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Skupna pokojninska družba d.d., Ljub ljana, Trg re-
publike 3, Ljub ljana, na podlagi 171. člena Zakona o za-
varovalništvu in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka 
revidiranega letnega poročila – SKL 2002 objavlja

povzetek revidiranega letnega poročila
za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 2012,  

s posebnim revizorjevim mnenjem  
za potrebe obveščanja javnosti

Druge objave

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

v EUR 31. 12. 2012 31. 12. 2011

SREDSTVA   

Neopredmetena sredstva 20.219 1.552

Opredmetena osnovna sredstva 122.096 143.438

Finančne naložbe 15.667.565 14.448.712

– razpoložljive za prodajo 8.044.853 5.134.908

– v posesti do zapadlosti 1.293.786 1.144.518

– v posojila in depozite 6.328.926 8.169.286

Sredstva iz finančnih pogodb 246.331.586 312.595.784

Terjatve in druga sredstva 605.085 1.078.172

Denar in denarni ustrezniki 922.324 594.100

Skupaj sredstva 263.668.874 328.861.757

KAPITAL   

Osnovni kapital 6.750.764 6.750.764

Kapitalske rezerve 590.920 590.920

Rezerve iz dobička 932.346 932.346

Rezerva za spremembo poštene vrednosti –483.227 –746.623

Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let 5.872.959 5.863.818

Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.254.713 2.500.476

Skupaj kapital 16.918.474 15.891.700

OBVEZNOSTI   

Obveznosti iz finančnih pogodb 246.331.586 312.595.784

Rezervacije in obveznosti do zaposlencev 155.095 112.732

Poslovne in druge obveznosti 263.719 261.541

Skupaj obveznosti 246.750.400 312.970.057

Skupaj kapital in obveznosti 263.668.874 328.861.757

Največja vrednost skupnih naložb v posamično finančno organizacijo 23.279.801 32.132.516
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR 2012 2011

Prihodki iz poslovanja 5.198.655 5.284.684

Prihodki od vstopne provizije 686.487 894.397

Prihodki od izstopne provizije 1.073.734 490.604

Prihodki od upravljavske provizije 3.438.434 3.899.683

Čisti obratovalni stroški 2.191.431 2.301.233

Amortizacija 78.927 80.940

Stroški dela 1.038.104 1.042.629

Ostali obratovalni stroški 1.074.399 1.177.665

Drugi prihodki 367.318 318.318

Drugi odhodki 1 282.778

Izid iz poslovanja 3.374.542 3.018.991

Prihodki naložb 703.406 585.140

Prihodki od obresti 656.007 510.658

Prihodki od dividend 10.353 25.864

Dobički pri odtujitvah naložb 37.046 48.618

Odhodki naložb 823.234 1.082.358

Odhodki za obresti 8 40.576

Odhodki iz oslabitve naložb, razpoložljivih za prodajo 467.020 657.900

Tečajne razlike 0 14.335

Izgube pri odtujitvah naložb 356.207 369.546

Izid iz naložbenja –119.828 –497.217

Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb 0 0

ČISTI POSLOVNI IZID 3.254.713 2.521.774

Osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico 100,59 77,94

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

v EUR 2012 2011

Čisti poslovni izid 3.254.713 2.521.774

Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, 
razpoložljivega za prodajo

263.396 –681.253

– dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja –592.593 –1.002.182

– prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 855.990 320.928

Drugi vseobsegajoči donos 263.396 –681.253

VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA 3.518.109 1.840.520
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PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA

 v EUR 2012 2011

Čisti poslovni izid 3.254.713 2.521.774

Preneseni čisti dobiček 8.364.294 5.863.818

Izplačilo dividend –2.491.335 0

Povečanje rezerv iz dobička 0 –21.298

– povečanje statutarnih rezerv 0 –21.298

Bilančni dobiček 9.127.672 8.364.294

V skladu z določili pokojninskih načrtov Skupne 
pokojninske družbe d.d., Ljub ljana znaša za poslovno 
leto 2012:

1. za Kritni sklad (po pokojninskih načrtih PN-SK-01 
in PN-SK-02):

– obrestna mera, izražena v odstotkih, ki jo je 
družba kot izvajalec pokojninskih načrtov PN-SK-01 in 
PN-SK-02, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža 
zavarovanca v donosu kritnega sklada 1,94%;

– delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovan-
cem, po pokojninskih načrtih PN-SK-01 in PN-SK-02, iz-
ražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih 
za zajamčena izplačila, 5,07%.

2. za KS PN-SK-03 (po pokojninskem načrtu 
PN-SK-03):

– obrestna mera, izražena v odstotkih, ki jo je druž-
ba kot izvajalec pokojninskega načrta PN-SK-03, upo-
števala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca 
v donosu kritnega sklada 1,94%;

– delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovan-
cem, po pokojninskem načrtu PN-SK-03, izražen kot 
odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajam-
čena izplačila, 2,98%.

Skupna pokojninska družba d.d., Ljub ljana
Peter Krassnig

član uprave
Aljoša Uršič

predsednik uprave

Poročilo neodvisnega revizorja o povzetkih 
računovodskih izkazov

Uporabnikom javno objavljenega povzetka  letne-
ga poročila družbe Skupna pokojninska družba d.d., 
Ljub ljana

Priloženi povzetki računovodskih izkazov, ki vklju-
čujejo povzetek izkaza finančnega položaja na dan 
31. decembra 2012, povzetek izkaza poslovnega izida, 
povzetek izkaza vseobsegajočega donosa ter prikaz 
bilančnega dobička za tedaj končano leto izhajajo iz 
revidiranih računovodskih izkazov družbe Skupna po-
kojninska družba d.d., Ljub ljana za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2012. V našem poročilu z dne 14. junij 
2013 smo o teh računovodskih izkazih izrazili neprilago-
jeno revizijsko mnenje s poudarjeno zadevo.

Opozarjamo na točko 4.3.4.2.4 letnega poročila. 
Skupna pokojninska družba d.d., Ljub ljana se je ob 
koncu leta 2012 odločila, da bo v letih 2011 in 2012 na-
stale terjatve do Zavarovalnice Triglav, d.d. iz naslova 
udeležbe v zneskih škod v skupni višini 926.170 EUR 
delno pobotala z obveznostmi do Zavarovalnice Triglav, 
d.d. iz naslova izplačila dividend v znesku 750.904 EUR. 
Zavarovalnica Triglav, d.d. terjatev iz naslova udeležbe 
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v zneskih škod ne priznava. Znesek odprtih terjatev 
do Zavarovalnice Triglav, d.d. iz tega naslova na dan 
31. 12. 2012 znaša 175.266 EUR in je izkazan v po-
stavki terjatve in druga sredstva v bilanci stanja. Skupna 
pokojninska družba d.d., Ljub ljana je v letu 2011 obli-
kovala popravek vrednosti terjatev iz naslova udeležbe 
v zneskih škod v višini 279.979 EUR, v letu 2012 pa 
je ta popravek terjatev v celoti odpravila v dobro dru-
gih prihodkov. Zavarovalnica Triglav, d.d. je v povezavi 
s pobotom v letu 2013 vložila tožbo, na katero je Sku-
pna pokojninska družba d.d., Ljub ljana vložila ugovor in 
nasprotno tožbo. Skupna pokojninska družba d.d., Ljub-
ljana pričakuje razrešitev pravnega spora v njeno korist.

Povzetki računovodskih izkazov ne vsebujejo vseh 
razkritij, ki jih zahtevajo mednarodni standardi računo-
vodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. Zato branje 
povzetkov računovodskih izkazov ni nadomestilo za bra-
nje revidiranih računovodskih izkazov družbe Skupna 
pokojninska družba d.d., Ljub ljana.

Odgovornost poslovodstva za povzetke računovod-
skih izkazov

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo povzetkov 
revidiranih računovodskih izkazov v skladu z Zakonom 
o zavarovalništvu in Sklepom o podrobnejši vsebini pov-
zetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002.

Revizorjeva odgovornost
Naša odgovornost je izraziti mnenje o povzetkih 

računovodskih izkazov na podlagi naših postopkov, ki 
so bili opravljeni v skladu z Mednarodnim standardom 
revidiranja (MSR) 810 – Posli poročanja o povzetkih 
računovodskih izkazov.

Mnenje
Po našem mnenju so povzetki računovodskih iz-

kazov, ki izhajajo iz revidiranih računovodskih izkazov 
družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljub ljana za 
leto, ki se je končalo 31. decembra 2012, v vseh po-
membnih pogledih skladni s temi računovodskimi izkazi 
v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in Sklepom o po-
drobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila 
– SKL 2002.

KPMG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje, d.o.o.

Damjan Ahčin, ACCA
pooblaščeni revizor

Katarina Sitar Šuštar
partner

VSEBINA
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