205.784.000 281.235.366.000 306.396.950.000 319.900.330.000
0

1

PRIPOJITEV K DRUGI PID, ZDRUŽITEV (IN) HKRATNA RAZDRUŽITEV V OKVIRU
DZU

I

"

I PREOBLIKOVANJE V REDNO DELNIŠKO DRUŽBO (IZVEN NADZORA AGENCIJE)

|

•"

1 PRENOS PID NA DRUGO DZU ZARADI ODVZEMA DOVOLJENJA MATIČNI DZU

Vir: Agencija
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Agencija za trg
vrednostnih papirjev

LETNI OBRAČUN
AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
ZA LETO 1998
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LETNI OBRAČUN
AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA LETO
1998

Na podlagi 173. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev strokovni svet Agencije za trg
vrednostnih papirjev najpozneje do 30. junija vsakega leta sprejme letni obračun za prejšnje
leto, ki ga potrdi Državni zbor Republike Slovenije.
Na podlagi odredbe Ministrstva za finance (štev. 1107/016 z dne 22.03.1994) vodi Agencija za
trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) računovodstvo v skladu z Zakonom o
računovodstvu ter na podlagi drugih predpisov, ki veljajo za organe družbenopolitičnih
skupnosti.
Sredstva za delo Agencije se na podlagi 172. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev
zagotavljajo iz taks in iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem,
oziroma iz sredstev proračuna, vendar samo, če Agencija z lastnimi viri ne more pokrivati
izdatkov tekočega in investicijskega poslovanja.
V letu 1998 Agencija, tako kot v preteklih letih, ni prejela proračunskih sredstev.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobie 1.1.1998 - 31.12.1998

A.

PRIHODKI V SIT

387.047.266

V primerjavi z letom 1997 so se povečali za 108%.

I. Prihodki od lastne dejavnosti

369.862.232

Glavni vir prihodkov Agencije so takse in nadomestila za odločanje o posameznih zadevah,
katerih višino določa Tarifa o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo
dovoljenj, soglasij in drugih zadevah, ki jo izda Agencija v soglasju z Vlado Republike
Slovenije, in na podlagi sklenjene pogodbe z Ljubljansko borzo, d. d., Ljubljana. V letu 1998
predstavljajo 96% vseh prihodkov in so se v primerjavi z letom 1997 nominalno povečali za
114%. Realno povečanje je manjše, ker so s 1.7.1997 začele veljati spremembe in dopolnitve
Tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih
zadevah, na podlagi katerih so se zneski taks in nadomestil za odločanje povečali za 33%, hkrati
pa je bilo dodatno uvedeno nadomestilo za nadzor in taksa za odločanje v posamični zadevi. S
25.10.1997 pa so začele veljati dopolnitve omenjene »tarife«, na podlagi katerih je bila dodatno
uvedena taksa za izdajo dovoljenj za ponudbo za odkup in taksa za izdajo soglasja za odstop od
namere za ponudbo za odkup.

poročevalec, št. 62
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A.I.l.

Prihodki od taks za javno ponudbo vrednostnih papirjev

28.808.722

Predstavljajo 8% vseh prihodkov leta 1998 in so se v primerjavi z letom 1997 zmanjšali za
15%. Mednje spadajo prihodki od taks iz naslova: javne prodaje vrednostnih papirjev po
Zakonu o trgu vrednostnih papirjih, podaljšanja roka za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih
papirjev na podlagi javne ponudbe in iz naslova Zakona o prevzemih.
A.I.2.

Prihodki od taks za izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti

16.425.786

Delež teh prihodkov v vseh prihodkih leta 1998 znaša 4%; v primerjavi z letom 1997 so se
povečali za 2.095.302 SIT in obsegajo: prihodke od taks za izdajo dovoljenj za opravljanje
dejavnosti (pooblaščenih) investicijskih družb, prihodke od taks za izdajo dovoljenj za
opravljanje dejavnosti vzajemnih skladov in prihodke od taks iz naslova potrjevanja aktov
KDD - Centralno klirinško-depotne družbe, d. d., Ljubljana in Ljubljanske borze, d d.,
Ljubljana.
A.I.3.

Prihodki od taks za izdajo dovoljenj borznim posrednikom
in članom uprav družb za upravljanje

. '

16.119.318

Njihov delež v vseh prihodkih leta 1998 znaša 4%; v primerjavi z letom 1997 so se povečali za
197% zaradi povečanja višine takse s 1.7.1997 za 33% in večjega števila prijavljenih
kandidatov (64 v letu 1997 in 158 v letu 1998).
A.I.4.

Prihodki od takse za organizacijo OTC trga vrednostnih papirjev

12.154.197

Njihov delež v vseh prihodkih leta 1998 znaša 3%; v primerjavi z letom 1997 so se zmanjšali za
29%. Ti prihodki se realizirajo na podlagi sklenjene pogodbe z Ljubljansko borzo, d d.,
Ljubljana. Vzrok za zmanjšanje je nižji skupni promet z vrednostnimi papirji udeležencev na
prostem trgu v letu 1998, ki je med drugim posledica odločitev nekaterih pomembnejših
izdajateljev, da se njihove delnice uvrstijo s prostega trga na borzni trg.
A.I.5.

Prihodki od nadomestil za nadzor

296.354.209

Njihov delež v vseh prihodkih leta 1998 znaša 77%; v primerjavi z letom 1997 so se povečali za
nominalno 191%. Preračunani odstotek povečanja nadomestila za nadzor, ki upošteva dejansko
število mesecev, v katerih seje nadomestilo v letu 1997 zaračunavalo, kaže na 94% nominalno
povečanje tega nadomestila v letu 1998 v primerjavi z letom 1997. To povečanje gre na račun
povečanja osnove za izračun nadomestila, ki se je povečala kot posledica povečanja
registriranega osnovnega kapitala (pooblaščenih) investicijskih družb na eni strani ter porabe
lastninskih certifikatov istih pooblaščenih investicijskih družb na drugi strani.

17.185.034

2. Drugi prihodki

Njihov delež v vseh prihodkih leta 1998 znaša 4%; v primerjavi z letom 1997 so se povečali za
30%.
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A.2.I. Prihodki od obresti

16.280.562

Njihov delež v vseh prihodkih leta 1998 znaša 4%; v primerjavi z letom 1997 so se povečali za
24%. Ti prihodki predstavljajo prihodke od obresti iz naslova depozitov pri bankah, avista
denarnih sredstev pri banki in obresti od unovčenih kuponov vrednostnih papirjev
A.2.H. Drugi prihodki

904.472

Njihov delež v vseh prihodkih leta 1998 znaša 0,23%; v primerjavi z letom 1997 so se povečali
za 880.578 SIT in obsegajo prihodke iz naslova preveč zaračunanih stroškov v preteklih letih in
povračilo škode na osnovnem sredstvu.

296.680.760

B. O D H O D K I V SIT

V primerjavi z letom 1997 so se povečali za 38%.

B.I.

Materialni odhodki in amortizacija

99.381.271

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 34%; v primerjavi z letom 1997 so se povečali za
18%. Obsegajo:
1) poraba materiala in porabljene energije

6.092.689

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 2%; v primerjavi z letom 1997 so se povečali za
9% ter obsegajo: porabljeni pisarniški material, naročnine na časnike, nakup strokovne
literature, drug material, predvsem za potrebe računalniške opreme, in porabljeno energijo
(elektrika, ogrevanje, bencin).
2) storitve drugih

74.421.450

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 25%; v primerjavi z letom 1997 so se povečali za
22% ter obsegajo: proizvodne storitve oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost (tehnično
upravljanje in vzdrževanje stavbe, telefonske in poštne storitve, prevozi z letali in drugimi
prevoznimi sredstvi na službenih poteh, fotokopiranje in tiskanje, vzdrževanje poslovnih
prostorov, vzdrževanje sredstev, komunalo, varovanje poslovnih prostorov) in neproizvodne
storitve oseb, ki opravljajo neproizvodne storitve (najemnina za poslovne prostore, storitve po
pogodbah o delu in po pogodbah o avtorskem delu, storitve s področja računalništva, storitve
študentov prek študentskih servisov, svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi,
spremljanje medijev, storitve izpitov za borzne posrednike pri Ljubljanski borzi, d d .
Ljubljana, izdelava pravne ekspertize, prevodi in drugo).
3) reprezentančni izdatki

1.268.044

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 1%; v primerjavi z letom 1997 so se zmanjšali za
16%. Zajemajo izdatke za pogostitev na sejah strokovnega in nadzornega sveta Agencije in na
sestankih s predstavniki tujih in domačih pravnih oseb.
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4) amortizacija in revalorizacija amortizacije materializiranih sredstev

13.516.832

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 5%; v primerjavi z letom 1997 so se povečali za
19% na račun povečanih nabav računalniške opreme v drugi polovici leta 1998.
5) drugi materialni odhodki

4.082.256

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 1%; v primerjavi z letom 1997 so se zmanjšali za
12% in obsegajo kotizacije in šolnine, povezane z izobraževanjem zaposlenih, članarine
Agencije v domačih in tujih organizacijah ter prispevek za uporabo stavbnega zemljišča.

B.II. Plače, davki in prispevki na plače, nadomestila, regres

119.080.159

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 40%; v primerjavi z letom 1997 so se zmanjšali
za 5%. Obsegajo:
1) bruto plače in regres za letni dopust

91.202.023

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 31%; v primerjavi z letom 1997 so se zmanjšali
za 9% predvsem zaradi manjšega števila zaposlenih (odhod zaposlenih, porodniške, bolniške).
2) prispevki na bruto plače in davek na izplačane plače

21.025.109

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 7%; v primerjavi z letom 1997 so se zmanjšali za
2%.
3) nadomestila (regres za prehrano, prevoz na/z dela)

3.357.033

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 1%; v primerjavi z letom 1997 so se zmanjšali za
T/o.
3.495.994

4) odpravnina in jubilejne nagrade

Njihov delež znaša 1% vseh odhodkov leta 1998. Odpravnina je bila izplačana zaradi prekinitve
delovnega razmerja direktorja.

8.219.330

B.III. Drugi odhodki

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 26%; v primerjavi z letom 1997 so se občutno
povečali na račun oblikovanja dolgoročnih rezervacij. Če ne upoštevamo oblikovanja
dolgoročnih rezervacij, so se ti odhodki v letu 1998 v primerjavi z letom 1997 povečali za 45%.
1) provizije

439.254

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 0,15%; v primerjavi z letom 1997 so se zmanjšali
za 7%. Obsegajo stroške za opravljene storitve Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, bank in borzno posredniških družb.
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4.023.240

2) potni stroški

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 1%; v primerjavi z letom 1997 so se zmanjšali za
1%. Obsegajo stroške, ki so nastali v domovini in v tujini iz naslova dnevnic, kilometrin in
prenočnin zaradi opravljenih službenih poti.
3) drugi odhodki

3.756.836

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 1%; v primerjavi z letom 1997 so se povečali za
2.841.380 SIT, predvsem zaradi poplačila toženega zneska. Postavka drugi odhodki obsega:
vračila prihodkov iz preteklih let, zamudne obresti in prispevek za uporabo stavbnega zemljišča.

B.IV. Rezervacije stroškov

70.000.Q00

Njihov delež v vseh odhodkih leta 1998 znaša 24%; oblikovali so se kot rezervacije za tekoče
poslovanje v naslednjih letih za potrebe investicijskega vzdrževanja, morebitnih izplačil
odškodnin, dograditev informacijskega sistema Agencije ipd.

C. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
LETA 1998 V SIT

90.366.506

V letu 1998 je bilo realiziranih 387.047.266 SIT prihodkov in 296.680.760 SIT odhodkov, to pa
je pomenilo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 90.366.506 SIT.
Presežek prihodkov nad odhodki se je namenil za oblikovanje rezervnega sklada Agencije v
znesku 30.000.000 SIT in za oblikovanje sklada osnovnih sredstev Agencije v znesku
60.366.506 SIT zaradi načrtovanega nakupa poslovnih prostorov.

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 1998

A.

S R E D S T V A V SIT

311.872.697

V primerjavi z letom 1997 so se povečala za 117%.
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A.I.

33.930.588

Stalna sredstva

Njihov delež v vseh sredstvih leta 1998 znaša 11%; v primerjavi z letom 1997 so se zmanjšala
za 18%. Obsegajo osnovna sredstva v višini sedanje vrednosti, ki predstavlja razliko med
nabavno (revalorizirano) vrednostjo osnovnih sredstev in popravkom vrednosti osnovnih
sredstev. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je 56,09% (v 1997 letu 41,06%).

A.II. Gibljiva sredstva

277.942.109

Njihov delež v vseh sredstvih leta 1998 znaša 89%; v primerjavi z letom 1997 so se povečala za
172%.
1) Kratkoročne finančne naložbe

266.574.034

Njihov delež v vseh sredstvih leta 1998 znaša 86%; v primerjavi z letom 1997 so se povečale za
178%. Obsegajo:
a) kratkoročne depozite v bankah
111.736.765
V primerjavi z letom 1997 so se povečali za 71%. Obsegajo 1 depozit na odpoklic po 7,67%ni obrestni meri in 10 depozitov za dobo od 36 do 62 dni po TOM + 1%-ni obrestni meri.
b) kratkoročne naložbe v vrednostne papirje
154.837.26
V primerjavi z letom 1997 so se povečale za 124.169.812 SIT oziroma za 405% zaradi
neporabljenega denarja. Obsegajo naložbe v obveznice, v trimesečne zakladne menice in v
blagajniške zapise.
2) Terjatve

7.467.613

Njihov delež v vseh sredstvih leta 1998 znaša 2,4%; v primerjavi z letom 1997 so se povečale
za 44%.
a) terjatve za obresti
395.126
V primerjavi z letom 1997 so se zmanjšale za 751.681 SIT oziroma za 66% zaradi
spremenjene strukture kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.1998 v primerjavi z
31.12.1997 (povečanje naložb v vrednostne papirje). Obsegajo za leto 1998 obračunane
obresti od naložb v depozite, ki pa v letu 1998 še niso dospele v plačilo.
b) terjatve za dane predujme dobaviteljem
108 633
V primerjavi z letom 1997 so se zmanjšale za 3.130.316 SIT, ker so dobavitelji v letu 1998
izstavili račune za storitve in blago, za katere so bili predujmi nakazani v letu 1997.
c) terjatve do kupcev
6.136.855
Nanašajo se na terjatve do vzajemnih skladov in pooblaščenih investicijskih družb iz naslova
plačil nadomestil za nadzor ter do drugih iz naslova plačil taks. Dne 31.12.1997 ni bilo stanja
terjatev do kupcev.
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č) druge terjatve
826 999
V primerjavi z letom 1997 so se povečale za 4%. Obsegajo terjatve do borzno posredniške
družbe, do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in do delavcev.
3) Denarna sredstva

3.137.053

Njihov delež v vseh sredstvih leta 1998 znaša 1%; v primerjavi z letom 1997 so se povečala za
2.216.188 SIT.
a) gotovina v blagajni
V primerjavi z letom 1997 seje povečala za 38.720 SIT.
b-) denarna sredstva na žiro računu
V primerjavi z letom 1997 so se povečala za 2.177.468 SIT.
4) Aktivne časovne razmejitve

43 .050

3.094.003

763.409

Njihov delež v vseh sredstvih leta 1998 znaša 0,24%; v primerjavi z letom 1997 so se povečale
za 585.868 SIT. Obsegajo od dobaviteljev zaračunane naročnine za tujo in domačo strokovno
literaturo za leto 1999.

B.

OBVEZNOSTI

DO VIROV SREDSTEV V SIT

311.872.697

V primerjavi z letom 1997 so se povečale za 117%.

B.I.

Sklad osnovnih sredstev

121.091.335

Oblikoval seje v letu 1995 in se na leto povečuje z učinkom revalorizacije osnovnih sredstev. V
letu 1998 seje dodatno oblikoval iz presežka prihodkov nad odhodki Agencije za 60.366.506
SIT. V letu 1998 pomeni 39% vseh obveznosti do virov sredstev in se je v primerjavi z letom
1997 povečal za 105%.

B.II. Rezervni sklad

59.568.251

Oblikoval seje v letu 1994 za pokrivanje primanjkljaja v tekočem poslovanju Agencije za leto
1995 in kasneje. Do leta 1998 se še ni koristil V letu 1998 seje dodatno oblikoval iz presežka
prihodkov nad odhodki Agencije za 30.000.000 SIT. V letu 1998 pomeni 19% vseh obveznosti
do virov sredstev in seje v primerjavi z letom 1997 povečal za 101%.

B.III.

Rezervacije stroškov

111.042.566

i
Obsegajo rezervacije, ki so bile oblikovane v letih 1995 in 1996 ter koriščene v letu 1997. V
letu 1998 so se dodatno oblikovale za 70.000.000 SIT za tekoče poslovanje v naslednjih letih za
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potrebe investicijskega vzdrževanja, morebitnih izplačil odškodnin, dograditev informacijskega
sistema Agencije ipd. V letu 1998 pomenijo 36% vseh obveznosti do virov sredstev in so se v
primerjavi z letom 1997 povečale za 171%.

B.IV.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

19.972.436

Njihov delež v vseh virih sredstev leta 1998 znaša 6%; v primerjavi z letom 1997 so se
povečale za 44%. Obsegajo:
1) obveznosti do dobaviteljev

6.304.223

Njihov delež v vseh virih sredstev leta 1998 znaša 2%; v primerjavi z letom 1997 so se
povečale za 114% Obsegajo za leto 1998 zaračunane opravljene storitve in predani material in
blago, obveznosti pa v letu 1998 še niso dospele v plačilo.
2) obveznosti za prejete predujme

5.889.127

Njihov delež v vseh virih sredstev leta 1998 znaša 2%; v primerjavi z letom 1997 so se
povečale za 23%. Obsegajo prejete predujme od pravnih oseb, ki so na Agencijo Vložile pisne
vloge za odločanje o posamični zadevi.
3) obveznosti do države

7.725.626

Njihov delež v vseh virih sredstev leta 1998 znaša 2%; v primerjavi z letom 1997 so se
povečale za 28%. Obsegajo v letu 1998 obračunane prispevke in davke iz plač in na plače,
obveznosti za prometni davek in dajatve v zvezi s pogodbenimi deli, kar v letu 1998 še ni
dospelo v plačilo.
4) druge obveznosti

53.460

Njihov delež v vseh virih sredstvih leta 1998 znaša 0,02%; v primerjavi z letom "1997 so se
zmanjšale za 44.164 SIT. Obsegajo obveznosti do pogodbenega delavca za opravljeno storitev.

B.V.

Pasivne časovne razmejitve

198.108

Njihov delež v vseh virih sredstev leta 1998 znaša 0,06%. Obsegajo obračunan prometni davek
v računih, ki še niso bili plačani in so bili izstavljeni za plačilo taks in nadomestil. V letu 1997
jih ni bilo.
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Agencija za trg vrednostnih papirjev
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 1998

A.

B.

Vrednost v 1000 SIT

PRIHODKI
I.

Prihodki od lastne dejavnosti
1. Takse za javno ponudbo vrednostnih papirjev
2. Takse za izdajo in odvzem dovoljenj za opravljanje dejavnosti
3. Takse za opravljanje izpitov borznih posrednikov in članov uprav
4. Taksa od organizacije OTC-trga vrednostnih papirjev
5. Nadomestila za nadzor
8 Drugi prihodki od lastne dejavnosti

II.

Drugi prihodki
1. Prihodki od obresti
2. Preostali prihodki

ODHODKI
I.

Materialni odhodki in amortizacija
1
Material in porabljena energija
2. Storitve drugih
3. Reprezentančni izdatki
4. Amortizacija in revalorizacija amortizacije
5 Drugi materialni odhodki (izobraževanje ...)

II.

Plače, davki in prispevki na plače, nadomestila, regres
1. Bruto plače in regres za letni dopust
2. Prispevki na bruto plače in davek na izplačane plače
3. Nadomestila (prehrana, prevoz na/z dela)
4. Odpravnina, jubilejne nagrade

III. DrugI odhodki
1. Provizije (APP, BPD, banke)
2. Potni stroški (dnevnice, kilometrine, prenočnine ...)
3. Preostali odhodki
IV. Rezervacije stroškov
1
Za tekoče poslovanje

Vrednost
1998

Vrednost
1997

387.047

186.141

369.862
28.809
16.426
16.119
12.154
296.354
0

172.961
34.074
14.330
5.429
'17 041
101.877
210

17.185
16.281
904

13.180
13.156
24

296.680

215.469

99.381
6.093
74.421
1.268
13.517
4.082

84.287
5.606
60818
1.518
11 389
4 956

119.080
91.202
21.025
3.357
3.496

125.505
100.501
21 365
3.639
0

8.219
439
4.023
3.757

5.677
472
4499
706

70.000
70 000

C.

PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ iz tekočega poslovanja

Č.

POKRITJE PRIMANJKLJAJA iz odprave rezervacij

D.

Del presežka za trajne vire poslovnih sredstev

60.367

E.

Del presežka za rezervni sklad

30.000

F.

REZULTAT OBDOBJA
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-29.328
29.328

0
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Agencija za trg vrednostnih papirjev
BILANCA STANJA
na dan 31. decembra 1998

A.

Vrednost
31.12.1998

Vrednost
31.12.1997

311.873

143.424

33.931
33 931
33.931
0

41.265
41.265
41.265
0

II. GIBLJIVA SREDSTVA
1. Kratkoročne finančne naložbe
a. Kratkoročni depoziti v bankah
b. Kratkoročni blagajniški zapisi
c. Kratkoročne naložbe v obveznice
2. Terjatve
a. Terjatve za obresti
b. Terjatve za predujme
c. Terjatve do kupcev
č. Druge terjatve
3. Denarna sredstva
a. Gotovina v blagajni
b. Denarna sredstva v banki
4. Aktivne časovne razmejitve

277.942
266.574
111.737
50.996
103.841
7.468
395
109
6.137
827
3.137
43
3.094
763

102.159
95.877
65.210
0
30.667
5.183
1.147
3.239
0
797
921
4
917
178

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

311.873

143.424

I.

121.091

58.943

59.568

29.568

111.043

41.043

19.973
6.304
5.889
7726
54

13.870
2945
4.784
6043
98

SREDSTVA
I.

B.

Vrednost v 1000 SIT

STALNA SREDSTVA
1. Opredmetena dolgoročna sredstva
a. Oprema
b. Predujmi za opredmetena dologoročna sredstva

SKLAD OSNOVNIH SREDSTEV

II. REZERVE
III. REZERVACIJE STROŠKOV
IV. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
1
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
2. Obveznosti za predujme
3. Kratkoročne obveznosti do države
4
Druge kratkoročne obveznosti

198

V. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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FINANČNI NAČRT AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH
PAPIRJEV ZA LETO 1999

1. PRAVNA PODLAGA, IZHODIŠČA IN OCENA PRIHODKOV IN
ODHODKOV

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) je bila ustanovljena v letu
1994 z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev kot popolnoma nova in neodvisna institucija.
Na podlagi drugega odstavka 173. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev sprejme finančni
načrt Agencije strokovni svet Agencije, potrdi pa ga Državni zbor Republike Slovenije. Do
sprejetja finančnega načrta Agencije se na podlagi tretjega odstavka citiranega člena
financiranje Agencije izvaja na podlagi sklepa o začasnem financiranju oziroma na podlagi
začasnega finančnega načrta, ki ga je v obliki bilance prihodkov in odhodkov sprejel
strokovni svet Agencije na 17. seji 23. 12. 1998. Bilanca prihodkov in odhodkov, na kateri
temelji finančni načrt Agencije za leto 1999, je v prilogi 1.
Finančni načrt za leto 1999 je pripravljen na podlagi načrta poslovanja Agencije za leto 1999,
ki gaje sprejel strokovni svet Agencije na 17. seji 23. 12. 1998 in ki predvideva znaten porast
obsega dela in povečanje števila zaposlenih ter nujnih naložb. Ne glede na to, da bo leto 1999
že peto leto delovanja Agencije, je ta še vedno institucija, ki se postopoma nenehno razvija v
skladu s povečanim obsegom nalog, ki ji jih nalagata spreminjajoča se in nova zakonodaja ter
splošni razvoj trga vrednostnih papirjev. Prav tako še niso v celoti izpolnjeni objektivni in
drugi pogoji za nemoteno in učinkovito, uresničevanje njenih funkcij in nalog, ki jih kot
neodvisna organizacija opravlja v javnem interesu z namenom zaščite investitorjev in razvoja
trga vrednostnih papirjev.
Poleg tekočih in rednih zadev iz pristojnosti Agencije bo v letu 1999 pomembna njena
vključitev oziroma sodelovanje pri pripravi novega Zakona o trgu vrednostnih papirjev in
zlasti pri njegovem uresničevanju, pri predvidenih spremembah in dopolnitvah Zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter pri morebitnih spremembah in dopolnitvah
Zakona o prevzemih.
Namen predvidenih sprememb in dopolnitev temeljne zakonodaje, ki ureja položaj Agencije
in določa njene naloge, je poleg prilagoditve zakonodaje razvoju trga vrednostnih papirjev v
Republiki Sloveniji predvsem prilagoditev te zakonodaje zakonodaji Evropske unije na tem
področju in tako vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo. Zato bo tudi delo
Agencije v letu 1999 temeljilo na njenem nadaljnjem vključevanju in sodelovanju s tujimi
oziroma mednarodnimi organizacijami ter strokovnimi institucijami.
Še zlasti obsežna bo naloga, po kateri bo morala Agencija na podlagi novega Zakona o trgu
vrednostnih papirjev, ki bo sprejet predvidoma do konca junija 1999, do konca leta na novo
pripraviti vse podzakonske akte, s katerimi je že urejala trg vrednostnih papirjev, in poleg tega
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še akte iz popolnoma novih nalog in pristojnosti Agencije. Na podlagi navedenega zakona se
razveljavijo tudi vsi podzakonski predpisi, izdani na temelju Zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje ter Zakona o prevzemih. Zato bo treba pripraviti še nove
podzakonske akte na podlagi omenjenih zakonov.
V letu 1999 bodo začeli veljati tudi drugi zakoni, povezani z delom Agencije, in sicer Zakon o
nematerializiranih vrednostnih papirjih, Zakon o deviznem poslovanju, Zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo nove naloge in pristojnosti Agencije.
Predvideno je tudi sprejetje zakonodaje na področju investicijskih skladov in družb za
upravljanje.
Posebna pozornost bo posvečena tudi aktualizaciji internih predpisov.
Poleg vsebinskih sprememb in dopolnitev navedenih predpisov se bodo nadaljevala
prizadevanja za elektronsko zajemanje in posredovanje podatkov, ki jih Agencija na podlagi
predpisov zbira in agregira od pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev in
posreduje drugim državnim institucijam in javnosti.
Za uresničevanje širših nalog Agencije bo treba še nadalje razvijati t. i. objektivne razmere za
delo Agencije, ki bodo zagotovljene zlasti z nakupom poslovnih prostorov ter ustrezne
informacijske tehnologije in druge tehnične opreme. Predvideni nadaljnji informatizaciji
Agencije bo treba prilagoditi in aktualizirati tudi interne akte, ki določajo metode in načine
dela zaposlenih v Agenciji.
Popolnoma jasno je, da Agencija vseh predvidenih nalog ne bo mogla uresničiti s sedanjim
številom zaposlenih. Zato bodo nujne nove zaposlitve, zlasti diplomiranih pravnikov in
diplomiranih ekonomistov ter strokovnjakov s področja informatike. Za manj zahtevna dela,
ki sicer zahtevajo visoko strokovnost, bodo zaposleni tudi pripravniki z visoko izobrazbo.
Delovno področje Agencije, ki je predvsem razvijanje do sedaj pri nas novega trga, tj. trga
vrednostnih papirjev, zahteva izjemno visoko strokovne kadre, ki morajo poleg domačih
znanj obvladati tudi tuja znanja in poznati zakonodaje in delovanje trga v razvitih državah.
Zato bo nadaljnje investiranje v znanje in izobraževanje zaposlenih (doma in v tujini) še
vedno ena izmed prednostnih nalog Agencije v letu 1999. V zadnjem obdobju je opazna
fluktuacija visoko usposobljenih kadrov, predvsem zaradi neustreznega nagrajevanja in
statusa zaposlenih, kot posledica splošne politike nagrajevanja javne uprave in s tem
povezanih ukrepov Vlade Republike Slovenije na področju politike nagrajevanja v
»paradržavnih« institucijah, kot so agencije in skladi
Ne glede na širše okvire urejanja tovrstne problematike bo treba za zagotovitev stalnosti
visoko usposobljenih kadrov v Agenciji tudi ustrezno spremeniti obstoječe notranje akte o
sistemizaciji in organizaciji ter nagrajevanju zaposlenih in z organizacijskimi spremembami,
dodelanim sistemom napredovanja in z drugimi ukrepi zagotoviti ustrezno moralno in
materialno stimulacijo uslužbencev Agencije. Naložbe v kadre in znanje z namenom
zagotoviti učinkovito, racionalno in predvsem visoko profesionalno uresničevanje nalog in
funkcij Agencije je torej ena njenih prednostnih usmeritev oziroma nalog v letu 1999.
Prav tako temelji finančni načrt Agencije za leto 1999, poleg načrta poslovanja Agencije za
leto 1999, na splošnih izhodiščih javnega financiranja in na temeljnem načelu racionalnosti in
gospodarnosti. Skupna izhodišča so naslednja:
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1. upoštevanje proračunskega priročnika za pripravo državnega proračuna in finančnih
načrtov za leti 1999 in 2000 glede:
predvidene letne rasti cen življenjskih potrebščin v višini 6,8%,
- predvidenega tečaja DEM v višini 97,5 SIT,
regresa za letni dopust v višini 91.900 SIT,
mase bruto plač, ki naj bi porasla za 3%; .
2. pri oceni prihodkov in odhodkov, kar velja še zlasti na strani prihodkov, je upoštevano
načelo previdnosti;
3. prihodki so ocenjeni na podlagi obstoječe Tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o
zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah;
4. odhodki izhajajo iz dejanskih podatkov (njihove realizacije);
5. predvidenih investicij v letu 1999;
6. število zaposlenih se poveča za 5 (povprečno število zaposlenih v letu 1999 bo 28);
7. Agencija načrtuje približno 24 sej strokovnega sveta ter najmanj 4 seje nadzornega sveta.

2. NAČRTOVANI PRIHODKI ZA LETO 1999

Za leto 1999 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 392 mio SIT.
Tudi v letu 1999 bodo glavni vir prihodkov Agencije takse in nadomestila, katerih višino
določa Tarifa o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in
drugih zadevah. Agencija v letu 1999, tako kot v preteklih letih, ne predvideva dodatnega
financiranja iz proračuna Republike Slovenije.
Prihodki Agencije so odvisni od vloženih zahtev in nominalne višine izdaj vrednostnih
papirjev oziroma planskih usmeritev udeležencev na trgu vrednostnih papirjev in nimajo
narave stalnih prilivov. Zato se pri načrtovanju prihodkov lahko upošteva le trend prilivov iz
preteklih let.
Pri načrtovanju prihodkov niso upoštevane morebitne statusne spremembe investicijskih
skladov oziroma morebitnih sprememb zakonodaje glede preoblikovanja pooblaščenih
investicijskih družb (v nadaljevanju PID) v druge oblike skladov in morebitna odprta
vprašanja v zvezi s plačilom prometnega davka za storitve Agencije in v zvezi s tem
povezani učinki davka na dodano vrednost v drugi polovici leta 1999.
Na podlagi Tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj,
soglasij in drugih zadevah je od načrtovanih prihodkov največji delež (81%) nadomestil za
nadzor - predvsem investicijskih skladov. Sledijo jim takse, ki se nanašajo na izdajo
dovoljenj za primarne izdaje in nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev (7%), takse za
opravljanje izpitov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje (3%) ter takse
za izdajo in odvzem dovoljenj za opravljanje dejavnosti (2%).
V primerjavi z letom 1998 se bodo predvidoma zmanjšali prihodki od taks za izdajo in
odvzem dovoljenj za opravljanje dejavnosti in takse za opravljanje izpitov borznih
posrednikov in članov uprav družb za upravljanje.
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Iz naslova pogodbe, sklenjene z Ljubljansko borzo, d d., Ljubljana, za organizacijo prostega
trga, se načrtujejo prihodki v deležu 4% in iz naslova drugih prihodkov (to so predvsem
prihodki iz naslova prejetih obresti na depozite in prihodki od drugih naložb Agencije) v
deležu 3%.
Tekoče finančne presežke v letu 1999 bo Agencija upravljal^ v okviru svoje naložbene
politike v letu 1999, ki je sestavni del finančnega načrta za leto 1999 in načrta poslovanja za
leto 1999.

3. NAČRTOVANI ODHODKI ZA LETO 1999

V letu 1999 so načrtovani odhodki v višini 300 mio SIT.
Podlaga za načrtovanje odhodkov v letu 1999 so povprečni mesečni odhodki leta 1998,
povečani za predvideno letno stopnjo inflacije v Republiki Sloveniji v letu 1999 v višini
6,8%, ter upoštevane načrtovane dodatne zaposlitve.
Pri načrtovanih odhodkih so največji delež (53%) odhodki za plače, davke in prispevke na
plače, nadomestila in regres. Sledijo jim materialni (45%) in drugi odhodki (2%).

I. Materialni odhodki

Za leto 1999 so materialni odhodki načrtovani v višini 133 mio SIT.

/. Material in energija

Odhodki v okviru kategorije material in energija so načrtovani v višini 8 mio SIT Gre za
pisarniški in drugi material, naročnine za dnevnoinformativne časopise in strokovne revije ter
porabljeno energijo (elektrika).
Načrtovani odhodki iz naslova pisarniškega in drugega materiala so v primerjavi z realizacijo
leta 1998 višji zaradi načrtovanih dodatnih zaposlitev in povečanja obsega dela.

2. Storitve drugih

Med storitve drugih, za katere se v letu 1999 načrtujejo odhodki 103 mio SIT, spadajo
proizvodne in neproizvodne storitve drugih.
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a) Proizvodne storitve drugih
Med proizvodne storitve drugih, ki se v letu 1999 načrtujejo v višini 16 mio SIT ali 5% vseh
odhodkov, spadajo poštne, storitve mobitela in ISDN, storitve elektronskih povezav za
potrebe nadzora s strani Agencije, vzdrževanje sredstev za delo, tehnično upravljanje in
vzdrževanje najetih in skupnih prostorov v poslovni stavbi, kurirske in komunalne storitve ter
druge proizvodne storitve (fotokopiranje, prevoz, vzdrževanje službenega avtomobila ipd).
Načrtovani odhodki iz naslova drugih proizvodnih storitev so v primerjavi s planom za leto
1998 višji zaradi povečanih odhodkov prevoznih in poštnih storitev v letu 1999, in sicer
zaradi načrtovanih dodatnih zaposlitev.
b) Neproizvodne storitve drugih
Med neproizvodne storitve drugih, ki se v letu 1999 načrtujejo v višini 87 mio SIT ali 29%
vseh odhodkov, spadajo najemnina za poslovne prostore, oglasi in objave informacij v
občilih, sejnine za delo strokovnega in nadzornega sveta Agencije, avtorski honoraiji in
pogodbe o delu za izvedbo zahtevnejših projektov ter druge neproizvodne storitve
(spremljanje medijev, najem parkirnih mest v garažni hiši in na prostem, vzdrževanje
računalniških programov in opreme, storitve Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, pri
organizaciji izpitov za borzne posrednike, storitve študentov prek študentskega servisa - vnos
v bazo podatkov Agencije ter intelektualne in osebne storitve drugih).
Med neproizvodnimi storitvami so tudi odhodki iz naslova raziskovalnih in svetovalnih
storitev, ki v letu 1998 niso bile v celoti uresničene, in tako ostanejo tudi v planu za leto 1999
v isti oziroma v neizkoriščeni višini. To so predvsem predvideni odhodki v zvezi:

-

s sodelovanjem Agencije s tujimi institucijami,
s postopki pri včlanjevanju Republike Slovenije v Evropsko unijo,
s pripravo računovodskega standarda za investicijske družbe oziroma PID-e,
za dodatno angažiranje strokovnjakov, ki jih Agencija nima oziroma nima dovolj,
z izdelavo računalniških programov za informacijsko podporo procesa poročanja
pooblaščenih udeležencev Agenciji in računalniške analize transakcij na trgu kapitala,
ki predvideva prehod na elektronsko poročanje investicijskih skladov in borzno
posredniških družb in bank ter nadgradnja oziroma izdelava programov za obdelavo in
analizo teh podatkov;
s poročanjem Agencije

Nadzor nad poslovanjem vzajemnih skladov, PID -ov in borzno posredniških družb je po eni
strani prednostna naloga, po drugi pa zahteva dodatno angažiranje visoko specializiranih
strokovnjakov s področja revizorske dejavnosti, kijih Agencija nima dovolj.
Visok porast v primerjavi s planom za leto 1998 dosegajo odhodki avtorskih honorarjev
zaradi prevodov strokovnega gradiva.
Agencija si bo prizadevala za dolgoročno razbremenitev stroškov za najemnine z nakupom
svojih poslovnih prostorov, saj so bili ti odhodki 7% vseh odhodkov leta 1998.
Med pogodbami o delu se načrtuje tudi sklenitev pogodb z zaposlenimi za specifična dela,
opravljena zunaj delovnega časa.
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3. Odhodki za reprezentanco

Za leto 1999 so odhodki za reprezentanco načrtovani v znesku 1 mio SIT. Nastali bodo zaradi
strokovnih in poslovnih srečanj s tujimi in domačimi strokovnjaki, udeleženci na trgu
vrednostnih papirjev, predstavniki državnih organov in organizacij, predstavniki javnega
obveščanja ter člani strokovnega in nadzornega sveta Agencije.

4. Amortizacija

Za leto 1999 je amortizacija načrtovana v znesku 16 mio SIT Povečanje v primerjavi z letom
1998 je posledica amortizacijskih stopenj, ki so višje od predvidene stopnje inflacije v letu
1999, in povečanih nabav osnovnih sredstev v letu 1998 in načrtovane nabave v letu 1999

5. Drugi materialni odhodki

Drugi materialni odhodki (5 mio SIT) so odhodki iz naslova članstva Agencije v institucijah v
domovini in tujini ter izobraževanja zaposlenih, ki bo potekalo v tujini in v domovini kot
študij ob delu, udeležba na srečanjih, seminarjih, konferencah, simpozijih ipd

II.

Plače

Načrtovana postavka odhodkov plače v znesku 159 mio SIT zajema odhodke za zaposlene, in
sicer bruto plače, prispevke in davke na plače, nadomestila in regres. Ti odhodki so
načrtovani v višini, ki poleg porasta mase bruto plač za 3% (proračunski priročnik za pripravo
državnega proračuna in finančnih načrtov za leti 1999 in 2000) upošteva še dodatno
zaposlitev 5 ljudi (vodje sektorja za informatiko, diplomirane ekonomiste in diplomirane
pravnike oziroma pripravnike) in predvideno kadrovsko prestrukturiranje v letu 1999.

III.

Drugi odhodki

Ta kategorija v načrtovanem znesku 8 mio SIT obsega potne stroške, stroške provizije za
opravljene storitve Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, bank in borzno
posredniških družb ter druge odhodke Agencije V tem znesku so upoštevane dodatne
zaposlitve in priložnostna darila tujim strokovnjakov in članom strokovnega oziroma
nadzornega sveta Agencije ob prenehanju mandata.

IV. Nabava osnovnih sredstev v letu 1999
Ker se v letu 1999 načrtuje znatno povečanje obsega dela in s tem tudi povečanje števila
zaposlenih, bodo v letu 1999 nujne nove naložbe v nabavo osnovnih sredstev in s tem tudi v
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nakup lastnih poslovnih prostorov. Agencija bo za odkup poslovnih prostorov v letu 1999
izvedla javni razpis. Odkup bo realiziran iz pozitivnih saldov preteklih let in leta 1999 iz
naslova financiranja tekočega poslovanja.
Agencija bo kupila poslovne prostore in naslednjo opremo:
Zapor,
številka
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Vrednost
v SIT
260.000.000
2.500.000
1.750.000
200.000
300.000
4.000.000
8.790.000

Količina

Vrsta osnovnega sredstva

1
1
5
2
1

Poslovni prostori
Strežnik HP *
Osebni računalnik
Tiskalnik
Klima naprava
Klimatizacija vseh sob
Dodatna oprema poslovnih prostorov zaradi na
novo zaposlenih (pohištvo, koši, kalkulatorji,
telefoni...)
Osebni avtomobil
Fotokopirni aparat

5.000.000
i.50o:ooo
284.040.000

1
1
Skupaj

V. Poraba dolgoročnih rezervacij, oblikovanih v letu 1998
V letu 1998 so bile oblikovane dolgoročne rezervacije v znesku 70 mio SIT za tekoče
poslovanje v naslednjih letih za potrebe investicijskega vzdrževanja, morebitnih izplačil
odškodnin, dograditev informacijskega sistema Agencije itd.
Dinamika porabe oblikovanih rezervacij bo predvidoma naslednja:

Izdatki pri razvoju informacijskega
sistema:
- popravek obstoječe baze podatkov
nadgradnja obstoječe baze podatkov
- prenos podatkov iz baze podatkov na
internet
razvoj novih baz podatkov na podlagi
novega ZTVP in ZISDU
Izdatki za investicijsko vzdrževanje:
- obnova kupljenih poslovnih
prostorov
- redna obdobna velika popravila
kupljenih poslovnih prostorov
- gradnja kabelskih in programskih
povezav zaradi selitve za potrebe
informacijskega sistema
Skupaj
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1999

2000

2001

2002

2003

7

11

13

12

5

Skupaj v
mio SIT
48

13

4

2

0

3

22

20

15

15

12

8

70
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4. RAZLIKA MED NAČRTOVANIMI PRIHODKI IN NAČRTOVANIMI
ODHODKI

Načrtovana bilanca prihodkov in odhodkov Agencije v letu 1999 izkazuje predvideni
pozitivni saldo iz naslova tekočega poslovanja v znesku 92 mio SIT.
Presežke prihbdkov nad odhodki bo Agencija razporedila v rezervacije.
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Agencija za trg vrednostnih papirjev
NAČRT BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 1999

A.

PRIHODKI
I.

Prihodki od lastne dejavnosti
1 Takse za javno ponudbo vrednostnih papirjev
2. Takse za izdajo In odvzem dovoljenj za opravljanje dejavnosti
3. Takse za opravljanje izpitov borznih posrednikov in članov uprav
4. Taksa od organizacije OTC-trga vrednostnih papirjev
5. Takse za nadzor
6 Drugi prihodki od lastne dejavnosti

II. Drugi prihodki
1 Prihodki od obresti
2. Preostali prihodki
B.

ODHODKI
I.

Materialni odhodki, energija, storitve, reprezentanca
1. Material in energija
2. Storitve drugih
3. Reprezentanca
4. Amortizacija in revalorizacija amortizacije
5. Drugi materialni odhodki (izobraževanje,...)

II. Plače, davki in prispevki na plače, nadomestila, regres
1. Bruto plače in regres za letni dopust
2. Prispevki na bruto plače in davek na izplačane plače
3. Nadomestila (prehrana, prevoz na/z dela)
4. Odpravnine in nagrade
III. Drugi odhodki
1. Provizije (APP, BPD, banke)
2. Potni stroški (dnevnice, kilometrine, prenočnine, ...)
3. Preostali odhodki
C.

REZULTAT TEKOČEGA POSLOVANJA
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,
REALIZACIJA
I-XII/1998

V 1000 SIT
PLAN
1999

INDEKS
1999/1998

387.047

391.989

101

369.862
28.809
16.426
16.119
12.154
296.354
0

381.823
28 640
7.743
13,738
14.648
316.555
500

103
99
47
85
121
107

17.185
16.281
904

10.166
9.200
966

59
57
107

296.681

299.543

101

99.381
6.093
74.421
1.268
13.517
4082

132.517
7.786
102.702
1.354
15.360
5.315

133
128
138
107
114
130

119.080
91.202
21.025
3.357
3.496

159.230
125.108
29.422
4.700
0

134
137
140
140
0

78.219
439
4.023
73.757

7.796
469
5.729
1.598

10
107
142
2

90.367

92.446
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mnenje nadzornega sveta agencije za trg
VREDNOSTNIH PAPIRJEV

k poročilu o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 1998,
letnemu poročilu o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1998,
letnemu obračunu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1998,
finančnemu načrtu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1999.

Na podlagi 3. odstavka 23. člena statuta Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju:
Agencija) je v okviru svojih pristojnosti nadzorni svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju: nadzorni svet) v sestavi:
- Matej Podlipnik, predsednik,
- Marija Zagožen, članica,
- Marta Cvikl, članica,
na 4. redni seji, dne 20.5.1999, in 5. redni seji, dne 10.6.1999, obravnaval zgoraj navedena
poročila Agencije ter sprejel naslednje mnenje:

1. Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 1998

Nadzorni svet k poročilu o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 1998 nima pripomb

2. Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 1998

Nadzorni svet je ob obravnavanju letnega poročila o delu Agencije za leto 1998 ugotovil, da
je Agencija, kljub odhodu nekaterih vodilnih kadrov in delovanju večjega dela leta brez
direktorja, izvajala in izpolnjevala vse bistvene naloge, ki jih opredeljujejo zakon o trgu
vrednostnih papirjev, zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in zakon o
prevzemih ter sprejela vrsto pomembnih odločitev in nalog pri uresničevanju navedenih
zakonov
Nadzorni svet k letnemu poročilu o delu Agencije v letu 1998 nima dodatnih ugotovitev
oziroma mnenj in stališč.
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3. Letni obračun Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1998

Nadzorni svet se je seznanil z računovodskimi izkazi Agencije za leto 1998 in podrobneje
preučil posamezne postavke (npr. plačila za delo študentk v zvezi z vnosom podatkov in
odpravnina bivšemu direktorju) ter meni, da so bila navedena dela oziroma izplačila nujna in
potrebna oziroma v skladu s pogodbo.
Nadzorni svet ugotavlja, da so bila sredstva, porabljena za plače, manjša od predvidenih, kar
je posledica neimenovanja direktorja Agencije, odhoda določenega števila delavcev Agencije
ter povečane odsotnosti z dela večjega števila delavcev (bolniške).
Nadzorni svet se je prav tako seznanil z revizijskim poročilom o računovodskih izkazih
Agencije za leto 1998. Pri pripravi in vsebini pogodbe o reviziji je sodeloval član nadzornega
sveta. Pooblaščeni revizor je podal mnenje, da računovodski izkazi podajajo resnično in
pošteno sliko finančnega stanja Agencije.
Nadzorni svet k letnemu obračunu za leto 1998 nima dodatnih ugotovitev oziroma mnenj in
stališč.

4. Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1999

Iz predloga finančnega načrta je razvidno, da bodo tudi v letu 1999 glavne vire prihodkov
predstavljale takse in nadomestila.
Nadzorni svet je pri pripravi mnenja o finančnem načrtu Agencije za leto 1999 presojal, ali
navedeni prihodki omogočajo:
- obseg organizacije in dela Agencije na način, ki je predviden v načrtu poslovanja za leto
1999,
- zagotavljanje kvalitetnega opravljanja nalog in zmožnost poravnave obveznosti, ki zapadejo
v plačilo.
V zvezi z novimi nalogami Agencije na podlagi sprejetih in predlaganih novih zakonov
(zakon o deviznem poslovanju, zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, zakon o trgu
vrednostnih papirjev, zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb,...) nadzorni svet ugotavlja, da bo treba
Agencijo njuno kadrovsko okrepiti ter zagotoviti druge nujne tehnične pogoje za nemoteno
uresničevanje njenih nalog.
Nadzorni svet je zato mnenja, da ne obstajajo zadržki za nakup lastnih prostorov v skladu z
zakonom o javnih naročilih ter za posodobitev in razširitev informacijskega sistema, kar pa bo
tudi dolgoročno vplivalo na zmanjšanje nekaterih drugih stroškov Agencije
V zvezi s sodelovanjem Agencije z mednarodnimi institucijami je nadzorni svet mnenja, daje
tovrstno sodelovanje potrebno okrepiti, zlasti z vidika prenašanja znanja in izkušenj iz tujine,
zaradi vstopa tujih pravnih subjektov na slovenski kapitalski trg.

5. avgust 1999
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Hkrati nadzorni svet daje pobudo, da se pri pripravi novih podzakonskih aktov preučijo
dosedanje postavke, določene v tarifi o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za
izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah. Navedeno pobudo daje nadzorni svet zaradi
dejstva, da se bodo lahko kljub novim nalogam in povečanemu obsegu dela po nakupu lastnih
prostorov Agencije znižali stroški, potrebni za delo Agencije.
Nadzorni svet k finančnem načrtu za leto 1999 nima dodatnih ugotovitev oziroma mnenj in
stališč.

Ljubljana, 10.6.1999
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Matej Podlipnik
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Revizija
PODJETJE ZA REVIZIJO
LJUBLJANA d. o. o.
KOTNIKOVA 28
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA
TEL *386 61/17 20 930
FAX. +386 61/17 20 960
Z H 50101-601-200969
Davčna it 88534022
Matična SI 5662664

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA

Revidirali smo bilanco stanja Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne
31.12.1998 in z njo povezano bilanco prihodkov in odhodkov za obdobje, ki
se je končalo na isti dan. Za naštete računovodske izkaze je odgovorno
poslovodstvo. Naša odgovornost je, da izrazimo mnenje o njih.
Revidirali smo v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli, ki jih je sprejel
Slovenski inštitut za revizijo in mednarodnimi revizijskimi standardi. Po teh
načelih in standardih smo bili dolžni načrtovati in izvesti revidiranje tako, da
bi si pridobili razumno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo
pomembnejših napačnih prikazov. V okviru revizije smo preiskali dokaze, ki
podpirajo zneske in razkritja v računovodskih izkazih. Ocenili smo tudi
računovodske politike in pomembnejše metode izkazovanja vrednosti v
računovodskih izkazih, ki jih je uporabilo poslovodstvo, ter ovrednotili razkritja
v računovodskih izkazih. Prepričani smo, da je opravljena revizija dobra
podlaga za mnenje o računovodskih izkazih.
Po našem mnenju računovodska izkaza navedena v prvem odstavku v vseh
pomembnejših pogledih podajata resnično in pošteno sliko finančnega stanja
Agencije za trg vrednostnih papirjev na dan 31.12.1998 in rezultatov
poslovanja (prihodkov, odhodkov) za obdobje, ki se je končalo na isti dan, v
skladu z Zakonom o računovodstvu.

Vili Perner, p.r.
direktor
-hr

Ljubljana, 7.5.1999
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naročilnica
I Ime in priimek:

|

| Naslov:

i

i Telefon:

Poštna številka:

,

■ Podjetje:
' Davčna številka:
I NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

|

| Datum:
i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
L
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike
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