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Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja banke

Mednarodni rating Gorenjske banke, d. d., Kranj - Fitch Ratings

Ocena dolgoroènega dolga

Ocena zunanje podpore

Ocena zmo�nosti poplaèevanja dolgov

Ocena kratkoroènega dolga
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Izkaz finanènega položaja

Izkaz poslovnega izida

Število zaposlenih

Delnice

Izbor kazalnikov

na dan 31. 12. (v tisoè EUR):

Bilanèna vsota 1.790.040 1.947.403

Skupni znesek vlog in kreditov nebanènega sektorja: 1.151.138 1.236.712

- pravnih in drugih oseb 384.987 477.731

- prebivalstva 766.151 758.981

Skupni znesek kreditov nebanènemu sektorju: 1.153.856 1.245.376

- pravnim in drugim osebam 1.033.119 1.126.851

- prebivalstvu 120.737 118.525

Celotni kapital 289.187 337.026

Oslabitve finanènih sredstev in rezervacije 236.969 171.731

Obseg zunajbilanènega poslovanja 173.780 175.177

(v tisoè EUR):

Èiste obresti 42.035 52.687

Èisti neobrestni prihodki 9.439 41.109

Stroški dela, splošni in administrativni stroški 24.978 25.795

Amortizacija 2.207 2.131

Oslabitve in rezervacije 96.078 64.200

Poslovni izid pred obdavèitvijo (71.789) 1.672

Davek iz dohodka pravnih oseb (9.564) (8)

Drugi vseobsegajoèi donos pred obdavèitvijo 26.398 (12.626)

Davek iz dohodka pravnih oseb iz drugega vseobsegajoèega donosa (4.944) 2.525

na dan 31. 12.: 408 422

:

Število delnièarjev 482 477

Število vseh delnic 331.416 331.416

Število delnic z glasovalno pravico 305.701 305.701

Nominalna vrednost delnice oziroma pripadajoèi znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu (v EUR) 42 42

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 967 1.102

(v %):

Kapital:

- Koliènik kapitalske ustreznosti (po sklepu Banke Slovenije) 14,07 15,14

Kvaliteta sredstev in prevzetih obveznosti:

- Oslabitve finanènih sredstev, merjenih po odplaèni vrednosti, in rezervacije za prevzete
- obveznosti/razvršèene aktivne bilanène in razvršèene zunajbilanène postavke 11,21 7,94

Profitabilnost:

- Obrestna mar�a 2,23 2,69

- Mar�a finanènega posredništva 2,73 4,79

- Donos na aktivo pred obdavèitvijo (3,81) 0,09

- Donos na kapital pred obdavèitvijo (21,26) 0,49

- Donos na kapital po obdavèitvi (18,43) 0,49

- Donos na kapital pred obdavèitvijo (pred oslabitvami) 6,63 18,16

Stroški poslovanja:

- Operativni stroški/povpreèna aktiva 1,44 1,43

- Operativni stroški/prihodki 52,81 29,77

Likvidnost:

- Povpreèna likvidna sredstva/povpreène kratkoroène vloge nebanènega sektorja 51,35 51,13

- Povpreèna likvidna sredstva/povpreèna aktiva 23,48 23,63

2012 2011
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Poroèilo predsednika uprave Gorenjske banke, d. d., Kranj

Poslovna dogajanja v letu 2012

Tudi Gorenjska banka

je v

najveèji meri krojilo ponovno zaostrova-

nje razmer na finanènih trgih. Bonitetne

ocene dr�av in poslovnih bank so se

vztrajno zni�evale. Tudi v Sloveniji so se

banke spoprijemale s številnimi te�ava-

mi, posledièno pa z nadaljnjim poveèe-

vanjem oslabitev in rezervacij, ki so na

letni ravni dosegle veè kot 20-odstotno

rast. Leto 2012 je tako �e tretje zapo-

redno leto,ki ga slovenski banèni sistem

sklepa z resnimi izgubami. To okolje na-

mesto ustvarjanja potrebnega optimiz-

ma vzbuja zaskrbljenost.

na razmere v

banènem in širšem gospodarskem oko-

lju v letu 2012 ni ostala imuna. Oslabitve

kreditov in vrednostnih papirjev so bile

tudi v Gorenjski banki visoke in leto 2012

smo zato zakljuèili z negativnim poslov-

nim rezultatom v višini 62,2 milijona

evrov. Kljub slabemu rezultatu banka

ostaja visoko likvidna in je povsem spo-

sobna brezhibno poravnavati svoje

obveznosti. Struktura sredstev in obvez-

nosti do virov sredstev je ustrezna,

ohranili smo tudi 14-odstotno kapitalsko

ustreznost. Ostajamo ena kapitalsko

najmoènejših slovenskih bank, ki tudi v

primeru resnih stresnih scenarijev iz-

polnjuje potrebne kapitalske zahteve.

Obseg poslovanja

Ohranjanje varnosti in stabilnosti

Gorenjske banke,

merjen z višino bilanène vsote, je bil v

letu 2012 za 8 odstotkov manjši kot leto

prej. Malenkost smo izgubili tudi pri

tr�nem dele�u po bilanèni vsoti.Ta je ob

izteku leta 2012 znašal 3,88 odstotka.

Manjši obseg poslovanja je posledica

globalnega ekonomskega stanja in s

tem povezanega zmanjšanja vrednosti

nalo�b, hkrati pa odra�a tudi te�ke gos-

podarske razmere v primarnem okolju

delovanja Gorenjske banke. Podjetjem

primanjkuje projektov, ki bi jih banka

lahko financirala, pogosto pa tudi ne

morejo zagotoviti ustreznih zavarovanj.

Številna podjetja so prezadol�ena in

zamujajo z odplaèevanjem svojih ob-

veznosti do bank, tako da je vse slabša

tudi kakovost obstojeèih kreditov, vred-

nost zavarovanj pa se zni�uje.

pri poslovanju je bilo v takšnih razmerah

kljuènega pomena. To je na eni strani

pomenilo zni�evanje naših obveznosti

do bank in pravnih oseb, na drugi strani

pa zmanjševanje obsega kreditiranja

nebanènih strank ter zmanjševanje

vrednosti portfelja vrednostnih papir-

jev. Soèasno smo se intenzivneje osre-

dotoèili na poslovanje z gospodinjstvi,

kjer smo s premišljeno politiko obrest-

nih mer v letu 2012 svoj polo�aj okrepili,

tako na segmentu pridobivanja kot

plasiranja sredstev. Hkrati nam je tudi

med malimi in srednje velikimi podjetji

uspelo poveèati svojo vlogo. Zni�evanju

mar� smo se prilagodili z uèinkovitim

obvladovanjem stroškov poslovanja, ki

smo jih kljub ni�ji vrednosti aktive uspeli

zadr�ati na 1,4 odstotka povpreène

aktive oziroma na ravni iz leta 2011.

Ostajamo visoko likvidna banka

Naše poslovne odloèitve

.

Koliènik likvidnosti je bil v letu 2012

dosledno višji od 1. S konkurenènimi

ponudbami smo obdr�ali ustrezno

strukturo sredstev in obveznosti do

virov sredstev ter sposobnost pravo-

èasnega poravnavanja tekoèih obvez-

nosti. Morebitne neusklajenosti med

prilivi in odlivi smo brez te�av usklajevali

z aktiviranjem sekundarne likvidnosti

oziroma nalo�b s statusom primernega

finanènega premo�enja, ki nam omo-

goèa pridobiti sredstva Evropske cen-

tralne banke.

so bile v

letu 2012 osredotoèene predvsem na

zagotavljanje stabilnega poslovanja

Gorenjske banke, kar se na prvi pogled

ne sklada z izkazanim negativnim rezul-

tatom. Negativnemu izidu navkljub smo

poskrbeli za visoke likvidnostne in kapi-

talske rezerve. Pri tekoèem poslovanju

za naèrti nismo zaostajali. Kreditne od-

loèitve, ki smo jih sprejemali, so bile

pretehtane, uvedene procesne in storit-

vene novosti pa prilagojene potrebam

naših strank, ob tem pa nas še vedno

odlikuje stroškovna uèinkovitost.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo
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Nadpovpreèna kapitalska trdnost

je v sedanjem obdobju še posebej po-

membna, Gorenjski banki pa omogoèa

tudi dobre razvojne prilo�nosti. Znotraj

teh ostajamo naklonjeni povezovanju z

Abanko Vipo, d. d., Ljubljana, a ne za

vsako ceno in ne na raèun ogro�anja

stabilnosti Gorenjske banke. Naša am-

bicija, da v morebitnem povezovalnem

procesu ohranimo odloèujoèo vlogo, pa

ostaja nespremenjena. Ob upoštevanju

dejavnikov, ki so pri povezovanju kljuèni,

je to povsem razumljivo. Aktivnosti gle-

de povezovanja so v letu 2012 potekale

skladno s sprejetimi smernicami in pri-

èakujem, da se bodo v letu 2013 nada-

ljevale, èeprav neuspeli dokapitalizaciji

Abanke Vipe d. d., Ljubljana, procesu

povezovanja doloèata vsebino.

Poslovno leto 2013

Pozitiven poslovni izid v letu 2013

ne bo niè manj

zahtevno kot predhodno. Makroeko-

nomske napovedi so pesimistiène in

razvoj dogodkov negotov. Viri financi-

ranja bodo te�ko dostopni tako dr�avi

kot bankam in posledièno poslovnemu

sektorju. Prièakovati je tudi nadaljnje

zaostrovanje razmer na mednarodnih

finanènih trgih ter s tem zaostrovanje

pogojev financiranja. V Gorenjski banki

zato za leto 2013 rasti obsega poslo-

vanja ne naèrtujemo, naèrtujemo pa, da

bo naš poslovni izid ponovno pozitiven.

bomo ob optimalnem obsegu poslova-

nja dosegli z razumnim prevzemanjem

tveganja pri kreditiranju nebanènega

sektorja, medtem ko bomo svojo sicer

nizko odvisnost od financiranja na med-

narodnih trgih zni�evali zlasti s pos-

pešenim pridobivanjem stabilnih virov

med gospodinjstvi. Z investicijami v

razvoj informacijskega sistema, z izbolj-

šanjem kadrovske strukture in spre-

membo organizacijske strukture banke

bomo poveèali uèinkovitost obstojeèih

poslovnih procesov. Aktivno se bomo

vkljuèevali v procese prestrukturiranja

in izvajali tiste aktivnosti, ki bodo v

obdobju krize poveèale sposobnost od-

plaèevanja obveznosti med našimi po-

slovnimi strankami. Tudi zaèasen vstop

v lastništvo dru�b ni izkljuèen.

Pomemben del svoje ustvarjalne ener-

gije pa bomo še naprej namenjali tako

pridobivanju novih poslovnih strank,

zlasti med malimi in srednje velikimi

podjetji, kot tudi ohranjanju zvestobe

med našimi obstojeèimi strankami.

Ne trdim, da bo lahko.

Gorazd Trèek

Izzivov bo

ogromno, tudi v zvezi s potrebno kon-

solidacijo banènega sistema, in ne bi

�elel èez èas ugotoviti, da smo zamudili

preveè prilo�nosti. Preprièan sem, da je

ekipa, ki stoji za Gorenjsko banko, od-

loèena in sposobna uresnièiti zaveze, ki

jih je dala svojim strankam, partnerjem,

lastnikom in svojim ostalim dele�nikom.

Ob jasnih poslovnih prioritetah in ciljih,

ob razumnem prevzemanju tveganj in

premišljenem odloèanju so predvsem

usposobljeni zaposleni, konstruktiven

nadzorni svet ter odgovorni lastniki tisti,

v katerih vidim veliko prednosti Gorenj-

ske banke, hkrati pa tudi eno temeljnih

zagotovil naše prihodnje uspešnosti. Za

profesionalno, tvorno in predano sode-

lovanje se vsem iskreno zahvaljujem.

Predsednik uprave

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo
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Poroèilo nadzornega sveta Gorenjske banke, d. d., Kranj

Mandat èlanov nadzornega sveta traja

do zakljuèka skupšèine, na kateri bo ta

odloèala o èetrtem letnem poroèilu ban-

ke, šteto od imenovanja nadzornega

sveta dalje. Mandat èlanov obeh komisij

traja do poteka mandata èlanov nad-

zornega sveta.

Za opravljanje posebnih nalog s pod-

roèja pristojnosti nadzornega sveta sta

zadol�ena revizijska komisija in komisija

za prejemke in kadrovske ter organi-

zacijske zadeve. Revizijska komisija, ki ji

je predsedoval Mitja Selan, njena èlana

pa sta bila Mojca Globoènik in dr. Marko

Hoèevar, je bila imenovana na seji nad-

zornega sveta 11. februarja 2010. V ko-

misiji za prejemke in kadrovske ter

organizacijske zadeve so bili trije èlani:

Franc Balanè, Zlatko Kavèiè in Mitja

Selan. Na konstitutivni seji nadzornega

sveta, 12. junija 2012, so bili imenova-

ni novi èlani komisij. Za predsednika

revizijske komisije je bil izvoljen Milan

Mariniè, njena èlana pa sta postala

Primo� Karpe in Mitja Selan. V komisijo

za prejemke in kadrovske ter organiza-

cijske zadeve so bili izvoljeni trije èlani

nadzornega sveta: Miha Resman, Mitja

Podlipnik in Stojan �ibert.

Nadzorni svet, ki mu je predsedoval

Franc Balanè, njegovi èlani pa so bili

Zlatko Kavèiè, Miro Pinteriè, Drago Štefe,

Mojca Globoènik, Miha Resman in Mitja

Selan, je bil imenovan na seji skupšèine

Gorenjske banke, d. d., Kranj, dne 14.

maja 2008. Na redni skupšèini banke,

12. junija 2012, je bil imenovan nov

nadzorni svet s sedmimi èlani: Mojca

Globoènik, Milan Mariniè, Primo� Karpe,

Tibor Šimonka, Matej Podlipnik, Miha

Resman in Stojan �ibert. Za predsed-

nika nadzornega sveta je bil imenovan

Miha Resman.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo
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Nadzorni svet je na predlog komisije

za prejemke in kadrovske ter organi-

zacijske zadeve na seji dne 23. julija

2012 potrdil predsednika uprave banke

Gorazda Trèka za naslednje petletno

mandatno obdobje.

V letu 2012 je nadzorni svet dal soglasje

upravi k naslednjim predlogom:

Pravilniku o strategiji upravljanja tve-

ganj in procesa ocenjevanja ustrez-

nega notranjega kapitala v banki

(ICAAP);

poveèanjem velikih izpostavljenosti in

izpostavljenosti do oseb v posebnem

razmerju z banko;

spremembam Politike strokovnih in

etiènih standardov èlanov uprave in

nadzornega sveta banke;

Naèrtu poslovanja banke za leto 2013

s planom razvoja in temelji poslovne

politike za leto 2013;

doloèitvi okvirnega letnega programa

dela notranje revizije za leto 2013.

·

·

·

·

·

Nadzorni svet se je v letu 2012 sestal na

osmih rednih sejah, na eni konstitutivni

seji ter dveh izrednih in treh korespon-

denènih sejah. Skladno s pooblastili, pri-

stojnostmi in dol�nostmi, opredeljenimi

v Zakonu o banèništvu, Sklepu Banke

Slovenije o skrbnosti èlanov uprave in

èlanov nadzornega sveta bank in hranil-

nic, Zakonu o gospodarskih dru�bah in

statutu banke, je nadzorni svet spremljal

in nadziral poslovanje banke in delo

uprave banke.Pri svojem delu je upošte-

val tako interese lastnikov kot interese

strank in zaposlenih. Nadzorno funkcijo

je opravljal na podlagi rednih informacij

uprave, ob zakljuèku poslovnega leta pa

na podlagi poroèila pooblašèenega re-

vizorja in letnega poroèila.

Uprava banke je èlane nadzornega sve-

ta redno, pravoèasno in izèrpno obveš-

èala o dose�enih rezultatih in o vseh po-

membnih dogodkih, ki se nanašajo na

poslovanje banke, strategijo banke, še

posebej pa na postopek povezovanja z

Abanko Vipo, d. d., Ljubljana, in na ob-

vladovanje tveganj.

Nadzorni svet je spremljal delovanje

slu�be notranjega revidiranja na osnovi

rednih trimeseènih poroèil. Sprejel je

tudi poroèilo o notranjem revidiranju v

letu 2011 in ugotovil, da je slu�ba de-

lovala neodvisno, skladno s sprejetim

programom dela ter pravilom delovanja

notranje revizije.Sprejel je tudi:

·

·

·

·

·

·

·

poroèila revizijske komisije;

poroèila komisije za prejemke in kad-

rovske ter organizacijske zadeve

banke;

oceno dela nadzornega sveta v letu

2011;

Poslovnik nadzornega sveta;

poroèila o spremembah velike izpo-

stavljenosti, izpostavljenosti do po-

vezanih oseb ter izpostavljenosti do

oseb v posebnem razmerju z banko;

spremembo Politike prejemkov in na-

grajevanja v banki;

informacijo o programu ukrepov za

dosego plana poslovanja banke za

leto 2012.

Obravnaval in sprejel je nerevidirano

letno poroèilo banke za leto 2011 z ra-

èunovodskimi izkazi banke in ugotovil,

da je banka glede na finanèno krizo

poslovala uspešno in da je upravljanje s

tveganji primerno. Soglašal je, da se

èisti dobièek leta 2011 v skladu s 64. in

230. èlenom Zakona o gospodarskih

dru�bah in 37. èlenom statuta banke

razdeli v zakonske in statutarne rezerve

in da preostanek èistega dobièka osta-

ne nerazporejen. Preveril in potrdil ter

sprejel je revidirano letno poroèilo ban-

ke za leto 2011. Sprejel je poroèilo po-

oblašèenega revizorja za poslovno leto

2011 in z njim soglašal.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo
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Gorenjska banka, d.d., Kranj
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Nadzorni svet je bil seznanjen:

z vsebino ocen vrednosti lastniškega

kapitala Abanke Vipe, d. d., Ljubljana,

Save, d. d., Kranj, in Pivovarne Laško,

d. d., Laško, na dan 31. 12. 2011; po-

dal je soglasje, da te ocene Gorenjska

banka, d. d., Kranj, uporabi za na-

men raèunovodske obravnave na dan

31.12.2011;

z gradivom Okvirne podlage za pre-

uèitev sinergijskih uèinkov kapital-

skega povezovanja Gorenjske banke,

d. d., Kranj, in Abanke Vipe, d. d., Ljub-

ljana, in za ugotovitev upravièenosti

kapitalskega povezovanja; sklenil je,

da je treba predlo�eno gradivo do-

polniti in razširiti na podroèju ocene in

projekcije vseh tveganj, kapitalske

ustreznosti, likvidnosti, potencialnih

sinergij, poslovne uèinkovitosti in

predstavitve posameznih elementov

poslovanja banke, ki se zaradi zdru�e-

vanja ne smejo poslabšati;

s postopkom dokapitalizacije Abanke

Vipe, d. d., Ljubljana; ugotovil je, da so

izvedene in predvidene aktivnosti

uprave, povezane z dokapitalizacijo,

ustrezne in skladne s sklepi nadzor-

nega sveta;

·

·

·

Predlogi in poroèila, ki jih je nadzorni

svet v letu 2012 predlagal skupšèini v

sprejem,so bili naslednji:

poroèilo o notranjem revidiranju v letu

2011 in mnenje na dano poroèilo;

poroèilo nadzornega sveta o pre-

veritvi ter potrditvi in sprejemu revi-

diranega letnega poroèila banke za

poslovno leto 2011 in poroèilo o aktiv-

nostih nadzornega sveta med letom

2011 ter stališèe nadzornega sveta k

poroèilu pooblašèenega revizorja za

poslovno leto 2011;

predlog za imenovanje revizorja za

revidiranje poslovanja banke za po-

slovno leto 2012;

predlog o izvolitvi èlanov nadzornega

sveta banke v sestavi: Mojca Glo-

boènik, Milan Mariniè, Primo� Karpe,

Stojan Petriè, Matej Podlipnik, Miha

Resman in Stojan �ibert;

predlog ugotovitve in uporabe bilanè-

nega dobièka za poslovno leto 2011 s

predlogom razrešnice upravi in nad-

zornemu svetu za poslovno leto 2011;

predlog pooblastila upravi za nakup

lastnih delnic in poroèilo o utemelje-

nih razlogih za popolno izkljuèitev

prednostne pravice pri odsvajanju

lastnih delnic.

Nadzorni svet je ocenil, da je na podlagi

pravoèasno pripravljenih podatkov, po-

roèil, informacij ter po potrebi tudi

dodatnih pojasnil in obrazlo�itev lahko

odgovorno spremljal poslovanje banke

in delo notranje revizije ter nadziral

vodenje banke.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

s procesom upravljanja tveganj in si-

stemom notranjih kontrol v banki;

s predstavitvijo izpostavljenosti tve-

ganjem v banki;

z izvajanjem procesa ICAAP v banki ter

poroèilom o izvajanju procesa ICAAP;

s pismom Banke Slovenije glede ugo-

tovitve pregleda in ovrednotenja pro-

cesa ICAAP v banki;

s pismom Banke Slovenije z opozorili

in priporoèili ter odredbo o odpravi

kršitev, z ugovorom banke zoper od-

redbo ter z odloèbo Banke Slovenije o

delni spremembi odredbe o odpravi

kršitev; nadzorni svet preverja ure-

snièevanje zahtev v zvezi s pismom, ki

zaenkrat potekajo skladno z rokov-

nikom;

z aktiviranjem dru�be Imobilia-GBK,

d.o.o.,Kranj;

z izhodišèi poslovnega naèrta in kad-

rovsko strukturo Imobilie-GBK, d. o. o.,

Kranj.

Nadzorni svet je bil vseskozi informiran

s potekom aktivnosti pri povezovanju

z Abanko Vipo, d. d., Ljubljana, in o po-

stopku dokapitalizacije Abanke Vipe,

d. d., Ljubljana, ter dal soglasje o do-

kapitalizaciji v dele�u, sorazmernem �e

obstojeèemu dele�u.



Uprava banke je Letno poroèilo 2012

predlo�ila najprej revizijski komisiji, ki je

nanj dala pozitivno mnenje. V za-

konskem roku je nadzornemu svetu

predlo�ila v preveritev revidirano Letno

poroèilo 2012 z revidiranimi raèunovod-

skimi izkazi banke in s poroèilom po-

oblašèenega revizorja, ki ga je pripravila

revizijska dru�ba Deloitte revizija,d.o.o.,

Ljubljana. Na osnovi izvedene revizije

izkaza finanènega polo�aja Gorenjske

banke, d. d., Kranj, na dan 31. decembra

2012, izkaza poslovnega izida, izkaza

vseobsegajoèega donosa, izkaza spre-

memb lastniškega kapitala in izkaza

denarnih tokov za tedaj konèano

obdobje ter povzetka bistvenih raèuno-

vodskih usmeritev in drugih pojasnje-

valnih opomb je revizijska dru�ba izdala

mnenje, da so raèunovodski izkazi ban-

ke resnièen in pošten prikaz finanènega

stanja Gorenjske banke, d. d., Kranj, na

dan 31. decembra 2012, njenega po-

slovnega izida in denarnih tokov za

tedaj konèano obdobje v skladu z Med-

narodnimi standardi raèunovodskega

poroèanja, kot jih je sprejela EU. Poroèilo

revizijske dru�be vkljuèuje tudi potr-

ditev skladnosti poslovnega poroèila z

revidiranimi raèunovodskimi izkazi.

Nadzorni svet meni,da sta uprava banke

in nadzorni svet izpolnila vse zakonske

zahteve v poslovnem letu 2012.

Na podlagi navedenega je nadzorni svet

potrdil in sprejel Letno poroèilo Gorenj-

ske banke, d. d., Kranj za leto 2012 ter

sprejel poroèilo pooblašèenega revizorja

za poslovno leto 2012 in z njim soglašal.

Predsednik nadzornega sveta

Miha Resman

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Organizacijska shema banke

Organizacijska shema skupine povezanih družb

Sektor poslovanja s podjetji

Sektor zakladništva

Sektor plaèilnega prometa in
deviznega poslovanja

Sektor poslov z obèani

Sektor raèunovodstva in
podpore poslovanju

Sektor splošnih poslov

Sektor informacijskih sistemov

Katja Božiè

Gorazd Marèun

Milena Preželj

Igor Poljšak

Irena Šest

Nada Nastran

Janez Prešern

Slu�ba notranjega revidiranja

Slu�ba pravnih poslov –
pravna pisarna

Slu�ba upravljanja tveganj

Slu�ba marketinga
in odnosov z javnostmi

Slu�ba tveganih terjatev

Slu�ba skladnosti poslovanja

Sonja Kerec

Igor Colnar

Matevž Slapnièar

Irena Èebulj

Robert Kristanc

Božo Jašoviè

Skupna, d. d., Ljubljana, 26,0269 %Imobilia GBK, d. o. o., Kranj,

Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,

– 100 %

82,0 %499

Predsednik uprave
Èlan uprave
Èlan uprave

Gorazd Trèek
Sreèko Korber
Tilen Zugwitz

Vodstvo banke

Gorenjska banka, d. d., Kranj

Sektorji

Pridružena družba

Službe

Odvisni družbi

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Organi upravljanja banke

Miha Resman

Matej Podlipnik

Stojan Žibert

Predsednik

Èlan

Èlan

Gorazd Trèek

Sreèko Korber

Tilen Zugwitz

Predsednik uprave

Èlan uprave

Èlan uprave

Miha Resman

Tibor Šimonka

Mojca Globoènik

Primož Karpe

Milan Mariniè

Matej Podlipnik

Stojan Žibert

Predsednik

Namestnik predsednika

Èlanica

Èlan

Èlan

Èlan

Èlan

Skupšèina delnièarjev

Komisija za prejemke in
kadrovske ter organizacijske
zadeve Revizijska komisija

Uprava

Nadzorni svet

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012

Milan Mariniè

Primož Karpe

Mitja Selan

Predsednik

Èlan

Èlan



Poslovna mreža

Gorenjska banka, d. d., Kranj

Poslovne enote

Poslovalnice

Kranj

1. Kranj, Bleiweisova cesta 1

2. Kranj, Koroška cesta 4

3. Kranj, Cesta Jaka Platiše 18

4. Kranj, Delavska cesta 22

5. Šenèur, Kranjska cesta 4

6. Cerklje, Trg Davorina Jenka 10

7. Kranj, Cesta Staneta Žagarja 69

8. Kranj, Stara cesta 25 b

9. Koper, Ankaranska 2

Telefon: 04 / 208 40 00
Telefaks: 04 / 208 44 91

Telefon: 04 / 208 45 00
Telefaks: 04 / 252 15 29

Telefon: 04 / 208 45 04
Telefaks: 04 / 233 11 05

Telefon: 04 / 208 45 13
Telefaks: 04 / 231 20 32

Telefon: 04 / 208 45 07
Telefaks: 04 / 251 14 56

Telefon: 04 / 208 45 10
Telefaks: 04 / 252 25 05

Telefon: 04 / 208 45 16
Telefaks: 04 / 234 40 51

Telefon: 04 / 208 45 19
Telefaks: 04 / 236 30 48

Telefon: 04 / 208 45 60
Telefaks: 05 / 663 31 71

Bleiweisova cesta 1, p. p. 147
SI - 4000 Kranj

Predsednik uprave: Gorazd Trèek

Kranj,
Bleiweisova cesta 1

Telefon: 04 / 208 40 00
Telefaks: 04 / 208 44 91

Telefon: 04 / 208 40 00
Telefaks: 04 / 202 15 03

BIC: GORE SI 2X
Naslov e-pošte: info@gbkr.si
Spletni naslov: http://www.gbkr.si

Mednarodno poslovanje:

Telefon: 04 / 208 44 16
Telefaks: 04 / 202 17 18
Vodja podroèja: Milena Pre�elj

Jesenice

10. Jesenice, Cesta maršala Tita 8

11. Jesenice, Plavž, Cesta Cirila Tavèarja 8

12. Kranjska Gora, Borovška cesta 95

Telefon: 04 / 208 46 01
Telefaks: 04 / 586 45 53

Telefon: 04 / 208 46 21
Telefaks: 04 / 586 02 57

Telefon: 04 / 208 46 26
Telefaks: 04 / 588 14 30

Jesenice,
Cesta maršala Tita 8

Telefon: 04 / 208 46 01
Telefaks: 04 / 586 45 53

Radovljica

13. Radovljica, Gorenjska cesta 16

14. Bled, Cesta svobode 15

15. Bohinjska Bistrica, Trg svobode 2b

16. Lesce, Alpska cesta 37

17. Lesce, Rožna dolina 51

Telefon: 04 / 208 46 51
Telefaks: 04 / 531 44 85

Telefon: 04 / 208 46 76
Telefaks: 04 / 574 13 69

Telefon: 04 / 208 46 83
Telefaks: 04 / 572 10 09

Telefon: 04 / 208 46 72
Telefaks: 04 / 530 23 11

Telefon: 04 / 208 46 68
Telefaks: 04 / 531 65 39

Radovljica,
Gorenjska cesta 16

Telefon: 04 / 208 46 51
Telefaks: 04 / 531 44 85

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Tržiè

25. Tržiè, Trg svobode 1

26. Tržiè, Bistrica pri Tržièu,
Ste Marie aux Mines 36

Telefon: 04 / 208 45 28
Telefaks: 04 / 596 34 20

Telefon: 04 / 208 45 36
Telefaks: 04 / 596 34 35

Škofja Loka

18. Škofja Loka, Kapucinski trg 7

19. Škofja Loka, Mestni trg 16

20. Škofja Loka, Frankovo naselje 67

21. Gorenja vas, Poljanska cesta 65a

22. Železniki, Na Kresu 26

23. Žiri, Trg svobode 1

24. Škofja Loka, Grenc 54

Telefon: 04 / 208 41 41
Telefaks: 04 / 512 40 15

Telefon: 04 / 208 41 73
Telefaks: 04 / 512 40 42

Telefon: 04 / 208 41 77
Telefaks: 04 / 512 40 59

Telefon: 04 / 208 41 70
Telefaks: 04 / 512 40 65

Telefon: 04 / 208 41 63
Telefaks: 04 / 514 40 77

Telefon: 04 / 208 41 65
Telefaks: 04 / 510 41 50

Telefon: 04 / 208 41 81
Telefaks: 04 / 255 59 10

Ljubljana,
Dalmatinova cesta 4

Telefon: 04 / 208 45 45
Telefaks: 01 / 231 52 68

Tržiè,
Trg svobode 1

Telefon: 04 / 208 45 28
Telefaks: 04 / 596 34 20

Škofja Loka,
Kapucinski trg 7

Telefon: 04 / 208 41 41
Telefaks: 04 / 512 40 15

Ljubljana

27. Ljubljana, Celovška cesta 268

28. Ljubljana, Dalmatinova ulica 4

29. Kamnik, Domžalska cesta 3

Telefon: 04 / 208 45 52
Telefaks: 01 / 518 75 63

Telefon: 04 / 208 45 45
Telefaks: 01 / 231 52 68

Telefon: 04 / 208 45 55
Telefaks: 01 / 831 16 14

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Gospodarsko in banèno okolje

Kljuène obrestne mere so v letu 2012

ostale nizke: Evropska centralna banka

0,75 % (zadnja sprememba julija 2012),

ameriška centralna banka med 0 % in

0,25 % (zadnja sprememba decembra

2008), angleška centralna banka 0,50 %

(zadnja sprememba marca 2009).

Zaradi še vedno šibkih inflacijskih pri-

tiskov in kljub podatkom poèasnega

gospodarskega okrevanja bo kljuèna

obrestna mera po ocenah analitikov

najverjetneje še globoko v leto 2013

ostala na nizki ravni. Vrednost 6-me-

seènega EURIBOR-a se je v letu 2012

zmanjšala za 129,7 baziènih toèk.

Uspešnost poslovanja in razvoj fi-

nanènih tveganj slovenskih bank so v

letu 2012 opredeljevali številni dejav-

niki: zni�evanje gospodarske aktivnosti,

krèenje investicijskega trošenja, zmanj-

ševanje potrošnje gospodinjstev in

dr�ave na eni strani ter na drugi strani

ohlajanje gospodarske rasti v EU in

nezaupanje na mednarodnih finanènih

trgih do slovenskega dolgoroène-

ga dr�avnega dolga ter posledièno do

bank.

Po prvi oceni Statistiènega urada Repu-

blike Slovenije se je bruto domaèi proiz-

vod v letu 2012 zni�al za 2,3 %. Izvoz

blaga je bil v letu 2012 v primerjavi z

letom 2011 veèji za 0,3 %, uvoz pa je bil

manjši za 2,4 %. Pokritost uvoza z izvo-

zom je bila 95,2-odstotna.

Vrednost industrijske proizvodnje je

bila po zaèasnih podatkih Statistiènega

urada Republike Slovenije v letu 2012

višja kot v letu 2011. V rudarstvu je bila

ni�ja za skoraj 7 %, v predelovalnih de-

javnostih za 0,5 %, medtem ko je bila v

oskrbi z elektrièno energijo, plinom in

paro višja za skoraj 11 %.

Razmere na trgu dela ostajajo slabe.

Po zadnjih podatkih Zavoda Republike

Slovenije za zaposlovanje je bilo konec

decembra 2012 registriranih 118.061

brezposelnih, kar je 4,7 % veè kot v letu

2011.V letu 2012 je bilo za 7,2 % veè no-

vo prijavljenih brezposelnih kot v 2011,

zaposlitev pa za 4,4 % manj.

V letu 2012 so se cene �ivljenjskih po-

trebšèin poveèale za 2,7 %, kar je za 0,7

odstotne toèke veè kot v enakem ob-

dobju preteklega leta. Letna stopnja

inflacije, merjena s harmoniziranim in-

deksom cen �ivljenjskih potrebšèin, je

bila v Sloveniji 2,8-odstotna (v letu 2011:

2,1-odstotna).

Iz spodnje tabele so razvidni makroeko-

nomski kazalniki za Slovenijo v obdobju

2010–2012.

Bruto domaèi proizvod, v % (2,3) 0,6 1,2

BDP na prebivalca, v EUR (tekoèe cene in tekoèi teèaj) 17.244 17.620 17.379

Stopnja brezposelnosti, ILO, v % 8,9 8,2 7,3

Produktivnost dela (BDP na zaposlenega), v % (1,1) 2,2 3,5

Inflacija, povpreèje leta, v % 2,6 1,8 1,8

Izvoz proizvodov in storitev, v % 0,3 7,0 10,1

Uvoz proizvodov in storitev, v % (4,3) 5,2 7,9

Saldo tekoèega raèuna plaèilne bilance, v mio EUR 874 2 (209)

2012 2011 2010

Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj

2013, marec 2013, Urad Republike Slovenije za

makroekonomske analize in razvoj; Statistièni urad

Republike Slovenije.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Banke so se sooèale z izrazitim poslabše-

vanjem kvalitete svojih nalo�b. Plaèilna

nesposobnost poslovnih subjektov je po-

veèevala zamude pri poravnavanju ob-

veznosti do bank, zni�ala se je kakovost

zavarovanj. Problematika slabih terjatev,

ki je bila v prejšnjih letih vezana pred-

vsem na panoge, povezane s prevzem-

nimi aktivnostmi ali gradbeništvom, se

zaradi vpliva zaostrenih gospodarskih

razmer vse bolj širi tudi na ostale panoge.

Vrsta razlogov je leta 2012 povzroèila

zni�anje bonitetne ocene dr�ave in vpli-

vala na moèno zaostrene pogoje financi-

ranja slovenskih bank.

V letu 2012 se je poveèalo število zaèe-

tih steèajnih postopkov. Zaradi ni�anja

bonitetnih ocen dr�ave in bank ni bilo

mo�nosti za njihovo zadol�evanje v tuji-

ni. Zahtevane donosnosti dr�avnih ob-

veznic v Sloveniji so sicer padle pod 6 %,

a razmere na finanènih trgih so ostale

negotove. Zaradi neaktivnosti na slo-

venskih borznih trgih so bile tr�ne cene

kot merilo poštene vrednosti domaèih

vrednostnih papirjev vprašljive.

Po zadnjih razpolo�ljivih podatkih se je

bilanèna vsota vseh bank v Sloveniji v

letu 2012 zmanjšala za 6,3 %, v Gorenjski

banki pa po dokonènih podatkih za 8,1 %;

tr�ni dele� Gorenjske banke po bilanèni

vsoti se je zmanjšal za 0,07 odstotne toè-

ke na 3,88 %. Banke so skupaj izkazale

769 milijonov evrov izgube pred obdav-

èitvijo. Glavni razlog za izgubo banènega

sistema ostajajo oslabitve in rezervacije,

ki so v letu 2012 dosegle 1.592 milijonov

evrov in so bile v primerjavi z lanskim

letom višje za 385 milijonov evrov.

Iz spodnje tabele je razvidno, koliko so

se v letih 2011 in 2012 spremenili ne-

kateri znani svetovni borzni indeksi in

slovenski borzni indeks. Veèina znanih

svetovnih borznih indeksov je v letu

2012 imela pozitivno rast.

Po zni�anju bonitetne ocene dr�ave

treh najveèjih bonitetnih agencij v sep-

tembru 2011 so sledila nova zni�anja,

najveèja v avgustu 2012 (Moody's jo je

zni�al za tri stopnje,na Baa2,S&P za eno

stopnjo, na A, Fitch prav tako za eno

stopnjo, na A-) in zadnja v februarju

2013 (S&P za eno stopnjo, na A-). Kot

pomembna razloga za zni�anje ocen so

agencije navajale politièno tveganje pri

(ne)izvajanju potrebnih reform in po-

slabševanje portfelja bank, katerim so

se prav tako zni�ale bonitetne ocene.

Indeks Vrednost na dan Sprememba v letu  (%)
(indeksne toèke) 2012 2011

31. 12. 2012

SBI TOP (Slovenija) 635,51 7,8 -30,7

DOW JONES IA (ZDA) 13.104,14 7,3 5,5

NASDAQ COMPOSITE (ZDA) 3.019,51 15,9 -1,8

S&P 500 (ZDA) 1.426,19 13,4 0,0

NIKKEI 225 (Japonska) 10.395,18 22,9 -17,3

DAX (Nemèija) 7.612,39 29,1 -14,7

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Predstavitev skupine Gorenjske banke

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012

Skupina Gorenjske banke (v nadalje-

vanju: skupina) poleg Gorenjske banke,

d. d., Kranj, vkljuèuje dve odvisni dru�bi:

Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj, in Gorenjski

glas, d. o. o., Kranj, ter eno pridru�eno

dru�bo Skupna pokojninska dru�ba,

d. d., Ljubljana. V letih 2011 in 2012 ni

bilo sprememb v sestavi skupine.

Imobilia-GBK,d.o.o.,Kranj, je v letu 2012

postala ponovno aktivna.

Dru�be posamièno in skupaj ustrezajo

sodilom nepomembnosti, zato banka

teh dru�b ni konsolidirala oziroma ni

izdelala konsolidiranih raèunovodskih

izkazov.

V tabeli spodaj so prikazani podatki o

dele�ih Gorenjske banke, d. d., Kranj, v

kapitalu odvisnih in pridru�enih dru�b in

o nominalnih zneskih teh dele�ev na

dan 31.12.2012:

Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj 100 13

Gorenjski glas, d. o. o., Kranj 82,0542 476

Skupna pokojninska dru�ba, d. d., Ljubljana 26,0269 3.807

Naziv in sedež družbe Delež v kapitalu Nominalni znesek
(v %) deleža  (v tisoè EUR)



Gorenjska banka, d. d, Kranj, je samo-

stojna delniška dru�ba s sede�em v

Kranju,Bleiweisova cesta 1.

Èasovne korenine banke segajo v 19.

stoletje, ko so se na Gorenjskem obliko-

vali prvi zametki organiziranega banè-

ništva. 25. marca 1955 je bila v Kranju

ustanovljena prva komunalna banka na

Gorenjskem, sledile so ji še v Škofji Loki

ter naslednje leto v Radovljici, Tr�ièu in

na Bledu. Sèasoma je nastala skupna

banka, ki se je leta 1972 vkljuèila v

sistem Ljubljanske banke, najprej kot

podru�nica, od 27. decembra 1989 pa

kot delniška dru�ba v sistemu kapi-

talsko povezanih sestrskih bank Ljub-

ljanske banke.

V letu 1994 se je zaèel proces odcepitve

iz sistema Ljubljanske banke, in sicer z

odkupom delnic, ki jih je imela Nova

Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana, v

Gorenjski banki, d. d., Kranj. Proces je bil

konèan v juniju 1996, ko je banka te

delnice umaknila.

Banka ima dovoljenje za opravljanje

banènih storitev po 7. èlenu Zakona o

banèništvu (Uradni list RS, št. 99/10 -

uradno preèišèeno besedilo (52/11

popr.), 9/11 - ZPlaSS-B, 35/11, 59/11,

85/11, 48/12, 105/12; v nadaljevanju:

ZBan-1). Banène storitve so sprejema-

nje depozitov od javnosti ter dajanje

kreditov za svoj raèun.

Banka ima dovoljenje za opravljanje

vzajemno priznanih finanènih storitev.

Banka lahko opravlja naslednje vza-

jemno priznane finanène storitve po 10.

èlenu ZBan-1:

Banka je v obdobju, za katerega je

izdelano poslovno poroèilo, opravljala

banène storitve in dodatne finanène

storitve ter veèino vzajemno priznanih

finanènih storitev, za katere ima dovo-

ljenje Banke Slovenije.

Èeprav ima banka ponudbo za odkup

terjatev z regresom ali brez njega (fakto-

ring), so se te storitve v letih 2011 in 2012

opravljale v zelo omejenem obsegu.

Posle financiranja komercialnih poslov je

opravljala na podlagi raznovrstnih kre-

ditov in banènih garancij komitentom.

V sklopu storitev trgovanja za svoj ra-

èun ali za raèun strank banka v letih

2011 in 2012 ni opravljala trgovanja s

standardiziranimi terminskimi pogod-

bami in opcijami.

V letih 2011 in 2012 stranke niso po-

vpraševale po sodelovanju pri izdaji

vrednostnih papirjev in po storitvah,

povezanih s tem. Prav tako ni bilo po-

vpraševanja po svetovanju in storitvah v

zvezi z zdru�itvami in nakupom podjetij.

Banka v letih 2011 in 2012 ni opravljala

storitev upravljanja z nalo�bami in sto-

ritev svetovanja v zvezi s tem.

V sklopu investicijskih storitev in poslov

je banka v letih 2011 in 2012 opravljala

storitve le iz 2. in 3. toèke prvega od-

stavka 8. èlena ZTFI: izvrševanje naroèil

za stranke in poslovanje za svoj raèun.

V sklopu pomo�nih investicijskih sto-

ritev je banka v letih 2011 in 2012

opravljala le storitve iz 1. toèke prvega

odstavka 10. èlena ZTFI: storitve vode-

nja raèunov nematerializiranih vred-

nostnih papirjev strank.

1. sprejemanje depozitov;

2. dajanje kreditov, ki vkljuèuje tudi:

potrošniške kredite, hipotekarne

kredite, odkup terjatev z regresom

ali brez njega (faktoring), financira-

nje komercialnih poslov, vkljuèno z

izvoznim financiranjem na podlagi

odkupa z diskontom in brez regresa

dolgoroènih nezapadlih terjatev, za-

varovanih s finanènim instrumen-

tom (forfeiting);

3. plaèilne storitve;

4. izdajanje in upravljanje plaèilnih in-

strumentov (na primer potovalnih

èekov in banènih menic) v delu, v

katerem ta storitev ni vkljuèena v

storitev iz prejšnje,3. toèke;

5. izdajanje garancij in drugih jamstev;

6. trgovanje za svoj raèun ali za raèun

strank: z instrumenti denarnega

trga, s tujimi plaèilnimi sredstvi,

vkljuèno z menjalniškimi posli, s

standardiziranimi terminskimi po-

godbami in opcijami, z valutnimi in

obrestnimi finanènimi instrumenti, s

prenosljivimi vrednostnimi papirji;

7. sodelovanje pri izdaji vrednostnih

papirjev in storitve,povezane s tem;

8. svetovanje in storitve v zvezi z zdru-

�itvami in nakupom podjetij;

9. upravljanje z nalo�bami in svetova-

nje v zvezi s tem;

10. hramba vrednostnih papirjev in

druge storitve,povezane s hrambo;

11. oddajanje sefov;

12. investicijske storitve in posli ter

pomo�ne investicijske storitve iz

prvega odstavka 10.èlena Zakona o

trgu finanènih instrumentov (ZTFI).

Banka lahko opravlja tudi dodatne finan-

ène storitve po 11. èlenu ZBan-1, in sicer

posredovanje pri prodaji zavarovalnih

polic po zakonu,ki ureja zavarovalništvo.

Gorenjska banka, d.d., Kranj
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Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, je èasopisno

podjetje, ki izdaja èasopis z enakim ime-

nom. Gorenjski glas je bil kot dru�ba z

omejeno odgovornostjo v register Ok-

ro�nega sodišèa v Kranju vpisan 22. 11.

1996. Osnovna dejavnost podjetja je iz-

dajanje èasopisov, revij in periodike, glav-

na prodajna izdelka sta èasopis Gorenj-

ski glas s prilogami in prodaja oglasnega

prostora v èasopisu in prilogah. Sede�

dru�be je v Kranju,Bleiweisova cesta 4.

Najveèji lastnik Gorenjskega glasa je

Gorenjska banka, d. d., Kranj, ki ima

Skupna pokojninska dru�ba, d. d.,

Ljubljana (v nadaljevanju Skupna), je

dru�ba, ki je specializirana izkljuèno za

dodatno pokojninsko zavarovanje in je

najveèji izvajalec prostovoljnega dodat-

nega pokojninskega zavarovanja v

Sloveniji. Sede� dru�be je v Ljubljani,Trg

republike 3. Na dan 31. 12. 2012 je bilo v

dru�bi 15 zaposlenih.

82,05-odstotni dele�, 10-odstotnega

ima Delo, d. d., Ljubljana, preostalih

7,95 % pripada fiziènim osebam.

V Gorenjskem glasu je 37 zaposlenih,

poleg tega pri ustvarjanju èasopisa so-

deluje 6 samostojnih novinarjev in 40

zunanjih sodelavcev.

Gorenjska banka, d. d., Kranj, je 100-od-

stotni lastnik odvisne dru�be Imobilia-

GBK, promet z nepremièninami in

hipotekarnimi posli, d. o. o., Kranj, s se-

de�em v Kranju, Bleiweisova cesta 1.

Dru�ba lahko opravlja:

zbiranje premij prostovoljnega dodat-

nega pokojninskega zavarovanja,

upravljanje s premo�enjem,

izplaèevanje pokojninske rente,

izvajanje obveznega dodatnega za-

varovanja v skladu z 291. èlenom Za-

kona o pokojninskem in invalidskem

zavarovanju (ZPIZ-1),

·

·

·

·

· upravljanje z zaprtimi in odprtimi vza-

jemnimi pokojninskimi skladi.

Dru�ba je bila od ustanovitve naprej v

mirovanju, februarja 2012 pa je aktivira-

la poslovanje ter prièela s postopki za

pridobitev ustreznih kadrov za namen

delovanja dru�be. Dodeljene so ji bile

sledeèe dejavnosti:

upravljanje portfelja nepremiènin ter

izpeljava tr�nih postopkov za posre-

dovanje nepremiènin ustanoviteljice,

upravljanje portfelja premiènin (pred-

vsem opreme in strojev),

upravljanje portfelja vrednostnih pa-

pirjev in dele�ev v podjetjih.

·

·

·

Najveèji lastnik Skupne je Zavarovalnica

Triglav, d. d., Ljubljana, ki ima 30,14-od-

stotni dele�, 28,13-odstotnega ima

Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana,

26,03-odstotni dele� ima Gorenjska

banka, d. d., Kranj, preostalih 15,70 %

pripada manjšim delnièarjem.

Konec leta 2012 je bilo pri Skupni v si-

stem prostovoljnega dodatnega pokoj-

ninskega zavarovanja vkljuèenih skoraj

450 podjetij.V pokojninske naèrte je bilo

vkljuèenih preko 65 tisoè zavarovancev,

vrednost kritnih skladov je na zadnji dan

leta 2012 znašala 246 milijonov evrov.

Gorenjska banka, d.d., Kranj
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Gorenjska banka z univerzalnim in ka-

kovostnim banènim servisom strankam

poveèuje mo�nosti za uresnièitev njiho-

vih naèrtov,ciljev in �elja.

Temeljni cilj banke je maksimirati vza-

jemne koristi za stranke, zaposlene in

delnièarje banke. Uresnièevali ga bo-

mo z uèinkovitimi zaposlenimi, ki bodo

sposobni razvijati partnerske odnose s

strankami, zadovoljevati njihova prièa-

kovanja in potrebe ter poveèevati njiho-

vo zvestobo.

Zvestobo strank bomo poveèevali prek

njihovega zadovoljstva, ki ga bomo

zagotavljali z izvajanjem storitev na

naèin, da bodo te ustrezale njihovim

prièakovanjem, �eljam in potrebam.

Naše storitve jim bodo dostopne po

konkurenènih cenah, prednost pred

konkurenco pa bomo utrjevali pred-

vsem s kakovostjo. Odnose s strankami

bomo gradili na finanèni trdnosti in po-

slovni korektnosti. Ta bo razvidna iz

prizadevanj celotnega kolektiva in vsa-

kega posameznega zaposlenega v

banki.

Zadovoljstvo lastnikov bomo zagotav-

ljali s stabilnostjo in dolgoroèno rastjo

banke.

Uèinkovitost zaposlenih bomo spodbu-

jali z uveljavljanjem njihovega osebnega

in poklicnega razvoja, z omogoèanjem

napredovanj, motiviranjem posamezni-

kov in skupin, zagotavljanjem prijaznih

delovnih pogojev in ob uresnièevanju

naèrtov tudi varne zaposlitve. Sodobna

notranja organiziranost in visoka moti-

viranost zaposlenih bosta orodje za do-

seganje �elene ravni kakovosti storitev,

produktivnosti, stroškovne uèinkovito-

sti ter stabilnosti in dolgoroène rasti

banke.

Vizija Gorenjske banke je ostati stabil-

na, zanesljiva in zaupanja vredna finanè-

na institucija, ki bo svojim strankam

nudila najkakovostnejše storitve po

konkurenènih cenah. S prilagodljivimi

rešitvami, kakovostnimi storitvami ter

individualnim pristopom bo ohranila

mesto srednje velike slovenske univer-

zalne banke, ki jo odlikujejo suvereni in

zaupanja vredni banèniki.

Temeljne vrednote, ki jih bo banka za-

sledovala pri svojem poslovanju,so:

varnost in stabilnost poslovanja,

poslovna uèinkovitost in korektnost,

prilagodljivost in sodelovanje.

·

·

·

Temeljne smernice poslovne politike

banke so ob negotovem okolju še toliko

bolj poudarjene. Aktivnosti bodo še na-

prej usmerjene v optimiranje obsega

poslovanja in razumno prevzemanje

tveganja, krepitev konkurenènosti, raz-

voj integralnega informacijskega siste-

ma, izboljšanje tehnološke podpore

poslovanja ter v razvoj kadrovske in

organizacijske strukture. Posebna skrb

bo namenjena celovitemu obvladova-

nju tveganj, ki izhajajo iz banènega

poslovanja, ter obvladovanju stroškov

poslovanja.

Aktivnosti, vezane na proces povezova-

nja z Abanko Vipo d. d., Ljubljana, bodo

potekale v skladu s sprejetimi smer-

nicami, pri èemer �elimo v procesu

povezovanja imeti odloèujoèo vlogo,

predvsem s stališèa ekonomskega po-

lo�aja ene ali druge banke, pa tudi ob

upoštevanju vseh, za povezovalni pro-

ces kljuènih dejavnikov.

Poslovne usmeritve banke

Gorenjska banka, d.d., Kranj
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Pregled poslovanja banke po kljuènih podroèjih

Skladno z naèeli varnega poslovanja je

banka v letu 2012 zagotavljala ustrezno

likvidnost, saj je raven koliènikov likvid-

nosti dosledno presegala raven 1, ki jo s

Sklepom o minimalnih zahtevah glede

izraèunavanja ustrezne likvidnostne

pozicije predpisuje Banka Slovenije.

Banka je v letu 2012 uravnavala lik-

vidnost v domaèi valuti predvsem z

najemanjem oziroma odobravanjem

kratkoroènih likvidnostnih kreditov na

medbanènem denarnem trgu ter z za-

dol�evanjem po operacijah glavnega in

dolgoroènejšega refinanciranja.

Zadol�enost Gorenjske banke pri cen-

tralni banki se je s 75 milijonov evrov,

kolikor je znašala na zadnji dan leta

2011, do konca leta 2012 poveèala

na 81 milijonov evrov. Gre za triletno

Na podroèju plasiranja sredstev je

banka pomemben del virov namenjala

preurejanju in dodatnemu zavarovanju

svojega kreditnega portfelja, aktivnemu

upravljanju in obravnavi problematiènih

nalo�b ter izterjavi oziroma prodaji za-

stavljenega premo�enja.

Soèasno je nadaljevala s pridobivanjem

novih poslovnih strank, predvsem v

segmentu malih in srednje velikih pod-

jetij. V ta namen je na podlagi sodelo-

vanja z obèinami, obmoènimi obrtnimi

zbornicami in Slovenskim podjetniškim

skladom zagotavljala ugodna posojila s

subvencionirano obrestno mero, hkrati

zadol�itev, ki v plaèilo zapade v letu

2015. Poleg tega je banka v letu 2012

najela še za 14 milijonov evrov dol-

goroènih posojil pri domaèih bankah.

Hkrati je za 47,3 milijona evrov dolgo-

roènih posojil tudi odplaèala, tako da se

je njena dolgoroèna zadol�enost pri

domaèih in tujih bankah v letu 2012

zmanjšala za 33,3 milijona evrov.

Kratkoroèna zadol�enost Gorenjske

banke na medbanènem denarnem trgu

pa se je z 18,8 milijona evrov, kolikor je

znašala na zadnji dan leta 2011, do kon-

ca leta 2012 zmanjšala na 18,5 milijona

evrov.

S politiko obrestnih mer je banka tudi

v letu 2012 sistematièno spodbujala

prebivalstvo ter mala in srednje velika

podjetja k varèevanju v krajših èasovnih

pa je z dolgoroènimi viri, ki jih pridobila

pri banki SID in Evropski investicijski

banki, prek projektnega financiranja

omogoèala razvoj poslov, predvsem s

podroèja tako imenovanih zelenih ener-

gij.

Leto 2012 je Gorenjska banka na pod-

roèju kreditiranja nebanènega sektorja

sklenila s 3,7-odstotnim tr�nim dele-

�em. Obseg kreditiranja pravnih oseb, ki

je ob zakljuèku leta 2012 znašal 1,03

milijarde evrov, je bil za dobrih 8 od-

stotkov manjši kot leto prej. Razlogi za

to ostajajo bolj ali manj enaki tistim iz

leta 2011; poleg poveèanja oslabitev

obdobjih.Kratkoroèna narava tako zbra-

nih sredstev sicer zahteva natanèno

uravnavanje likvidnostnega in obrest-

nega tveganja, vendar pa ta segment v

najveèji meri prispeva k stabilnemu po-

slovanju banke. Na podroèju zbiranja

vlog nebanènega sektorja se je tr�ni

dele� Gorenjske banke v letu 2012

zni�al s 5,0 na 4,8 odstotka. Razlog je v

zmanjšanju dolgov do nebanènih prav-

nih oseb.

Za zavarovanje po kreditnih operacijah

ECB prek Banke Slovenije ima banka

vzpostavljen sklad primernega finanè-

nega premo�enja. Njegova prijavljena

vrednost je konec leta 2012 znašala

144 milijonov evrov, od tega ima banka

za zavarovanje zastavljenih 85 milijonov

evrov, prostega finanènega premo�e-

nja pa je bilo za 59 milijonov evrov.

slabih terjatev so to zlasti nadalj-

nje zmanjševanje bonitetno primernih

poslovnih strank, nezmo�nost zagotav-

ljanja ustreznih zavarovanj ter pomanj-

kanje projektov, ki bi jih banka lahko

financirala.

Pri kreditiranju prebivalstva pa se je

trend rasti in poveèevanja tr�nega

dele�a Gorenjske banke nadaljeval tudi

v letu 2012. Krediti prebivalstvu so do-

segli 120,7 milijona evrov in so glede na

leto prej porasli za 1,9 odstotka. K temu

so poleg konkurenène ponudbe v naj-

veèji meri pripomogli inovativni tr�ni

kanali.

Gorenjska banka, d.d., Kranj
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Nizka gospodarska rast, vrsta prisilnih

poravnav, steèajev in likvidacij, visoka

brezposelnost, šibka plaèilna sposob-

nost oziroma slaba gospodarska si-

tuacija nasploh so tudi na podroèju

plaèilnih storitev v letu 2012 zahtevale

visoko stopnjo prilaganja potrebam

uporabnikov in posledièno posodablja-

nja plaèilnih storitev.

V letu 2012 je bil obseg plaèilnih tran-

sakcij Gorenjske banke praktièno na

vseh segmentih višji kot v letu 2011.

Vrednostni obseg domaèih plaèilnih

transakcij se je v primerjavi z letom prej

poveèal za 4 odstotke. Konec leta je

znašal 4,8 milijarde evrov. Obseg

mednarodnih plaèilnih transakcij, ki je

ob koncu leta 2012 dosegel 1,8 milijar-

de evrov, pa je bil kar za 12 odstotkov

veèji kot v letu 2011.

Višje kot leto prej je bilo tudi število v

letu 2012 izvedenih plaèilnih nalogov.

Na podroèju domaèih plaèilnih transak-

cij je tako banka v letu 2012 izvedla za 6

odstotkov veè, na podroèju mednarod-

nih plaèilnih transakcij pa za 9 od-

stotkov veè plaèilnih nalogov kot v letu

2011.

Pri banki je imelo ob izteku leta 2012

odprt poslovni raèun 5.938 pravnih oseb,

samostojnih podjetnikov zasebnikov in

drugih civilnopravnih oseb, kar je ma-

lenkost veè kot leto prej in predstavlja

2,9 odstotka vseh v Sloveniji odprtih

poslovnih raèunov. Minimalno, 1-odstot-

no rast je banka v letu 2012 zabele�ila

tudi na podroèju osebnih raèunov. Ob

izteku leta 2012 je bilo aktivnih blizu 99

tisoè.

Banka je tudi v letu 2012 nadaljevala z

aktivnostmi v sklopu oblikovanja enot-

nega obmoèja plaèil v evrih (SEPA). �e

pred iztekom leta je omogoèila izvaja-

nje domaèih direktnih obremenitev

SEPA, ki bodo v zaèetku leta 2013 na-

domestile direktne obremenitve po

nacionalni shemi.

Poslovna politika upravljanja portfelja

vrednostnih papirjev je usmerjena v za-

gotavljanje uravnote�enega portfelja, s

poudarkom na varnosti, likvidnosti, raz-

pršenosti, predvidljivosti in donosnosti

oziroma rentabilnosti nalo�b ter mo�-

nosti zavarovanja operacij Evropske

centralne banke.

Portfelj vrednostnih papirjev, ki se

zmanjšuje vse od leta 2008 dalje, je v

letu 2012 Gorenjska banka ponovno

zmanjšala. Nakupila je za 12,5 milijona

evrov vrednostnih papirjev, za 82 milijo-

nov evrov pa jih je prodala oziroma

unovèila ob zapadlosti, pri èemer je

realizirala za 1,9 milijona evrov izgube.

Ob izteku leta 2012 je banka svoj port-

felj kapitalskih nalo�b na raèun spre-

membe dolga poveèala za dele�a v

dru�bah Intereuropa, d. d., Koper, in

Merkur,d.d.,Naklo.

Za lastni raèun je na Ljubljanski borzi

vrednostnih papirjev sklenila za 0,5

milijona evrov poslov. V primarnih

izdajah je vplaèala za 10,2 milijona

evrov obveznic, za 55,1 milijona evrov

transakcij z vrednostnimi papirji pa je

opravila na eurotrgih.

Kot èlanica Ljubljanske borze vrednost-

nih papirjev je banka v letu 2012 za

komitente posredovala pri nakupu in

prodaji vrednostnih papirjev v skupni

višini 1,63 milijona evrov.

V letu 2012 je Gorenjska banka aktivno

sodelovala tudi pri procesih skupnih pro-

daj vrednostnih papirjev, in sicer v dru�-

bah Mercator, d. d., Ljubljana, Petrol, d. d.,

Ljubljana, Pivovarna Laško, d. d., Laško,

in Thermana, d. d., Laško. Hkrati si je

banka samostojno prizadevala tudi za

prodajo kapitalskega dele�a v Skupni

pokojninski dru�bi, d. d., Ljubljana, in v

dru�bi Gorenjski glas,d.d.,Kranj.

Gorenjska banka, d.d., Kranj
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Odraz poslovanja skozi raèunovodske izkaze

Banka je leta 2012 izkazala 71.789 tisoè

evrov izgube pred obdavèitvijo, v letu

2011 pa je dosegla 1.672 tisoè evrov

dobièka. Izkazala je negativni 21,26-od-

stotni donos na kapital pred obdavèit-

vijo in negativni 3,81-odstotni donos na

aktivo pred obdavèitvijo.

Èiste obresti je dosegla v višini 42.035

tisoè evrov, kar je 20,2 % manj kot leta

2011. Prihodki iz obresti v višini 75.779

tisoè evrov so bili za 13,6 % ni�ji kot leta

2011, odhodki za obresti v višini 33.744

tisoè evrov pa za 3,7 % ni�ji kot leta

2011.

Na padec èistih obresti so vplivali

zmanjšanje referenènih obrestnih mer,

zmanjšan obseg kreditnega portfelja

ter poveèano izkljuèevanje obrestnih

prihodkov zaradi pomembnega pove-

èanja odstotka oslabitev pri doloèenem

delu kreditnega portfelja. Iz rezultata

leta 2012 smo izkljuèili za 15.847 tisoè

evrov obraèunanih obresti.

Obrestna mar�a, izraèunana kot razmer-

je med èistimi obrestmi in povpreèno

aktivo, se je zmanjšala z 2,69 % leta 2011

na 2,23 % leta 2012.

Èiste opravnine so bile dose�ene v višini

9.902 tisoè evrov, kar je 5,6 % manj kot

leta 2011. Pri tem so prihodki iz oprav-

nin znašali 10.925 tisoè evrov, kar je

5,5 % manj kot leta 2011, odhodki za

opravnine pa 1.023 tisoè evrov, kar je

4,3 % manj kot leta 2011.

Prihodki iz dividend so bili dose�eni v

višini 2.634 tisoè evrov, kar je 38,1 % veè

kot leta 2011.Banka je prejela dividende

od kapitalskih nalo�b v petih dru�bah:

Mercator, d. d., Ljubljana, Petrol, d. d.,

Ljubljana, Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,

Skupna pokojninska dru�ba, d. d., Ljub-

ljana, in Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljub-

ljana.

Izkazala je za 3.754 tisoè evrov izgube iz

finanènih sredstev, ki niso merjena po

pošteni vrednosti skozi izkaz poslovne-

ga izida (leta 2011: 31.867 tisoè evrov

dobièka), 7.424 tisoè evrov izgub iz fi-

nanènih sredstev, namenjenih trgova-

nju (leta 2011: 4.488 tisoè evrov izgube),

in 6.385 tisoè evrov dobièka iz finanènih

sredstev, pripoznanih po pošteni vred-

nosti skozi izkaz poslovnega izida (leta

2011:746 tisoè evrov dobièka).

Med drugimi prihodki je bilo za 3 tisoè

evrov èiste izgube iz teèajnih razlik. Iz

naslova kupoprodaje tujih valut je bilo iz

istega naslova realiziranih za 205 tisoè

evrov dobièkov (vkljuèenih med dobiè-

ke iz finanènih sredstev, namenjenih

trgovanju). Èisti drugi poslovni dobièki v

znesku 1.239 tisoè evrov so bili realizi-

rani predvsem iz naslova vraèil stroškov

in plaèil odpisanih terjatev v preteklih

obdobjih.

Skupni stroški poslovanja so dosegli

27.184 tisoè evrov, kar je 2,7 % manj kot

leta 2011. Med njimi najveèji, 56,9-od-

stotni dele� zavzemajo stroški dela,

medtem ko stroški materiala in storitev

predstavljajo 35,0 %, stroški amortiza-

cije pa 8,1 %. Stroški dela so bili za 4,8 %

ni�ji od realiziranih v letu 2011, stroški

materiala in storitev za 0,3 %, stroški

amortizacije pa so za 3,6 % presegli rea-

lizacijo za leto 2011.

Operativni stroški v primerjavi s pov-

preèno aktivo so bili dose�eni v višini

1,44 %. V primerjavi z letom 2011 je bil

kazalec višji za 0,01 odstotno toèko.

Odhodki za oblikovanje rezervacij in

oslabitev kreditnega portfelja in portfe-

lja vrednostnih papirjev so leta 2012 za

96.078 tisoè evrov presegali prihodke iz

ukinitve rezervacij in odprave oslabitev

in so bili za 49,7 % višji kot leta 2011.

Dele� oslabitev in rezervacij v razvrš-

èeni aktivi, kamor so vkljuèeni krediti in z

njimi povezane terjatve, se je poveèal s

7,94 % konec leta 2011 na 11,21 % ko-

nec leta 2012.

Vseobsegajoèi donos, to je èisti poslovni

izid in drugi vseobsegajoèi donos po ob-

davèitvi, je leta 2012 dosegel 40.771

tisoè evrov izgube (leta 2011:8.421 tisoè

evrov izgube). Vkljuèuje 62.225 tisoè

evrov èiste izgube (izkaz poslovnega

izida) in 21.454 tisoè evrov dobièka iz

naslova pozitivnega prese�ka iz pre-

vrednotenja (izkaz finanènega polo-

�aja). V letu 2011 smo zaradi padca

vrednosti vrednostnih papirjev, razpo-

lo�ljivih za prodajo, v izkazu vseobsega-

joèega donosa izkazovali 10.101 tisoè

evrov izgube.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Bilanèna vsota

Stanje v blagajni in na raèunih pri

centralni banki

banke se je leta 2012

zmanjšala za 157.363 tisoè evrov oziro-

ma za 8,1 % in je konec decembra 2012

znašala 1.790.040 tisoè evrov.

se je leta 2012 zmanj-

šalo za 10.439 tisoè evrov oziroma za

37,7 %. Dele� denarnih sredstev v aktivi

je bil le 1,0-odstoten.

Krediti strankam, ki niso banke, so

se leta 2012 zmanjšali za 91.520 tisoè

evrov oziroma za 7,3 %. Njihov dele� v

strukturi aktive banke je konec decem-

bra 2012 znašal 64,5 %.

Krediti bankam, ki vkljuèujejo tudi vlo-

ge pri bankah, so se leta 2012 poveèali

za 7.446 tisoè evrov oziroma za 29,3 %.

Konec decembra 2012 je bil njihov dele�

v aktivi 1,8-odstoten. Sprememba se je

nanašala na poveèanje kratkoroènih

kreditov (za 9.591 tisoè evrov) in zmanj-

šanje kratkoroènih vlog (za 2.145 tisoè

evrov), medtem ko je odplaèilo dolgo-

roènih kreditov ostalo nespremenjeno.

V aktivi je dele� kreditov pravnim

osebam znašal 57,7 %, dele� kreditov

obèanom pa 6,8 %. Dele� dolgoroènih

kreditov strankam, ki niso banke, je 57,4

%. Banki je v letu 2012 uspelo poveèati

obseg kreditov obèanom za 1,9 % in tr�-

ni dele� z 1,43 % na 1,49 %.

Krediti bankam so konec decembra

2012 obsegali vloge na vpogled in krat-

koroèno vezane vloge v višini 1.999 tisoè

evrov, 603 tisoè evrov je bilo dolgoroènih

kreditov bankam in 30.237 tisoè evrov

kratkoroènih kreditov bankam.

Iz spodnje slike je razvidna struktura

kreditov.
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Krediti velikim dru�bam

Krediti majhnim in srednjim dru�bam

Krediti prebivalstvu

Krediti bankam

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Naložbe v vrednostne papirje in

kapital so se leta 2012 zmanjšale za

71.143 tisoè evrov oziroma za 11,6 %. Iz

naslova nakupov vrednostnih papirjev

se je stanje vrednostnih papirjev pove-

èalo za 12.522 tisoè evrov. Za prodane

in zapadle vrednostne papirje je bilo

prejeto 82.015 tisoè evrov sredstev. Pri

prodaji vrednostnih papirjev je banka

realizirala 1.930 tisoè evrov èiste izgube.

Konec leta 2012 je bila banka udele�e-

na v kapitalu dveh odvisnih dru�b, ene

pridru�ene dru�be in petnajstih neod-

visnih dru�b.

Kapitalske nalo�be banke:

V portfelju so predvsem obveznice Re-

publike Slovenije, obveznice in delnice

domaèih bank in tuji vrednostni papirji.

Konec leta 2012 je dele� nalo�b v vred-

nostne papirje in kapital v aktivi znašal

30,3 %. Med njimi jih je 92,4 % razpolo-

�ljivih za prodajo, 6,7 % je namenjenih

trgovanju, 0,9 % pa je nalo�b v odvisne

in pridru�ene dru�be.

Kapitalska udele�ba v mednarodno

medbanèno finanèno telekomunikacij-

sko dru�bo SWIFT Belgija je minimalna,

vendar obvezna kot èlanarina.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012

Odvisne družbe:

Pridružena družba:

Neodvisne družbe:

Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj 100

Gorenjski glas, d. o. o., Kranj 82,0499

Skupna pokojninska dru�ba, d. d., Ljubljana 26,0269

Iskratel, d. o. o., Kranj 25

Intereuropa d. d., Koper 18,2340

Abanka Vipa, d. d., Ljubljana 14,7392

Merkur, d. d., Naklo 7,5510

Istrabenz, d. d., Koper 7,3031

Pivovarna Laško, d. d., Laško 6,2991

Peko, d. d., Tr�iè 5,8603

Bankart, d. o. o., Ljubljana 5,5569

Thermana, d. d., Laško 5,0839

Kreditni biro SISBON, d. o. o., Ljubljana 4,4800

Petrol, d. d., Ljubljana 4,0406

NFD-Holding, d. d., Ljubljana 3,4097

Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana 0,0260

Banka Celje, d. d., Celje 0,0051

Probanka, d. d., Maribor 0,0002

Naziv subjekta 31. 12. 2012, v %



Dolgovi do bank, ki vkljuèujejo vloge in

kredite poslovnih bank ter obveznosti

do centralne banke, so se leta 2012

zmanjšali za 31.163 tisoè evrov oziroma

za 9,4 %. Dele� dolgov do banènega

sektorja je konec decembra 2012 v

strukturi pasive znašal 16,8 %.

Banka ima mo�nost uporabe central-

no-banènih likvidnostnih operacij, pri

katerih na podlagi zastave vrednostnih

papirjev, ki imajo status primernega fi-

nanènega premo�enja, pridobiva krat-

koroèna sredstva, potrebna za dnevno

usklajevanju prilivov in odlivov. Konec

leta 2012 je stanje dolgov do centralne

banke znašalo 80.661 tisoè evrov, kar je

7,5 % veè kot konec leta 2011.

Banka je kratkoroène obveznosti do

poslovnih bank leta 2012 zmanjšala za

3.294 tisoè evrov, dolgoroène obvezno-

sti pa za 33.462 tisoè evrov. Konec leta

2012 je bilo med kratkoroènimi obvez-

nostmi do poslovnih bank 28.504 tisoè

evrov najetih kreditov in 176 tisoè evrov

vlog, med dolgoroènimi pa 191.407 ti-

soè evrov najetih kreditov.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012

Knjigovodska vrednost delnice, iz-

raèunana iz celotnega kapitala, je

konec leta 2012 znašala 966,53 evrov

(31.12.2011:1.102,47 evrov).

Celotni kapital se je leta 2012 zmanj-

šal za 47.839 tisoè evrov, to je za 14,2 %.

Pri tem sta upoštevana poveèanje

zaradi pozitivnega prese�ka iz prevred-

notenja finanènih sredstev (21.454

tisoè evrov) ter zmanjšanje zaradi èiste

izgube (62.225 tisoè evrov) in lastnih

delnic (7.068 tisoè evrov).
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Dolgovi do strank, ki niso banke, so

bili leta 2012 ni�ji za 6,9 %. Zmanjšali so

se za 85.574 tisoè evrov. Njihov dele� v

pasivi izkaza finanènega polo�aja je

konec leta 2012 znašal 64,3 %.

V sestavi vlog nebanènega sektorja

prevladujejo vloge prebivalstva, ki so se

poveèale za 0,9 % (za 7.170 tisoè evrov).

V pasivi so zastopane z 42,8 %, njihova

roènost se je spremenila v prid dolgo-

roènih vlog, ki so se poveèale za 6,7 %.

Dolgovi do pravnih oseb, ki niso banke,

so konec decembra 2012 znašali 21,5 %

virov sredstev in so bili v primerjavi s

koncem prejšnjega leta ni�ji za 19,4 %

(za 92.744 tisoè evrov).Zbrana sredstva

so veèinoma kratkoroèna.

Iz spodnje slike je razvidna struktura

dolgov.

Dolgovi do pravnih oseb

Dolgovi do prebivalstva

Dolgovi do bank



Informacija za delnièarje

Delnièarji Gorenjske banke, d. d., Kranj,

31.12.2012:

Sava, Dru�ba za upravljanje in financiranje, d. d., Kranj * 152.110 45,9 49,8

Nova KBM, d. d., Maribor 14.658 4,4 4,8

Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana 13.222 4,0 4,3

Kaertner Sparkasse AG, Celovec 10.000 3,0 3,3

Merkur, Trgovina in storitve, d. d., Naklo 9.089 2,7 3,0

Iskra ISD, d. o. o., Kranj 8.849 2,7 2,9

Banka Sparkasse, d. d., Ljubljana 7.500 2,3 2,5

Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana 5.351 1,6 1,8

Domel, d. o. o., �elezniki 5.331 1,6 1,7

Aerodrom, d. d., Ljubljana 5.121 1,5 1,7

Drugi delnièarji 74.470 22,5 24,4

Gorenjska banka, d. d., Kranj - lastne delnice 25.715 7,8 0,0

Skupaj deset najveèjih delnièarjev 231.231 69,8 75,6

Skupaj 481 delnièarjev 331.416 100,0 100,0

Delniški kapital banke je bil konec leta

2012 razdeljen na 331.416 navadnih

delnic. Na dan 31. 12. 2012 je bilo v

delniško knjigo banke vpisanih 481

imetnikov delnic (na dan 31. 12. 2011:

477). Prvih deset, po številu delnic naj-

veèjih delnièarjev, je imelo vpisane-

ga 69,8 % delniškega kapitala banke

(31.12.2011:73,2 %).

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012

Naziv delnièarja Število Delež Delež glasovalnih
navadnih delnic v kapitalu, v % pravic v %

* Od skupno 152.110 delnic v lasti Save,d.d.,Kranj, jih

je ta 27.917 prenesla v fiduciarno imetništvo fidu-

ciarja Abanke Vipe, d. d., Ljubljana, ki jih hrani v korist

imetnikov obveznic izdajatelja Sava, d. d., Kranj, kot

zavarovanje za obveznosti iz obveznic do njihove

zapadlosti 9.12.2014.



Iz spodnje slike je razvidna struktura

delnièarjev po podroèjih dejavnosti na

dan 31.december 2012.

Po stanju 31. 12. 2012 je bilo 70,7 %

lastnikov delnic domaèih dru�b s pod-

roèja finanène in zavarovalniške dejav-

nosti, s 4,8 % so bili lastniki delnic

domaèe dru�be s podroèja trgovine, s

4,7 % domaèe dru�be s podroèja prede-

lovalne dejavnosti, druge panoge so bile

zastopane v manjšem obsegu.

Koliènik kapitalske ustreznosti banke je

konec leta 2012 znašal 14,07 % (31. 12.

2011: 15,14 %), tudi med letom 2012 se

je gibal med 13 % in 15 %.

Banka je s sklepom skupšèine delnièar-

jev junija 2012 v celoti prenesla bilanèni

dobièek leta 2011 v leto 2012 (1.464

tisoè evrov).

Èista izguba leta 2012 v višini 62.225,28

tisoè evrov je bila v celoti pokrita iz

zadr�anega dobièka v znesku 1.463,55

tisoè evrov in iz drugih rezerv iz dobièka

v znesku 60.761,73 tisoè evrov.

Finanène in zavarovalniške dejavnosti
70 %

Predelovalna dejavnost
5 %

Trgovina
5 %

Drugo
20 %

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Razvoj in ponudbene novosti

Razvojni projekti Gorenjske banke so

bili v veliki meri povezani z informacijsko

podporo, ki je v letu 2012 vkljuèevala

predvsem nadgradnjo procesov in po-

stopkov pri naèrtovanju, odobravanju in

spremljanju odplaèevanja kreditov, ma-

terialnem knjigovodstvu, plaèilnem pro-

metu, upravljanju varnostnih dogodkov

in informacij ter spletnem banèništvu.

Na podroèju kreditiranja je bil temeljito

prenovljen obraèun obresti, dopolnjen

je bil obstojeèi nadzor zavarovanj, pa

tudi podpora pri naèrtovanju likvidnosti,

ki je vkljuèevala avtomatizacijo naèrto-

vanja z doloèanjem pogojev nadomeš-

èanja obstojeèih kreditnih poslov.

Na podroèju materialnega knjigo-

vodstva je bil avtomatiziran proces

Investicijam v posodobitev in zagotav-

ljanje veèje varnosti poslovne mre�e je

Gorenjska banka v letu 2012 namenila

1,105 milijona evrov oziroma 5 odstot-

kov veè kot leto prej. Sredstva so bila

namenjena nadaljnjemu prilagajanju

poslovalnic sodobnim storitvenim kon-

ceptom ter uveljavljanju zahtevnejših

varnostnih standardov.

Prenove so bila v letu 2012 dele�na zla-

sti tako imenovana svetovalna mesta, ki

izdajanja, obraèunavanja in izplaèeva-

nja stroškov potnih nalogov. Uvedena je

bila elektronska pisarna za prejete

fakture, omogoèen avtomatski prenos

likvidiranih faktur v proces evidentiranja

ter izdelave plaèilnih nalogov ter zago-

tovljena avtomatska podpora obraèuna

DDVin poroèanja davèni upravi.

Podroèje plaèilnega prometa je bilo

dopolnjeno s celovito podporo poslo-

vanju z debetno poslovno kartico, s

podporo avtomatski izdelavi obvestil o

odprtju oziroma zaprtju poslovnih

raèunov ter izdelavi poroèil o solvent-

nosti oziroma blokadi poslovnih ra-

èunov. Nadgrajen je bil tudi proces

obdelave obraèuna in zaraèunavanja

provizije za razliène storitve plaèilnega

prometa.

po novem zagotavljajo primerno raven

zaupnosti in diskretnosti pri razgovorih

s strankami. V številnih poslovalnicah je

bila namešèena dodatna varnostna in

zašèitna oprema, namenjena tako uèin-

kovitejšemu fiziènemu kot tehniènemu

varovanju.

Izpeljana je bila temeljita prenova osred-

nje poslovalnice na Jesenicah, ki je omo-

goèila uèinkovitejši potek delovnih pro-

cesov in posledièno višjo raven kakovosti

Spletna banka Link za fiziène osebe je bi-

la vsebinsko, tehnièno in oblikovno v ce-

loti prenovljena, z novimi funkcionalnost-

mi pa je bila v letu 2012 nadgrajena tudi

spletna banka Link c za pravne osebe.

Uveden je bil sistem za upravljanje var-

nostnih dogodkov in informacij SIEM, s

katerim je bila v letu 2012 �e pokrita

veèina stre�nikov in drugih aktivnih

komponent. Nabavljeni so bili novi dis-

kovni kabineti za primarno in nadomest-

no lokacijo. Na segmentu elektronske

pošte in domenskih stre�nikov je bilo

vzpostavljeno virtualno okolje, izveden

je bil tudi prehod na novejšo razlièico

domenskih stre�nikov. Številne posodo-

bitve, namenjene zlasti hitrejšemu in

uèinkovitejšemu odloèanju, so bile vpe-

ljane tudi v podatkovnem skladišèu.

banènega servisa, prenovljeno okolje pa

je opazno prijaznejše tudi do strank.

Prav tako je Gorenjska banka v letu

2012 uredila vse potrebno za naèrtova-

no veèjo preureditev svoje osrednje

stavbe v Kranju. Investicijska dela, ki

bodo med drugim vkljuèevala spre-

membo vhodne logistike ter ureditev

loèenih prostorov za sprejem in razgo-

vore s strankami, so predvidena v prvih

mesecih leta 2013.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Poveèevanje poslovne uèinkovitosti je

Gorenjski banki narekovalo tudi delno

preureditev obstojeèega naèina notra-

nje organiziranosti.

Gorenjska banka od 1. januarja 2012

dalje ni veè poslovala prek šestih re-

gionalnih poslovnih enot, paè pa jih

je ukinila, njihovo upravljavsko funkcijo

Med storitvenimi novostmi,ki jih je v letu

2012 vpeljala Gorenjska banka, velja iz-

postaviti temeljito vsebinsko, tehnièno

in oblikovno prenovo spletne banke

Link, ki je namenjena fiziènim osebam.

Pri nadgradnji je banka upoštevala

najvišje standarde varnosti, poskrbela

za veèjo preglednost Linka, izboljšala

navigacijo, mu dodala številne nove

funkcionalnosti, hkrati pa posodobila

tudi sam izgled spletne banke. Link bo

v kratkem dobil tudi svojo mobilno

inaèico, aplikacijo za mobilne telefone

Android, vstop v Link pa bo omogoèen

tudi z digitalnimi potrdili SLO CAagencij.

Nadgrajena je bila tudi spletna banka za

pravne osebe Link c, in sicer s podporo

standardu ISO UNIFI, s SEPADD funkcio-

nalnostjo za plaènike in prejemnike ra-

èunov, z avtoriziranim pregledom na

kartici Maestro ter uvozom podatkov s

posebnim modulom.

centralizirala, del odgovornosti, pristoj-

nosti in nalog nekdanjih vodij poslovnih

enot pa so prevzele ustrezne štabne

strokovne slu�be.

Zaradi vse veèje kompleksnosti pos-

lov s podjetji je z letom 2012 prièela

delovati tudi slu�ba za upravljanje tve-

ganih terjatev, ki se aktivno ukvarja z

Spletno mesto Gorenjske banke je bilo

posodobljeno. Poleg spremenjenega

grafiènega izgleda, navigacije ter pre-

drugaèene vstopne strani je nadgrad-

nja vkljuèevala predvsem dodajanje

novih funkcionalnosti spletnega mesta,

razumljivejšo uporabo informativnih iz-

raèunov, širjenje toèk konverzije, la�je

razumevanje uporabljenega strokovne-

ga izrazoslovja ter posledièno iskanja

�elene banène storitve oziroma vsebine.

Novonastalim podjetjem je banka v

sredini leta ponudila storitveni paket

»Perfekten zaèetek«, ki na enem mestu

zdru�uje banène storitve, raèunovodske

storitve, storitve Si.mobilove Popolne

pisarne in dostop do poslovnih informa-

cij. Na ta naèin je posameznikom, ki se

odloèijo za samostojno poslovno pot,

omogoèila merljive finanène prihranke,

razbremenila pa jih je tudi administrativ-

nih opravkov in poti.

reševanjem vprašanj, povezanih s sla-

bim polo�ajem dru�b, oziroma z uprav-

ljanjem problematiènih nalo�b.

Na novo je bila oblikovana tudi slu�ba

skladnosti poslovanja, ki zdru�uje po-

oblašèence za posebej izpostavljena

podroèja banènega poslovanja.

Glede na vse veèji pomen finanène var-

nosti je banka v letu 2012 razširila tudi

ponudbo zavarovanj za fiziène osebe.

Komitentom banke je tako poleg po-

nudbe banènih storitev na voljo tudi

nezgodno zavarovanje imetnikov oseb-

nih raèunov, zavarovanje za primer

brezposelnosti in rizièno �ivljenjsko za-

varovanje. Kot kreditojemalci si lahko

prek ureditve �ivljenjskega zavarovanja

za kreditojemalce izboljšajo kreditne

pogoje, imetniki plaèilnih kartic pa se

lahko zavarujejo za primer zlorabe

kartice.

Ob izteku leta je banka storitve, ki jih

namenja poslovnim komitentom,

dopolnila še z debetno poslovno kartico

Activa Maestro. Dobro sprejeta je bila

zlasti med podjetniki, saj jim moèno

olajša dostop do gotovine in s tem

dnevno poslovanje.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Upravljanje s kadri

Gorenjska banka se je v letu 2012 na

podroèju kadrovske politike prilagajala

zlasti negotovim poslovnim razmeram

ter s tem povezanim aktivnostim pri

racionalizaciji poslovanja in posledièno

doseganju ustrezne stroškovne uèinko-

vitosti.

Na zadnji dan leta 2012 je bilo v Gorenj-

ski banki 408 zaposlenih oziroma kar 14

manj kot ob izteku leta 2011.Na novo se

je v banki zaposlilo 21 sodelavcev, med-

tem ko jih je 35, veèinoma na raèun

upokojitev, v letu 2012 iz banke odšlo.

Izobrazbena in starostna struktura za-

poslenih v Gorenjski banki �e nekaj let

ostaja bolj ali manj enaka. Nadaljuje se

trend narašèanja dele�a zaposlenih,

Gorenjska banka je izobra�evanje, uspo-

sabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih

tudi v letu 2012 zagotavljala z aktivnost-

mi, ki so bile na eni strani namenjene po-

veèevanju strokovne usposobljenosti in

motiviranosti zaposlenih, na drugi strani

pa podpori vsem pomembnejšim pro-

jektom,ki jih je v letu 2012 izvajala banka.

V letu 2012 so bili vsi zaposleni Gorenjske

banke vkljuèeni v sistem rednih meseè-

nih izobra�evanj, ki so bila namenjena

Pomemben del kadrovskih aktivnosti

je bil usmerjen v zmanjševanje števila

zaposlenih. Banka je potrebe po kadrih

reševala zlasti z notranjim prerazpo-

rejanjem zaposlenih in z organizacijski-

mi posegi v obstojeèi naèin poslovanja.

Nove zaposlitve so bile namenjene kre-

pitvi komercialne funkcije banke, delno

pa vzpostavitvi slu�be za upravljanje

tveganih terjatev in slu�be skladnosti

poslovanja, ki sta bili na novo oblikovani

v letu 2012.

katerih formalna izobrazba presega VI.

izobrazbeno stopnjo; ta se je v letu 2012

z 38 odstotkov, kolikor je znašal leto

prej, povzpel na dobrih 40 odstotkov.

internemu prenosu znanj, navezovala pa

so se predvsem na znanja in vešèine s

podroèja spoznavanja novih produktov,

tr�enja in prodaje, uèinkovitega dela s

strankami, zagotavljanja skladnosti po-

slovanja z zakonodajo ter zmanjševanja

tveganj pri poslovanju.

Za zaposlene v poslovalnicah je bilo test-

no izvedeno e-izobra�evanje, prek kate-

rega so se s pomoèjo sodobnih spletnih

orodij seznanjali z novostmi na podroèju

Nove zaposlitve so potekale skladno s

politiko zagotavljanja optimalne pokrito-

sti vseh poslovnih funkcij banke.Banka je

v letu 2012 tako na novo zaposlovala sa-

mo na podroèjih, kjer je kadrovske okre-

pitve terjala poveèana raven tveganosti

oziroma izpostavljenosti poslovanja.

odkrivanja in prepreèevanja pranja de-

narja. Pomemben del izobra�evalnega

cikla je bil namenjen tudi pridobivanju

razliènih licenc, ki jih zaposleni potrebuje-

jo za opravljanje specifiènih banènih pos-

lov, ter nadgrajevanju raèunalniških znanj.

V formalno izobra�evanje ob delu je bilo

ob koncu leta 2012 vkljuèenih 17 zapo-

slenih; znotraj tega so se trije za prido-

bitev formalne izobrazbe ob podpori

banke odloèili v letu 2012.

Povpreèno število delavcev 4 39 92 33 238 8 2 416

Stopnja izobrazbe IX VIII VII VI V IV III Skupaj

Povpreèno število delavcev v letu 2012,

razèlenjeno po skupinah glede na

izobrazbo:

V letu 2012 je povpreèna starost zapo-

slenih dosegla 45 let.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Svojo dru�beno odgovorno dr�o Go-

renjska banka dokazuje z doniranjem in

sponzoriranjem, s sodelovanjem z mla-

dimi, s spodbujanjem podjetništva in

tudi v odnosu do zaposlenih in v priza-

devanjih za ohranjanje pozitivne orga-

nizacijske klime.

Podpora širše skupnosti, v kateri deluje,

pomembno vpliva na poslovanje in raz-

voj Gorenjske banke, zato banka z do-

nacijami ter prek sponzorskih projektov

�e vrsto let pomaga k bolj kakovost-

nemu �ivljenjskemu slogu v svojem

okolju. »Fair play«, zdrava tekmovalnost,

nadpovpreène kompetence, sodelova-

nje in dru�bena odgovornost so tiste

vrednote, ki se plemenitijo v dinamiènih

odnosih z izbranimi partnerji.

Športu in rekreaciji je banka v letu 2012

ponovno namenila okrog dve tretjini

sponzorskih sredstev. Enako kot v

predhodnih letih je podprla predvsem

projekte oziroma ekipe, ki so pomemb-

ni subjekti na primarnem geografskem

podroèju delovanja banke, njihova od-

liènost in ugled pa segata tudi na nacio-

nalno ali mednarodno raven. Banka se

je pri takšnih projektih pojavila kot po-

membnejši ali prvi med sponzorji.

Blizu 18 odstotkov proraèuna je Gorenj-

ska banka namenila projektom, ki so

namenjeni kakovostnemu pre�ivljanju

prostega èasa. Izpostaviti velja Klub

študentov Kranj, ki je v slovenskem pro-

storu med najbolje organiziranimi

tovrstnimi klubi, njegov domet pa pre-

sega okvire kranjske regije. Sodelova-

nje z aktivno populacijo, ki je na dolgi

rok za banko zanimiva tako z vidika

poslovnega sodelovanja kot tudi z

vidika kadrovanja, je po oceni banke

smiselno.

Razveseljuje tudi dejstvo,da kljub izred-

ni ambicioznosti dru�beno odgovorna

dr�a mladim ni tuja.Zato je banka pono-

sno podprla tudi njihov projekt »Mlade

mamice«, ki je namenjen podpori mla-

dih študentskih dru�in.V tem kontekstu

velja omeniti še partnerske projekte

tabornikov, ki so osredotoèeni pred-

vsem na varovanje narave.

Kot sponzor se Gorenjska banka vklju-

èuje tudi v projekte, namenjene spod-

bujanju podjetništva ter izobra�evanja

poslovne javnosti. Tem je v letu 2012

namenila 16 odstotkov razpolo�ljivih

sredstev.

Ob sodelovanju z Akademijo Finance je

banka �e drugo leto zapored prevzela

mesto generalnega pokrovitelja nate-

èaja »Naj podjetniška ideja«. Gre za pro-

jekt, ki poteka v prvi polovici leta in po

oceni banke uèinkovito predstavlja in iz-

postavlja pozitivne zglede ter nagrajuje

obetavne podjetniške projekte.

K veèji dostopnosti znanja za podjetnike

je banka pripomogla tudi s sponzorira-

njem izbranih izobra�evanj, ki potekajo

v okviru podjetja Planet GV. Banka tako

posredno izpostavlja pomen stalnega

dodatnega izobra�evanja, svoje takšno

preprièanje pa sporoèa tudi širši poslov-

ni javnosti.

V obliki pokrovitelja dogodkov je banka

podprla tudi izbrane lokalne sejemske

prireditve, ki so bile v letu 2012 na-

menjene promoviranju obrti in podjet-

ništva.

Družbena odgovornost

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Podatki in pojasnila skladno s 70. èlenom Zakona o gospodarskih družbah

Gorenjska banka, d. d., Kranj, je nejavna

delniška dru�ba, ki ima veè kot 250

delnièarjev in veè kot 4 milijone evrov

celotnega kapitala, zato je zavezana k

uporabi zakona,ki ureja prevzeme.

Osnovni kapital banke je razdeljen na

331.416 kosovnih navadnih delnic. Na-

vadne delnice nosijo pravico do glasova-

nja, pri èemer vsaka delnica zagotavlja

Delnice banke se prenašajo v skladu s

predpisi,veljavnimi za nematerializirane

vrednostne papirje. Dosedanji delnièarji

imajo v sorazmerju s svojimi dele�i v

Kvalificirane dele�e, kot jih doloèa za-

kon, ki ureja prevzeme, je v letih 2011 in

2012 dosegla v banki ena dru�ba, in

sicer Sava, Dru�ba za upravljanje in

Glasovalna pravica delnièarjev se ures-

nièuje glede na število delnic in s statu-

tom ni omejena na doloèen dele� ali

doloèeno število glasov. Do glasovanja

Banka, ki je zavezana k uporabi zakona,

ki ureja prevzeme, mora v poslovno

poroèilo vkljuèiti podatke in pojasnila,

navedena v 6. toèki 70. èlena Zakona o

gospodarskih dru�bah (Uradni list RS,

na skupšèini delnièarjev banke en glas.

Delnièarji uresnièujejo svojo glasovalno

pravico na skupšèini delnièarjev banke

glede na dele� svojih delnic v osnovnem

osnovnem kapitalu prednostno pravico

do vpisa novih delnic. Druge omejitve

imetništva delnic s strani banke ne

obstajajo, za pridobitev kvalificiranega

financiranje, d. d., Kranj, ki ima v lasti

152.110 navadnih delnic in s tem 49,8-

odstotni dele� glasovalnih pravic.

na skupšèini delnièarjev banke so upra-

vièeni delnièarji, imetniki delnic na ime z

glasovalno pravico, ki so vpisani v del-

niško knjigo najmanj deset dni pred

št. 65/09 – uradno preèišèeno besedilo

in 33/11,91/11,32/12,57/12).

kapitalu in glede na vrsto delnic ter v

skladu s statutom banke. Odkupljene

lastne delnice nimajo pravice do glaso-

vanja.

dele�a pa je treba pridobiti dovoljenje

Banke Slovenije. Potreba po pridobitvi

dovoljenja banke ali drugih lastnikov

delnic za prenos delnic ne obstaja.

zasedanjem skupšèine delnièarjev ban-

ke in ostanejo vpisani do konca zase-

danja.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012



Imetniki delnic Gorenjske banke, d. d.,

Kranj,nimajo posebnih kontrolnih pravic.

Banka nima delniške sheme oziroma

mo�nosti izplaèila dobièka v delnicah za

delavce.

Banki niso znani dogovori med delnièar-

ji, ki lahko povzroèijo omejitev prenosa

Zakon o gospodarskih dru�bah zahteva

omejitev skupšèinskega pooblastila up-

ravi za pridobivanje lastnih delnic tako,

da mora skupšèina doloèiti èasovno ve-

ljavnost pooblastila, cenovne omejitve

ter dele� delnic, ki se lahko kupijo na

podlagi pooblastila. Zadnje pooblasti-

lo upravi za nakup lastnih delnic je bilo

podeljeno na skupšèini delnièarjev

Gorenjske banke, d. d., Kranj, 12. junija

2012 (z veljavnostjo 18 mesecev).

Pravila banke o imenovanju ter zamenja-

vi èlanov organov vodenja ali nadzora ter

o spremembah statuta so opredeljena v

statutu Gorenjske banke,d.d.,Kranj.

Nadzorni svet imenuje in odpoklièe

skupšèina delnièarjev banke. Za èlane

nadzornega sveta ne morejo biti ime-

novane osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev

za èlanstvo v nadzornem svetu banke

po Zakonu o gospodarskih dru�bah ali

Zakonu o banèništvu. Èlani nadzornega

sveta se imenujejo za dobo štirih let in

so lahko ponovno imenovani. Mandatna

vrednostnih papirjev in glasovalnih pra-

vic.

V banki ni dogovorov, katerih stranka bi

bila banka, ki bi zaèeli uèinkovati na

podlagi spremembe kontrole v banki, ki

bi bila posledica ponudbe, kot jo doloèa

zakon,ki ureja prevzeme.

Banka lahko pridobiva in odsvaja lastne

delnice v skladu z Zakonom o gospo-

darskih dru�bah. O pogojih pridobiva-

nja in odsvajanja lastnih delnic odloèa

uprava banke, ki mora o poslovanju z

lastnimi delnicami obvestiti skupšèino

delnièarjev banke.

Uprava banke lahko v roku petih let od

dneva vpisa enajstih sprememb in do-

polnitev statuta Gorenjske banke, d. d.,

doba èlanov nadzornega sveta se izteèe

z dnem zasedanja skupšèine delnièar-

jev v èetrtem letu po izvolitvi. Èlanom

nadzornega sveta lahko predèasno pre-

neha mandat z odpoklicem ali na podla-

gi pisnega odstopa èlana.

Predsednika in èlane uprave banke ime-

nuje in razrešuje oziroma odpoklièe nad-

zorni svet. Za predsednika uprave banke

in èlana uprave banke je lahko imenova-

na le oseba, ki izpolnjuje pogoje za ime-

novanje po Zakonu o gospodarskih dru�-

bah in Zakonu o banèništvu. Predsednik

Vbanki ni dogovorov med banko in èlani

organa vodenja ali nadzora ali delavci

banke, ki predvidevajo nadomestilo, èe

bi ti zaradi ponudbe, kot jo doloèa

zakon, ki ureja prevzeme, odstopili, bili

odpušèeni brez utemeljenega razloga

ali bi njihovo delovno razmerje prene-

halo.

Kranj, v sodni register poveèa osnovni

kapital banke do skupnega zneska

6.914.872,50 evrov (do 50 % vrednosti

osnovnega kapitala banke). V okviru

tega poveèanja kapitala se lahko izdajo

tudi prednostne delnice brez glasoval-

ne pravice, uprava pa lahko ob soglasju

nadzornega sveta pri tem v celoti ali

deloma izkljuèi prednostno pravico del-

nièarjev do novih delnic. Enajst spre-

memb in dopolnitev statuta je bilo

vpisanih v sodni register 14.maja 2008.

uprave in èlani uprave so imenovani za

dobo petih let z mo�nostjo ponovnega

imenovanja. Mandat èlanov uprave traja

najdlje, dokler traja mandat predsednika

uprave.Vprimeru predèasnega preneha-

nja mandata predsednika uprave prene-

ha istoèasno tudi mandat èlanov uprave.

Statut se lahko spremeni s sklepom

skupšèine delnièarjev banke. Skupšèina

delnièarjev banke lahko pooblasti nad-

zorni svet za spremembe statuta, ki po-

menijo uskladitev besedila z veljavno

sprejetimi sklepi.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Poslovno poroèilo

Letno poroèilo 2012
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Izjava o odgovornosti uprave

Uprava banke na dan 5. aprila 2013 po-

trjuje raèunovodske izkaze Gorenjske

banke, d. d., Kranj, za poslovno leto 2012

in letno poroèilo za leto 2012, konèano

na dan 31.decembra 2012.

Uprava banke potrjuje raèunovodske

izkaze Gorenjske banke, d. d., Kranj, za

poslovno leto 2012, uporabljene raèu-

novodske politike in pojasnila k raèuno-

vodskim izkazom.

Uprava je odgovorna za pripravo

letnega poroèila tako, da ta predstavlja

resnièno in pošteno sliko finanènega

stanja banke na 31. 12. 2012 in re-

zultatov poslovanja banke za poslovno

leto 2012.

Uprava potrjuje, da so bile sprejete

raèunovodske politike dosledno upo-

rabljene ter sprejete razumne in pre-

udarne presoje in ocene pri pripravi

raèunovodskih izkazov. Uprava prav

tako potrjuje, da so bili raèunovodski

izkazi pripravljeni na osnovi predpo-

stavke o èasovni neomejenosti delo-

vanja dru�be in da so raèunovodski

izkazi sestavljeni v skladu z zakonodajo

in Mednarodnimi standardi raèunovod-

skega poroèanja,kot jih je sprejela EU.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Raèunovodsko poroèilo

Letno poroèilo 2012

Predsednik uprave:

Èlan uprave:

Èlan uprave:

Gorazd Trèek

Sreèko Korber

Tilen Zugwitz

Uprava je odgovorna za ustrezno vo-

denje raèunovodskih evidenc, izvajanje

ustreznih ukrepov za varovanje premo-

�enja banke ter za prepreèevanje in

odkrivanje zlorab in drugih nepravilno-

sti oziroma nezakonitih dejanj.

Davèni urad lahko pregleda poslovne

knjige banke kadar koli v obdobju petih

let od dneva, ko je bilo potrebno davek

obraèunati, in lahko banki nalo�i za

plaèilo dodatne davène obveznosti in

kazni. Uprava banke ne ve za nobena

dejstva ali okolišèine, ki bi lahko povzro-

èili pomembne tovrstne obveznosti.

Kranj,5.april 2013



1 Prihodki iz obresti in podobni prihodki 5 75.779 87.717

2 Odhodki za obresti in podobni odhodki 5 33.744 35.029

(1-2)

4 Prihodki iz dividend 6 2.634 1.908

5 Prihodki iz opravnin (provizij) 7 10.925 11.557

6 Odhodki za opravnine (provizije) 7 1.023 1.069

(5-6)

8 Realizirani dobièki/izgube iz finanènih sredstev in obveznosti,
ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 8 (3.754) 31.867

9 Èiste izgube iz finanènih sredstev in obveznosti,
namenjenih trgovanju 9 (7.424) (4.488)

10 Dobièki iz finanènih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti
skozi izkaz poslovnega izida 10 6.385 746

11 Èiste izgube iz teèajnih razlik 11 (3) (26)

12 Èisti dobièki iz odprave pripoznanja sredstev
brez nekratkoroènih sredstev v posesti za prodajo 12 197 267

13 Drugi èisti poslovni dobièki 12 1.239 19

14 Administrativni stroški 13 24.977 25.795

15 Amortizacija 24, 25, 26 2.207 2.131

16 Rezervacije 14 130 (272)

17 Oslabitve 15 95.948 64.472

18 Pripadajoèi dobièki iz nalo�b v kapital pridru�enih dru�b in
skupaj obvladovanih dru�b, obraèunanih po kapitalski metodi 27 262 329

(3+4+7+8+9+10+11+12+13-14-15-16-17+18)

20 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja 16 (9.564) (8)

(19-20)

(21)

3 Èiste obresti 42.035 52.688

7 Èiste opravnine (provizije) 9.902 10.488

19 Dobièek/izguba iz rednega poslovanja
(71.789) 1.672

21 Èisti dobièek/izguba iz rednega poslovanja (62.225) 1.680

22 Èisti dobièek/izguba poslovnega leta (62.225) 1.680

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Raèunovodsko poroèilo

Letno poroèilo 2012

(v tisoè EUR) Pojasnila 2012 2011

Izkaz poslovnega izida

Pojasnila na straneh od 47 do 99 so sestavni del raèunovodskih izkazov.



Izkaz drugega vseobsegajoèega donosa

1 Èisti dobièek/izguba poslovnega leta po obdavèitvi (62.225) 1.680

2 Drugi vseobsegajoèi donos po obdavèitvi 21.454 (10.101)

3 Èisti dobièki/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja
v zvezi s finanènimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo 26.398 (12.626)

7 Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajoèega donosa 16, 39 (4.944) 2.525

8 Vseobsegajoèi donos poslovnega leta po obdavèitvi (40.771) (8.421)

(3+7)

(4+5+6)

4 Dobièki/izgube, pripoznane v prese�ku iz prevrednotenja 39 9.759 (50.493)

5 Prenos izgub iz prese�ka iz prevrednotenja v poslovni izid 39 16.089 37.867

6 Druge prerazporeditve 550 -

(1+2)

Pojasnila na straneh od so sestavni del raèunovodskih izkazov.47 do 99

(v tisoè EUR) Pojasnila 2012 2011

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Raèunovodsko poroèilo

Letno poroèilo 2012



1 Denar v blagajni in stanje na raèunih pri CB 17 17.268 27.707

2 Finanèna sredstva, namenjena trgovanju 18 36.218 52.733

3 Finanèna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 19 61.436 55.032

4 Finanèna sredstva, razpolo�ljiva za prodajo 20 440.291 501.585

5 Krediti 1.191.692 1.275.603

- krediti bankam 21 32.840 25.394

- krediti strankam, ki niso banke 22 1.153.856 1.245.376

- druga finanèna sredstva 23 4.996 4.833

6 Opredmetena osnovna sredstva 24 8.415 8.604

7 Nalo�bene nepremiènine 25 826 724

8 Neopredmetena sredstva 26 3.090 3.242

9 Dolgoroène nalo�be v kapital odvisnih in pridru�enih dru�b 27 4.888 4.626

10 Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 35 25.615 17.362

- terjatve za davek 4.019 1.287

- odlo�ene terjatve za davek 21.596 16.075

11 Druga sredstva 28 301 185

(od 1 do 11)

13 Finanène obveznosti centralne banke 32 80.661 75.068

14 Finanène obveznosti, namenjene trgovanju 29 - 12

15 Finanène obveznosti, merjene po odplaèni vrednosti 1.413.352 1.529.191

- vloge bank 30 176 1.974

- vloge strank, ki niso banke 30 1.139.720 1.224.637

- krediti bank 32 219.911 254.869

- krediti strank, ki niso banke 32 11.418 12.075

- dol�niški vrednostni papirji 31 30.307 30.307

- druge finanène obveznosti 33 11.820 5.329

16 Rezervacije 34 2.221 2.281

17 Odlo�ene obveznosti za davek 35 2.443 1.542

18 Druge obveznosti 36 2.176 2.283

(od 13 do 18)

20 Osnovni kapital 37 13.830 13.830

21 Kapitalske rezerve 37 9.381 9.381

22 Prese�ek iz prevrednotenja 39 9.285 (12.170)

23 Rezerve iz dobièka 39 282.410 343.171

24 Lastni dele�i 37 (25.719) (18.650)

25 Zadr�ani dobièek (vkljuèno s èistim dobièkom poslovnega leta) 39 - 1.464

(od 20 do 25)

(19+26)

12 Skupaj sredstva 1.790.040 1.947.403

19 Skupaj obveznosti 1.500.853 1.610.377

26 Skupaj kapital 289.187 337.026

27 Skupaj kapital in obveznosti 1.790.040 1.947.403

Izkaz finanènega položaja
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(v tisoè EUR) Pojasnilo Osnovni Kapitalske Presežek iz Rezerve Zadržani Lastni Skupaj
kapital rezerve prevrednotenja iz dobièka dobièek deleži kapital

(za finanèna (vkljuèno
sredstva s èistim

razpoložljiva dobièkom
za prodajo) poslovnega

leta)

1 1. januar 2011 13.830 9.381 (2.069) 342.927 21.427 (18.650) 366.846

2 Vseobsegajoèi
donos leta 2011
po obdavèitvi - - (10.101) - 1.680 - (8.421)

5 31. december 2011 13.830 9.381 (12.170) 343.171 1.464 (18.650) 337.026

6 Bilanèni dobièek
leta 2011 - - - - 1.464 - 1.464

1 1. januar 2012 13.830 9.381 (12.170) 343.171 1.464 (18.650) 337.026

2 Vseobsegajoèi
donos leta 2012
po obdavèitvi - - 21.454 - (62.225) - (40.771)

6 31. december 2012 13.830 9.381 9.285 282.410 - (25.719) 289.187

7 Bilanèni dobièek
leta 2012 - - - - - - -

3 Izplaèilo (obraèun)
dividend - - - - (21.399) - (21.399)

4 Razporeditev
èistega dobièka v
rezerve iz dobièka - - - 244 (244) - -

3 Èisti nakup/prodaja
lastnih delnic 37 - - - - - (7.069) (7.069)

4 Poravnava izgube
tekoèega leta - - - (60.762) 60.762 - -

5 Drugo - - 1 1 (1) - 1

46

1)

Izkaz sprememb lastniškega kapitala

1) Zaokro�evanje.
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Izkaz denarnih tokov

A. Denarni tokovi pri poslovanju

Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti 27.638 38.517

b) (Poveèanja)/zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ustreznikov) 97.137 22.597

c) Poveèanja/(zmanjšanja) poslovnih obveznosti (117.598) 2.731

è) Denarni tokovi pri poslovanju 7.177 63.845

d) Plaèani davek na dohodek pravnih oseb (2.725) (10.221)

e) Neto denarni tokovi pri poslovanju 4.452 53.624

B. Denarni tokovi pri naložbenju

a) Prejemki pri naložbenju - 987

b) Izdatki pri naložbenju (1.838) (2.974)

c) Neto denarni tokovi pri naložbenju (1.838) (1.987)

C. Finanèni tokovi pri financiranju

a) Prejemki pri financiranju - -

b) Izdatki pri financiranju - (21.399)

c) Neto denarni tokovi pri financiranju - (21.399)

E. Èisto poveèanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in denarnih ustreznikov 2.614 30.238

F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na zaèetku obdobja 46.959 16.312

G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja 49.504 46.959

a) Prejete obresti 75.935 86.508

Plaèane obresti (33.744) (35.029)

Prejete dividende 6 2.634 1.908

Prejete provizije 7 10.925 11.557

Plaèane provizije 7 (1.023) (1.069)

Realizirani dobièki iz finanènih sredstev in obveznosti,
ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 8 1.145 1.234

Realizirane izgube iz finanènih sredstev in obveznosti,
ki niso merjene po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 8 (4.900) (1.061)

Èisti dobièki iz trgovanja 403 244

Plaèila zaposlencem in dobaviteljem 13 (24.977) (25.795)

Drugi prejemki 1.616 437

Drugi izdatki (376) (417)

Èisto zmanjšanje finanènih sredstev, namenjenih trgovanju 8.888 6.134

Èisto (poveèanje)/zmanjšanje finanènih sredstev, razpolo�ljivih za prodajo 63.124 (8.127)

Èisto zmanjšanje kreditov 25.179 24.400

Èisto (poveèanje)/zmanjšanje drugih sredstev (54) 190

Èisto poveèanje finanènih obveznosti do centralne banke 5.593 5.004

Èisto zmanjšanje finanènih obveznosti, namenjenih trgovanju (15) (46)

Èisto zmanjšanje vlog in najetih kreditov, merjenih po odplaèni vrednosti (122.685) (1.944)

Èisto poveèanje izdanih dol�niških vrednostnih papirjev, merjenih po odplaèni vrednosti - 5

Èisto zmanjšanje drugih obveznosti (491) (288)

(a+b+c)

(è+d)

Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in nalo�benih nepremiènin - 105

Prejemki pri prodaji finanènih sredstev v posesti do zapadlosti - 882

Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in nalo�benih nepremiènin (1.274) (1.612)

Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoroènih sredstev (564) (1.362)

(a–b)

Plaèane dividende - (21.399)

(a–b)

D. Uèinki spremembe deviznih teèajev na denarna sredstva in njihove ustreznike (69) 409

(Ae+Bc+Cc)

(D+E+F) 41
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1. Osnovni podatki

Gorenjska banka, d. d., Kranj (v nadalje-

vanju banka), je slovenska delniška

dru�ba, ki opravlja univerzalne banène

posle. Poglavitna funkcija banke je

sprejemanje vlog pravnih in fiziènih

oseb ter odobravanje kreditov iz preje-

tih vlog v svojem imenu in za svoj raèun.

Poleg tega pa banka nudi še razliène

druge finanène storitve.

Banène in finanène storitve nudi banka

svojim komitentom v okviru svoje po-

slovne mre�e z 29 poslovalnicami.

Strankam je na voljo tudi elektronska

banka LINK in uporaba široke mre�e

bankomatov. Informacije o storitvah in

poslovni mre�i so dostopne na splet-

nem naslovu http:// .www.gbkr.si

Banka ni javna delniška dru�ba in z del-

nicami ne trguje na organiziranem trgu

kapitala.

Konec leta 2012 je imela banka 408 za-

poslenih (2011:422).

Banko vodi trièlanska uprava, katere

predsednik je g.GorazdTrèek.

Poslovni naslov banke je: Gorenjska

banka, d. d., Kranj, Bleiweisova cesta 1,

4000 Kranj,Slovenija.

Uprava banke potrjuje raèunovodske

izkaze Gorenjske banke,d.d.,Kranj.

Banka nima obvladujoèe dru�be, v kon-

solidirane raèunovodske izkaze drugih

dru�b pa je vkljuèena kot pridru�ena

dru�ba.
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Osnovne raèunovodske usmeritve, ki

so bile uporabljene pri pripravi teh ra-

èunovodskih izkazov, so navedene v

nadaljevanju. Èe ni drugaèe navedeno,

so bile te usmeritve dosledno uporab-

ljene za vsa predstavljena leta.

2. Povzetek pomembnih raèunovodskih usmeritev

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom
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2.1.2. Standardi in pojasnila, ki jih je

izdal OMRS in sprejela EU, ki še niso

v veljavi

·

·

·

·

·

Na datum odobritve teh raèunovodskih

izkazov so naslednji standardi, popravki

in pojasnila, ki jih je sprejela EU, bili

izdani, vendar še niso stopili v veljavo na

dan 31.decembra 2012:

MSRP 10 »Konsolidirani raèunovodski

izkazi«, ki ga je EU sprejela 11. decem-

bra 2012 (velja za letna obdobja, ki se

zaènejo 1. januarja 2014 ali pozneje),

MSRP 11 »Skupne ureditve«, ki ga je

EU sprejela 11. decembra 2012 (velja

za letna obdobja, ki se zaènejo 1.

januarja 2014 ali pozneje),

MSRP 12 »Razkritje dele�ev v drugih

dru�bah«, ki ga je EU sprejela 11. de-

cembra 2012 (velja za letna obdobja,

ki se zaènejo 1. januarja 2014 ali po-

zneje),

MSRP 13 »Merjenje poštene vredno-

sti«, ki ga je EU sprejela 11. decembra

2012 (velja za letna obdobja, ki se

zaènejo 1. januarja 2013 ali pozneje),

MRS 27 (spremenjen leta 2011) »Lo-

èeni raèunovodski izkazi«, ki ga je EU

sprejela 11. decembra 2012 (velja za

letna obdobja, ki se priènejo 1. ja-

nuarja 2014 ali kasneje),

devanj lahko pomembno vplivajo na

raèunovodske izkaze v obdobju, ko so

se predvidevanja spremenila. Vodstvo

je preprièano, da so osnovna predvide-

vanja ustrezna in da zato raèunovodski

izkazi banke pošteno predstavljajo fi-

nanèni polo�aj in rezultate. Podroèja, ki

so kompleksnejša in zahtevajo veèjo

stopnjo presojanja, ali podroèja, kjer so

predvidevanja in ocene pomembne za

raèunovodske izkaze, so predstavljena

v pojasnilu 3.

V letu 2012 veljajo naslednje spremem-

be obstojeèih standardov, ki jih je izdal

Odbor za mednarodne raèunovodske

standarde in sprejela EU:

Spremembe MSRP 7 »Finanèni instru-

menti: razkritja – Prenosi finanènih

sredstev«, ki ga je EU sprejela 22. no-

vembra 2011 (velja za letna obdobja,

ki se zaènejo 1. julija 2011 ali pozneje).

Sprejetje teh sprememb obstojeèih

standardov ni privedlo do nikakršnih

sprememb v raèunovodskih usmeritvah

banke.

2.1.1. Obstojeèi standardi, spreme-

njeni v letu 2012

·

Raèunovodski izkazi banke za leto 2012

so bili pripravljeni v skladu z Medna-

rodnimi standardi raèunovodskega

poroèanja (MSRP), ki jih je sprejela EU.

Kadar je primerno, so vkljuèene dodat-

ne informacije, ki se zahtevajo v skladu z

nacionalnimi predpisi.

Raèunovodske izkaze banke sestavljajo

izkaz poslovnega izida in izkaz drugega

vseobsegajoèega donosa, prikazana v

dveh loèenih, medsebojno povezanih

izkazih, izkaz finanènega polo�aja, izkaz

sprememb lastniškega kapitala, izkaz

denarnih tokov in pojasnila.

Raèunovodski izkazi so predstavljeni v

evrih, ki je funkcijska in predstavitvena

valuta banke. Številke, prikazane v raèu-

novodskih izkazih, so izra�ene v tisoè

evrih.

Razkritja v zvezi s tveganji, ki jim je ban-

ka izpostavljena pri svojem poslovanju,

so predstavljena v poroèilu o upravlja-

nju tveganj,ki ga vsebuje Pojasnilo 4.

Priprava raèunovodskih izkazov v skla-

du z MSRP zahteva uporabo nekaterih

pomembnih raèunovodskih ocen. Poleg

tega mora vodstvo v procesu uporabe

raèunovodskih usmeritev banke upora-

biti lastno presojo. Spremembe predvi-
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iz letnega projekta za izboljšanje

MSRP, objavljenega 17. maja 2012

(MSRP 1, MRS 1, MRS 16, MRS 32, MRS

34), predvsem z namenom odpravlja-

nja neskladnosti in razlage besedila

(spremembe je treba uporabljati za

letna obdobja, ki se zaènejo 1. ja-

nuarja 2013 ali pozneje).

Banka predvideva, da uvedba teh stan-

dardov, sprememb obstojeèih standar-

dov in pojasnil v obdobju zaèetne upo-

rabe ne bo imela pomembnega vpliva

na raèunovodske izkaze banke. Hkrati

je obraèunavanje varovanja pred tve-

ganji v zvezi s portfeljem finanènih sred-

stev in obveznosti, katerega naèel EU

še ni sprejela, še vedno neregulirano.

Banka ocenjuje, da uporaba obraèuna-

vanja varovanja pred tveganji v zvezi s

finanènimi sredstvi ter obveznostmi v

skladu z zahtevami MRS 39: »Finanèni

instrumenti: Pripoznavanje in merjenje«

ne bi imela pomembnega vpliva na

raèunovodske izkaze banke, èe bi bila

uporabljena na datum izkaza finanè-

nega polo�aja.

Banka v letu 2012 ni sprejela standar-

dov, popravkov in pojasnil, ki še niso bili

v veljavi. Banka prièakuje, da sprejetje

teh standardov, popravkov in pojasnil

ne bo imelo bistvenega vpliva na raèu-

novodske izkaze banke v obdobju za-

èetne uporabe.

2.1.4.Predèasni sprejem standardov

Banka se je odloèila, da ne bo sprejela

sprememb teh standardov, popravkov

in pojasnil, preden stopijo v veljavo.

Banka prièakuje, da njihovo sprejetje ne

bo imelo bistvenega vpliva na raèuno-

vodske izkaze banke v obdobju za-

èetne uporabe.

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU,

bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki

jih je sprejel Odbor za mednarodne

raèunovodske standarde (OMRS), z iz-

jemo naslednjih standardov, sprememb

obstojeèih standardov in pojasnil, ki na

dan 31. decembra 2012 niso bili potrjeni

za uporabo:

MSRP 9 »Finanèni instrumenti« (velja

za letna obdobja, ki se zaènejo 1. ja-

nuarja 2015 ali kasneje),

spremembe MSRP 1 »Prva uporaba

MSRP – Vladna posojila« (velja za let-

na obdobja, ki se priènejo 1. januarja

2013 ali pozneje),

spremembe MSRP 9 »Finanèni instru-

menti« in MSRP 7 »Finanèni instru-

menti: razkritja – Obvezni datum

uveljavitve in razkritja prehodov«,

spremembe MSRP 10 »Konsolidirani

raèunovodski izkazi«, MSRP 11 »Skup-

ni podvigi« in MSRP 12 »Razkritje

dele�ev v drugih dru�bah – Napotki

za prehod« (veljajo za letna obdobja,

ki se priènejo 1. januarja 2013 ali po-

zneje),

spremembe MSRP 10 »Konsolidirani

raèunovodski izkazi«, MSRP 12 »Raz-

kritje dele�ev v drugih dru�bah« in

MRS 27 »Loèeni raèunovodski izkazi –

Nalo�bena podjetja« (veljajo za letna

obdobja, ki se priènejo 1. januarja

2014 ali pozneje),

spremembe razliènih standardov

»Izboljšave MSRP (2012)«, ki izhajajo

2.1.3. Standardi in pojasnila, ki jih je

izdal OMRS, vendar jih EU še ni spre-

jela

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

MRS 28 (spremenjen leta 2011) »Na-

lo�be v pridru�ena podjetja in skupna

vlaganja«, ki ga je EU sprejela 11. de-

cembra 2012 (velja za letna obdob-

ja, ki se priènejo 1. januarja 2014 ali

kasneje),

spremembe MSRP 1 »Prva uporaba

MSRP – Visoka hiperinflacija in odstra-

nitev dogovorjenih datumov za upo-

rabnike, ki prviè uporabljajo MSRP«, ki

ga je EU sprejela 11. decembra 2012

(veljajo za letna obdobja, ki se za-

ènejo 1. januarja 2013 ali pozneje),

spremembe MSRP 7 »Finanèni instru-

menti: razkritja – Pobotanje finanènih

sredstev in obveznosti«, ki ga je EU

sprejela 13. decembra 2012 (velja za

letna obdobja, ki se zaènejo 1. ja-

nuarja 2013 ali pozneje),

spremembe MRS 1 »Predstavljanje

raèunovodskih izkazov – Predstavlja-

nje postavk drugega vseobsegajo-

èega donosa«, ki ga je EU sprejela 5.

junija 2012 (velja za letna obdobja, ki

se priènejo 1. julija 2012 ali pozneje),

spremembe MRS 12 »Davek iz do-

bièka – Odlo�eni davek: Povrnitev

zadevnih sredstev«, ki ga je EU spre-

jela 11. decembra 2012 (velja za letna

obdobja z zaèetkom 1. januarja 2013

ali pozneje),

spremembe MRS 19 »Zaslu�ki zapo-

slencev – Izboljšave obraèunavanja

pozaposlitvenih zaslu�kov«, ki ga je

EU sprejela 5. junija 2012 (velja za

letna obdobja, ki se priènejo 1. ja-

nuarja 2013 ali pozneje),

spremembe MRS 32 »Finanèni instru-

menti: predstavitev – Pobotanje fi-

nanènih sredstev in obveznosti«, ki ga

je EU sprejela 13. decembra 2012

(velja za letna obdobja, ki se zaènejo

1. januarja 2014 ali pozneje),

OPMSRP 20 »Stroški odstranjevanja v

proizvodni fazi površinskega najdiš-

èa«, ki ga je EU sprejela 11. decembra

2012 (velja za letna obdobja, ki se

priènejo 1. januarja 2013 ali kasneje).
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Banka je imela konec leta 2012 v lasti

dve odvisni dru�bi in eno pridru�eno

dru�bo.

Odvisne dru�be so tiste, kjer ima banka

neposredno ali posredno veè kot po-

lovico glasovalnih pravic. Pridru�ene

dru�be so tiste, kjer ima banka pre-

vladujoè vpliv, kar v splošnem pomeni,

da ima neposredno ali posredno med

20 in 50 % glasovalnih pravic. Nalo�be v

kapital pridru�enih dru�b so v raèu-

novodskih izkazih obraèunane po ka-

pitalski metodi in so ob pridobitvi

pripoznane po nabavni vrednosti.

2.3.1. Funkcijska in predstavitvena

valuta

Postavke sredstev in obveznosti, ki so

denominirane v tujih valutah, so v ra-

èunovodskih izkazih preraèunane z

uporabo referenènega teèaja ECB,

objavljenega na teèajni listi Banke Slo-

venije dne 31. 12. 2012 (za leto 2011:

referenènega teèaja ECB, objavljenega

na teèajni listi Banke Slovenije dne 31.

12. 2011). Uèinki prevedbe so prikazani

v izkazu poslovnega izida kot neto do-

bièek ali izguba iz teèajnih razlik.

Raèunovodski izkazi so predstavljeni v

evrih, ki so funkcijska in predstavitvena

valuta banke.

V skladu s kapitalsko metodo je soraz-

merni dele� banke v dobièkih ali izgubah

po pridobitvi nalo�be priznan v izkazu

poslovnega izida, dele� banke v spre-

membah kapitala po pridobitvi nalo�be

pa je prikazan v kapitalu banke. Kumu-

lativne spremembe po pridobitvi nalo�-

be se odra�ajo v vrednosti nalo�be.

Banka je v raèunovodsko politiko zapi-

sala sodila,na podlagi katerih je odvisno

dru�bo z vidika konsolidiranih raèuno-

vodskih izkazov opredelila kot nepo-

membno. Ker dru�be posamièno in vse

2.3.2. Prevedba poslovnih dogod-

kov in postavk

Transakcije v tuji valuti se pretvorijo v

funkcijsko valuto po teèaju na dan po-

sla. Teèajne razlike, ki nastanejo pri

poravnavi takšnih transakcij in pri

prevedbi denarnih postavk, se pripo-

znajo v izkazu poslovnega izida.

Teèajne razlike, ki nastajajo pri ne-

denarnih postavkah, kot so lastniški

instrumenti, razvršèeni v skupino fi-

nanènih instrumentov, vrednotenih po

pošteni vrednosti preko izkaza poslov-

nega izida, se prika�ejo kot del dobièka

oziroma izgube iz naslova vrednotenja

po pošteni vrednosti. Teèajne razlike pri

skupaj ustrezajo sodilom nepomemb-

nosti, banka odvisnih dru�b ni konso-

lidirala oziroma ni izdelala konsolidiranih

raèunovodskih izkazov. Nalo�be v kapi-

tal pridru�enih dru�b je obraèunala po

kapitalski metodi v raèunovodskih izka-

zih banke.

Nalo�be v kapital odvisnih dru�b in pri-

dru�ene dru�be so predstavljene v po-

jasnilu 27.

lastniških instrumentih, razvršèenih v

skupino finanènih sredstev, razpolo�lji-

vih za prodajo, so predstavljene v izkazu

drugega vseobsegajoèega donosa pod

ustrezno postavko.

Prihodki in odhodki v tuji valuti so pre-

raèunani v evrsko protivrednost po

teèaju na datum transakcije. Dobièki in

izgube, ki nastanejo pri kupoprodaji

deviz, so v izkazu poslovnega izida pri-

kazani v postavki neto dobièki in izgube

iz trgovanja s tujo valuto.
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2.4.1.Razvršèanje

2.4.1.1. Finanèna sredstva, vredno-

tena po pošteni vrednosti preko

izkaza poslovnega izida

Banka praviloma ob prvem pripoznanju

finanènih sredstev le-ta razvršèa v na-

slednje kategorije: finanèna sredstva,

vrednotena po pošteni vrednosti preko

izkaza poslovnega izida, posojila in ter-

jatve, finanèna sredstva v posesti do

zapadlosti in finanèna sredstva, razpo-

lo�ljiva za prodajo.

Ta kategorija je razdeljena na dve sku-

pini: finanèni instrumenti v posesti za

trgovanje in finanèni instrumenti, za-

èetno pripoznani po pošteni vrednosti

preko izkaza poslovnega izida.

Finanèni instrument se ob pridobitvi

razvrsti med finanène instrumente v

posesti za trgovanje, èe je bil pridobljen

z namenom nadaljnje prodaje v krat-

kem èasu ali je del portfelja finanènih

instrumentov, s katerim se upravlja

enovito, in èe obstaja dejanski vzorec

nedavnih prodaj v kratkem èasu z na-

menom doseganja dobièka.

Finanèni instrument se prav tako raz-

vrsti kot finanèni instrument po pošteni

vrednosti preko izkaza poslovnega

izida, èe finanèni instrument, kot na

primer obveznica, vsebuje vgrajene iz-

vedene finanène instrumente, ki bistve-

no vplivajo na denarni tok instrumenta.

Dobièki in izgube, ki izhajajo iz spre-

memb poštene vrednosti teh finanènih

instrumentov, so vkljuèeni v dobièke/iz-

gube iz finanènih sredstev, pripoznanih

po pošteni vrednosti skozi izkaz po-

slovnega izida. Prihodki in odhodki od

obresti ter dividend za finanèna sred-

stva, vrednotena po pošteni vrednosti

preko izkaza poslovnega izida, so vklju-

èeni v »èisti prihodek od obresti« oziro-

ma »èisti prihodek od dividend«.

2.4.1.2.Posojila in terjatve

2.4.1.3. Finanèna sredstva v posesti

do zapadlosti

·

·

·

Posojila in terjatve so finanèna sredstva

z doloèenimi ali doloèljivimi plaèili, s kate-

rimi se ne trguje na aktivnem trgu, razen

(a) tistih, ki jih banka namerava prodati v

kratkem èasu, ki so razvršèena kot fi-

nanèna sredstva, namenjena trgovanju,

in tistih, ki jih banka ob pridobitvi raz-

vrsti kot finanène nalo�be po pošteni

vrednosti skozi izkaz poslovnega izida;

(b) tistih, ki jih banka ob pridobitvi raz-

vrsti kot finanèna sredstva, razpolo�ljiva

za prodajo, ali (c) tistih, pri katerih imet-

nik ne bo dobil povrnjene veèine vredno-

sti zaèetne nalo�be, razen zaradi po-

slabšanja kreditne bonitete.

Finanèna sredstva v posesti do zapadlo-

sti so neizpeljana sredstva z doloèenimi

ali doloèljivimi plaèili in doloèeno zapad-

lostjo, ki jih podjetje nedvoumno name-

rava in zmore posedovati do zapadlosti.

Banka ne more razvrstiti nobenih finanè-

nih sredstev kot v posesti do zapadlosti

v plaèilo, èe je v tekoèem poslovnem letu

ali v prejšnjih dveh poslovnih letih proda-

la ali prerazvrstila veè kot nepomemben

znesek finanènih nalo�b v posesti do

zapadlosti pred zapadlostjo (v veè kot

nepomembnem razmerju do celotne

vrednosti nalo�b v posesti do zapadlo-

sti), razen prodaj ali prerazvrstitev,ki:

so tako blizu zapadlosti v plaèilo ali

datumu odpoklica finanènega sred-

stva, tako da spremembe tr�ne ob-

restne mere ne bi mogle pomembno

vplivati na pošteno vrednost finanè-

nega sredstva,

se pojavijo, potem ko banka zbere

skoraj celotno izvirno glavnico finanè-

nega sredstva z naèrtovanimi plaèili

ali predplaèili, ali

so pripisljivi osamljenemu poslovne-

mu dogodku, ki ga banka ne obvla-

duje ter se ne ponavlja in ga banka ne

more utemeljeno prièakovati.

Kadar prodaja ali prerazvrstitev finanè-

nih nalo�b, ki so v posesti do zapadlosti

v plaèilo in njihova vrednost ni nepo-

membna,ne izpolnjuje nobenega od po-

gojev, navedenih v prejšnjem odstavku,

je treba vse preostale finanène nalo�be

v posesti do zapadlosti v plaèilo preraz-

vrstiti kot razpolo�ljive za prodajo.

Finanèna sredstva, razpolo�ljiva za pro-

dajo, so tista, ki jih banka namerava po-

sedovati nedoloèeno èasovno obdobje in

jih lahko proda zaradi likvidnostnih po-

treb ali sprememb obrestnih mer, deviz-

nih teèajev ali cen finanènih instrumentov.

Banka v obravnavanih obdobjih ni pre-

razvršèala finanènih sredstev.

Nakupi in prodaje finanènih instrumen-

tov po pošteni vrednosti preko izkaza

poslovnega izida, finanènih sredstev v

posesti do zapadlosti ter finanènih

sredstev, razpolo�ljivih za prodajo, se

pripoznajo na datum sklenitve posla.

Posojila se pripoznajo, ko se strankam

zagotovijo denarna sredstva.

Finanèna sredstva, razen finanènih in-

strumentov po pošteni vrednosti preko

izkaza poslovnega izida, se zaèetno iz-

merijo po pošteni vrednosti, poveèani za

transakcijske stroške. Finanèna sredstva

po pošteni vrednosti preko izkaza po-

slovnega izida se vrednotijo po pošteni

vrednosti, transakcijski stroški pa so pri-

kazani v izkazu poslovnega izida. Finanè-

na sredstva, razpolo�ljiva za prodajo, in

finanèna sredstva po pošteni vrednosti

preko izkaza poslovnega izida se merijo

po pošteni vrednosti. Posojila in terjatve

2.4.1.4. Finanèna sredstva, razpolo-

žljiva za prodajo

2.4.1.5. Prerazvrstitev finanènih

sredstev

2.4.2.Merjenje in pripoznavanje
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ter finanèna sredstva v posesti do za-

padlosti se merijo po odplaèni vrednosti.

Dobièki in izgube se pri finanènih sred-

stvih, vrednotenih po pošteni vrednosti

preko izkaza poslovnega izida, pripo-

znajo v izkazu poslovnega izida v ob-

dobju,v katerem nastanejo.Pri finanènih

sredstvih, razpolo�ljivih za prodajo, se

dobièki in izgube iz naslova vrednotenja

po pošteni vrednosti prika�ejo v dru-

gem vseobsegajoèem donosu in se

prenesejo v izkaz poslovnega izida, ko je

sredstvo prodano ali oslabljeno. Takrat

se kumulativni dobièki ali izgube,ki so bili

predhodno prikazani v drugem vseob-

segajoèem donosu, pripoznajo v izkazu

poslovnega izida. Vendar pa se obrestni

prihodki in teèajne razlike iz finanènih

sredstev, razpolo�ljivih za prodajo, teko-

èe pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Dividende iz finanènih instrumentov,

razpolo�ljivih za prodajo, se pripoznajo v

izkazu poslovnega izida, ko banka pri-

dobi pravico do prejema dividend.

Poštena vrednost finanènih instrumen-

tov, ki kotirajo na organiziranih trgih,

temelji na objavljeni tr�ni ceni na datum

poroèanja. Èe tr�na cena ni znana oziro-

ma trg ni delujoè, se poštena vrednost

doloèi na podlagi metod vrednotenja.

Pripoznanje finanènega sredstva se od-

pravi, ko pogodbene pravice do denar-

nih tokov poteèejo ali ko je finanèno

sredstvo preneseno in prenos izpol-

njuje kriterije za odpravo pripoznanja.

Pripoznanje finanène obveznosti se od-

pravi zgolj, kadar je obveza, doloèena v

pogodbi, izpolnjena, razveljavljena ali

zastarana.

2.4.3. Naèela, uporabljena pri vred-

notenju po pošteni vrednosti

Poštena vrednost finanènih instrumen-

tov temelji na objavljeni tr�ni ceni na

datum poroèanja. Èe tr�na cena ni zna-

na oziroma trg ni delujoè, se poštena

vrednost doloèi na podlagi modela

diskontiranih bodoèih denarnih tokov

ali na osnovi cenovnega modela.

Pri uporabi modela diskontiranih bodo-

èih denarnih tokov se le-ti doloèijo na

podlagi najverjetnejše ocene, pri dolo-

èanju diskontne stopnje pa se upošteva

tr�na obrestna mera sorodnega finanè-

nega instrumenta s primerljivimi last-

nostmi na zadnji dan poroèevalskega

obdobja. Pri uporabi cenovnega mode-

la se upoštevajo podatki z delujoèega

trga na datum poroèanja, kjer pa to ni

mo�no, se pri doloèitvi poštene vred-

nosti upošteva najboljša mo�na ocena.

Zaèasno prodani vrednostni papirji na

osnovi repo pogodb so v izkazu finanè-

nega polo�aja prikazani kot zastavljena

sredstva, kadar ima prejemnik pogod-

beno pravico prodati ali naprej zastaviti

te vrednostne papirje. Obveznost do

Finanèna sredstva in obveznosti so v

izkazu finanènega polo�aja pobotani,

ko za to obstaja pravna pravica in

nasprotne stranke je izkazana kot

obveznost do bank ali strank, ki niso

banke.

Zaèasno kupljeni vrednostni papirji so v

izkazu finanènega polo�aja prikazani

namen neto poravnave ali istoèasna

realizacija sredstev ter poravnava ob-

veznosti.

kot dano posojilo. Razlika med prodajno

ceno in ceno ponovnega nakupa se

obravnava kot obresti, pridobljene v

celotnem obdobju veljavnosti dogo-

vora, z uporabo efektivne obrestne

mere.

Izvedeni finanèni instrumenti, vkljuèno s

terminskimi posli in terminskimi pogod-

bami, zamenjavami ter opcijami, so v

izkazu finanènega polo�aja pripoznani

po pošteni vrednosti. Vrednotijo se po

pošteni vrednosti, ki se ustrezno doloèi

na osnovi objavljene tr�ne cene,modela

diskontiranih bodoèih denarnih tokov

ali z uporabo cenovnih modelov. Po-

štene vrednosti izvedenih finanènih

instrumentov so v izkazu finanènega

polo�aja prikazane med sredstvi, èe je

poštena vrednost izvedenih finanènih

instrumentov pozitivna, oziroma med

obveznostmi, èe je poštena vrednost iz-

vedenih finanènih instrumentov nega-

tivna.

Banka nima izvedenih finanènih instru-

mentov, za katere bi raèunovodsko

obraèunavala varovanja pred tveganji.



Obrestni prihodki in odhodki za vse

obrestovane finanène instrumente se v

izkazu poslovnega izida pripoznajo

med obrestnimi prihodki oziroma

obrestnimi odhodki z uporabo metode

efektivne obrestne mere. Obrestni pri-

hodki vkljuèujejo obresti od nalo�b s

fiksnim donosom in obresti vrednostnih

papirjev, vrednotenih po pošteni vred-

nosti preko izkaza poslovnega izida, ter

obraèunane diskonte in premije pri ob-

veznicah in drugih »diskontnih« finanè-

nih instrumentih.

Metoda efektivne obrestne mere je

metoda izraèuna odplaène vrednosti

sredstva ali obveznosti ter razporeditve

obrestnih prihodkov in odhodkov za

doloèeno obdobje. Efektivna obrestna

mera je tista diskontna stopnja, ki ize-

naèi vse tokove, povezane s posamez-

nim finanènim instrumentom. V izraèun

efektivne obrestne mere se vkljuèujejo

vsi pogodbeni tokovi, vkljuèno z vsemi

provizijami, transakcijskimi stroški, pre-

mijami in diskonti, ne upoštevajo pa se

bodoèe kreditne izgube.

Po odpisu vrednosti finanènega sred-

stva ali skupine podobnih finanènih

sredstev, ki je posledica oslabitve, se

obrestni prihodki pripoznavajo, upošte-

vaje obrestno mero, ki je bila uporab-

ljena za diskontiranje bodoèih denarnih

tokov pri oceni potrebne oslabitve.

Provizije se v izkazu poslovnega izida

praviloma pripoznajo, ko je storitev

opravljena. Prihodki od opravnin vklju-

èujejo predvsem opravnine, prejete iz

naslova garancijskega poslovanja, iz

naslova opravljanja plaèilnega prometa,

Dividende se pripoznajo v izkazu po-

slovnega izida, ko banka pridobi pravico

do prejema dividend.

menjave valut in iz naslova kartiènega

poslovanja ter posredniških in komisij-

skih poslov. Opravnine, vkljuèene v

izraèun efektivne obrestne mere, so

izkazane med obrestnimi prihodki ozi-

roma odhodki. Provizije za neizkorišèeni

del odobrenih posojil, ki bodo verjetno

korišèena, se odlo�ijo (skupaj z nepo-

srednimi stroški) in so pripoznane kot

prilagoditev efektivne obrestne mere

posojila.
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na verjetnost prehoda posameznega

komitenta iz skupinA,B,C in D v skupino

E v obdobju 5 let. Za izraèun odstotka

izgube je verjetnost prehoda posamez-

nih komitentov v skupino E pomno�ena

z dele�em neplaèanih terjatev, ki jih je

banka utrpela pri terjatvah, razvršèenih

v skupino E v preteklosti.

Èe se kasneje znesek izgube zmanjša

kot posledica dogodka, ki je nastopil po

oslabitvi, se odprava oslabitve izvede z

zmanjšanjem konta popravka vrednosti.

Ko posojilo postane neizterljivo, se ga

odpiše z uporabo predhodno oblikova-

nega popravka vrednosti. Neizterljive

terjatve se odpišejo po izèrpanju vseh

mo�nosti za izterjavo in ko je znesek

izgube doloèen. V primeru kasnejšega

poplaèila odpisane terjatve se prika�e

prihodek v izkazu poslovnega izida.

Banka v vsakem poroèevalskem ob-

dobju oceni, ali so prisotni znaki, ki

oznaèujejo oslabitev finanènih sredstev,

razpolo�ljivih za prodajo. Pomembno in

dolgotrajno zmanjšanje poštene vred-

nosti lastniškega instrumenta pod

njegovo nabavno vrednost lahko pred-

stavlja nepristranski dokaz o oslabitvi.

Èe obstaja nepristranski dokaz o osla-

bitvi finanènega sredstva, razpolo�lji-

vega za prodajo, se nabrana izguba,

pripoznana v drugem vseobsegajoèem

donosu, prenese v izkaz poslovnega

izida. Odprava oslabitve v primeru last-

niškega instrumenta se ne izvede preko

izkaza poslovnega izida, temveè se

kasnejše poveèanje poštene vrednosti

prika�e neposredno v kapitalu. Èe se v

naslednjem obdobju poštena vrednost

dol�niškega instrumenta poveèa in je

poveèanje moè nepristransko povezati

z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju

izgube, se odprava oslabitve izvede pre-

ko izkaza poslovnega izida.

2.11.2. Finanèna sredstva, razpo-

ložljiva za prodajo, merjena po

pošteni vrednosti

ne vkljuèijo v skupinsko preverjanje

oslabitve.

Èe obstajajo nepristranski dokazi, da je

prišlo do izgube pri posojilih ali finanènih

sredstvih v posesti do zapadlosti, se

znesek oslabitve izmeri kot razlika med

knjigovodsko vrednostjo sredstva in

njegovo sedanjo vrednostjo prihodnjih

denarnih tokov, ugotovljeno na osnovi

izvirne efektivne obrestne mere.

Knjigovodska vrednost sredstva se

zmanjša z uporabo konta popravka

vrednosti in se prika�e kot izguba v

izkazu poslovnega izida.

Izraèun sedanje vrednosti ocenjenih

prihodnjih tokov zavarovanih finanènih

sredstev odra�a sedanjo vrednost èis-

tih denarnih tokov iz naslova prodaje

prejetega zavarovanja, ne glede na to,

ali je unovèitev zavarovanja verjetna.

Za potrebe skupinskega ocenjevanja

oslabitve se finanèna sredstva razvrsti-

jo v skupine od A do E, upoštevaje

sorodne znaèilnosti glede kreditnega

tveganja, med njimi zlasti oceno finanè-

nega polo�aja posameznega dol�nika,

njegove zmo�nosti zagotovitve zadost-

nega denarnega pritoka za redno

izpolnjevanje obveznosti do banke v

prihodnosti, vrste in obsega zavarova-

nja finanènega sredstva oziroma pre-

vzete obveznosti po zunajbilanènih

postavkah do posameznega dol�nika in

izpolnjevanja dol�nikovih obveznosti do

banke v preteklih obdobjih.

Potrebne oslabitve se za skupino fi-

nanènih sredstev ocenijo na osnovi

izkušenj glede preteklih izgub pri sred-

stvih s podobnimi znaèilnostmi glede

kreditnega tveganja. Banka redno pre-

verja ustreznost uporabljene metodo-

logije in ocen, uporabljenih za doloèanje

prihodnjih denarnih tokov.

Metodologija temelji na matrikah pre-

hodov med skupinami (od A do E) za

obdobje od 1998 do 2011, kjer je višina

potrebnih oslabitev ocenjena glede

2.11.1. Finanèna sredstva, merjena

po odplaèni vrednosti

·

·

·

·

·

Na vsak dan poroèanja banka oceni, ali

obstaja nepristranski dokaz o oslabitvi

finanènega sredstva oziroma skupine

finanènih sredstev. Finanèno sredstvo

oziroma skupina finanènih sredstev je

oslabljena in izgube nastanejo, èe ob-

staja nepristranski dokaz o oslabitvi kot

posledica enega ali veè dogodkov, ki so

nastali po zaèetnem pripoznanju sred-

stva in imajo vpliv na prihodnje denarne

tokove.

Banka med drugim uporablja naslednja

merila za ugotavljanje nepristranskih do-

kazov o oslabitvah finanènih sredstev:

zamude pri poravnavanju pogodbe-

nih obveznosti za plaèilo glavnice in

obresti,

finanène te�ave dol�nika,

neupoštevanje pogodbenih zavez

oziroma nespoštovanje pogodbenih

pogojev,

zaèetek steèajnega postopka ali pri-

silne poravnave,

poslabšanje dol�nikovega konku-

renènega polo�aja.

Obdobje od nastanka izgube do njene

identifikacije banka ocenjuje glede na

posamezne primere.V splošnem banka

uporablja obdobje 12 mesecev, v izjem-

nih primerih so upravièena tudi daljša

obdobja.

Banka najprej oceni, ali obstajajo nepri-

stranski dokazi o oslabitvi pri posamiè-

no pomembnih finanènih sredstvih, to

je tistih, ki predstavljajo izpostavljenosti

do komitentov, ki so veèje od 650 tisoè

evrov.

Èe banka ugotovi, da ni prisotnih

znakov oslabitve pri posamièno po-

membnem finanènem sredstvu, ga

vkljuèi v skupino sorodnih finanènih

sredstev in preveri, ali so znaki oslabitve

prisotni v skupini. Sredstva, ki so bila

posamièno ocenjena in pri katerih se

ugotovi prisotnost znakov oslabitve, se

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom
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2.13.1. Kadar je banka v vlogi najem-

nika

Vsi najemi, ko banka nastopa kot na-

jemnik, so poslovni najemi. Dana plaèila

na podlagi poslovnih najemov se v iz-

kaz poslovnega izida vkljuèujejo soraz-

merno glede na èas trajanja pogodbe

in se izkazujejo med drugimi stroški

poslovanja. Kadar je poslovni najem

predèasno prekinjen, se vsa plaèila, ki

jih zahteva najemodajalec, pripoznajo

kot strošek v obdobju prekinitve po-

godbe.

Zemljišèa se ne amortizirajo. Opred-

metena osnovna sredstva se zaènejo

amortizirati, ko so dana v uporabo.

Dobièki in izgube, ki nastanejo ob od-

tujitvi opredmetenih osnovnih sredstev,

se doloèijo glede na knjigovodsko vred-

nost sredstev in v izkazu poslovnega

izida vplivajo na dobièek iz poslovanja.

Vzdr�evanja in popravila se vkljuèijo v

izkaz poslovnega izida, ko stroški na-

stanejo.

2012 2011

Gradbeni objekti 33 let 33 let

Raèunalniška oprema 2 leti 2 leti

Pohištvo in oprema 5 let 5 let

Motorna vozila 5 let 5 let
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Neopredmetena sredstva vkljuèujejo

predvsem programsko opremo ter li-

cence za njihovo uporabo in so v izkazu

finanènega polo�aja pripoznana po na-

bavni vrednosti, zmanjšani za amortiza-

cijo in oslabitev.

Amortizacija neopredmetenih sredstev

je obraèunana po metodi enakomerne-

ga èasovnega amortiziranja. Amorti-

zacijska doba programske opreme je

enaka njihovi dobi uporabnosti, a ne veè

kot deset let. Neopredmetena sredstva

se zaènejo amortizirati, ko so na razpo-

lago za uporabo. Obdobje in metoda

amortiziranja se za neopredmetena

dolgoroèna sredstva s konèno �ivljenj-

sko dobo preverita ob koncu vsakega

poslovnega leta.

2.13.2. Kadar je banka v vlogi naje-

modajalca

Vsi najemi, ko je banka v vlogi najemoda-

jalca, so poslovni najemi. Prejeta plaèila

na podlagi poslovnih najemov se v izkaz

poslovnega izida vkljuèujejo sorazmerno

glede na èas trajanja pogodbe in se izka-

zujejo med drugimi prihodki poslovanja.

Nabavna vrednost opredmetenega os-

novnega sredstva se pripozna kot sred-

stvo v primerih, èe je verjetno, da bodo s

tem v zvezi pritekale bodoèe gospodar-

ske koristi, in èe je nabavno vrednost

mogoèe zanesljivo izmeriti. Banka ob

vsakem obdobju poroèanja oceni pre-

ostalo vrednost in uporabno dobo os-

novnih sredstev in po potrebi prilagodi

njihovo vrednost.

Amortizacija opredmetenih osnovnih

sredstev je obraèunana po metodi ena-

komernega èasovnega amortiziranja.

Stopnje amortizacije so doloèene tako,

da je vrednost opredmetenih osnovnih

sredstev razporejena v stroške v oce-

njenem obdobju njihove koristnosti, kot

sledi:

Opredmetena osnovna sredstva se za-

èetno pripoznajo po nabavni vrednosti.

Za opredmetena osnovna sredstva se

vsako leto oceni, ali obstajajo znaki, ki bi

kazali na njihovo oslabitev. Èe se ugo-

tovi, da so takšna znamenja prisotna, se

oceni nadomestljiva vrednost. Nado-

mestljiva vrednost je višja izmed pošte-

ne vrednosti sredstva, zmanjšane za

stroške prodaje, in vrednosti sredstva

ob uporabi. Èe je vrednost pri uporabi

višja od knjigovodske vrednosti, je to

pokazatelj, da sredstva niso oslabljena.

Knjigovodska vrednost sredstva je v pri-

meru, da je nadomestljiva vrednost ni�ja

od knjigovodske vrednosti, takoj zni�ana

na ocenjeno nadomestljivo vrednost. V

letih 2011 in 2012 ni bilo ugotovljenih

potreb po zni�anju vrednosti.



Rezervacije za obveznosti in stroške

se pripoznajo, èe ima banka zaradi

preteklega dogodka sedanjo obvezo

(pravno ali posredno) in je verjetno, da

bo pri poravnavi obveze potreben od-

tok dejavnikov, ki omogoèajo pritekanje

gospodarskih koristi, ter je znesek ob-

veze mogoèe zanesljivo izmeriti.

Nalo�bene nepremiènine so opredme-

tena osnovna sredstva, ki jih banka ne

uporablja neposredno za opravljanje

svojih dejavnosti, temveè jih poseduje

za oddajo v poslovni najem. Nalo�bene

nepremiènine zajemajo stanovanja ter

poslovne prostore, dane v najem, kate-

rih površina presega 50 % celotne povr-

šine ali je najeta površina veèja od 50 m ,2

V izkazu denarnih tokov se kot denarna

sredstva in njihovi ustrezniki izkazujejo:

denar v blagajni in stanje na raèunih pri

pogodbe pa so sklenjene dolgoroèno.

Nalo�bene nepremiènine so prikazane

po amortizirani nabavni vrednosti.

Raèunovodska obravnava nalo�benih

nepremiènin je identièna obravnavi

opredmetenih osnovnih sredstev, to je

nakupni vrednosti, ki se amortizira po

enakih stopnjah, ki veljajo za amortizacijo

centralni banki, posojila bankam ter dru-

ge kratkoroène hitro unovèljive nalo�be

istovrstnih opredmetenih sredstev. To

hkrati pomeni, da je tudi �ivljenjska doba

za nalo�beno nepremiènino identièna

istovrstnemu opredmetenemu osnovne-

mu sredstvu. Prav tako je identièno tudi

ravnanje banke glede preverjanja in

izvajanja slabitev nalo�benih nepre-

miènin. V letih 2011 in 2012 ni bilo ugo-

tovljenih potreb po zni�anju vrednosti.

s prvotno zapadlostjo manj kot 90 dni

od dneva pridobitve.
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Ugodnosti zaposlenih vkljuèujejo jubi-

lejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi

in ostale dolgoroène ugodnosti. Rezer-

vacije za ugodnosti zaposlenih izraèuna

neodvisni aktuar.

Banka plaèuje prispevke za pokojnin-

sko zavarovanje (8,85 % bruto plaèe).

Banka plaèuje stalne prispevke v skladu

s slovensko zakonodajo. Razen plaèila

prispevkov banka nima nikakršnih do-

datnih obveznosti. Prispevki predstav-

ljajo stroške v obdobju, na katerega se

nanašajo, in so v izkazu poslovnega

izida prikazani v okviru stroškov dela.

Ob izpolnitvi doloèenih pogojev so

zaposleni upravièeni do odpravnine ob

upokojitvi v enkratnem znesku. Zapo-

sleni so upravièeni tudi do jubilejne

nagrade za vsakih deset let slu�bovanja

v banki. Te obveznosti so izmerjene v

višini sedanje vrednosti prihodnjih iz-

datkov, vsi dobièki in izgube iz tega

naslova pa so vkljuèeni v izkaz poslov-

nega izida.

Finanène garancije so pogodbe, ki

zahtevajo od izdajatelja garancije, da

upravièencu garancije plaèa dogovor-

jen znesek za pokritje izgube, ki jo le-ta

utrpi v primeru neplaèila dol�nika. Fi-

nanène garancije izdaja banka drugim

bankam, finanènim institucijam in dru-

gim komitentom za zavarovanje dolgov,

limitov in drugih banènih poslov.

Finanène garancije so ob izdaji pripo-

znane po pošteni vrednosti. Naknadno

pa jih banka pripoznava po ni�ji izmed

zaèetne vrednosti, zmanjšane za prihod-

ke iz provizij, in ocene stroškov, potreb-

nih za poravnavo obveznosti iz garancije

na dan poroèanja. Te ocene temeljijo na

preteklih podatkih oziroma izkušnjah s

podobnimi posli v preteklosti.

Poveèanje obveznosti, povezanih s fi-

nanènimi garancijami, se odra�a v izka-

zu poslovnega izida med poslovnimi

odhodki.



Davek od dohodkov tekoèega poslov-

nega leta je prikazan v skladu s slo-

vensko zakonodajo. Davène odhodke v

izkazu poslovnega izida sestavljajo te-

koèi davki in odlo�eni davki.

Odlo�eni davki se obraèunavajo za vse

zaèasne razlike med vrednostjo sred-

stev in obveznosti za davène name-

ne ter njihovo knjigovodsko vrednostjo.

Prejeti krediti se v izkazu finanènega

polo�aja pripoznajo v višini prejetih de-

narnih sredstev, zmanjšanih za nepo-

sredne transakcijske stroške. Prejeti

krediti se merijo po odplaèni vrednosti,

razlika med zaèetno in konèno vred-

nostjo pa se v izkaz poslovnega izida

prenaša z uporabo metode efektivne

obrestne mere.

Banka nudi svojim strankam tudi storit-

ve posredovanja pri poslovanju z vred-

nostnimi papirji. Za te storitve strankam

zaraèuna provizijo. Premo�enje strank ni

Primerjalne informacije so, kjer je po-

trebno, preraèunane zaradi primerljivo-

sti s tekoèim obdobjem.

vkljuèeno v izkaz fi-nanènega polo�aja

in ne predstavlja tveganja za banko.

Podrobnosti o poslovanju v tujem imenu

in za tuj raèun ter pripadajoèih zara-

èunanih provizijah so predstavljene v

pojasnilu 7.

Odlo�eni davki so obraèunani po davèni

stopnji, veljavni v letu po zakljuèku po-

slovnega leta.

Odlo�ena terjatev za davek se pripozna

za vse odbitne zaèasne razlike, èe je

verjetno, da se bo pojavil razpolo�ljivi

obdavèljivi dobièek, v breme katerega

bo mogoèe uporabiti odbitne zaèasne

razlike.

Odlo�eni davek, povezan z vrednote-

njem finanènih sredstev, razpolo�ljivih za

prodajo po pošteni vrednosti, se izka�e

neposredno v drugem vseobsegajoèem

donosu in se kasneje prenese v izkaz

poslovnega izida skupaj z dobièkom

oziroma izgubo iz naslova vrednotenja.

Davek od dohodka je izraèunan z upo-

rabo 16 % (2011:20 %) davène stopnje.

2.21.1.Stroški izdaje delnic

Dodatni stroški, ki jih banka lahko nepo-

sredno pripiše kapitalskemu poslu izda-

je lastnih kapitalskih instrumentov, se v

èistem znesku obraèunajo neposredno

kot odbitek od kapitala (brez z njimi po-

vezanega zneska davka iz dobièka).

2.21.2.Dividende na navadne delnice

Dividende na navadne delnice zni�ujejo

kapital v obdobju, v katerem so jih odo-

brili lastniki banke.

2.21.3.Lastne delnice

Èe banka z nakupom pridobi delnice

banke, se dano nadomestilo prika�e kot

zni�anje kapitala. Èe kasneje prodaja

lastne delnice, se prejeto nadomestilo

prika�e s poveèanjem kapitala.

Druge finanène obveznosti banke, mer-

jene po odplaèni vrednosti, so vloge

bank in strank ter izdani dol�niški vred-

nostni papirji.
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3. Pomembnejše raèunovodske ocene in presoje

c) Oslabitve lastniških instrumen-

tov,razpoložljivih za prodajo

Lastniški instrumenti, razpolo�ljivi za

prodajo, so oslabljeni, èe pride do po-

membnega in dolgotrajnejšega padca

njihove poštene vrednosti pod nabavno

vrednost. Odloèitev, kaj predstavlja

pomemben padec poštene vrednosti,

temelji na ocenah. Pri postavitvi teh

ocen poleg ostalih dejavnikov banka

upošteva volatilnost cen delnic. Oslabi-

tev oznaèujejo tudi dokazi o poslab-

šanju finanènega polo�aja izdajatelja

instrumenta, poslabšanje uspešnosti

panoge, spremembe v tehnologiji in po-

slovanju.

b) Poštene vrednosti finanènih in-

strumentov

Poštene vrednosti finanènih instrumen-

tov, s katerimi se ne trguje na aktivnem

trgu, se doloèijo z uporabo modelov

vrednotenja. Modele vrednotenja za

doloèanje poštene vrednosti redno pre-

gledujejo neodvisne osebe. Vsi uporab-

ljeni modeli so preverjeni z namenom

zagotovitve, da rezultati odra�ajo tr�ne

pogoje. Modeli temeljijo na tr�nih po-

datkih v najveèji mo�ni meri, kljub temu

pa je treba za doloèitev tr�nega tve-

ganja, volatilnosti in korelacije uporab-

ljati tudi ocene. Spremembe ocene

glede teh dejavnikov lahko vplivajo na

poroèano pošteno vrednost finanènih

instrumentov.

Banka je za pomembne nalo�be v

kapitalske instrumente, ki kotirajo na

borzi, uporabila model, ker je presodila,

da trg postaja vedno bolj neaktiven in

neprimeren za doloèanje poštene vred-

nosti teh instrumentov. Za presojo ne-

aktivnosti trga je uporabila dejavnike,

ki ka�ejo, da je prišlo do bistvenega

zmanjšanja obsega in ravni dejavnosti

glede na obièajne tr�ne dejavnosti.

a) Oslabitev posojil in terjatev

Da bi ugotovila oslabitve, banka me-

seèno pregleduje portfelj posojil. Pred

odloèitvijo, ali je treba prikazati izgubo v

izkazu poslovnega izida, banka preveri,

ali obstajajo informacije, ki oznaèujejo

padec ocenjenih denarnih tokov iz na-

slova skupine posojil. Dokazi vkljuèujejo

informacije o poslabšanju plaèilne spo-

sobnosti dol�nikov ali poslabšanju

gospodarskih pogojev in okolišèin. Pri-

hodnji denarni tokovi v skupini finanènih

sredstev se ocenjujejo na podlagi pre-

teklih izkušenj in izgub pri sredstvih, ki

nosijo kreditno tveganje podobno kot

sredstva v skupini. Individualne ocene

so opravljene na osnovi projekcije pri-

hodnjih denarnih tokov z upoštevanjem

vseh relevantnih informacij glede

finanènega polo�aja in plaèilne sposob-

nosti dol�nika. Projekcije denarnih to-

kov preverja slu�ba upravljanja tveganj.

Majhne izpostavljenosti se preverjajo

skupinsko. Metodologija in predpostav-

ke, uporabljene pri ocenjevanju prihod-

njih denarnih tokov, so predmet rednih

preverjanj, da bi se zmanjšale razlike

med ocenjenimi in dejanskimi izgubami.
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Banka pri svojem poslovanju prevzema

razlièna tveganja, katerih višina je v veliki

meri odvisna od pripravljenosti prevze-

manja tveganja. Banka je prete�no

usmerjena v tradicionalne banène posle.

Kljuèni del poslovnih aktivnosti pred-

stavlja kreditni portfelj nalo�b, pri èe-

mer banka prvenstveno sledi ciljem

varnosti in jih postavlja pred donosnost,

pri èemer pa le-ta ni zanemarjena. Za

banko predstavljajo finanèna sredstva,

namenjena trgovanju, le manjši del na-

lo�b. Izpostavljenost do obrestnega in

valutnega tveganja banka ohranja na

relativno nizkem nivoju in morebitno iz-

postavljenost, ki izvira iz rednega poslo-

vanja, tekoèe uravnava.

Banka svojo usmeritev v aktivno in

skrbno upravljanje tveganj podpira z

ustrezno organizacijsko strukturo, ki za-

gotavlja varen in nepristranski pristop k

upravljanju tveganj. Osnova organizira-

nosti upravljanja tveganj je razmejitev

pristojnosti, ki v èim veèji meri onemogo-

èa napake, poneverbe in nepravilnosti

ter odpravlja navzkri�ja interesov. Pri

vseh aktivnostih banka zagotavlja lo-

èitev komercialne funkcije oziroma enot,

ki sklepajo posle in prevzemajo tvega-

nja (front office), od zaledne funkcije, ki

spremlja in vodi posle (back office), ter

funkcije spremljanja in upravljanja tve-

ganj.

Banka letno v okviru priprave letnega

naèrta poslovanja oceni primernost

strategij in politik upravljanja tveganj

ter v skladu s postopki prevzemanja in

upravljanja tveganj oceni sposobnost

banke za prevzemanje tveganj.

4. Upravljanje s tveganji

Kreditno tveganje predstavlja najpo-

membnejše tveganje v banènem poslo-

vanju, zaradi èesar mu banka posveèa

najveè pozornosti. Kreditno tveganje je

tveganje oziroma verjetnost, da komi-

tent zaradi katerega koli razloga ne bo

poravnal svojih obveznosti v celoti in v

dogovorjenem roku.

Banka je izpostavljena kreditnemu tve-

ganju kreditnega portfelja, ki vkljuèuje

bilanène terjatve (posojila, nalo�be v

vrednostne papirje, kapitalske nalo�be

ipd.) in zunajbilanène obveznosti (jam-

stva, akreditivi, okvirni krediti, terjatve iz

izvedenih finanènih instrumentov ipd.)

do podjetij, bank, javnega sektorja, sa-

mostojnih podjetnikov, obèanov in dru-

gih komitentov.

Glede na tveganost posameznega ko-

mitenta in v primeru dokazov o osla-

bitvah banka oceni ustrezne oslabitve

finanènih instrumentov.

Banka ima vzpostavljen kreditni proces,

ki vkljuèuje proces odobritve kredita,

proces spremljave kredita, proces

zgodnjega odkrivanja poveèanega kre-

ditnega tveganja in proces razvršèanja

dol�nika in/ali izpostavljenosti.

Banka ima zagotovljeno jasno razmeji-

tev pristojnosti in nalog med sektorjem

poslovanja s podjetji, sektorjem zaklad-

ništva in sektorjem poslovanja z obèani

na eni strani ter sektorjem raèunovod-

stva in podpore poslovanju in slu�bo

upravljanja tveganj na drugi strani, s

èimer je komercialna funkcija loèena od

funkcije spremljanja posla in upravljanja

tveganj.

Veèina nalo�b (razen standardiziranih,

manj tveganih poslov manjših zneskov)

je odobrenih na nivoju kreditnega od-

bora ali kreditne komisije, kar dodatno

zmanjšuje nevarnost konflikta intere-

sov in omejuje izpostavljanje prevelikim

kreditnim tveganjem.

Banka upravlja s kreditnim tveganjem

na nivoju posameznega komitenta ozi-

roma posamezne transakcije in tudi na

nivoju celotnega portfelja. Pri upravlja-

nju kreditnega tveganja banka upošte-

va veè vidikov,kot so:

kakovost nalo�b (boniteta komitenta,

klasifikacija terjatev,slabitve),

koncentracija (velika izpostavljenost

posameznega komitenta in poveza-

nih oseb, zadol�evanje posameznega

komitenta,panoge, regije,dr�ave),

valuta (teèajna tveganja, razvrstitev

portfelja po valutah in spremljanje us-

klajenosti z viri),

rok dospelosti (razvrstitev portfelja

po roènosti in spremljanje usklajeno-

sti z viri),

zavarovanje (ugotavljanje, vredno-

tenje in spremljanje ustreznosti višine

in kakovosti zavarovanja),

vrsta kredita (okvirna posojila, kratko-

roèna posojila,dolgoroèna posojila).

-

-

-

-

-

-
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Kreditno tveganje, obstojeèe in poten-

cialno, se spremlja v celotnem obdobju

poslovnega odnosa s komitentom, to je

od prejema vloge in ostale dokumen-

tacije za odobritev posojila do odobrit-

ve in do dokonènega odplaèila posojila.

Banka ima kreditno funkcijo organizira-

no v dveh tr�nih organizacijskih enotah,

to je v sektorju poslovanja s podjetji in

sektorju poslov z obèani, poleg tega pa

je banka izpostavljena kreditnemu tve-

ganju tudi pri nekaterih poslih, ki sodijo

v pristojnost sektorja zakladništva.

Banka ima organizirano tudi slu�bo tve-

ganih terjatev, v katere pristojnost sodi

izterjava in prestrukturiranje slabih na-

lo�b. Te štiri organizacijske enote so

odgovorne za sklepanje poslov in pri-

pravo kreditnega predloga v skladu z

internimi akti, ki podrobneje urejajo to

podroèje.

Sektor raèunovodstva in podpore poslo-

vanju je odgovoren za vodenje poslov,

za vse obraèune in za vse ostale naloge,

ki sodijo v podporno funkcijo. Slu�ba

upravljanja tveganj izdeluje bonitetne

ocene in analize komitentov, spremlja

izpostavljenost banke kreditnemu tve-

ganju in ocenjuje primernost oblikova-

nih oslabitev in rezervacij ter opredeljuje

višino potrebnih oslabitev v primeru

skupinskega ocenjevanja izpostavlje-

nosti.

Slu�ba upravljanja tveganj za vodstvo

banke in pooblašèene osebe zagotavlja

razliène preglede in poroèila o obvlado-

vanju kreditnega tveganja.

Poroèanje o kreditni izpostavljenosti po

komitentih, poroèila o veliki izpostavlje-

nosti in druga redna poroèila, povezana

s kreditnim tveganjem, se praviloma

pripravljajo na meseèni osnovi, poroèila

o neplaèilih pa dnevno.

4.1.1. Sistem merjenja kreditnega

tveganja

Banka ima vzpostavljen sistem odobra-

vanja kreditov,v okviru katerega se pred

odobritvijo kredita ocenijo in analizirajo

vsi pomembni dejavniki, ki vplivajo na

oceno tveganja dol�nika in/ali izpostav-

ljenosti. Banka ima opredeljena merila

za odobravanje kreditov posebej za

kredite pravnim osebam in posebej za

kredite obèanom. Poleg tega banka

prevzema kreditno tveganje pri nalo�-

bah v dol�niške vrednostne papirje, ki

pa se obravnavajo posamièno na naj-

višjem nivoju v banki.

Za potrjevanje kreditnih predlogov za

pravne osebe je pristojen kreditni odbor,

kreditna komisija in za to posebej po-

oblašèeni delavci. Za posamezne posle

imajo v skladu z internimi akti, ki urejajo

podpisovanje in pooblastila, pooblastila

posamezni delavci v banki. O vseh po-

slih, za katere imajo pooblastila posa-

mezni delavci v banki, se meseèno poro-

èa kreditnemu odboru in upravi banke.

Banka posebej spremlja velike izpostav-

ljenosti in izpostavljenosti do oseb v po-

sebnem razmerju z banko.

Za namen ocenjevanja kreditnega tve-

ganja ima banka vzpostavljen sistem

razvršèanja dol�nikov in/ali izpostavlje-

nosti v bonitetne razrede in skupine

razvrstitve. Proces razvršèanja temelji

na kvantitativnih in kvalitativnih merilih

ter upošteva bistvene znaèilnosti posa-

meznega dol�nika in/ali izpostavljeno-

sti. Merila zagotavljajo jasno razvršèa-

nje tveganj v ustrezne bonitetne razre-

de in/ali skupine na osnovi poslovanja in

finanène stabilnosti komitenta. Na os-

novi razvršèanja ter ocene potencialnih

izgub iz kreditnega tveganja za posa-

mezne skupine ali na osnovi individual-

ne ocene prièakovanih izgub za posa-

mezne dol�nike in/ali izpostavljenosti

se oblikujejo oslabitve in rezervacije.

Proces in pravila razvršèanja se redno

spremljajo in najmanj enkrat letno je

ocenjena primernost procesa razvršèa-

nja in oblikovanja oslabitev oziroma

rezervacij v skladu z Mednarodnimi

standardi raèunovodskega poroèanja,

kot jih je sprejela EU.

Banka ima vzpostavljen sistem stal-

nega upravljanja kreditnega portfelja

banke.Pri tem gre za stalno spremljanje

izpostavljenosti do posameznih komi-

tentov ter za ocenjevanje finanènega

stanja dol�nikov. Banka dnevno sprem-

lja izpolnjevanje pogojev, ki izhajajo iz

kreditnih pogodb, posebej pravoèasno-

sti poravnavanja obveznosti.

V èasu trajanja kredita banka stalno

spremlja poslovanje dol�nika, pri èemer

najmanj enkrat meseèno podrobneje

preveri tveganost posameznega dol�-

nika in/ali izpostavljenosti ter oceni pri-

mernost ocenjene bonitete ter prièako-

vano plaèilo pogodbenih obveznosti.

Hkrati se preveri tudi primernost in

vrednost morebitnega zavarovanja.

V skladu s pravili za razvršèanje terjatev

v skupine in oblikovanje oslabitev se

meseèno oceni celotni kreditni portfelj

po posameznem komitentu in predlaga

morebitne spremembe potrebnega ni-

voja oslabitev in/ali rezervacij. Terjatve

do fiziènih oseb se razvršèajo glede na

število dni zamud pri poravnavanju ob-

veznosti do banke.

Zavarovanje posojil in garancij se pre-

verja v celotni odplaèilni dobi oziroma v

èasu veljavnosti garancije. Pri vseh dol-

goroènih posojilih in garancijah se te-

koèe preverja kakovost zavarovanja in

ocenjuje, ali je zavarovanje ustrezno. V

primeru neustreznega zavarovanja se

predlagajo morebitni ukrepi za ureditev

dodatnega zavarovanja.

Slu�ba upravljanja tveganj in sektor po-

slovanja s podjetji redno spremljata

kreditni portfelj kot celoto in izvajata

analize kreditnega portfelja. Redno

ugotavljata tudi koncentracijo kredit-

nega portfelja.

Za ustrezno obvladovanje in sprem-

ljanje tveganja koncentracije banka

aktivno upravlja kreditni portfelj banke

predvsem s spremembami in prilago-

ditvami kreditne politike ter prilagaja-

njem limitov.

Banka uporablja razliène metode in politi-

ke za zmanjševanje kreditnega tveganja.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom

Letno poroèilo 2012



(v tisoè EUR)

Finanèna sredstva, namenjena trgovanju - obveznice in izvedeni finanèni instrumenti 19.734 28.956

Finanèna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 61.436 55.032

Finanèna sredstva, razpolo�ljiva za prodajo - obveznice 395.012 439.158

Krediti bankam 32.840 25.394

Krediti strankam, ki niso banke

Pravne osebe in samostojni podjetniki

Velike dru�be 686.538 791.809

Majhne in srednje dru�be (MSD) 346.581 335.042

Prebivalstvo

Okvirni krediti 16.446 16.748

Stanovanjski krediti 59.259 53.414

Potrošniški in drugi krediti 45.032 48.363

Druga finanèna sredstva 4.996 4.833

Druga sredstva 301 185

Garancije 40.750 24.042

Prevzete obveznosti iz odobrenih kreditov 115.062 120.417

Akreditivi 7.176 5.043

2012 2011

Izpostavljenost bilanène aktive kreditnemu tveganju:

1.668.175 1.798.934

Izpostavljenost zunajbilanène aktive kreditnemu tveganju:

162.988 149.502

Skupaj izpostavljenost 31. decembra 1.831.163 1.948.436

Kot je razvidno iz zgornje tabele, kar

63,0 % izpostavljenosti kreditnemu tve-

ganju izhaja iz kreditov strankam,ki niso

banke (2011: 63,9 %), in kar 21,6 % iz

finanènih sredstev, razpolo�ljivih za pro-

dajo (2011:22,5 %).

Najpogostejši naèin je uporaba zava-

rovanj. Banka ima oblikovano politiko o

sprejemanju zavarovanj, v skladu s

katero so najbolj obièajna naslednja za-

varovanja:

zastava stanovanjskih in poslovnih

nepremiènin,

zastava poslovnih sredstev, kot so

oprema,zaloge in terjatve,

zastava vrednostnih papirjev,

zavarovanje pri zavarovalnici.

Banka dodatno zahteva od posojilojemal-

cev dodatna zavarovanja v primeru po-

slabšanja njihovega finanènega polo�aja.

Vrsta zavarovanja je odvisna od vrste

posla in dejavnosti posojilojemalca.

Za posle, ki niso krediti oziroma garan-

cije, banka praviloma ne prejema zava-

rovanja. Med te posle sodijo obveznice,

zakladne menice in podobno.

V skladu s politiko unovèevanja zava-

rovanj in izterjave v primeru neplaèila

-

-

-

-

banka takoj pristopi k izterjavi in unov-

èevanju zavarovanj.

Ocene vrednosti zavarovanj temeljijo na

podlagi omejeno razpolo�ljivih podat-

kov in na predpostavki relativno hitrega

unovèenja zavarovanj v primeru, da to

postane potrebno. Spremembe v gos-

podarskih razmerah, specifiène okolišèi-

ne posameznih strank in zavarovanj

lahko imajo za posledico pomembne

spremembe v prihodnjih ocenah vred-

nosti zavarovanj.Dejansko prejeti zneski

kot posledica unovèenja zavarovanj

lahko bistveno odstopajo od ocen, ki jih

je banka upoštevala pri oceni oslabitev.

V letu 2012 je banka od skupno 87.670

tisoè evrov (2011: 80.957 tisoè evrov)

zavarovanj terjatev do prebivalstva pri

Zavarovalnici Triglav, d. d., Ljubljana,

unovèila za 378 tisoè evrov (2011: 444

tisoè evrov) zavarovanj.

V letu 2012 je banka unovèila 5.636 ti-

soè evrov zavarovanj (2011: 1.097 tisoè

evrov) za 65.968 tisoè evrov (2011:

6.061 tisoè evrov) neodplaèanih kredi-

tov strankam, ki niso banke. Unovèena

so bila zavarovanja z zastavo premiènin

v znesku 3.257 tisoè evrov, z zastavo

vrednostnih papirjev v znesku 1.390

tisoè evrov (2011: 583 tisoè evrov), z

odstopom terjatev v znesku 597 tisoè

evrov (2011: 201 tisoè evrov), s poroštvi

in pristopom k dolgu v znesku 278 tisoè

evrov (2011: 180 tisoè evrov) in ostala

zavarovanja v znesku 114 tisoè evrov

(2011: s prejetimi dividendami za

zastavljene delnice je bilo odplaèanih za

81 tisoè evrov kreditov).

V spodnji tabeli je prikazana najveèja

izpostavljenost kreditnemu tveganju z

�e upoštevanimi popravki vrednosti in

brez upoštevanja morebitnega zavaro-

vanja s premo�enjem, ki ga banka ima,

ali drugih izboljšav kreditne kakovosti.

4.1.2. Najveèja izpostavljenost

kreditnemu tveganju

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom

Letno poroèilo 2012

Pri èlenitvi dru�b po velikosti je upo-

števana opredelitev po Zakonu o gos-

podarskih dru�bah (ZGD). Med majhne

in srednje dru�be (MSD) se uvršèajo

tiste, ki po ZGD izpolnjujejo dva od

naslednjih kriterijev:

-

-

-

povpreèno število zaposlenih je ni�je

od 250,

èisti prihodki od prodaje ne presegajo

35.000 tisoè evrov,

vrednost aktive ne presega 17.500

tisoè evrov.



(v tisoè EUR)

Zastava poslovnih in stanovanjskih nepremiènin 799.427 853.615

Pristop k dolgu 363.596 383.008

Zastave vrednostnih papirjev in kapitalskih dele�ev 143.648 253.374

Poroštva pravnih oseb 104.081 101.780

Zavarovanje kreditov obèanom in potencialnih terjatev do obèanov pri zavarovalnici 88.137 92.252

Dr�avna poroštva 39.113 41.002

Zavarovanja z zavarovalnimi policami SID banke 20.828 16.508

Zastava denarne vloge 13.046 4.966

Druga zavarovanja 6.585 7.049

2012 2011

Skupna vrednost prejetih zavarovanj 1.578.461 1.753.554

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom

Letno poroèilo 2012

Okvirni Stanovanjski Potrošniški Krediti Krediti

Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam in
samostojnim podjetnikom

Krediti Skupaj
bankam

Bruto krediti 16.936 60.092 47.248 712.406 474.196 32.840 1.343.718

Neto krediti 16.446 59.259 45.032 686.537 346.582 32.840 1.186.696

(v tisoè EUR) in velikim
krediti krediti drugi krediti dru�bam MSD

Nezapadli neoslabljeni - - 476 37.000 1.594 32.840 71.910

Nezapadli skupinsko oslabljeni 16.529 59.950 45.520 506.226 229.894 - 858.119

Zapadli skupinsko oslabljeni 407 142 1.252 54.956 11.191 - 67.948

Nezapadli posamièno oslabljeni - - - 51.970 9.365 - 61.335

Zapadli posamièno oslabljeni - - - 62.254 222.152 - 284.406

Popravki vrednosti (490) (833) (2.216) (25.869) (127.614) - (157.022)

Okvirni Stanovanjski Potrošniški Krediti Krediti

Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam in
samostojnim podjetnikom

Krediti Skupaj
bankam

Bruto krediti 17.272 54.175 50.992 854.673 381.713 25.394 1.384.219

Neto krediti 16.748 53.413 48.364 791.809 335.042 25.394 1.270.770

(v tisoè EUR) in velikim
krediti krediti drugi krediti dru�bam MSD

Nezapadli neoslabljeni - - 646 41.524 7.649 25.394 75.213

Zapadli neoslabljeni - - - - 2 - 2

Nezapadli skupinsko oslabljeni 16.917 54.031 48.607 642.171 242.019 - 1.003.746

Zapadli skupinsko oslabljeni 355 144 1.738 42.890 6.432 - 51.559

Nezapadli posamièno oslabljeni - - - 32.001 43.505 - 75.506

Zapadli posamièno oslabljeni - - - 96.087 82.106 - 178.193

Popravki vrednosti (524) (762) (2.628) (62.864) (46.671) - (113.449)

Med majhne in srednje dru�be so vklju-

èeni tudi samostojni podjetniki.

Banka je z odgovornim izvajanjem na-

lo�bene politike in uspešnim upravlja-

njem kreditnega tveganja leta 2012

dosegla naslednje:

oslabitve kreditov strankam, ki niso

banke, so se poveèale za 38,4 %

(2011: za 11,1 %), njihov dele� glede

-

na obseg kreditov pa se je poveèal na

12,0 % (2011:8,3 %),

25,7 % kreditov je posamièno oslab-

ljenih (2011:18,3 %),

dele� zapadlih neplaèanih kreditov se

je poveèal na 26,2 % (2011:16,6 %),

81,8 % nalo�b v dol�niške vrednostne

papirje ima bonitetno oceno izda-

jatelja najmanj A– (FitchRatings)

(2011:75,7 %).

-

-

-

V spodnji tabeli je prikazana poštena

vrednost prejetih zavarovanj. Upo-

števane so primerne oblike zavaro-

vanja, ki jih banka lahko upošteva pri

izraèunu oslabitev in ki bi jih ob morebit-

nem neplaèilu terjatve lahko unovèila.

Vkljuèena so prejeta zavarovanja za

bilanène terjatve (za kredite in za vred-

nostne papirje) in za prevzete obvez-

nosti.

4.1.3 Krediti

V tabeli spodaj so prikazani krediti glede

oslabitev:

Na dan 31.12.2012

Na dan 31.12.2011

Skupni znesek oslabitev kreditov znaša

157,0 milijona evrov (2011: 113,4

milijona evrov) in izkazuje za 137,0

milijona evrov (2011: 83,0 milijona

evrov) posamiènih oslabitev kreditov in

za 20,0 milijona evrov (2011: 30,5

milijona evrov) skupinskih oslabitev

kreditov. Dodatne informacije k

oslabitvam so v pojasnilu 2.11.



Okvirni Stanovanjski Potrošniški in Krediti velikim Krediti

Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam
in samostojnim podjetnikom

Skupaj
krediti

Bruto krediti 16.529 59.950 45.520 506.226 229.894 858.119

Neto krediti 16.327 59.224 44.429 498.522 225.777 844.279

(v tisoè EUR)
krediti krediti drugi krediti dru�bam MSD

Skupina A 16.370 59.062 44.189 216.116 80.199 415.936

Skupina B 123 580 533 111.364 68.826 181.426

Skupina C 6 308 269 177.677 79.045 257.305

Skupina D 11 - 1 1.069 1.792 2.873

Skupina E 19 - 528 - 32 579

Popravki vrednosti (202) (726) (1.091) (7.704) (4.117) (13.840)

Poštena vrednost zavarovanj 29.285 129.663 45.356 356.480 311.132 871.915

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom

Letno poroèilo 2012

(v tisoè EUR) Krediti velikim Krediti
dru�bam MSD

Banke - - - 32.840 32.840

Pravne osebe in samostojni podjetniki - 37.000 1.594 - 38.594

Prebivalstvo 476 - - - 476

Poštena vrednost zavarovanj 1.161 37.929 1.815 - 40.905

Krediti Krediti pravnim osebam Krediti Skupaj
prebivalstvu in samostojnim podjetnikom bankam krediti

Skupaj 476 37.000 1.594 32.840 71.910

(v tisoè EUR) Krediti velikim Krediti
dru�bam MSD

Banke - - - 25.394 25.394

Pravne osebe in samostojni podjetniki - 41.524 7.649 - 49.173

Prebivalstvo 646 - - - 646

Poštena vrednost zavarovanj 1.519 46.037 16.314 - 63.870

Krediti Krediti pravnim osebam Krediti Skupaj
prebivalstvu in samostojnim podjetnikom bankam krediti

Skupaj 646 41.524 7.649 25.394 75.213

(a) Nezapadli neoslabljeni

Na dan 31.12.2012

(b) Nezapadli skupinsko oslabljeni

Na dan 31.12.2012

Na dan 31.12.2011

Okvirni Stanovanjski Potrošniški in Krediti velikim Krediti

Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam
in samostojnim podjetnikom

Skupaj
krediti

Bruto krediti 16.917 54.031 48.608 642.171 242.019 1.003.746

Neto krediti 16.748 53.377 47.588 625.455 235.568 978.736

(v tisoè EUR)
krediti krediti drugi krediti dru�bam MSD

Skupina A 16.917 53.455 43.200 242.119 90.059 445.750

Skupina B - 160 5.147 168.848 69.036 243.191

Skupina C - 416 238 231.201 81.739 313.594

Skupina D - - 17 3 1.129 1.149

Skupina E - - 6 - 56 62

Popravki vrednosti (169) (655) (1.020) (16.716) (6.451) (25.010)

Poštena vrednost zavarovanj 21.963 110.585 46.435 617.484 465.044 1.261.511

Na dan 31.12.2011

Konec leta 2011 je imela banka za

178.193 tisoè evrov zapadlih posamiè-

no oslabljenih kreditov, konec leta 2012

pa �e za 284.406 tisoè evrov. Med

pomembnejšimi razlogi za posamièno

oslabitev so bili poslabšanje finanène

bonitete dol�nika oziroma uvedba in-

solventnega postopka nad dol�nikom

in poravnavanje obveznosti do banke z

zamudo kot tudi slabo in nezadostno

zavarovanje, katerega vrednost se je v

zadnjem letu zni�ala.



(v tisoè EUR) Okvirni Stanovanjski Potrošniški in Krediti velikim Krediti
krediti krediti drugi krediti dru�bam MSD

Zapadli do 30 dni 68 19 63 17.557 425 18.132

Zapadli od 30 do 90 dni 47 14 48 40 217 366

Zapadli nad 90 dni 292 109 1.141 37.359 10.549 49.450

Popravki vrednosti (288) (107) (1.125) (1.850) (2.777) (6.147)

Poštena vrednost zavarovanj 721 307 1.245 18.673 14.665 35.611

Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam
in samostojnim podjetnikom

Skupaj
krediti

Bruto krediti 407 142 1.252 54.956 11.191 67.948

Neto krediti 119 35 127 53.106 8.414 61.801

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom

Letno poroèilo 2012

Kriteriji za razvršèanje v skupine so naslednji:

A Komitenti v dobrem finanènem stanju

B Komitenti, katerih finanèno stanje je trenutno šibko, ne ka�e pa, da bi se v prihodnje bistveno poslabšalo

C Komitenti z visoko stopnjo zadol�enosti in komitenti z neustrezno rokovno strukturo bilance in za katere se ocenjuje, da denarni tok iz
poslovanja v prihodnje morda ne bo zadostoval za poplaèilo obveznosti

D Komitenti, za katere obstaja velika verjetnost, da svojih obveznosti ne bodo poravnali v celoti

E Komitenti, ki so nesolventni in predstavljajo veliko tveganje izgube

(v tisoè EUR) Okvirni Stanovanjski Potrošniški in Krediti velikim Krediti
krediti krediti drugi krediti dru�bam MSD

Zapadli do 30 dni - 33 116 20.010 71 20.228

Zapadli od 30 do 90 dni - 7 24 3.244 108 3.383

Zapadli nad 90 dni 355 104 1.598 19.637 6.253 27.947

Popravki vrednosti (355) (107) (1.608) (1.815) (1.535) (5.420)

Poštena vrednost zavarovanj - 40 138 21.888 4.768 26.834

Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam
in samostojnim podjetnikom

Skupaj
krediti

Bruto krediti 355 144 1.738 42.890 6.432 51.559

Neto krediti - 37 130 41.075 4.897 46.139

(c) Zapadli skupinsko oslabljeni

Na dan 31.12.2012

Na dan 31.12.2011

Dele� zapadlih neplaèanih kreditov se

je leta 2012 poveèal na 26,2 % vseh

kreditov (2011:16,6 %).

Znesek zapadlih terjatev, ki niso bile

posamièno oslabljene, je na dan

31. 12. 2012 znašal 67.948 tisoè evrov

(31. 12. 2011: 51.559 tisoè evrov). Na-

vedene terjatve so bile oslabljene v

procesu skupinske slabitve. Banka je

ocenila izterljivo vrednost teh izpostav-

ljenosti in ocenila, da bodo prièakovani

tokovi iz terjatev in zavarovanj zadošèali

za poplaèilo neto terjatev, zato ni po-

trebe po posamièni slabitvi navedenih

terjatev.

(d) Nezapadli posamièno oslabljeni

krediti

Na dan 31.12.2012

(v tisoè EUR)

Nezapadli posamièno oslabljeni krediti 51.970 9.365 61.335

Popravki vrednosti (7.603) (2.381) (9.984)

Poštena vrednost zavarovanj 43.045 6.289 49.333

Krediti velikim družbam Krediti MSD Skupaj krediti
in drugim osebam

Neto krediti 44.367 6.984 51.351

pravnim

Na dan 31.12.2011

(v tisoè EUR)

Nezapadli posamièno oslabljeni krediti 32.001 43.505 75.506

Popravki vrednosti (2.773) (4.437) (7.210)

Poštena vrednost zavarovanj 54.815 81.063 135.878

Krediti velikim družbam Krediti MSD Skupaj krediti
in drugim osebam

Neto krediti 29.228 39.068 68.296

pravnim



(e) Zapadli posamièno oslabljeni

krediti

Na dan 31.12.2012

Na dan 31.12.2011

(v tisoè EUR)

Zapadli do 30 dni 124 - 124

Zapadli od 30 do 90 dni 3.228 - 3.228

Zapadli nad 90 dni 58.902 222.152 281.054

Popravki vrednosti (7.885) (118.340) (126.225)

Poštena vrednost zavarovanj 33.975 113.125 147.100

Krediti velikim družbam Krediti MSD Skupaj krediti pravnim
in drugim osebam

Bruto krediti 62.254 222.152 284.406

Neto krediti 54.369 103.812 158.181

(v tisoè EUR)

Zapadli do 30 dni 10 - 10

Zapadli od 30 do 90 dni - 5.498 5.498

Zapadli nad 90 dni 96.077 76.608 172.685

Popravki vrednosti (41.560) (34.250) (75.810)

Poštena vrednost zavarovanj 76.186 61.457 137.644

Krediti velikim družbam Krediti MSD Skupaj krediti pravnim
in drugim osebam

Bruto krediti 96.087 82.106 178.193

Neto krediti 54.527 47.856 102.383

Krediti prebivalstvu so v celoti ocenjeni
skupinsko.

Poštena vrednost zavarovanja vkljuèuje:
– dr�avna poroštva,
– zavarovalne police SID banke,
– zastavljene banène vloge, finanèna

sredstva, lastne delnice,
– prejete banène garancije in poroštva

pravnih oseb,

– pristop k dolgu,
– zastavljene stanovanjske in poslovne

nepremiènine.

Poštena vrednost zavarovanja je enaka:
– tr�ni oziroma ocenjeni vrednosti (po

modelu) finanènih sredstev, prejetih v
zavarovanje,

– višini zavarovane terjatve pri pristopu
k dolgu,prejetem v zavarovanje,

– 100 % vrednosti jamstva zavarovalnic,
banènih garancij, dr�avnih in obèinskih
poroštev,

– vrednosti stanovanjskih nepremiènin
in vrednosti poslovnih nepremiènin so
enake tr�nim vrednostim primerljivih
prodaj.

4.1.4 Koncentracija kreditnega

portfelja

(a) Geografska struktura

Tabela spodaj prikazuje koncentracijo
kreditne izpostavljenosti po gospodarskih

(v tisoè EUR) Slovenija Druge države Druge Skupaj
Evropske unije države

Stanje 31. decembra 2012 1.425.917 142.951 99.307 1.668.175

Stanje 31. decembra 2011 1.518.942 170.931 109.061 1.798.934

Finanèna sredstva, namenjena trgovanju – obveznice in IFI 19.494 - 240 19.734

Finanèna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti
skozi izkaz poslovnega izida - 19.948 41.488 61.436

Finanèna sredstva, razpolo�ljiva za prodajo – obveznice 273.765 107.688 13.559 395.012

Krediti bankam 29.591 2.127 1.122 32.840

Krediti strankam, ki niso banke

Pravne osebe in samostojni podjetniki

Velike dru�be 659.612 1.256 25.670 686.538

Majhne in srednje dru�be 317.609 11.909 17.063 346.581

Prebivalstvo

Okvirni krediti 59.259 - - 59.259

Stanovanjski krediti 44.963 20 49 45.032

Potrošniški in drugi krediti 16.437 1 8 16.446

Druga finanèna sredstva 4.886 2 108 4.996

Druga sredstva 301 - - 301

sektorjih na dan 31. 12. 2012. Upošte-
vana je dejavnost nasprotne stranke.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom

Letno poroèilo 2012



(b) Struktura po dejavnosti

Tabela spodaj prikazuje koncentracijo

kreditne izpostavljenosti po gospodarskih

sektorjih na dan 31. 12. 2012. Upošte-

vana je dejavnost nasprotne stranke.

(v tisoè EUR) Javna Finanèno Predelo Nepre Trgovina Druge Fiziène Skupajvalne miènine,
uprava, posredništvo dejavnosti najem, dejavnosti osebe

obramba, poslovne
socialno storitve

zavarovanje

Stanje
31. decembra 2012 352.031 301.042 369.538 80.151 146.680 293.837 124.896 1.668.175

Stanje
31. decembra 2011 389.212 320.940 378.153 84.388 174.126 333.588 118.527 1.798.934

Finanèna sredstva,
namenjena
trgovanju
– obveznice in IFI 42 19.692 - - - - 19.734

Finanèna sredstva,
pripoznana po
pošteni vrednosti
skozi izkaz
poslovnega izida - 61.436 - - - - - 61.436

Finanèna sredstva,
razpolo�ljiva za
prodajo – obveznice 351.659 27.635 - - 2.602 13.116 - 395.012

Krediti bankam - 32.840 - - - - - 32.840

Krediti strankam,
ki niso banke

Pravne osebe in
samostojni
podjetniki

Velike dru�be - 110.638 291.961 38.057 109.690 136.192 - 686.538

Majhne in
srednje dru�be 293 48.199 77.464 42.053 34.260 144.312 - 346.581

Prebivalstvo

Okvirni krediti - - - - - - 16.446 16.446

Stanovanjski
krediti - - - - - - 59.259 59.259

Potrošniški in
drugi krediti - - - - - - 45.032 45.032

Druga
finanèna sredstva 28 329 113 26 127 214 4.159 4.996

Druga sredstva 9 273 - 15 1 3 - 301

4.1.5.Restrukturirani krediti

Aktivnosti restrukturiranja vkljuèujejo

podaljševanje rokov plaèila ter prilaga-

janje in odlaganje plaèil. Kot posledica

restrukturiranja predhodno zapadle

terjatve postanejo ponovno nezapadle

in so obravnavane kot ostale podobne

izpostavljenosti. Politike restrukturira-

nja temeljijo na oceni vodstva banke, da

bodo restrukturirane terjatve posojilo-

jemalci poravnali. Banka stalno sprem-

lja pravila in politike restrukturiranja

terjatev.

Na dan 31. 12. 2012 je knjigovodska

vrednost finanènih sredstev, za katera

je bil dose�en nov dogovor o pogojih

plaèila, znašala 245.591 tisoè evrov

(2011: 320.899 tisoè evrov), od tega je

bilo za 46.446 tisoè evrov finanènih

sredstev �e v zamudi s plaèilom (2011:

16.278 tisoè evrov). Vsi krediti pravnim

osebam tudi po restrukturiranju osta-

jajo oslabljeni.

Banka opravlja svoje posle veèinoma v

Sloveniji.Transakcije s komitenti iz drugih

dr�av v prete�ni meri izhajajo iz nalo�b v

vrednostne papirje.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom
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4.1.6. Dolžniški vrednostni papirji

Spodnja tabela prikazuje analizo dol�-

niških vrednostnih papirjev (obveznice iz

(v tisoè EUR) Finanèna sredstva, Finanèna sredstva, Finanèna sredstva, Skupaj
pripoznana po namenjena razpoložljiva

pošteni vrednosti trgovanju za prodajo
skozi izkaz

poslovnega izida

Skupaj 61.436 19.691 395.012 476.139

AAA - - 41.861 41.861

A- do A+ 41.488 240 305.959 347.687

Manj kot A- 19.948 19.451 29.794 69.193

Neocenjeni - - 17.398 17.398

(v tisoè EUR) Finanèna sredstva, Finanèna sredstva, Finanèna sredstva, Skupaj
pripoznana po namenjena razpoložljiva

pošteni vrednosti trgovanju za prodajo
skozi izkaz

poslovnega izida

Skupaj 55.032 28.944 439.157 523.133

AAA - - 31.205 31.205

A- do A+ 37.644 218 326.701 364.563

Manj kot A- 17.388 28.726 57.820 103.934

Neocenjeni - - 23.431 23.431

Portfelj strukturiranih vrednostnih pa-

pirjev je vrednoten po pošteni vrednosti

preko poslovnega izida. Strukturirani

vrednostni papirji imajo bonitetno

oceno izdajatelja najmanj BB+ (2011:

BB+).

Banka v svojem poslovanju prevze-

ma tr�na tveganja, to je tveganja

spremembe poštene vrednosti finanè-

nih instrumentov zaradi spreminjanja

tr�nih cen. Tr�na tveganja so posledica

odprtih pozicij obrestnih, valutnih in

lastniških instrumentov, ki so vsi izpo-

stavljeni splošnim in specifiènim spre-

membam na trgu, kot so spremembe

obrestnih mer, deviznih teèajev in cen

delnic. Banka ima metodologijo oce-

njevanja izpostavljenosti tr�nim tve-

ganjem in ocenjevanja prièakovanih

mo�nih izgub, ki temelji na razliè-

nih predpostavkah in scenarijih. Upra-

va banke doloèa limite, sprejemljive

izpostavljenosti tveganjem, ki se redno

spremljajo.

Banka izpostavljenost do valutnega tve-

ganja spremlja dnevno. Za omejevanje

izpostavljenosti valutnemu tveganju so

opredeljeni limiti, ki so relativno nizki.

Banka za zapiranje oziroma zmanjše-

vanje izpostavljenosti valutnemu tve-

ganju uporablja odloèitve v zvezi z na-

lo�beno in obrestno politiko, hkrati pa

uporablja tudi izvedene instrumente za

Na dan 31. 12. 2012

Na dan 31. 12. 2011

pojasnil 18, 19 in 20), ki temelji na ocenah

FitchRatings in Moody's Investor Service.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom
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4.2.1.Valutno tveganje

Finanèni polo�aj in denarni tokovi ban-

ke so izpostavljeni vplivu nestanovit-

nosti deviznih teèajev.Valutno tveganje

banke se spremlja in upravlja na dnevni

ravni. Banka izvaja dokaj konservativno

politiko upravljanja valutnih tveganj, saj

minimalizira valutno tveganje z vsako-

dnevnim zapiranjem odprte valutne

pozicije. Limiti dopustnih izpostavljeno-

sti po posameznih valutah so nadzoro-

vani dnevno in jih potrdi uprava banke.

Spodnja tabela povzema izpostavlje-

nost banke valutnemu tveganju. V ta-

belo so vkljuèeni finanèni instrumenti, ki

upoštevajo knjigovodske vrednosti, in

so razvršèeni po valutah.

(v tisoè EUR) USD Drugo EUR Skupaj

Denar v blagajni in stanje na raèunih pri CB 56 280 16.932 17.268

Finanèna sredstva, namenjena trgovanju - - 36.218 36.218

Finanèna sredstva po pošt. vred. skozi izkaz poslovnega izida - - 61.436 61.436

Finanèna sredstva, razpolo�ljiva za prodajo - - 440.291 440.291

Krediti bankam 7.615 9.444 15.781 32.840

Krediti strankam, ki niso banke 5.807 893 1.147.156 1.153.856

Druga finanèna sredstva 12 - 4.984 4.996

Druga sredstva - - 301 301

Vloge bank - - 176 176

Vloge strank, ki niso banke 12.651 10.263 1.116.806 1.139.720

Krediti centralne banke in drugih bank - - 300.572 300.572

Krediti strank, ki niso banke - - 11.418 11.418

Druge finanène obveznosti 64 - 11.756 11.820

Dol�niški vrednostni papirji - - 30.307 30.307

Druge obveznosti - - 2.176 2.176

Skupaj sredstva 8.953 14.721 1.889.171 1.912.845

Skupaj obveznosti 9.098 14.836 1.582.620 1.606.554

31. december 2012

Sredstva

Skupaj sredstva 13.490 10.617 1.723.099 1.747.206

Obveznosti

Skupaj obveznosti 12.715 10.263 1.473.211 1.496.189

Razlika med sredstvi in obveznostmi 775 354 249.888 251.017

Potencialne obveznosti 26 1.277 161.685 162.988

31. december 2011

Razlika med sredstvi in  obveznostmi (145) (115) 306.551 306.291

Potencialne obveznosti 311 245 148.946 149.502

zavarovanje pred valutnim tveganjem.

Zaradi nizkih limitov (50 tisoè evrov za

posamezno valuto) banka ni pomemb-

no izpostavljena valutnemu tveganju.

Izpostavljenost do obrestnega tvega-

nja banka uravnava s svojo obrestno

politiko, hkrati pa v posameznih pri-

merih lahko uporablja tudi izvedene

finanène instrumente. Banka pri svojem

poslovanju veèjo pozornost posveèa

varovanju neto obrestnih prihodkov.

Za tr�no tveganje ima banka sprejeto

politiko trgovanja, ki opredeljuje instru-

mente in naèin trgovanja.

Za operativno upravljanje tr�nih tve-

ganj je na podlagi politike trgovanja in

politike upravljanja tr�nih tveganj v

banki odgovoren sektor zakladništva.

Sektor zakladništva na podlagi prejetih

poroèil in analiz, izdelanih v slu�bi uprav-

ljanja tveganj, in odobrenih s strani

odbora za upravljanje z bilanco, sledi

smernicam politike upravljanja tve-

ganj.

Za ustrezno upravljanje tr�nih tveganj

in skladnost poslovanja banke z mini-

malnimi standardi trgovanja, ki jih je

predpisala Banka Slovenije, so kljuèna

tudi organizacijska pravila, povezana z

razmejenostjo pristojnosti med sektor-

jem zakladništva in zaledno slu�bo v

sektorju raèunovodstva in podpore po-

slovanju.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom
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Banka ima za izpostavljenost valut-

nemu tveganju postavljeno absolutno

mejo z doloèenim limitom za celotno

devizno pozicijo, kjer se dolge in kratke

pozicije v tujih valutah med seboj pobo-

tajo. Med dolge oziroma kratke pozicije

se vštevajo bilanène postavke v bruto

znesku, zmanjšane za tiste oslabitve, ki

bodo za banko predvidoma predstav-

ljale izgubo, zunajbilanène postavke

potencialnih obveznosti, ki jih bo banka

dejansko morala plaèati vkljuèno s po-

stavkami iz izvedenih instrumentov

(predvsem terminskih pogodb). O višini

limita za skupno odprto devizno pozi-

cijo odloèa uprava.

Banka ima opredeljene limite tudi za

odprto pozicijo po posameznih valutah.

Odprte pozicije za posamezne valute

se ugotavljajo na enak naèin kot skupna

odprta devizna pozicija. O višini limita

za odprte devizne pozicije po valutah

odloèa uprava.

Banka ima zaprto devizno pozicijo, zato

je obèutljivost na valutna tveganja zane-

marljiva. Vrednost VaR je izraèunana za

valute USD, CHF, GBP in HRK. Izraèun

vrednosti VaR je prilagojen zahtevam

baselskih standardov (99-odstotni inter-

val zaupanja, opazovalno obdobje 250

delovnih dni, 10-dnevno obdobje dr�a-

nja pozicije) in temelji na metodi histo-

riène simulacije. Na dan 31. 12. 2012

vrednost VaR znaša 1,75 tisoè evrov

(2011:3 tisoè evrov).

Obrestno tveganje v banki se ka�e kot

tveganje vpliva spremembe obrestnih

mer na neto obrestne prihodke banke

ter kot tveganje vpliva spremembe ob-

restnih mer na pošteno vrednost finanè-

nih instrumentov s fiksno obrestno me-

ro. Ob tem spremembe obrestnih mer

vplivajo tudi na ekonomsko vrednost

kapitala banke,ker se spreminja sedanja

vrednost prihodnjih denarnih tokov iz

naslova banènih sredstev, obveznosti do

virov sredstev in zunajbilanènih pozicij.

Nekateri finanèni instrumenti, kot npr.

nalo�be v kapital, niso neposredno iz-

postavljeni obrestnemu tveganju.

4.2.2.Obrestno tveganje

Obrestno tveganje izhaja iz obrestno

obèutljivih sredstev, ki imajo razliène za-

padlosti in drugaèno dinamiko spre-

minjanja variabilnih obrestnih mer kot

obveznosti do virov sredstev. Banka

spremlja in upravlja izpostavljenost

obrestnim tveganjem na podlagi meto-

dologije obrestnih razmikov in testa iz-

jemnih situacij za razliène scenarije za

gibanje obrestnih mer. Teste izjemnih

situacij banka izvaja za vpliv obrestnih

mer za 1 odstotno toèko za vpliv obrest-

nih mer na neto obrestne prihodke in za

2 odstotni toèki za vpliv na ekonomsko

vrednost kapitala, kar je v skladu s pri-

poroèili odbora za nadzor bank pri Banki

za mednarodne poravnave (BIS).

Cilj upravljanja obrestnega tveganja

je minimiranje nihanja neto obrestnih

mar� zaradi volatilnosti obrestnih mer

na trgu. Izpostavljenost banke obrest-

nim tveganjem se spremlja in upravlja

na podlagi metodologije obrestnih raz-

mikov. Poroèila vsebujejo analizo ob-

restne obèutljivosti po posameznih

èasovnih pasovih, vkljuèujejo obrestno

obèutljive bilanène in zunajbilanène po-

stavke, ki se spremljajo po posameznih

vrstah obrestnih mer in èasovnih paso-

vih glede na njihovo zapadlost oziroma

datum ponovnega doloèanja obrestnih

mer. Z namenom spremljanja obèutlji-

vosti na spremembo obrestnih mer

uporablja banka tehnike, s katerimi

sledi tr�ni vrednosti in obrestnim pri-

hodkom (z merjenjem obèutljivosti

obrestnih prihodkov). Uprava banke do-

loèa limite sprejemljivih obrestnih raz-

mikov po posameznih èasovnih paso-

vih,ki se redno spremljajo.

V banki je vzpostavljen sistem sprem-

ljanja obrestnega tveganja za zagotav-

ljanje ustreznega nivoja neto obrestnih

prihodkov in ustreznega nivoja kapitala

banke v okolju spreminjajoèih se ob-

restnih mer. Politika banke je, da se

redno spremlja in nadzira izpostav-

ljenost banke obrestnemu tveganju ter

da se razvijajo scenariji razvoja obrest-

nih mer in pripravijo ukrepi za primere

gibanj obrestnih mer, ki bi resno nega-

tivno vplivali na neto obrestne prihodke

in kapital banke.

Za uresnièevanje usmeritev na pod-

roèju upravljanja obrestnega tveganja

in letnega naèrta poslovanja je v banki

ustanovljen odbor za upravljanje z bi-

lanco banke (v nadaljevanju: OZUB).

Naloge OZUB so predvsem:

obravnava poroèil in priprava ukrepov

za obrestna tveganja,

obravnava stanja in napovedi gibanja

obrestnih mer,

obravnava obrestnega tveganja v banki,

predlaganje usmeritev za doloèanje

obrestnih limitov,

oblikovanje predlogov ukrepov za zma-

njševanje izpostavljenosti tveganjem,

oblikovanje predlogov za obrestno in

tr�no politiko.

Slu�ba upravljanja tveganj meseèno pri-

pravi analizo izpostavljenosti obrestne-

mu tveganju, ki jo posreduje upravi ban-

ke in OZUB, ki jo tudi obravnava. OZUB

spremlja in analizira obrestno tveganje

najmanj na meseèni osnovi.Hkrati pa ob-

vešèa upravo banke in predlaga ukrepe,

èe izpostavljenost obrestnemu tveganju

prese�e oziroma se pribli�a mejam.

Poleg izpostavljenosti po èasovnih ob-

dobjih je kljuèna mera izpostavljenosti

obrestnemu tveganju t.i. stress test, ki

pomeni vpliv vzporednega premika

krivulje donosnosti na neto obrestne

prihodke banke in na ekonomsko vred-

nost kapitala banke.

Za operativno upravljanje obrestnega

tveganja je v banki odgovoren sektor

zakladništva. Sektor zakladništva je

odgovoren, da izpostavljenost obrest-

nemu tveganju ne presega limitov.

Upravljanje obrestnega tveganja temelji

na sistemu limitov izpostavljenosti ob-

restnemu tveganju. Banka ima postav-

ljen limit za uèinek stress testa, ki se

doloèi kot najveèji dovoljen znesek izgu-

be pri vzporednem premiku krivulje do-

nosnosti, in limite po èasovnih razredih,

ki so opredeljeni kot najveèja absolutna

vrednost zneska razlike med aktivnimi

in pasivnimi postavkami (bilanènimi in

zunajbilanènimi), ki se jim obrestna me-

ra spremeni v doloèenem obdobju ozi-

roma zapadejo v doloèenem obdobju.

-

-

-

-

-

-
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Spodnja tabela povzema izpostav-

ljenost banke obrestnemu tveganju.

Finanèni instrumenti so vkljuèeni upo-

števaje knjigovodske vrednosti in so

razvršèeni v èasovne pasove po zgod-

nejšem datumu izmed naslednje spre-

membe obrestne mere ali zapadlosti.

Dejanski datumi zapadlosti se od po-

godbenih bistveno ne razlikujejo, razen

v primeru zapadlosti obveznosti v ob-

dobju do 1 meseca, katerih dobri dve

tretjini predstavljajo vpogledne vloge v

znesku 436.523 tisoè evrov (2011:

427.863 tisoè evrov) in jih banka obrav-

nava kot stabilne vloge.

(v tisoè EUR) Do 1 Od 1 do 3 Od 3 do 12 Od 1 do 5 Nad 5 Neobre- Skupaj
meseca mesecev mesecev let let stovano

31. december 2012

Sredstva

Skupaj sredstva 782.707 111.732 355.630 267.817 128.707 100.613 1.747.206

Obveznosti

Skupaj obveznosti 620.940 254.299 486.413 111.813 552 22.172 1.496.189

Izpostavljenost
obrestnemu tveganju 161.767 (142.567) (130.783) 156.004 128.155

31. december 2011

Izpostavljenost
obrestnemu tveganju 53.212 22.494 (247.097) 219.824 154.001

Denar v blagajni in stanje
na raèunih pri CB 7.959 - - - - 9.309 17.268

Finanèna sredstva,
namenjena trgovanju 19.018 - - - - 17.200 36.218

Finanèna sredstva po pošt. vred.
skozi izkaz poslovnega izida 19.948 - - 41.488 - - 61.436

Finanèna sredstva,
razpolo�ljiva za prodajo - 11.526 68.301 200.266 105.407 54.791 440.291

Krediti bankam 25.054 7.142 - - 600 44 32.840

Krediti strankam, ki niso banke 710.728 93.064 287.329 26.063 22.700 13.972 1.153.856

Druga finanèna sredstva - - - - - 4.996 4.996

Druga sredstva - - - - - 301 301

Vloge bank - 176 - - - - 176

Vloge strank, ki niso banke 596.919 168.123 294.265 71.813 552 8.048 1.139.720

Krediti bank 22.500 86.000 180.773 10.000 - 1.299 300.572

Krediti strank, ki niso banke - - 11.375 - - 43 11.418

Druge finanène obveznosti 1.521 - - - - 10.299 11.820

Dol�niški vrednostni papirji - - - 30.000 - 307 30.307

Druge obveznosti - - - - - 2.176 2.176

Skupaj sredstva 754.122 250.725 248.393 383.481 154.465 121.659 1.912.845

Skupaj obveznosti 700.910 228.231 495.490 163.657 464 17.802 1.606.554

Ob predpostavki, da bi nalo�be in ob-

veznosti banke na dan 31. 12. 2012

ostale nespremenjene in v posesti ban-

ke do zapadlosti in da banka ne bi

aktivno posegala v strukturo nalo�b in

obveznosti z namenom spreminjati iz-

postavljenost obrestnemu tveganju, bi

horizontalni premik krivulje za 1 odstot-

no toèko za vse èasovne pasove za

banko predstavljal zmanjšanje neto ob-

restnih prihodkov v enoletnem obdobju

za 2,93 milijona evrov (2011: 3,19 mili-

jona evrov). Ob tem je padec obrestnih

mer za 1 odstotno toèko nerealen, saj je

nivo obrestnih mer v obdobjih do pet let

ni�ji od 1 odstotka.

Banka ocenjuje tudi vpliv spremembe

obrestnih mer na ekonomsko vrednost

kapitala. Padec tr�nih obrestnih mer za

2 odstotni toèki za vse èasovne pasove

bi za banko predstavljal zmanjšanje

ekonomskega kapitala v višini 7,4

milijona evrov (2011: 0,2 milijona evrov).

Tudi tu velja, da gre za teoretièen

padec, saj padec obrestnih mer za 2

odstotni toèki ni realen.

Pri manjših oziroma veèjih spremem-

bah, kot so upoštevane v zgornjih scena-

rijih,bi bil vpliv na rezultat oziroma kapital

banke sorazmerno veèji oziroma manjši.

Povpreèna skupna aktivna obrestna

mera je v letu 2012 znašala 4,35 % (2011:

4,82 %), povpreèna skupna pasivna ob-

restna mera pa je znašala 2,20 % (2011:

2,20 %). Povpreène obrestne mere so

izraèunane iz obrestnih prihodkov in

odhodkov in iz povpreènih dnevnih stanj

obrestovanih poslov. Zamudne obresti

so izvzete.
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4.2.3. Tveganje iz trgovanja z

lastniškimi vrednostnimi papirji

trgovalnega portfelja

Tveganje iz trgovanja z lastniškimi

vrednostnimi papirji trgovalnega port-

felja se v banki ka�e kot tveganje vpliva

spremembe tr�nih teèajev lastniških

vrednostnih papirjev v trgovalnem

portfelju na rezultat poslovanja banke.

Pri izraèunu izpostavljenosti tveganju,ki

izhaja iz trgovanja z lastniškimi vred-

nostnimi papirji trgovalnega portfelja,

se uporablja ocena najveèje prièa-

kovane izgube ob uporabi 99-odstotne

statistiène stopnje zaupanja ter 10-

dnevnega nalo�benega horizonta na

osnovi 5-letne serije podatkov. Po

stanju na dan 31. 12. 2012 je znašala

najveèja izguba ob 1-odstotni stopnji

tveganja 2.112 tisoè evrov (31. 12. 2011:

2.765 tisoè evrov).

Banka je izpostavljena dnevnim odli-

vom denarnih sredstev iz naslova vlog

preko noèi, transakcijskih raèunov, za-

padlih vlog, èrpanj posojil ter plaèanih

garancij. Likvidnostne situacije banke

ne predstavljajo le aktivnosti za za-

gotavljanje ustreznih denarnih tokov,

temveè tudi razpolo�ljivost likvidnih

sredstev, s katerimi je mogoèe tekoèe

izpolnjevati zapadle finanène obvezno-

sti do strank. V skladu z navedenim

banka izraèunava številne likvidnostne

kazalce (v povezavi s sredstvi, z ob-

veznostmi, povezava med sredstvi in

obveznostmi) in redno poroèa o njih.

Kratkoroèna neusklajenost je v mejah

sprejemljivih okvirov, upoštevaje napo-

ved o stabilnosti vpoglednih vlog, ki

ka�ejo stabilno rast. Sposobnost banke,

da v èasu redno poravnava svoje teko-

èe obveznosti, je zagotovljena. Morebit-

ne neusklajenosti med prilivi in odlivi

banka brez te�av usklajuje tudi z upo-

rabo sekundarne likvidnosti, to je z

uporabo instrumentov centralne banke.

Uprava banke doloèa limite za dele�

dospelih nalo�b, ki so na voljo za pokri-

vanje odlivov, ter najni�ji obseg mo�-

nosti izposoje na medbanènem trgu za

pokrivanje odlivov tudi v primeru nepri-

èakovanih veèjih odlivov.

Upravljanje likvidnosti in program

upravljanja likvidnosti banka vgrajuje v

vsakokratni letni naèrt poslovanja

banke. V letnem naèrtu poslovanja so

navedene temeljne usmeritve vodenja

likvidnosti banke, ki jih banka vgrajuje v

aktivnosti meseènega naèrta likvid-

nosti banke in v dnevno operativno

izvajanje likvidnosti banke. Iz naèrta so

razvidni tudi tehnika in postopki sprem-

ljanja in nadzorovanja likvidnosti banke.

Vse bistvene spremembe naèrtovanih

prilivov in odlivov sredstev in nalo�b

banka posodobi v novi verziji naèrta lik-

vidnosti banke za tekoèi mesec in me-

sece do konca leta.

Sektor zakladništva v skladu z internimi

predpisi dnevno spremlja finanène to-

kove, obvešèa likvidnostno komisijo, ki

odloèa o predlagani projekciji, in pri-

pravlja mo�ne scenarije v odvisnosti od

verjetnosti predvidenih dogodkov.

Pri ocenjevanju potrebne likvidnosti

banka natanèno in redno spremlja:

èasovni razpored tekoèih in bli�ajoèih

se denarnih tokov na strani sredstev

in obveznosti do virov sredstev;

obseg pokritja potencialnih denarnih

odtokov z denarnimi pritoki v dolo-

èenem obdobju z dospelimi oziroma

hitro unovèljivimi sredstvi;

obseg potencialnih denarnih odtokov,

ki jih je mogoèe pokriti z izposojo na

medbanènem trgu;

dostop do drugih virov sredstev na

podlagi sekundarne rezerve likvid-

nosti;

obseg in vzdr�evanje zahtevane lik-

vidnosti, kot jo doloèa regulativa.

Delovanje likvidnostne komisije je opre-

deljeno v posebnem internem predpisu.

Za spremljanje likvidnostnega tveganja

sektor raèunovodstva in podpore po-

slovanju dnevno izraèunava razmerje

med terjatvami in obveznostmi v skladu

s sklepom Banke Slovenije in dnevno

poroèa vodstvu banke in Banki Slove-

nije o dose�enih koliènikih likvidnosti.

-

-

-

-

-

Banka zagotavlja in uravnava svojo

likvidnost:

z najemom manjkajoèih likvidnih

sredstev na medbanènem denarnem

trgu - medbanèni denarni trg v Re-

publiki Slovenije in pri tujih bankah v

Evrosistemu v obliki nezavarovanih

medbanènih posojil,

z najetimi kreditnimi linijami pri drugih

bankah,

z najemom manjkajoèih sredstev pri

ECB preko operacij denarne politike

Evrosistema (dolgi, kratki tender),

s èrpanjem posojila za èez dan in

mejnega posojila pri Banki Slovenije,

s pospešenim zbiranjem vezanih vlog

pravnih oseb pod ugodnejšimi pogoji

za komitenta in

s prodajo dol�niških vrednostnih pa-

pirjev.

Banka ima oblikovan sklad primernega

finanènega premo�enja (vpisana mak-

simalna zastavna pravica na vrednost-

nih papirjih, ki se nahajajo na enotni listi

primernega finanènega premo�enja

ECB v KDD v korist Banke Slovenije).

Hkrati banka razpolaga z zadostno

kolièino vrednostnih papirjev, na katerih

lahko vpiše maksimalno zastavno pra-

vico in jih uvrsti v sklad primernega

finanènega premo�enja ter si na ta

naèin poveèa sekundarno likvidnost

(èrpanje sredstev ECB preko operacij

denarne politike ECB in korišèenje po-

sojila za èez dan in mejnega posojila), ki

zadošèa za obvladovanje likvidnostnih

kriz.

-

-

-

-

-

-
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4.3.1. Neizvedene finanène obvez-

nosti in sredstva za upravljanje

likvidnostnega tveganja

(v tisoè EUR) Do 1 Od 1 do 3 Od 3 do 12 Od 1 do 5 Nad 5 Skupaj
meseca mesecev mesecev let let

31. december 2012

Obveznosti

Skupaj obveznosti
627.331 176.667 338.156 340.467 38.739 1.521.360

Sredstva za upravljanje
likvidnostnega tveganja

378.762 136.487 401.411 560.932 319.553 1.797.145

31. december 2011

Obveznosti

Skupaj obveznosti
688.527 191.659 334.863 392.925 42.915 1.650.889

Sredstva za upravljanje
likvidnostnega tveganja

315.374 187.756 404.541 747.221 335.779 1.990.671

Vloge bank - 177 - - - 177

Vloge strank, ki niso banke 595.083 170.500 305.294 80.674 690 1.152.241

Krediti bank in centralne banke 22.549 5.990 29.275 217.783 38.049 313.646

Krediti strank, ki niso banke - - 2.683 9.168 - 11.851

Dol�niški vrednostni papirji - - 309 32.842 - 33.151

Druge obveznosti 9.699 - 595 - - 10.294

(pogodbena zapadlost)

(pogodbena zapadlost)

Vloge bank 240 1.089 657 - - 1.986

Vloge strank, ki niso banke 619.111 189.601 282.041 150.148 664 1.241.565

Krediti bank in centralne banke 65.189 592 48.454 196.484 41.314 352.033

Krediti strank, ki niso banke - - 730 12.471 - 13.201

Dol�niški vrednostni papirji - - 1.583 33.147 - 34.730

Druge obveznosti 3.987 377 1.398 675 937 7.374

(pogodbena zapadlost)

(pogodbena zapadlost)

Banka ima razpršen portfelj denarnih in

kakovostnih visoko likvidnih vrednost-

nih papirjev za zagotavljanje sredstev

za poravnavo obveznosti in pogojnih

obveznosti. Premo�enje banke, ki je

namenjeno upravljanju likvidnostnega

tveganja obsega: gotovino in stanja na

raèunih pri centralni banki, potrdila o

vlogah, dr�avne obveznice in druge

vrednostne papirje, ki so primerni za

repo pogodbe s centralno banko, in

druge sekundarne vire likvidnosti v

obliki visoko likvidnih vrednostnih

papirjev v trgovalnem portfelju banke.

Banka upošteva pri upravljanju lik-

vidnostnega tveganja tudi drugo fi-

nanèno premo�enje, za katerega se

prièakuje, da bo ustvarjalo denarne

pritoke za poravnavo predvidenih

denarnih odtokov iz finanènih ob-

veznosti.

Spodnja tabela povzema prikaz neizve-

denih finanènih obveznosti in sredstev za

upravljanje likvidnostnega tveganja po

preostalih pogodbenih rokih zapadlosti v

4.3.2. Denarni tokovi iz izvedenih

finanènih instrumentov

Banka vse izvedene finanène instru-

mente poravna po neto naèelu. Spodnja

tabela prikazuje denarne tokove iz

izvedenih finanènih instrumentov, raz-

vršèene v ustrezna obdobja glede na

preostale zapadlosti. Izvedeni finanèni

instrumenti s pozitivno pošteno vred-

nostjo niso vkljuèeni. Konec leta 2012 ni

bilo tovrstnih tokov.

(v tisoè EUR)

Valutni terminski (forward) posli 12 12

Do 1 meseca Skupaj

31. december 2011

Skupaj 12 12

plaèilo. Vrednosti v tabeli so nediskon-

tirane in se razlikujejo od vrednosti v

izkazu finanènega polo�aja, ki temelji na

diskontiranih denarnih tokovih.
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4.3.3. Potencialne in prevzete ob-

veznosti

Banka upravlja likvidnostno tveganje

skupaj s prièakovanimi denarnimi tokovi

iz prevzetih obveznosti iz odobrenih

kreditov in potencialnih obveznosti iz

finanènih garancij. Ti tokovi so razkriti v

spodnji tabeli po ustreznih obdobjih gle-

de na prièakovana èrpanja odobrenih

posojil ali prièakovana unovèenja garan-

cij in akreditivov.

(v tisoè EUR)

Prevzete obveznosti iz odobrenih kreditov 87.202 3.479 24.069 312 115.062

Garancije 40.750 - - - 40.750

Akreditivi 7.176 - - - 7.176

Prevzete obveznosti iz odobrenih kreditov 83.709 8.948 8.498 19.262 120.417

Garancije 24.042 - - - 24.042

Akreditivi 5.043 - - - 5.043

Do 1 Od 1 do 3 Od 3 do 12 Od 1 do 5 Skupaj
meseca mesecev mesecev let let

31. december 2012

Skupaj 135.128 3.479 24.069 312 162.988

31. december 2011

Skupaj 112.794 8.948 8.498 19.262 149.502

4.4.1. Finanèni instrumenti, ki niso

merjeni po pošteni vrednosti

(v tisoè EUR) Knjigovodska vrednost Poštena vrednost

2012 2011 2012 2011

Sredstva

Obveznosti

Krediti bankam 32.840 25.394 32.896 25.511

Krediti strankam, ki niso banke 1.153.856 1.245.376 1.154.076 1.242.611

Vloge bank 176 1.974 177 1.776

Vloge strank, ki niso banke 1.139.720 1.224.637 1.142.918 1.231.148

Krediti bank in krediti strank, ki niso banke 231.329 266.945 231.853 266.768

Dol�niški vrednostni papirji 30.307 30.307 30.307 30.307

Poštena vrednost drugih finanènih

sredstev in obveznosti ni razkrita, saj je

njihova knjigovodska vrednost spre-

jemljiv pribli�ek pošteni vrednosti.

V nadaljevanju so predstavljene pogla-

vitne metode in predpostavke, upo-

rabljene za oceno poštenih vrednosti

finanènih instrumentov.

4.4.1.1.Posojila in terjatve

Poštena vrednost posojil in terjatev je

ocenjena kot diskontirana vrednost pri-

èakovanih denarnih tokov. Za posojila in

terjatve brez doloèene pogodbene

zapadlosti in tiste, kjer obstaja tveganje

predèasnega poplaèila, so prièakovana

plaèila ocenjena glede na pretekle iz-

kušnje ob upoštevanju podobnih

nivojev obrestnih mer in prièakovanja o

gibanju obrestnih mer. Prièakovani de-

narni tokovi so ocenjeni ob upoštevanju

kreditnega tveganja in morebitnih zna-

kov oslabitve. Za homogene kategorije

so tokovi ocenjeni na portfeljski osnovi.

Poštene vrednosti posojil odra�ajo spre-

membe v kreditnem statusu izpostav-

ljenosti in spremembe obrestnih mer v

primeru fiksnih obrestnih mer. Glede na

dejstvo, da v banki relativno majhen del

portfelja posojil in terjatev predstavljajo

nalo�be s fiksno obrestno mero, pošte-

na vrednost posojil in terjatev bistveno

ne odstopa od njihove knjigovodske

vrednosti.

Spodnja tabela prikazuje knjigovodske

vrednosti in poštene vrednosti finanènih

sredstev in obveznosti, ki v izkazu fi-

nanènega polo�aja banke niso izkazane

po pošteni vrednosti:
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4.4.3.1. Finanèna sredstva in obvez-

nosti,merjene po pošteni vrednosti

(v tisoè EUR)

Finanèna sredstva, namenjena trgovanju

- obveznice 19.451 240 - 19.691

- delnice 16.485 - - 16.485

- izvedeni finanèni instrumenti - 42 - 42

Finanèna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti
skozi izkaz poslovnega izida

- obveznice - 61.436 - 61.436

Finanèna sredstva, razpolo�ljiva za prodajo

- obveznice 366.210 28.802 - 395.012

- delnice 21.938 10.075 13.266 45.279

Finanène obveznosti, namenjene trgovanju - - - -

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

31. december 2012

Skupaj sredstva 424.084 100.595 13.266 537.945

Skupaj obveznosti - - - -

31. december 2011

Skupaj sredstva 484.067 84.489 40.793 609.349

Skupaj obveznosti - 12 - 12

4.4.1.2. Vloge bank in drugih komi-

tentov

4.4.1.3.Prejeta posojila

Poštena vrednost vpoglednih vlog in

vlog brez zapadlosti je enaka znesku,

plaèljivemu na poziv, na dan raèunovod-

skih izkazov. Ocenjena poštena vred-

nost ostalih depozitov temelji na diskon-

tiranih pogodbenih denarnih tokovih,

upoštevaje tr�ne obrestne mere, ki bi jih

morala banka trenutno plaèati za nado-

mestitev teh virov z novimi, z enako pre-

ostalo zapadlostjo. Pri oceni poštenih

vrednosti ni upoštevana vrednost dol-

goroènih odnosov s strankami. Upošte-

vaje dejstvo, da je veèina vlog kratko-

roènih, z obrestnimi merami, ki so skoraj

enake tr�nim, ali pa so vezane na spre-

menljive obrestne mere, ki so tr�ne, poš-

tena vrednost vlog bistveno ne odsto-

pa od njihove knjigovodske vrednosti.

Dolgoroèni dolg banke nima tr�ne vred-

nosti. Poštena vrednost je ocenjena kot

diskontirana vrednost bodoèih denarnih

tokov, upoštevaje tr�ne obrestne mere,

ki bi jih morala banka trenutno plaèati za

pridobitev novih posojil s podobnimi

lastnostmi in enako preostalo zapadlo-

stjo. Upoštevaje dejstvo, da je veèina

prejetih posojil vezanih na spremenljive

obrestne mere, ki so tr�ne, poštena

vrednost posojil bistveno ne odstopa od

njihove knjigovodske vrednosti.

Finanèni instrumenti v posesti za trgo-

vanje in finanèni instrumenti, razpolo�-

ljivi za prodajo, so vrednoteni po pošteni

vrednosti. Njihovo merjenje in pripozna-

vanje je razkrito v pojasnilu 2.4.2.

MSRP 7 doloèa obvezo po razkrivanju

razvrstitve meritve poštene vrednosti z

uporabo hierarhije poštene vrednosti, ki

odra�a pomembnost vhodnih podat-

kov, uporabljenih pri meritvah. Hierar-

hija poštene vrednosti ima naslednje

nivoje:

– Nivo 1 – kotirane cene (neprilagojene)

na delujoèih trgih za enaka sredstva

ali obveznosti; ta nivo vkljuèuje last-

niške in dol�niške finanène instrumen-

te, ki kotirajo na borzah, ter izvedene

4.4.2. Finanèni instrumenti, merjeni

po pošteni vrednosti

4.4.3.Hierarhija poštene vrednosti

finanène instrumente, s katerimi se

trguje na borzah, kot so na primer

terminske pogodbe.

– Nivo 2 – vlo�ki poleg kotiranih cen,

vkljuèenih v ravni 1, ki so neposredno

(tj. kot cene) ali posredno (tj. kot iz-

peljani iz cen) zaznavni kot sredstvo

ali obveznosti; ta nivo vkljuèuje izved-

ene finanène instrumente, s katerimi

se trguje na OTC-trgu, trgovana po-

sojila, izdane strukturirane dol�niške

vrednostne papirje in lastniški kapital.

Viri vhodnih podatkov, kot so krivulja

donosnosti LIBOR, EURIBOR ali kre-

ditno tveganje nasprotne stranke, sta

Bloomberg in Reuters, za lastniški

kapital pa podatki, pridobljeni o zad-

njih razpolo�ljivi transakcijah.

– Nivo 3 – vlo�ki za sredstva ali ob-

veznosti, ki ne temeljijo na zaznavnih

tr�nih podatkih (neupoštevani vlo�ki);

ta nivo vkljuèuje nalo�be v lastniški

kapital in dol�niške instrumente,

katerih vrednost je doloèena v veliki

meri z uporabo teoretiènih vlo�kov.

Ta hierarhija zahteva uporabo opaznih

tr�nih podatkov, kadar so na voljo.

Banka pri vrednotenju uporablja tr�ne

cene,kjer je to le mogoèe.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom

Letno poroèilo 2012



Banka je v letu 2011 za merjenje po-

štene vrednosti delnic Abanke Vipe, d. d.,

Ljubljana,Pivovarne Laško,d.d., Laško, in

Save, d. d., Kranj, uporabila model vred-

notenja (nivo 3). Ocenila je, da ti finanèni

instrumenti nimajo veè delujoèega trga

in da trenutna cena teh instrumentov na

organiziranem trgu ne odra�a veè njiho-

ve dejanske poštene vrednosti, zato je

njihova poštena vrednost doloèena na

podlagi modela vrednotenja.

V letu 2012 je banka model vrednotenja

uporabila le za delniceAbankeVipe,d.d.,

Ljubljana, in Pivovarne Laško, d. d.,

Laško, medtem ko je za merjenje po-

štene vrednosti delnic Save, d. d., Kranj,

uporabila tr�no ceno.

4.4.3.2. Predstavitev modelov vred-

notenja

Banka je v letu 2012 za merjenje

poštene vrednosti delnic ABKN in PILR

Tr�na vrednost lastniškega kapitala

dru�be je bila ocenjena z

metodo sedanje vrednosti prièakova-

nih prostih denarnih tokov (DCF) in z

za leto 2011

(2011: ABKN, PILR in SAVA) uporabila

modele vrednotenja. Modeli so bili upo-

rabljeni v soglasju z nadzornim svetom

banke in posredovani v pregled Banki

Slovenije,ki nanje ni imela pripomb.

Banka je imela ob zakljuèku let 2011 in

2012 v lasti 1.061.220 delnic ABKN, kar je

14,74-odstotni dele� lastniškega kapi-

tala Abanke Vipe, d. d., Ljubljana. Delnice

ABKN kotirajo na Ljubljanski borzi vred-

nostnih papirjev, a je likvidnost relativno

slaba glede na ocenjevani lastniški dele�,

ki ga ni mogoèe preprosto kupiti na bor-

zi. Skupni promet na borzi je v letu 2012

znašal 31 tisoè evrov (2011: 177 tisoè

evrov), kar je predstavljalo 0,01 % (2011:

0,04 %) celotnega prometa borze in 0,01

% (2011: 0,04%) celotnega prometa trga

delnic. Sklenjenih je bilo 80 (2011: 141)

Delnice banke Abanka Vipe, d. d.,

Ljubljana,z oznakoABKN

metodo primerljivih borznih podjetij.

Ocena vrednosti temelji na tehtani sre-

dini vrednosti, izraèunani po opti-

mistiènem in pesimistiènem scenariju.

Razpon vrednosti je doloèen +/-10 %.

Veèji poudarek je bil dan pesimistiè-

nemu scenariju (55-odstotna ute�).

Naèin Metoda /vrednosti v EUR Utež Povpreèje Spodnji razpon Zgornji razpon

Na donosu zasnovan naèin Metoda DCF 100 % 5,6 5,0 6,2

Metoda oz. Scenarij / vrednosti v EUR Utež Vrednost Tehtana vrednost Spodnji razpon Zgornji razpon

Optimistièni DCF 45 % 28,0

Optimistièna zgornja vrednost multiplikatorjev 45 % 31,0

Aritmetièna sredina 29,5 13,3 12,0 14,6

Pesimistièni DCF 55 % 20,2

Pesimistièna zgornja vrednost multiplikatorjev 55 % 24,0

Aritmetièna sredina 22,1 12,2 11,0 13,4

Razpon vrednosti delnice 25,4 23,0 28,0

Na podlagi ocen, dobljenih z uporabo na-

vedenih metod ocenjevanja, je banka za

merjenje poštene vrednosti 14,74-od-

stotnega dele�a lastniškega kapitala

Abanke Vipe, d. d., Ljubljana, na dan

poslov v skupni kolièini 5.768 lotov (2011:

6.470 lotov).

V letu 2012 je cena delnic ABKN padla za

74,9 % (2011: za 67,0 %), in sicer s 16,00

evra na 4,01 evra. Padec je odraz izred-

no slabe likvidnosti delnice na Ljubljanski

borzi ter splošnih gospodarskih razmer.

Tr�na vrednost lastniškega kapitala

dru�be je bila ocenjena z

metodo sedanje vrednosti prièakovanih

prostih denarnih tokov in informativno

tudi z metodami v okviru tr�nega naèina

ocenjevanja, to je metode primerljivih

borznih podjetij in transakcij. Konèna

ocena je bila podana na podlagi metode

sedanje vrednosti prièakovanih prostih

denarnih tokov. Ta metoda namreè

omogoèa upoštevanje znaèilnosti in

potencial ocenjevane dru�be, kakor tudi

zahteve po kapitalski ustreznosti, èesar

pri tr�nem naèinu ni moè dosledno upo-

števati.

za leto 2012

31. 12. 2012 namesto tr�ne cene 4,01 ev-

ra (2011: 16,00 evra) uporabila vrednost

5,60 evra (2011: 27,50 evra) na delnico,

kar je v razponu vrednosti med 5,00 evra

in 6,20 evra na delnico (2011: 23,00 evra

in 28,00 evra).Knjigovodska vrednost na-

lo�be je znašala 5.943 tisoè evrov,po ceni

5,60 evra na delnico (2011: 29.183,6 tisoè

evrov,po ceni 27,50 evra na delnico).

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom

Letno poroèilo 2012



Tr�na vrednost lastniškega kapitala

dru�be je bila ocenjena z

metodo sedanje vrednosti prièakovanih

za leto 2011

prostih denarnih tokov (DCF) in tudi z

uporabo metode v okviru tr�nega na-

èina, to je metode primerljivih borznih

podjetij.Veèji poudarek je bil dan metodi

sedanje vrednosti prièakovanih prostih

denarnih tokov (75-odstotna ute�).

Metoda /vrednosti v EUR Utež Povpreèje Spodnji razpon Zgornji razpon

Metoda DCF 75 % 10,5 8,7 13,4

Tr�ni naèin 25 % 22,5 20,6 25,9

Ocena vrednosti delnice 13,5 11,7 16,5

Metoda /vrednosti v EUR Utež Povpreèje Spodnji razpon Zgornji razpon

Metoda DCF 75 % 13,8 10,9 16,2

Tr�ni naèin 25 % 24,3 20,9 27,0

Ocena vrednosti delnice 16,3 13,4 18,9

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom

Letno poroèilo 2012

Delnice družbe Pivovarna Laško, d.

d.,Laško,z oznako PILR

za leto 2012

Banka je imela ob zakljuèku let 2011 in

2012 v lasti 542.448 delnic PILR, kar je

6,3-odstotni dele� lastniškega kapitala

dru�be. Delnice PILR kotirajo na Ljub-

ljanski borzi vrednostnih papirjev, a je

likvidnost relativno slaba glede na oce-

njevani lastniški dele�, ki ga ni mogoèe

preprosto kupiti na borzi. Skupni promet

na borzi je v letu 2012 znašal 986 tisoè

evrov (2011: 819 tisoè evrov), kar je

predstavljalo 0,27 % (2011: 0,17 %) celot-

nega prometa borze in 0,33 % (2011:

0,21%) celotnega prometa trga delnic.

Sklenjenih je bilo 942 (2011: 1.127)

poslov v skupni kolièini 142.793 lotov

(2011:69.856 lotov).

V letu 2012 je cena delnic PILR padla za

36,6 % (2011:31,1 %), in sicer z 11,02 evra

na 6,99 evra. Padec ni le odraz finanè-

nega polo�aja dru�be, temveè tudi odraz

izredno slabe likvidnosti delnice na Ljub-

ljanski borzi ter splošnih gospodarskih

razmer.

Tr�na vrednost lastniškega kapitala

dru�be je bila ocenjena z

metodo sedanje vrednosti prièakovanih

prostih denarnih tokov (DCF) in tudi z

uporabo metode v okviru tr�nega na-

èina, to je metode primerljivih borznih

podjetij.Veèji poudarek je bil dan metodi

sedanje vrednosti prièakovanih prostih

denarnih tokov (75-odstotna ute�).

– Preverjen je bil vpliv spremembe dis-

kontne stopnje in stopnje rasti norma-

liziranega prostega denarnega toka

na vrednost delnice Abanke Vipe, d. d.,

Ljubljana.

Podlage metode diskontiranih denarnih

tokov :

– Projekcije poslovanja so izdelane do

leta 2016.

– Vrednost je izraèunana ob predpo-

stavki dolgoroène rasti 2,8 %, zahte-

vani kapitalski ustreznosti 10 % in

zahtevani stopnji donosa 11,49 %. V

pesimistiènem scenariju je upošteva-

na 2,5-odstotna dolgoroèna rast.

– V izraèunu kapitalske ustreznosti je

upoštevano, da se prese�ek kapitala

izplaèa lastnikom, primanjkljaj pa se

financira s 25-odstotnim podrejenim

dolgom.

– Zaradi predpostavke nedelujoèega

trga je uporabljen 10-odstotni diskont

za pomanjkanje tr�ljivosti.

Ob predpostavki upoštevanja kriterija

primerljivih cen enakovrednih dru�b z

metodo primerljivih borznih cen je

vrednost ocenjevane dru�be

doloèena na podlagi primerjave s tr�-

nimi cenami delnic in tr�nih mnogokrat-

nikov primerljivih podjetij, ki kotirajo na

borzi.

za leto 2011

za

leto 2011

Podlage metode sedanje vrednosti pri-

èakovanih prostih denarnih tokov

:

– Metoda sedanje vrednosti prièakova-

nih prostih denarnih tokov temelji na

predpostavki delujoèega podjetja, to

je podjetja, ki je usmerjeno v maksimi-

ranje vrednosti in ki bo nadaljevalo s

poslovanjem v dogledni prihodnosti.

– Zahtevana stopnja donosa lastniške-

ga kapitala je ocenjena v višini 15,71 %.

– Preostala vrednost je na podlagi ocene

mo�nosti rasti v panogi ocenjena ob

upoštevanju, da se normalizirani prosti

denarni tok poveèuje z 2-odstotno

stopnjo rasti, kar ustreza dolgoroè-

nemu potencialu podjetja, vstopnim

oviram za prihod novih konkurentov,

pa tudi dejstvu, da gre za nominalne

projekcije z upoštevanjem inflacije. Pri

tem so upoštevane predpostavke o

nadaljnjem razvoju banènega sektorja

na ciljnem trgu v povezavi z rastjo

bruto dru�benega produkta.

– Projekcije so pripravljene do leta 2020,

po tem letu pa je vrednost ocenjena s

kapitalizacijo normaliziranega proste-

ga denarnega toka.

za

leto 2012

– Upoštevano je, da se od leta 2013 dalje

vsako leto zadr�i 25 % dobièka v dru�bi

za namen zagotavljanja ustrezne viši-

ne kapitala. Minimalni Tier 1 je upošte-

van na ravni 9 %.

– Upoštevan je 10-odstotni diskont za

manjšinskega lastnika in 24-odstotni

paketni diskont za pomanjkanje tr�lji-

vosti.



Na podlagi tehtanega povpreèja ocen,

dobljenih z uporabo navedenih metod

ocenjevanja, je banka za merjenje po-

štene vrednosti 6,3-odstotnega dele�a

lastniškega kapitala dru�be Pivovarna

Laško, d. d., Laško, na dan 31. 12. 2012

namesto tr�ne cene 6,99 evra (2011:

11,02 evra) uporabila ceno 13,5 evra

(2011: 16,30 evra) na delnico, kar je v

razponu vrednosti med 11,70 evra in

16,50 evra na delnico (2011: 13,40 evra

in 18,90 evra). Knjigovodska vrednost

nalo�be je znašala 7.323 tisoè evrov, po

ceni 13,50 evra na delnico (2011:

8.841,9 tisoè evrov, po ceni 16,30 evra

na delnico).

Podlage metode sedanje vrednosti

prostih denarnih tokov

:

– Metoda sedanje vrednosti prièako-

vanih prostih denarnih tokov temelji

na predpostavki delujoèega podjetja,

to je podjetja, ki je usmerjeno v maksi-

miranje vrednosti in ki bo nadaljevalo

s poslovanjem v dogledni prihodnosti.

– Zahtevana stopnja donosa lastniš-

kega kapitala je ocenjena v višini

15,86 % (2011:16,72 %).

– Diskontna stopnja je opredeljena kot

WACC (tehtano povpreèje stroškov

celotnega kapitala) in je ocenjena v

višini 14,26 % (2011:13,09 %).

– Preostala vrednost je na podlagi oce-

ne mo�nosti rasti v panogi ocenjena

ob upoštevanju, da se prosti denarni

tok poveèuje z 2-odstotno stopnjo

rasti, kar ustreza dolgoroènemu po-

tencialu podjetja, vstopnim oviram za

prihod konkurentov, pa tudi dejstvu,

da gre za nominalne projekcije z upo-

števanjem inflacije.

– Ocenjeni vrednosti so prištete vred-

nosti poslovno nepotrebnega premo-

�enja in finanènih nalo�b ter odštete

finanène ter potencialne obveznosti.

– Upoštevan je 20-odstotni (2011: 20-

odstotni) diskont za manjšinskega

lastnika.

za leto 2011 in

2012

– Upoštevan je 15-odstotni (2011: 5-

odstotni) diskont za pomanjkanje

likvidnosti, saj je likvidnost delnic, ki

sicer kotirajo na borzi, preslaba, da bi

jih v celoti hitro prodali na trgu.

Podlage metode primerljivih borznih

podjetij :

– Vrednost je izraèunana z uporabo

tr�nih multiplikatorjev, doloèenih na

podlagi tr�nih podatkov primerljivih

podjetij, ki kotirajo na borzi.

– Primerljiva podjetja, ki imajo podobne

elemente tveganja kot Pivovarna

Laško, so bila identificirana s pomoèjo

podatkovnih baz (Damodaran, FT), na

podlagi analiz glede na dejavnost in

znaèilnosti poslovanja.

– V izraèunu multiplikatorjev so bile

upoštevane cene delnic na dan 31.12.

2012 (2011: 31. 12. 2011) in rezultati

poslovanja teh podjetij v letu 2011

(2011: v letu 2010). Upoštevani so bili

multiplikatorji: MVIC/Prodaja: 3,05

(2011: 2,40) in MVIC/EBITDA: 10,41

(2011:8,12).

– Upoštevan je bil 15-odstotni (2011: 5-

odstotni) diskont za pomanjkanje

likvidnosti, saj je likvidnost delnic, ki

sicer kotirajo na borzi, preslaba, da bi

jih v celoti hitro prodali na trgu.

Banka je imela ob zakljuèku let 2011 in

2012 v lasti 56.475 delnic SAVA, kar je

2,81-odstotni dele� lastniškega kapi-

tala dru�be. Delnice SAVA kotirajo na

Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.

Skupni promet na borzi je v letu 2012

znašal 845 tisoè evrov (2011: 1.471

tisoè evrov), kar je predstavljalo 0,23 %

(2011: 0,31 %) celotnega prometa

borze in 0,28 % (2011:0,37 %) celotnega

prometa trga delnic. Sklenjenih je bilo

692 (2011: 1.522) poslov v skupni koli-

èini 140.684 lotov (2011:33.137 lotov).

za leto 2011 in 2012

Delnice družbe Sava, d. d., Kranj, z

oznako SAVA

V letu 2012 je cena delnic SAVA padla za

72 % (2011: za 87 %), in sicer z 12,00

evra na 3,40 evra. Padec je odraz izred-

no slabe likvidnosti delnice na Ljubljan-

ski borzi ter splošnih gospodarskih

razmer. Kljub temu banka v letu 2012 za

merjenje poštene vrednosti delnic

SAVE ni uporabila modela vrednotenja,

ampak tr�no ceno. Stroški vrednotenja

po modelu so namreè previsoki glede

na pomembnost nalo�be oziroma gle-

de na predvidene vrednosti razlik, ki bi

jih pridobili z vrednotenjem.

Interna ocena vrednosti :

– Kljuèna predpostavka ocene vredno-

sti je predpostavka dolgoroènega

poslovanja in obstoja dru�be Sava,

d. d., Kranj (t.i. 'going-concern' pred-

postavka).

– Interna ocena vrednosti delnic SAVA

temelji na predpostavki,da bo dru�ba

uspela dolgoroèno prestrukturirati

svoje finanène vire ter da ne bo prišlo

do nenadzorovanega izvrševanja za-

stavnih pravic s strani bank upnic

dru�be na njenem premo�enju.

– Interna ocena je pripravljena tako, da

je bila neodvisna zunanja cenitev, ki

se nanaša na oceno vrednosti hol-

dinga Sava, d. d., po stanju 30. 6. 2011,

korigirana z zadnjimi razpolo�ljivimi

podatki o poslovanju posameznih

dru�b iz skupine Sava, d. d., ter so

temu primerno prilagojena nekatera

posamezna vrednotenja.

za leto 2011

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom

Letno poroèilo 2012



Upravljanje kapitala je stalen proces

doloèanja in vzdr�evanja zadostnega

obsega in kakovosti kapitala. V sklopu

politike upravljanja kapitala mora banka

zagotoviti, da vedno razpolaga z

ustreznim kapitalom glede na obseg in

vrste storitev, ki jih opravlja, ter

tveganja, ki jim je izpostavljena pri

opravljanju teh storitev (zahtevani

kapital).

Banka mora poslovati tako,da tveganja,

ki jim je izpostavljena pri posameznih

oziroma vseh vrstah poslov, ki jih

opravlja, nikoli ne prese�ejo omejitev,

doloèenih z Zakonom o banèništvu in

na njegovi podlagi izdanih predpisov.

Spodnja tabela povzema sestavine

kapitala, kapitalske zahteve in koliènik

kapitalske ustreznosti.

(v tisoè EUR)

Temeljni kapital

Vplaèani osnovni kapital 13.830 13.830

(-) Lastne delnice in v zavarovanje prejete lastne delnice * (26.441) (26.314)

Kapitalske rezerve 9.381 9.381

Rezerve in zadr�ani dobièek 227.113 287.875

(-) Neopredmetena dolgoroèna sredstva (3.090) (3.242)

(-) Prese�ki iz prevrednotenja (PP) – bonitetni filtri - (6.434)

Dodatni kapital I

Popravek prese�ka iz prevrednotenja v zvezi s finanènimi sredstvi RZP – delnice in dele�i 64 445

Odbitne postavke od temeljnega in dodatnega kapitala

(-) Nalo�be v druge kreditne ali finanène institucije,
ki posamièno presegajo 10 % kapitala druge kreditne ali finanène institucije (5.943) (29.184)

(-) Udele�be v zavarovalnicah in pokojninskih dru�bah (4.399) (4.136)

Kapitalske zahteve

Kapitalske zahteve za kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke 107.511 113.212

Kapitalske zahteve za tr�na tveganja 2.976 4.283

Kapitalska zahteva za operativna tveganja 9.243 10.493

2012 2011

Skupaj temeljni kapital 220.792 275.096

Skupaj dodatni kapital I 64 445

Skupaj odbitne postavke od temeljnega kapitala (10.278) (32.875)

Skupaj odbitne postavke od dodatnega kapitala I (64) (445)

Skupaj temeljni kapital (za namen kapitalske ustreznosti) 210.515 242.222

Skupaj kapital (za namen kapitalske ustreznosti) 210.515 242.222

Skupaj kapitalske zahteve 119.730 127.989

Koliènik kapitalske ustreznosti 14,07 % 15,14 %

Banka v izraèunu kapitala upošteva

samo tiste druge rezerve, za katere se

predvideva, da bodo še naprej ostale

sestavina kapitala in ne bodo razde-

ljene. Èe bi banka upoštevala druge

rezerve v celoti, bi bil kapital višji za

55.297 tisoè evrov (2011:za 55.297 tisoè

evrov) in bi 31. decembra 2012 znašal

265.811 tisoè evrov (2011: 297.518 tisoè

evrov). Kapitalske zahteve se ne bi

spremenile in bi 31. decembra 2012

znašale 119.730 tisoè evrov (2011:

127.989 tisoè evrov). Koliènik kapitalske

ustreznosti bi 31. decembra 2012

znašal 17,76 % (2011:18,60 %).

* V zavarovanje prejete lastne delnice so ovrednotene po zadnji znani transakcijski ceni.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Pojasnila k raèunovodskim izkazom

Letno poroèilo 2012



5. - 16. Pojasnila k izkazu poslovnega izida

2012 2011

Obrestni prihodki in podobni prihodki

75.779 87.717

Obrestni odhodki in podobni odhodki

33.744 35.029

Èiste obresti 42.035 52.688

Obresti iz stanj na raèunih pri centralni banki 92 269

Obresti iz finanènih sredstev, namenjenih trgovanju 1.412 1.855

Obresti iz finanènih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti    skozi izkaz poslovnega izda 18 18

Obresti iz vrednostnih papirjev, razpolo�ljivih za prodajo 16.273 16.689

Obresti iz vrednostnih papirjev v posesti do zapadlosti - 4.262

Obresti iz danih kreditov in iz drugih finanènih sredstev 57.984 64.624

Obresti za obveznosti do centralne banke 669 492

Obresti za izdane obveznice 1.575 1.580

Obresti za depozite bank 34 47

Obresti za depozite strank, ki niso banke 25.049 24.951

Obresti za kredite bank 6.067 7.583

Obresti za kredite strank, ki niso banke 350 376

Obraèunane obresti za posojila se vred-

notijo oz. slabijo z enakimi dele�i kot

posojila, uèinek oslabitve pa zni�uje ob-

restne prihodke v izkazu poslovnega

izida; s tem so obresti izkljuèene iz pri-

hodka. Poleg tega banka izkljuèuje tudi

celotne obraèunane obresti v primeru

insolventnosti komitenta ter v primeru

2012 2011

2.634 1.908

Dividende iz finanènih sredstev, namenjenih trgovanju 857 1.143

Dividende iz finanènih sredstev, razpolo�ljivih za prodajo 1.348 765

Dividende iz nalo�b v kapital odvisnih dru�b 429 -

prijave terjatev na sodišèe zaradi izvrš-

be ali to�be. Za komitente, ki so v steèaju

ali prisilni poravnavi ter so razvršèeni v

skupine D in E ali individualno ocenjeni z

odstotkom oslabitve 35 in veè, se od iz-

polnitve teh kriterijev dalje obresti obra-

èunavajo in vodijo samo še na zunajbi-

lanènih postavkah.Vbilanci se izkljuèene

obresti pripoznajo le v primeru poplaèila

(unovèitev zavarovanj, plaèilo iz steèajne

mase ipd.). Prav tako se od prijave za-

padlih neplaèanih terjatev na sodišèe v

primeru izvršbe oziroma to�be obresti

evidentirajo samo še v zunajbilanèni

knjigovodski evidenci in se vkljuèijo med

prihodke le v primeru poplaèila.

zneski so izra�eni v tisoè EUR

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Raèunovodsko poroèilo
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2012 2011

Prihodki iz opravnin (provizij)

Opravnine iz kreditnih poslov 964 1.102

Opravnine iz danih jamstev 415 295

Opravnine iz opravljanja plaèilnih storitev

Vodenje transakcijskih raèunov 2.658 2.738

Izvrševanje debetnih in kreditnih plaèil 2.737 2.787

Dvigi gotovine na bankomatih 1.165 1.121

Kartièno poslovanje 1.491 2.001

Druge storitve v zvezi s plaèevanjem 1.305 1.331

Opravnine iz opravljanja drugih poslov 191 182

Opravnine od opravljenih storitev v zvezi s plaèevanjem 513 530

Opravnine od prejetih jamstev 297 300

Opravnine od opravljenih drugih storitev 213 239

10.925 11.557

Odhodki za opravnine (provizije)

1.023 1.069

Èiste opravnine 9.902 10.488

Èiste opravnine (provizije) v zvezi z
investicijskimi storitvami in posli

2012 2011

Prihodki iz opravnin (provizij) v zvezi z investicijskimi
in pomožnimi investicijskimi storitvami in posli za stranke

60 55

Odhodki za opravnine (provizije) v zvezi z investicijskimi
in pomožnimi investicijskimi storitvami in posli za stranke

97 92

Èiste opravnine (provizije) v zvezi z investicijskimi storitvami (37) (37)

Sprejemanje, posredovanje in izvrševanje naroèil 47 40

Vodenje raèunov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank 13 15

Opravnine v zvezi z dru�bo KDD in njej podobnimi organizacijami 54 49

Opravnine v zvezi z borzo vrednostnih papirjev in njej podobnimi organizacijami 43 43

2012 2011

(3.754) 31.867

Dobièki iz finanènih sredstev, razpolo�ljivih za prodajo 1.060 1.168

Dobièki iz kreditov 86 97

Dobièki iz drugih finanènih obveznosti, merjenih po odplaèni vrednosti - 18

Dobièki iz finanènih sredstev v posesti do zapadlosti (pojasnilo 20) - 31.659

Izgube iz finanènih sredstev, razpolo�ljivih za prodajo (2.990) (63)

Izgube iz kreditov (1.909) (995)

Izgube iz drugih finanènih sredstev in obveznosti (1) (17)

zneski so izra�eni v tisoè EUR

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Raèunovodsko poroèilo

Letno poroèilo 2012

2012 2011

(7.424) (4.488)

Èiste izgube pri trgovanju z delnicami (7.291) (4.048)

Èiste izgube pri trgovanju z dol�niškimi vrednostnimi papirji (380) (444)

Èisti dobièki pri nakupu in prodaji tujih valut 205 243

Èisti dobièki/izgube iz izvedenih finanènih instrumentov 42 (239)



2012 2011

6.385 746

Dobièki iz dol�niških vrednostnih papirjev 6.385 1.106

Izgube iz dol�niških vrednostnih papirjev - (360)

2012 2011

(3) (26)

Dobièki iz teèajnih razlik 4.015 6.803

Izgube iz teèajnih razlik (4.018) (6.829)

2012 2011

Èisti dobièki iz odprave pripoznanja sredstev

197 267

Drugi èisti poslovni dobièki

1.239 19

Skupaj 1.436 286

Prihodki ob odpravi pripoznanja opredmetenih osnovnih sredstev 215 283

Izgube ob odpravi pripoznanja opredmetenih osnovnih sredstev (18) (16)

Neto prihodki iz nalo�benja nepremiènin, danih v poslovni najem 247 293

Drugi poslovni prihodki 1.369 144

Drugi poslovni odhodki (377) (418)

2012 2011

Stroški dela

15.467 16.255

Stroški storitev in materiala

9.510 9.540

Skupaj 24.977 25.795

Bruto plaèe 12.256 12.436

Dajatve za socialno zavarovanje 798 847

Dajatve za pokojninsko zavarovanje 1.050 1.116

Druge dajatve, odvisne od bruto plaè 63 67

Drugi stroški dela 1.300 1.789

Storitve drugih 5.056 5.441

Revizijske storitve 49 42

Svetovalne in druge nerevizijske storitve 477 304

Stroški vzdr�evanja osnovnih sredstev 646 618

Drugi upravni stroški 2.379 2.136

Stroški materiala 903 999

Dne 31. decembra 2012 je bilo v banki

408 zaposlenih (2011:422).

zneski so izra�eni v tisoè EUR

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Raèunovodsko poroèilo
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2012 2011

(130) 272

Ukinitev rezervacij za zunajbilanène obveznosti (pojasnilo 34) 46 395

Oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade (pojasnilo 34) (176) (123)

2012 2011

(9.564) (6.898)

Odhodki iz naslova odlo�enega davka 5.151 3.763

Prihodki iz naslova odlo�enega davka (14.715) (10.661)

2012 2011

95.948 64.472

Oblikovanje oslabitev kreditov (pojasnilo 22) 58.101 11.274

Ukinitev oslabitev drugih finanènih sredstev (pojasnilo 23) (18) (75)

Odpis terjatev - 565

Oblikovanje oslabitev delnic, razpolo�ljivih za prodajo (pojasnilo 20) 37.865 26.750

Oblikovanje oslabitev obveznic, razpolo�ljivih za prodajo (pojasnilo 20) - 17.639

Oblikovanje oslabitev poštene vrednosti opcij na vrednostne papirje (pojasnilo 18) - 8.319

Banka je v letu 2011 oslabila pošteno

vrednost opcij na vrednostne papirje

2012 2011

(9.564) (8)

Davèna osnova (53.521) 34.451

Obveznost za plaèilo davka - 6.890

Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja - 6.890

Odlo�eni davek (pojasnilo 35) (9.564) (6.898)

Dobièek/izguba pred obdavèitvijo (71.789) 1.672

Davèno nepriznani odhodki 38.752 45.149

Davèno neupoštevani prihodki (20.484) (11.889)

Davène olajšave - (481)

Zaradi oslabitev vrednostnih papirjev, ki

so davèno nepriznan odhodek,so davèni

odhodki bistveno drugaèni od odhod-

kov iz poslovnega izida.

Skladno s slovensko davèno zakonodajo

se v Republiki Sloveniji postopno zni�uje

stopnja davka iz dohodka pravnih oseb.

Terjatev za davek iz dohodka pravnih

oseb od drugega vseobsegajoèega

donosa je na dan 31. 12. 2012 znašala

Odlo�eni davek:

Tako je bila do vkljuèno leta 2006 davèna

stopnja 25 %, leta 2007 se je zni�ala na

23 %, leta 2008 na 22 %, leta 2009 na 21

% , leta 2010 na 20 % in leta 2012 na 18 %.

Davèna uprava lahko kadar koli izvede

davèno inšpekcijo za tekoèe poroèeval-

sko obdobje petih let ter na osnovi le-te

4.944 tisoè evrov (2011: obveznost za

davek 2.525 tisoè evrov).

zahteva dodane ocene in kazni. Zadnja

davèna inšpekcija je bila leta 2007 za le-

to 2006. Uprava banke ne ve za nobene

okolišèine, ki bi lahko bile razlog za po-

tencialno materialno obveznost v zvezi

s tem.

zneski so izra�eni v tisoè EUR

zaradi kreditnega tveganja nasprotne

stranke.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Raèunovodsko poroèilo
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17. - 39. Pojasnila k izkazu finanènega položaja

2012 2011

Denar v blagajni 9.305 9.306

Stanje na raèunih pri centralni banki 7.963 18.401

17.268 27.707

2012 2011

36.218 52.733

Vrednostni papirji:

Obveznice, ki kotirajo 19.691 28.944

Delnice, ki kotirajo 16.485 23.777

Poštena vrednost izvedenih finanènih instrumentov:

Forward pogodbe (valutni terminski posel) - 12

Drugi izvedeni finanèni instrumenti 42 -

Stanje 1. januarja 2011 2.919

Poveèanje vrednosti 5.400

Oslabitev (pojasnilo 15) (8.319)

Stanje 31. decembra 2011 -

Med obveznicami, ki kotirajo, so vklju-

èene obveznice v višini 19.451 tisoè

evrov (2011: 19.864 tisoè evrov), ki ima-

jo naravo podrejenega dolga. Obvez-

nosti so ob steèaju oziroma likvidaciji

podrejene èistim dol�niškim instrumen-

tom in niso izplaèane prej, dokler niso

izplaèane vse (nepodrejene) obveznosti

do navadnih upnikov. Razen obresti in

glavnice banka iz teh obveznic nima

drugih pravic.

Banka je v letu 2011 za merjenje po-

štene vrednosti delnic Save, d. d., Kranj,

uporabila model vrednotenja (pojasnilo

4.4.3.1),v letu 2012 pa tr�no ceno.

Pogodbene vrednosti izvedenih finanè-

nih instrumentov so predstavljene v

pojasnilu 40.b.

Banka je leta 2011 oslabila pošteno

vrednost opcij na vrednostne papirje v

višini 8.319 tisoè evrov (pojasnilo 15).

2012 2011

61.436 55.032

Obveznice 61.436 55.032

Finanèna sredstva, pripoznana po

pošteni vrednosti skozi izkaz poslov-

nega izida, so obveznice, ki vsebujejo

vgrajene izvedene finanène instru-

mente in katerih donos je odvisen od

gibanja doloèenih delnic. Obveznice

imajo zajamèeno izplaèilo glavnice in

kupona,vezanega na gibanje delnic.

Gibanje pozitivne poštene vrednosti

opcij na vrednostne papirje:

zneski so izra�eni v tisoè EUR

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Raèunovodsko poroèilo
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2012 2011

440.291 501.585

Obveznice, ki kotirajo 395.012 439.158

Delnice in dele�i:

- delnice, ki kotirajo 35.217 52.466

- delnice, ki ne kotirajo, in dele�i 10.062 9.961

Finanèni instrumenti v znesku 1.072

tisoè evrov (2011: 1.073 tisoè evrov)

(nekotirajoèi lastniški dele�i) so izkaza-

ni po nabavni vrednosti zaradi dejstva,

da zanje ne obstaja aktiven trg in da

banka ne more zanesljivo izmeriti njiho-

ve poštene vrednosti oziroma bi stroški

meritve poštene vrednosti presegli ko-

risti. Ti finanèni instrumenti veèinoma

predstavljajo nalo�be v nejavne dru�be,

ki imajo relativno koncentrirano last-

ništvo. Banka nima opredeljenega

namena v zvezi z nameravanim èasom

posedovanja teh finanènih instrumen-

tov. Banka je naèeloma pripravljena

prodati te finanène instrumente ob

ugodni ponudbi, vendar pa ima mo�-

nost in voljo posedovati te instrumente

tudi kot dolgoroène nalo�be.

Med lastniškimi dele�i je vkljuèena

nalo�ba v dru�bo Iskratel, d. o. o., Kranj, s

25,0-odstotnim dele�em v kapitalu. Na

podlagi sklenjene terminske pogodbe z

rokom zapadlosti 2013 je banka celo-

ten dele� terminsko prodala. Pogodba

daje banki pravico prejema plaèila v

obliki finanènih sredstev (pojasnilo 44).

Èeprav banka do takrat ostaja lastnica

25,0 % osnovnega kapitala dru�be Iskra-

tel, le-ta po MRS 28 ne predstavlja pri-

dru�ene dru�be banke, saj banka nima

pomembnega vpliva v dru�bi. Nalo�ba

je vrednotena po pogodbeni vrednosti.

Konec leta 2012 je bilo v skladu primer-

nega finanènega premo�enja za zavaro-

vanje terjatev iz operacij ECB zastav-

ljenih 1.125.000 lotov obveznice RS57,

1.000.000 lotov obveznice RS59, 350.000

lotov obveznice RS54, 10.000.000 lotov

francoske inflacijske obveznice OATI22,

1.000.000.000 lotov nemške inflacijske

obveznice OBLI18, 8.000 lotov poljske

obveznice POLAND0216 in 6.900 lotov

poljske obveznice POLAND0420. Vred-

nost sklada finanènega premo�enja je

na dan 31. 12. 2012 znašala 143.783

tisoè evrov (2011: 140.724 tisoè evrov),

vrednost prostega finanènega premo�e-

nja pa 59.123 tisoè evrov (2011: 61.670

tisoè evrov).

Zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev,

potrebnih za izplaèilo zajamèenih vlog,

je imela banka konec leta 2012 16.714

tisoè evrov (2011:16.688 tisoè evrov), to

je 2,2 % od stanja zajamèenih vlog, nalo-

�enih v obveznicah RS49,RS67 in Rs68.

Zaradi zmanjšanja poštene vrednosti

grške dr�avne obveznice z oznako

GGB22 (banka jo uvršèa med sredstva,

razpolo�ljiva za prodajo) ter zaradi

obstoja nepristranskih dokazov, da je

obveznica zaradi pomembnih finanènih

te�av izdajatelja dr�ave Grèije oslablje-

na, je banka skladno z MRS 39 kumu-

lativno izgubo, pripoznano v drugem

vseobsegajoèem donosu iz kapitala,

prenesla v izkaz poslovnega izida kljub

temu,da zanjo ni bilo odpravljeno pripo-

znanje oz. obveznica ni bila odprodana.

Uèinek prevrednotenja na borzno ceno

oz. znesek prenesene oslabitve je v letu

2011 znašal 17.639 tisoè evrov

Banka je marca 2012 zamenjala obvez-

nice Republike Grèije z oznako GGB22

za dvajset novo izdanih grških obveznic

z oznakami GGB23 – GGB42 v nominalni

vrednosti 6.300 tisoè evrov, za obvezni-

ce Sklada za stabilnost z oznakami

EFSF13 in EFSF14 v nominalni vrednosti

3.000 tisoè evrov ter za 6-meseène

zakladne menice z oznako EFSF12 v

nominalni vrednosti 403 tisoè evrov. V

juniju 2012 je banka v celoti prodala

obveznice Republike Grèije z oznakami

GGB23 – GGB42.

Zaradi dolgotrajnejšega in pomembne-

ga zmanjšanja poštene vrednosti je

banka skladno z MRS 39 za delnice

dru�b Petrol,d.d., Ljubljana, Istrabenz,d.

d., Koper, in NFD Holding, d. d., Ljubljana,

kumulativno izgubo, pripoznano v dru-

gem vseobsegajoèem donosu, iz kapi-

tala prenesla v izkaz poslovnega izida

kljub temu, da zanjo ni bilo odpravljeno

pripoznanje oz. kapitalski dele� ni bil od-

prodan. Lastniške dele�e v kapitalu teh

dru�b banka vodi med finanènimi sred-

stvi, razpolo�ljivimi za prodajo. Višina

oslabitev je prikazana v naslednji tabeli.

Enako je postopala tudi pri delnicah

Abanke Vipe, d. d., Ljubljana, in delnicah

dru�be Pivovarna Laško, d. d., Laško.

Ker pa je ocenila, da pomemben padec

cene delnic ABKN in PILR ni zgolj odraz

slabega finanènega polo�aja izdajate-

lja, ampak tudi odraz izredno slabe lik-

vidnosti delnic na Ljubljanski borzi, d. d.,

Ljubljana, ter splošnih gospodarskih

razmer, povezanih s krizo v Evropi in po-

litièno ter gospodarsko krizo v Republiki

Sloveniji, je kot merilo poštene vredno-

sti oz. potrebne slabitve uporabila oce-

njeno vrednost po modelu vrednotenja

(pojasnilo 4.4.3.2). Uèinek prevrednote-

nja na ocenjeno vrednost po modelu

vrednotenja oz. znesek prenesene

oslabitve je prikazan v naslednji tabeli.

zneski so izra�eni v tisoè EUR
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V letu 2012 je banka s konverzijo

terjatev v lastniške dele�e pridobila

delnice dru�b Merkur, d. d., Naklo, in

Intereuropa, d. d., Koper. Èeprav zanje ni

Banka je v letu 2011 izvedla zamenjavo

obveznice RS 33 za obveznico RS 59 v

višini 54.448 tisoè evrov in s tem zni�ala

tr�na tveganja zaradi ni�jega kupona in

krajše roènosti RS 59 (z 11,25 let na 4,25

let), izboljšala morebitno neusklajenost

zapadlosti obveznosti ter izboljšala lik-

vidnost premo�enja banke. Obveznica

RS59 je za razliko od obveznice RS 33 re-

lativno visoko likvidna obveznica v Evro-

sistemu in tudi v okviru obveznic izdaja-

telja RS ena najbolj likvidnih. Banka jo je

razvrstila med sredstva, razpolo�ljiva za

bilo odpravljeno pripoznanje oz. kapi-

talski dele� ni bil odprodan, je banka

izgubo, pripoznano v drugem vseobse-

gajoèem donosu iz kapitala, prenesla v

prodajo. Ker je bila obveznica RS 33

prejeta v preteklosti kot nadomestilo za

posojila z izredno dolgo dobo zapadlosti

(izdana leta 2002, zapadlost leta 2022),

njena likvidnost pa je bila izredno slaba,

jo je banka v letu 2006 iz sredstev, razpo-

lo�ljivih za prodajo, prerazvrstila med

sredstva v posesti do zapadlosti. Pošt-

ena vrednost na dan prerazporeditve je

bila prevzeta kot domnevna nabavna

vrednost. Ob zamenjavi za obveznico RS

59 je bila celotna preostala razlika med

evidentirano vrednostjo in vrednostjo ob

izkaz poslovnega izida. Višina oslabitev

je prikazana v spodnji tabeli.

zamenjavi izkazana kot kapitalski dobi-

èek (pojasnilo 8:31.659 tisoè evrov).

Zaradi izvršitve opcijskih pogodb na del-

nice je bila poštena vrednost opcij v

višini 8.676 tisoè evrov, ki je bila �e pri-

poznana v izkazu poslovnega izida med

izgubami iz finanènih sredstev in ob-

veznosti, namenjenih trgovanju (v letu

2009: 861 tisoè evrov, v letu 2010: 2.172

tisoè evrov in v letu 2011: 5.643 tisoè

evrov), prenesena na finanèna sredstva,

razpolo�ljiva za prodajo.

Oslabitve lastniških vrednostnih papir-

jev, razpolo�ljivih za prodajo:

Pripoznanje finanènih sredstev, razpo-

lo�ljivih za prodajo, v izkazu poslovnega

izida:

Gibanja finanènih sredstev, razpolo�lji-

vih za prodajo:

2012 2011

37.865 26.750

Delnice dru�be Petrol, d. d., Ljubljana (PETG) 1.189 -

Delnice dru�be Istrabenz, d. d., Koper (ITBG) 980 1.479

Delnice dru�be NFD Holding, d. d., Ljubljana (NF2R) 103 3.186

Delnice Abanke Vipe, d. d., Ljubljana (ABKN) 23.241 22.085

Delnice dru�be Pivovarna Laško, d. d., Laško (PILR) 873 -

Delnice dru�be Merkur, d. d., Naklo (MER) 10.098 -

Delnice dru�be Intereuropa, d. d., Koper (IEKG) 1.381 -

2012 2011

(39.795) (43.284)

Dobièki iz finanènih sredstev, razpolo�ljivih za prodajo (pojasnilo 8) 1.060 1.168

Izgube iz finanènih sredstev, razpolo�ljivih za prodajo (pojasnilo 8) (2.990) (63)

Oslabitve delnic (pojasnilo 15) (37.865) (26.750)

Oslabitve obveznic (pojasnilo 15) - (17.639)

2012 2011

Stanje 31. decembra 440.291 501.585

Stanje 1. januarja 501.585 499.287

Nakup 12.522 113.412

Konverzija terjatev za delnice (D/E) 13.069 -

Prodaja in zapadlost (75.307) (106.164)

Zamenjava - 54.448

Obresti (15) (229)

Uèinek vrednotenja po pošteni vrednosti (11.563) (50.493)

Prenos vrednotenja iz naslova izvršitve opcijskih pogodb - (8.676)
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2012 2011

32.840 25.394

Vloge na vpogled 1.999 4.144

Krediti 30.841 21.250

V letih 2011 in 2012 ni bilo zastavljenih

depozitov. Konec leta 2012 je bilo med

krediti bankam za 32.236 tisoè evrov

denarnih ustreznikov, to je kreditov s

prvotno zapadlostjo manj kot 90 dni od

dneva pridobitve (2011: 19.252 tisoè

evrov).

2012 2011

Bruto krediti 1.310.878 1.358.825

1.153.856 1.245.376

Krediti prebivalstvu:

Okvirni krediti 16.936 17.272

Stanovanjski krediti 60.092 54.175

Potrošniški in drugi krediti 47.247 50.992

Krediti pravnim osebam in samostojnim podjetnikom:

Velike dru�be 712.407 854.673

Majhne in srednje dru�be (MSD) 474.196 381.713

Popravki vrednosti (157.022) (113.449)

Vrednost kreditov strankam, ki niso

banke, je zmanjšana za stroške odob-

ritve kredita, ki se upoštevajo kot del

efektivne obrestne mere. Konec leta

2012 so razmejene vnaprej plaèane

opravnine znašale 992 tisoè evrov

(2011:1.082 tisoè evrov).

Gibanje popravkov vrednosti kreditov

prebivalstvu:

Krediti prebivalstvu

Stanje 31. decembra 2011 525 2.628 761 3.914

Stanje 31. decembra 2012 491 2.215 832 3.538

Okvirni krediti Potrošniški in drugi krediti Stanovanjski krediti Skupaj

Stanje 1. januarja 2011 579 2.599 499 3.677

Oblikovanje oslabitev (pojasnilo 15) 455 542 614 1.611

Odprava oslabitve (pojasnilo 15) (509) (513) (352) (1.374)

Oblikovanje oslabitev (pojasnilo 15) 326 741 917 1.984

Odprava oslabitve (pojasnilo 15) (360) (1.154) (846) (2.360)

Krediti pravnim osebam in samostojnim podjetnikom

Stanje 31. decembra 2011 62.865 46.671 109.536

Stanje 31. decembra 2012 25.868 127.615 153.483

Krediti velikim dru�bam Krediti MSD Skupaj

Stanje 1. januarja 2011 62.807 35.691 98.498

Oblikovanje oslabitev (pojasnilo 15) 26.752 15.394 42.146

Sprememba statusa dru�be (254) 254 -

Odprava oslabitve (pojasnilo 15) (26.440) (4.668) (31.108)

Oblikovanje oslabitev (pojasnilo 15) 13.091 59.367 72.458

Sprememba statusa dru�be (39.982) 39.982 -

Odprava oslabitve (pojasnilo 15) (10.116) (18.405) (28.511)

Gibanje popravkov vrednosti kreditov

pravnim osebam in samostojnim pod-

jetnikom:
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Stanje 1. januarja 2011 262

Oslabitev (pojasnilo 15) 69

Odprava oslabitve (pojasnilo 15) (144)

Oslabitev (pojasnilo 15) 91

Odprava oslabitve (pojasnilo 15) (109)

Stanje 31. decembra 2011 187

Stanje 31. decembra 2012 169

2012 2011

Bruto 5.164 5.020

4.996 4.833

Terjatve v obraèunu 4.187 4.058

Terjatve za opravnine 332 349

Druga finanèna sredstva 645 613

Popravki vrednosti (169) (187)

druga finanèna sredstva

Zemljišèa Raèunalniki Motorna Sredstva Skupaj
in gradbeni vozila v pripravi

objekti in druga
oprema

1. januar 2011

Neodpisana vrednost 5.587 299 1.356 206 7.448

Leto 2011

31. december 2011 6.606 361 1.635 2 8.604

1. januar 2012

Neodpisana vrednost 6.606 361 1.635 2 8.604

Leto 2012

31. december 2012 6.542 515 1.334 24 8.415

31. december 2012

Neodpisana vrednost 6.542 515 1.334 24 8.415

Nabavna vrednost 14.617 6.918 5.643 206 27.384

Popravek vrednosti (9.030) (6.619) (4.287) - (19.936)

Otvoritveno stanje 5.587 299 1.356 206 7.448

Nakupi in prenove 1.444 408 521 - 2.373

Prenos iz neopredmetenih sredstev 408 - - - 408

Prenos iz sredstev v pripravi 19 - 185 (204) -

Prenos na nalo�bene nepremiènine (109) - - - (109)

Izloèitve (65) - (33) - (98)

Amortizacija (678) (346) (394) - (1.418)

Nabavna vrednost 15.851 6.557 5.971 2 28.381

Popravek vrednosti (9.245) (6.196) (4.336) - (19.777)

Otvoritveno stanje 6.606 361 194 2 8.604

Nakupi in prenove 742 493 - 22 1.451

Prenos na nalo�bene nepremiènine (183) - - - (183)

Izloèitve (36) - (18) - (54)

Amortizacija (587) (339) (477) - (1.403)

Nabavna vrednost 16.120 6.576 5.591 24 28.311

Popravek vrednosti (9.578) (6.061) (4.257) - (19.896)

Vsa opredmetena osnovna sredstva so

bremen prosta (v letih 2011 in 2012).

Popravki vrednosti drugih finanènih

sredstev

V letih 2011 in 2012 je banka financirala

nakupe opredmetenih sredstev iz last-

nih sredstev in ne s posojili.

zneski so izra�eni v tisoè EUR

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Raèunovodsko poroèilo

Letno poroèilo 2012



Stanovanja Zgradbe Skupaj
1. januar 2011

Neodpisana vrednost 11 709 720
Leto 2011

31. december 2011 10 714 724

1. januar 2012

Neodpisana vrednost 10 714 724
Leto 2012

31. december 2012 14 812 826

31. december 2012

Neodpisana vrednost 14 812 826

Nabavna vrednost 83 2.701 2.784
Popravek vrednosti (72) (1.992) (2.064)

Otvoritveno stanje 11 709 720
Prenova/nakup 1 - 1
Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev - 109 109
Izloèitve - (7) (7)
Amortizacija (2) (97) (99)

Nabavna vrednost 84 2.537 2.621
Popravek vrednosti (74) (1.823) (1.897)

Otvoritveno stanje 10 714 724
Prenova/nakup 6 - 6
Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev - 184 184
Amortizacija (2) (86) (88)

Nabavna vrednost 90 2.683 2.773
Popravek vrednosti (76) (1.871) (1.947)

Ocenjena poštena vrednost nalo�benih

nepremiènin je 2.952 tisoè evrov (2011:

2.903 tisoè evrov) in temelji na cenah

prodaj primerljivih nepremiènin.Poštene

vrednosti ni izraèunaval pooblašèeni ce-

nilec.

Iz nalo�benih nepremiènih je bilo v letu

2012 ustvarjeno za 234 tisoè evrov

prihodkov od najemnin (2011: 280 tisoè

evrov). V letu 2012 je bilo za 8 tisoè

evrov stroškov vzdr�evanja (2011: ni

bilo stroškov vzdr�evanja).

Programska oprema Sredstva v pripravi Skupaj
1. januar 2011

Neodpisana vrednost 2.726 176 2.902
Leto 2011

31. december 2011 2.966 276 3.242

1. januar 2012

Neodpisana vrednost 2.966 276 3.242
Leto 2012

31. december 2012 3.069 21 3.090

31. december 2012

Neodpisana vrednost 3.069 21 3.090

Nabavna vrednost 7.333 176 7.509
Popravek vrednosti (4.607) - (4.607)

Otvoritveno stanje 2.726 176 2.902
Nakupi 1.166 196 1.362
Prenos na opredmetena osnovna sredstva (408) - (408)
Prenos iz sredstev v pripravi 96 (96) -
Amortizacija (614) - (614)

Nabavna vrednost 7.962 276 8.238
Popravek vrednosti (4.996) - (4.996)

Otvoritveno stanje 2.966 276 3.242
Nakupi 563 - 563
Prenos iz sredstev v pripravi 255 (255) -
Amortizacija (715) - (715)

Nabavna vrednost 8.780 21 8.801
Popravek vrednosti (5.711) - (5.711)

V letih 2011 in 2012 je banka financirala

nakupe neopredmetenih sredstev iz

lastnih sredstev in ne s posojili.
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2012 2011

301 185

Vnaprej plaèani in odlo�eni stroški oziroma odhodki 197 98

Zaloge 93 77

Druga sredstva 11 10

Naložbe v kapital odvisnih družb

2012 Sredstva Obveznosti Kapital Dobièek/izguba Prihodki % udeležbe

2011 Sredstva Obveznosti Kapital Dobièek/izguba Prihodki % udeležbe

Imobilia-GBK, Kranj 19 52 (33) (46) 0,01 100

Gorenjski glas, Kranj 1.404 614 790 57 3.404 82,0542

Imobilia-GBK, Kranj 13 - 12 (0,2) 0,03 100

Gorenjski glas, Kranj 1.833 554 1.279 53 3.612 82,0542

Imobilia-GBK,d.o.o.,Kranj, je v letu 2012

postala ponovno aktivna. Kljub temu

ustreza sodilom nepomembnosti z

vidika konsolidacije.

Banka ima v dru�bi Iskratel,d.o.o.,Kranj,

25-odstotni dele�, a je ne vodi kot

pridru�eno dru�bo, saj jo ima v lasti z

V aktivi izkaza finanènega polo�aja je

bilo konec leta 2012 489 tisoè evrov

nalo�b v kapital odvisnih dru�b (2011:

489 tisoè evrov).Knjigovodska vrednost

nalo�be v dru�bo Imobilia-GBK, d. o. o.,

Kranj, je znašala 13 tisoè evrov,v dru�bo

namenom odtujitve v bli�nji prihodnosti

(pojasnilo 44).

Gorenjski glas,d.o.o.,Kranj,pa 476 tisoè

evrov.

Banka je marca 2013 prodala dele� v

dru�bi Gorenjski glas, d. o. o., Kranj (po-

jasnilo 44).

Naložbe v kapital pridruženih družb

2012 2011

Stanje 31. decembra 4.399 4.137

Stanje 1. januarja 4.137 3.808

Dele� dobièka 262 329

Udele�ba pridru�ene dru�be banke, ki

ne kotira in ima sede� v Sloveniji, je na-

slednja:

2012 Sredstva Obveznosti Kapital Dobièek Prihodki % udeležbe

2011 Sredstva Obveznosti Kapital Dobièek Prihodki % udeležbe

Skupna pokojninska dru�ba, d. d., Ljubljana 263.669 246.764 16.918 3.255 6.269 26,0269

Skupna pokojninska dru�ba, d. d., Ljubljana 328.862 312.970 15.892 2.522 6.188 26,0269

Pripadajoèi dobièki iz nalo�b v kapital,

pripoznani v izkazu poslovnega izida:

2012 2011

262 329

Dele� dobièka od nalo�b v kapital pridru�enih dru�b 262 329

zneski so izra�eni v tisoè EUR
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2012 2011

- 12

Poštena vrednost izvedenih finanènih instrumentov:

Forward pogodbe (valutni terminski posel) - 12

Pogodbene vrednosti izvedenih finanè-

nih instrumentov so predstavljene v po-

jasnilu 40.b.

2012 2011

Vloge bank

176 1.974

Vloge strank, ki niso banke

1.139.720 1.224.637

Skupaj 1.139.896 1.226.611

– Vezane vloge 176 1.974

Pravne in druge osebe

– Vloge na vpogled 86.839 89.657

– Vezane vloge 286.730 375.999

Gospodinjstva

– Vloge na vpogled 349.684 338.206

– Vezane vloge 416.467 420.775

Banka je v letu 2009 izdala navadno,

nepodrejeno obveznico z oznako GB01,

z datumom zapadlosti 21. 10. 2014, s

kuponom 5,25 %. Izdanih je bilo 600

lotov po 50.000 evrov. Obveznica ni

uvršèena na organiziran trg. Po stanju

na dan 31. decembra 2012 je vrednost

obveznic znašala 30.307 tisoè evrov

(2011:30.307 tisoè evrov).

zneski so izra�eni v tisoè EUR
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2012 2011

311.990 342.012

Finanène obveznosti centralne banke 80.661 75.068

Krediti bank 219.911 254.869

Krediti bank, ki niso stranke 11.418 12.075

Vrednost kreditov bank je zmanjšana za

stroške najema kredita, ki se upoštevajo

kot del efektivne obrestne mere. Konec

leta 2012 so razmejene, vnaprej plaèane

opravnine znašale 195 tisoè evrov (2011:

247 tisoè evrov).

Vrednost kreditov strank, ki niso banke,

je zmanjšana za stroške najema kredita,

ki se upoštevajo kot del efektivne ob-

restne mere. Konec leta 2012 so razme-

jene, vnaprej plaèane opravnine znašale

10 tisoè evrov (2011:16 tisoè evrov).

2012 2011

11.820 5.329

Obveznosti do zastavitelja delnic banke (pojasnilo 37) 7.069 -

Obveznosti do dobaviteljev 1.083 1.589

Obveznosti iz kartiènega poslovanja 422 1.090

Obveznosti za plaèe in druge obveznosti do delavcev 1.441 1.453

Vnaprej vraèunani odhodki 72 593

Obveznosti za neizvršena izplaèila 1.590 250

Druge finanène obveznosti 143 354



2012 2011

2.221 2.281

Rezervacije za odpravnine 1.275 1.089

Rezervacije za jubilejne nagrade 124 134

Rezervacije za zunajbilanène obveznosti 367 413

Druge rezervacije 455 645

Ob izpolnitvi doloèenih pogojev so zapo-

sleni upravièeni do odpravnine ob upoko-

jitvi v enkratnem znesku,ki je za leto 2012

v povpreèju znašala 4.771 evrov (2011:

6.021 evrov). Vsakih deset let zapo-

slenim v banki pripada jubilejna nagrada.

Gibanje rezervacij:

Rezervacije za Rezervacije za Druge rezervacije

5

odpravnine in zunajbilanène
jubilejne nagrade obveznosti

Stanje 31. decembra 2011 1.223 413 645

Stanje 31. decembra 2012 1.399 367 45

Stanje 1. januarja 2011 1.100 808 645

Oblikovanje rezervacij (pojasnilo 14) 173 313 -

Ukinitev rezervacij (pojasnilo 14) (50) (708) -

Korišèenje rezervacij - - (190)

Oblikovanje rezervacij (pojasnilo 14) 186 458 -

Ukinitev rezervacij (pojasnilo 14) (10) (504) -

Druge rezervacije so namenjene vraèilu

premij po Nacionalni stanovanjsko-var-

èevalni shemi, izplaèanih varèevalcem,

ki ne bodo namensko koristili zbranih

sredstev.

Nacionalna stanovanjska shema vklju-

èuje doloèilo, v skladu s katerim morajo

banke Stanovanjskemu skladu RS

povrniti premije, vplaèane s strani Sta-

novanjskega sklada RS, v korist var-

èevalcev, èe varèevalci ne izkoristijo

mo�nosti najema ugodnejšega kredita.

Zaradi dejstva, da stanovanjska shema

pri kreditiranju ne dosega obsega, ki

ga je predvidel zakonodajalec, bodo

banke, vkljuèene v shemo, morale

precejšen dele� prejetih premij vrniti

Stanovanjskemu skladu RS. Zaradi na-

vedenega banka glede na pretekle

podatke o dele�u varèevalcev, ki niso

izkoristili mo�nosti najema kredita, oce-

njuje potreben obseg vrnjenih premij in

zanje oblikuje rezervacije.

Davek med letom

2012 2011

4.019 1.287

Terjatve za davek

Terjatev tekoèega leta 4.019 1.287

Gibanja odlo�enih davkov:

Odloženi davki

Odlo�eni davki se obraèunajo za vse

zaèasne razlike med vrednostjo

2012 2011

Stanje 31. decembra (19.152) (14.533)

Stanje 1. januarja (14.533) (5.108)

Finanèna sredstva, razpolo�ljiva za prodajo 3.940 (10.274)

Finanèna sredstva v posesti do zapadlosti - (1.129)

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 27 (7)

Davèna izguba (8.563) -

Druge obveznosti (23) -

Druge rezervacije (opcije) - 1.986

sredstev in obveznosti za davène

namene ter njihovo knjigovodsko

vrednostjo. Obraèunani so po veljavni

davèni stopnji.

zneski so izra�eni v tisoè EUR
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Terjatve/obveznosti za odlo�ene davke,

vkljuèene v izkaz poslovnega izida (po-

jasnilo 16):

Odlo�ene obveznosti in terjatve za da-

vek po postavkah izkaza finanènega

polo�aja:

2012 2011

(9.564) (6.898)

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 26 (7)

Druge rezervacije (opcije) - 1.986

Druge obveznosti (23) -

Izguba (8.563) -

Oslabitve vrednostnih papirjev (1.004) (8.877)

2012 2011

Odložene obveznosti za davke

2.443 1.542

Odložene terjatve za davke

21.596 16.075

Odložene obveznosti za davke

Odložene terjatve za davke

Finanèna sredstva, razpolo�ljiva za prodajo 2.443 1.542

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 172 199

Druge obveznosti 152 129

Finanèna sredstva, razpolo�ljiva za prodajo 12.709 15.748

Davèna izguba 8.563 -

Prièakovana poravnava v obdobju, daljšem od 12 mesecev 2.443 1.542

Prièakovana poravnava v obdobju, daljšem od 12 mesecev 21.492 11.622

Prièakovana poravnava v obdobju, krajšem od 12 mesecev 104 4.453

2012 2011

2.176 2.283

Vnaprej plaèani in odlo�eni prihodki 1.999 1.994

Obveznosti za obraèunane davke, prispevke in druge dajatve 161 217

Obveznosti za prejete predujme 16 72

Vse delnice so enakega razreda (na-

vadne) in razen odkupljenih lastnih del-

nic nimajo omejitev pri upravljanju. Veè

kot 5 % navadnih delnic banke ima le

delnièar Sava,d.d.,Kranj, ki ima 49,8-od-

stotni dele� glasovalnih pravic.

31. decembra 2012 je delniški kapital

obsegal 331.416 kosovnih delnic (2011:

331.416 delnic). Banka je kupovala in

prodajala svoje delnice v skladu s sta-

tutom banke in slovensko zakonodajo.

Te delnice so odbitna postavka kapitala

banke. Prihodki in odhodki iz prodaje

lastnih delnic se odra�ajo v kapitalskih

rezervah.

V letu 2011 se število lastnih delnic ni

spremenilo, v letu 2012 pa se je zaradi

prenosa lastnih delnic iz zunajbilanène

knjigovodske evidence zavarovanj v iz-

kaz finanènega polo�aja poveèalo za

6.500. 31. decembra 2012 je imela ban-

ka 32.215 lastnih delnic (2011: 25.715

lastnih delnic). Pridobitev lastnih delnic

je skladna z 247. èlenom Zakona o

gospodarskih dru�bah (Uradni list RS,

št. 65/09 – uradno preèišèeno besedilo).

Skupni dele� lastnih delnic, ki jih ima

banka, ne presega 10 % osnovnega ka-

pitala.

Tudi število lastnih delnic, prejetih v za-

stavo, se v letu 2011 ni spremenilo. V

letu 2012 je bilo v zastavo prejetih 569

delnic in iz zastave izbrisanih 16 delnic.



Od 7.426 delnic, prejetih v zastavo, jih je

6.500 knjigovodsko evidentiranih med

lastnimi dele�i v izkazu finanènega po-

lo�aja.

Nominalni znesek delnice oziroma pri-

padajoèi znesek kosovne delnice v

osnovnem kapitalu znaša 41,73 evra.

Zaradi opcijske pogodbe je bilo 6.500

zastavljenih lastnih delnic v letu 2012

skladno s pogodbo o prodajni opciji evi-

dentirano v izkazu finanènega polo�aja

kot zmanjšanje kapitala in poveèanje

obveznosti do zastavitelja. Opcijska

pogodba je bila sklenjena v letu 2009 in

je poleg prodajne opcije z mo�nostjo

realizacije v decembru 2013 vsebovala

tudi nakupno opcijo banke z mo�nostjo

realizacije v avgustu 2012. Banka te op-

cije ni realizirala. Obveznosti po opcijski

pogodbi v raèunovodskih izkazih pred

letom 2012 niso bile evidentirane. Last-

ne delnice, ki so predmet pogodbe, so

bile evidentirane le med zavarovanji za

kredit in kot take izkazane tudi v izkazih

in letnem poroèilu.

Pogodbena vrednost, ki je konec leta

2011 znašala 6.771.311 EUR, ne vpliva

pomembno na raèunovodske izkaze

preteklih let, zato le-teh nismo poprav-

ljali. Napaka ni imela vpliva na izkaz

poslovnega izida leta 2011, prav tako

pa je bil tudi vpliv na koliènik kapitalske

ustreznosti zanemarljiv (0,03 odstotne

toèke), saj so se zastavljene lastne del-

nice �e v celoti odštevale od kapitala.

Dele� lastnih delnic skupaj z zastavljeni-

mi lastnimi delnicami se zaradi navede-

nega ni spremenil in je ves èas obstoja

opcijske pogodbe pod 10 % osnovnega

kapitala. Neupoštevanje lastnih delnic v

izkazu finanènega polo�aja ni imelo

vpliva na upravljavska upravièenja del-

nièarjev, saj zastavitelj ves èas obstoja

pogodbe uresnièuje pravice iz last-

ništva (glasovanje, dividende), ki je evi-

dentirano tudi v centralni klirinško

depotni dru�bi.
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Razvrstitev opcij glede na leto izvršitve:

Delniške opcije

Banka nagrajuje èlane uprave tudi v

obliki podeljenih delniških opcij. Izvr-

šilne cene opcij so enake transakcijski

ceni delnic oziroma knjigovodski vred-

nosti delnic, èe transakcijska cena ni

Banka je imela ob zakljuèku leta 2012

med sestavinami kapitala 54,3 milijona

evrov drugih rezerv, za katere pred-

videva, da ne bodo razdeljene (2011:

115,0 milijona evrov). Znesek rezerv, ki

so razpolo�ljive za razdelitev, je tako 31.

decembra 2012 znašal 55,3 milijona

evrov (2011: 56,8 milijona evrov rezerv

in zadr�anih dobièkov).

znana. Naèrt za posameznega upravi-

èenca preneha veljati s prenehanjem

statusa po pogodbi o zaposlitvi. Opcije

so izvršljive po pol leta od datuma pode-

litve, èe banka dosega cilje donosnosti.

Opcije so izvršljive v obdobju petih let po

datumu podelitve. Banka nima nobene

pravne ali drugaène obveze do imet-

nikov opcij za odkup delnic ali poravnavo

opcij v gotovini.

Za leto 2010 je bila izplaèana vmesna

dividenda 29,00 evra na delnico. Na

skupšèini delnièarjev banke maja 2011

je bila potrjena dividenda 41,00 evra na

delnico. Iz bilanènega dobièka leta 2010

je bilo tako izplaèanih 21.399 tisoè evrov

dividend.

Iz naslova predlaganih dividend delni-

èarjem ni bilo davènih posledic na raèu-

novodske izkaze, preden so bili potrjeni

na skupšèini.

Za leto 2011 ni bilo dividend.

Število delnic Cena odkupa v EUR Število delnic Cena odkupa v EUR

2012 2012 2011 2011

2012 - - 200 1.350

2013 720 1.141 720 1.141

2014 900 1.221 900 1.221

2015 1.100 1.200 1.100 1.200

Število delnic Nominalni Delež v osnovnem
znesekdelnic kapitalu

Stanje 1. januarja 2011 6.873 287 2,07

Stanje 31. decembra 2011 6.873 287 2,07

Stanje 31. decembra 2012 7.426 310 2,24

Delnice, prejete v zastavo 569 24 0,17

Delnice, izbrisane iz zastave (16) (1) 0,00

Opcije, izvršljive v letu 2012, niso bile

uveljavljene.



2012 2011

282.410 343.171

291.694 332.465

Rezerve iz dobièka:

Statutarne rezerve 87.241 94.309

Rezerve za lastne delnice 25.719 18.650

Zakonske rezerve 59.840 59.840

Druge rezerve 109.610 170.372

Zadr�ani dobièek - 1.464

Prese�ek iz prevrednotenja v zvezi s finanènimi sredstvi 9.285 (12.170)
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2012 2011

Statutarne rezerve

Stanje 31. decembra 87.241 94.309

Rezerve za lastne delnice

Stanje 31. decembra 25.719 18.650

Zakonske rezerve

Stanje 31. decembra 59.840 59.840

Druge rezerve

Stanje 31. decembra 109.610 170.372

Zadržani dobièek

Stanje 31. decembra - 1.464

Presežek iz prevrednotenja

Stanje 31. decembra 9.285 (12.170)

Stanje 1. januarja 94.309 94.150

Prenos iz zadr�anih dobièkov - 160

Sprostitev rezerv za lastne delnice (7.069) -

Stanje 1. januarja 18.650 18.650

Prenos iz statutarnih rezerv 7.069 -

Stanje 1. januarja 59.840 59.756

Prenos iz zadr�anih dobièkov - 84

Stanje 1. januarja 170.372 170.372

Pokrivanje izgube poslovnega leta (60.762) -

Stanje 1. januarja 1.464 21.427

Pokrivanje izgube poslovnega leta (1.464) -

Èisti dobièek poslovnega leta - 1.680

Dividende - (21.399)

Prenos v statutarne rezerve - (160)

Prenos v zakonske rezerve - (84)

Stanje 1. januarja (12.170) (2.069)

Finanèna sredstva, razpolo�ljiva za prodajo:

Uèinek vrednotenja po pošteni vrednosti 9.759 (50.493)

Prenos v izkaz poslovnega izida 16.089 43.508

Finanèna sredstva v posesti do zapadlosti:

Prenos v izkaz poslovnega izida - (5.641)

Uèinek spremembe davène stopnje 550 -

Odlo�eni davki (4.944) 2.525

Zakonske rezerve se smejo uporabiti

pod pogoji in za namene, ki jih doloèa

Zakon o gospodarskih dru�bah.

Statutarne rezerve se uporabljajo za ob-

likovanje rezerv za lastne delnice, kritje

izgube, poveèanje osnovnega kapitala,

oblikovanje zakonskih rezerv ter kritje

drugih poslovnih tveganj.

Druge rezerve iz dobièka se uporabljajo

za oblikovanje rezerv za lastne delnice,

kritje izgube, poveèanje osnovnega

kapitala, izplaèilo dobièka delnièarjem,

zaposlenim, èlanom uprave in nadzor-

nega sveta, za zavarovanje pred dru-

gimi poslovnimi tveganji, oblikovanje

zakonskih in statutarnih rezerv ter

druge namene v skladu s sprejeto po-

slovno politiko banke.

Gibanje rezerv:



a) Prevzete obveznosti

Spodnja tabela prikazuje pogodbe-

ne vrednosti zunajbilanènih finanènih

Poštene vrednosti izvedenih finanènih

instrumentov so prikazane v pojasnilih

18 in 29. Poštena vrednost terminskega

posla z dele�em je enaka niè.

b) Izvedeni finanèni instrumenti

Spodnja tabela prikazuje pogodbene

vrednosti izvedenih finanènih instru-

mentov.

40. - 49. Druga pojasnila

2012 2011

164.240 149.653

163.873 149.240

Garancije 40.750 24.042

Prevzete obveznosti iz odobrenih kreditov 115.062 120.417

Akreditivi 7.176 5.043

Spot posli 1.252 151

Rezervacije za zunajbilanène obveznosti (pojasnilo 34) (367) (413)

2012 2011

9.540 25.524

Forward pogodbe (valutni terminski posli) - 104

Forward pogodbe (terminski posli z dele�i) - 8.888

Opcijske pogodbe (nakupne opcije na vrednostne papirje in dele�e) 3.240 16.532

Drugi izvedeni finanèni instrumenti (opcijski kupon) 6.300 -

instrumentov, ki izhajajo iz prevzetih in

potencialnih obveznosti.

Ob zamenjavi grških obveznic (pojasnilo

20) je banki pripadlo 31,5 nominalnih

enot opcijskih kuponov (6.300 tisoè ev-

rov), vezanih na gibanje grškega BDP

(GDP-linked Securities).

c) Sodni postopki

Banka je bila v letih 2011 in 2012 ude-

le�ena v doloèenih pravnih postopkih,

vendar ne prièakuje izgub iz tega

naslova, zato rezervacij za pravno

nerešene to�be ni oblikovala.

V izkazu finanènega izida se kot denarna

sredstva in njihovi ustrezniki prikazujejo

2012 2011

49.504 46.959

Denar v blagajni in stanje na raèunih pri centralni banki (pojasnilo 17) 17.268 27.707

Krediti bankam (pojasnilo 21) 32.236 19.252

naslednja sredstva z zapadlostjo manj

kot 90 dni:
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Sredstva obvezne rezerve so skoraj v

celoti razpolo�ljiva za dnevno poslovanje

banke, zato so upoštevana kot denarni

ustrezniki.



Za povezane osebe se štejejo osebe, ki

so povezane tako, da je ena oseba ude-

le�ena v upravljanju, nadzoru ali kapitalu

druge osebe.

Banka ima dve odvisni in eno pridru�eno

dru�bo. Pogodbe so sklenjene po ena-

kih pogojih kot za nepovezane osebe.

S povezano osebo, ki ima v lasti veè kot

20 % banke, so bili sklenjeni kreditni in

depozitni posli po pogojih,ki so veljali na

trgu oz. za nepovezane osebe. Leta

2012 je bilo odobrenih 7.839 tisoè evrov

kratkoroènih kreditov, od tega 4.080 ti-

soè evrov podaljšanih (2011: 8.060 tisoè

evrov, od tega 5.440 tisoè evrov podalj-

šanih) po povpreèni obrestni meri 5,5 %

(2011: 5,5 %). V letu 2011 je bilo

odobrenih (podaljšanih) tudi 2.723 tisoè

evrov dolgoroènih kreditov po obrestni

meri 3 M Euribor + 4,8 %.

Konec leta 2012 je imela povezana

oseba, ki ima v lasti veè kot 20 % banke,

29.057 tisoè evrov neporavnanih za-

padlih obveznosti za dolgoroèni kredit,

ki se od dneva zapadlosti dalje obres-

tuje po zakonski zamudni obrestni meri

(2011: 2.723 tisoè evrov neporavnanih

zapadlih obveznosti). V februarju 2013

je bil kredit reprogramiran.

Èlani uprave in nadzornega sveta imajo

sklenjene kreditne in depozitne pogod-

be, skladne s pogoji, ki so ob sklenitvi

prevladovali na trgu. Leta 2012 ni bilo

odobrenih novih kreditov (2011: odo-

brenih 40 tisoè evrov kreditov po

povpreèni obrestni meri 6 M Euribor +

1,9 %).

Zaposleni po individualni pogodbi imajo

sklenjene kreditne in depozitne pogod-

be, skladne s pogoji, ki so ob sklenitvi

prevladovali na trgu. Leta 2012 je bilo

odobrenih 70 tisoè evrov kreditov (2011:

207 tisoè evrov) po povpreèni obrestni

meri 4,5 % (2011:5,7 %).

Nobena od transakcij ne vkljuèuje po-

sebnih pogojev.Vodnosih do povezanih

oseb ni danih ali prejetih garancij.

Obseg poslov s povezanimi osebami je

naslednji:

Vrsta povezave Kljuèno ravnateljsko osebje Delnièarji Pridružene Odvisnenad 20 % družbe družbe

Krediti

Stanje
31. decembra 380 5.282 35.934 33.495 - - 40 -

Depoziti

Stanje
31. decembra 520 14.797 197 - 3.938 9.217 587 1.044

Prejete opravnine 0 9 9 8 6 8 13 10

Prejete
delniške opcije 3.240 3.375 - - - - - -

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Stanje
1. januarja 5.282 3.729 33.495 32.177 - - - -

Novi krediti - 2.584 10.074 31.012 - - 40 -

Izloèitve zaradi
spremembe
èlanstva v
nadzornem svetu (4.845) - - - - - - -

Odplaèila (57) (1.031) (7.635) (29.694) - - - -

Popravek vrednosti 4 67 3.909 1.155 - - - -

Prejete obresti 13 316 1.934 2.065 - - - -

Stanje
1. januarja 14.797 10.769 - - 9.217 1.502 1.044 851

Novi depoziti 6.286 38.684 44.932 - 4.427 36.942 16.052 14.034

Izloèitve zaradi
spremembe
èlanstva v
nadzornem svetu (14.511) - - - - - - -

Odplaèila (6.052) (34.656) (44.735) - (9.706) (29.227) (16.509) (13.840)

Dane obresti 9 305 1 - 230 233 17 18
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Prejemki èlanov uprave in delavcev ban-

ke, zaposlenih po individualni pogodbi,

so vkljuèeni v stroške dela (pojasnilo 13).

V letu 2012 Fiksni Variabilni Povraèila Zavarovalne Druga Skupaj
prejemki prejemki stroškov premije plaèila

Èlani uprave:
Gorazd Trèek 270 19 - 4 12 305
Sreèko Korber 216 16 - 4 5 241
Tilen Zugwitz 216 16 - 4 4 240

Èlani nadzornega sveta:
Franc Balanè 13,8 - 2,8 - 0,4 17,0
Mojca Globoènik 20,7 - 5,6 - 0,3 26,6
Primo� Karpe 9,7 - 4,7 - 0,3 14,7
Zlatko Kavèiè 11,1 - 2,4 - - 13,5
Milan Mariniè 9,7 - 6,2 - 0,3 16,2
Miro Pinteriè 11,0 - 2,3 - - 13,3
Matej Podlipnik 9,7 - 4,1 - 0,3 14,1
Miha Resman 23,2 - 7,2 - 0,3 30,7
Mitja Selan 11,0 - 6,0 - - 17,0
Tibor Šimonka 9,7 - 3,0 - 0,3 13,0
Drago Štefe 11,1 - 2,2 - - 13,3
Stojan �ibert 9,8 - 3,9 - 0,3 14,0
Marko Hoèevar - - 0,6 - - 0,6

Delavci banke, zaposleni po individualni pogodbi: 1.339 24 - 36 - 1.399
Skupaj 2.192 75 51 48 23 2.389

V letu 2011 Fiksni Variabilni Povraèila Zavarovalne Druga Skupaj
prejemki prejemki stroškov premije plaèila

Èlani uprave:
Gorazd Trèek 270 192 - 4 6 472
Sreèko Korber 215 123 - 4 6 348
Tilen Zugwitz 215 61 - 4 5 285

Èlani nadzornega sveta:
Franc Balanè 25,4 - 6,3 - 0,2 31,9
Mojca Globoènik 20,3 - 3,3 - - 23,6
Zlatko Kavèiè 20,3 - 5,1 - - 25,4
Miro Pinteriè 20,3 - 3,9 - - 24,2
Miha Resman 20,3 - 3,3 - - 23,6
Mitja Selan 20,3 - 6,4 - - 26,7
Drago Štefe 20,3 - 4,5 - - 24,8
Marko Hoèevar - - 1,1 - - 1,1

Delavci banke, zaposleni po individualni pogodbi: 1.297 112 - 32 - 1.441
Skupaj 2.144 488 34 44 17 2.727

Banka je v februarju 2013 prodala celo-

ten dele� v dru�bi Iskratel, d. o. o., Kranj,

in izkazala za 5.244 tisoè evrov kapital-

skega dobièka.V marcu 2013 je prodala

tudi celoten dele� v dru�bi Gorenjski

glas, d. o. o., Kranj, in izkazala za 246 ti-

soè evrov kapitalskega dobièka.

Drugih pomembnejših dogodkov po

datumu izkaza finanènega polo�aja ni

bilo.

Spremembe v postavkah lastniškega

kapitala v letu 2012 se nanašajo na:

a) pokrivanje èiste izgube leta 2012 v

višini 62.225 iz zadr�anega dobièka

in drugih rezerv iz dobièka;

b) poveèanje lastnih dele�ev za 7.069

tisoè evrov iz naslova raèunovodske

obravnave lastnih delnic v povezavi s

prodajno opcijsko pogodbo;

c) poveèanje prese�ka iz prevredno-

tenja v zvezi s finanènimi sredstvi za

21.454 tisoè evrov.
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Po Zakonu o gospodarskih dru�bah je

bilanèni dobièek oziroma izguba vsota

prenesenega dobièka oziroma izgube

in èistega dobièka, zmanjšanega za

dodatno oblikovanje rezerv iz dobièka

oziroma èiste izgube.

Èista izguba leta 2012 v višini 62.225,28

tisoè evrov je bila v celoti pokrita iz

zadr�anega dobièka v znesku 1.463,55

tisoè evrov in iz drugih rezerv iz dobièka

v znesku 60.761,73 tisoè evrov.

a) Zadr�ani dobièek 1.464

b) Èista izguba leta 2012 (62.225)

c) Pokrivanje èiste izgube leta 2012 iz drugih rezerv 60.761

d) Bilanèni dobièek leta 2012 (a + b + c) -

Na dan 31.12.2012

Na dan 31.12.2011

Uvršèeni na borzo

Ljubljanska borza Druge borze Neuvršèeni na borzo Skupaj

Skupaj 341.287 186.540 10.075 537.903

Lastniški vrednostni papirji, namenjeni trgovanju 16.485 - - 16.485

Dol�niški vrednostni papirji, namenjeni trgovanju 19.451 240 - 19.691

Dol�niški vrednostni papirji, pripoznani po
pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida - 61.436 - 61.436

Lastniški vrednostni papirji, izkazani po
pošteni vrednosti, razpolo�ljivi za prodajo 25.203 - 8.982 44.186

Lastniški vrednostni papirji, izkazani po
nabavni vrednosti, razpolo�ljivi za prodajo - - 1.093 1.093

Dol�niški vrednostni papirji, razpolo�ljivi za prodajo 270.148 124.864 - 395.012

Ljubljanska borza Druge borze

Lastniški vrednostni papirji, namenjeni trgovanju 23.777 - - 23.777

Dol�niški vrednostni papirji, namenjeni trgovanju 28.726 218 - 28.944

Dol�niški vrednostni papirji, pripoznani po
pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida - 55.032 - 55.032

Lastniški vrednostni papirji, izkazani po
pošteni vrednosti, razpolo�ljivi za prodajo 52.466 - 8.888 61.354

Lastniški vrednostni papirji, izkazani po
nabavni vrednosti, razpolo�ljivi za prodajo - - 1.073 1.073

Dol�niški vrednostni papirji, razpolo�ljivi za prodajo 288.859 150.299 - 439.158

Uvršèeni na borzo

Skupaj 393.828 205.549 9.961 609.338

Neuvršèeni na borzo Skupaj

2012 2011

Sredstva

20 -

Obveznosti

20 -

Denarna sredstva strank:

- na poravnalnem raèunu za sredstva strank 20 -

Obveznosti poravnalnega oz. transakcijskih raèunov za sredstva strank:

- do KDD oz. obraèunskega raèuna banke za kupljene finanène instrumente 20 -
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