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Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja

zneski v tisoč EUR Banka Skupina

2014 2013 2012 2014 2013 2012

Izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 

Bilančna vsota 1.440.472 1.560.886 1.790.040 1.440.967 1.560.886 1.790.040

Skupni znesek vlog in kreditov  

nebančnega sektorja: 1.059.966 1.065.853 1.151.138 1.059.959 1.065.853 1.151.138

- pravnih in drugih oseb 289.565 328.529 384.987 289.558 328.529 384.987

- prebivalstva 770.402 737.323 766.151 770.402 737.323 766.151

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju: 810.910 959.578 1.153.856 793.674 959.578 1.153.856

- pravnim in drugim osebam 686.385 836.772 1.033.119 669.149 836.772 1.033.119

- prebivalstvu 124.525 122.806 120.737 124.525 122.806 120.737

Celotni kapital 186.514 165.712 289.187 186.905 165.712 289.187

Oslabitve finančnih sredstev in rezervacije 208.221 273.017 236.969 208.221 273.017 236.969

Obseg zunajbilančnega poslovanja 138.567 143.110 173.780 138.567 143.110 173.780

Izkaz poslovnega izida:

Čiste obresti 34.964 35.311 42.035 34.340 35.311 42.035

Čisti neobrestni prihodki 23.732 5.830 9.439 24.971 5.830 9.439

Stroški dela, splošni in administrativni stroški 23.454 24.345 24.978 23.957 24.345 24.978

Amortizacija 2.159 2.406 2.207 2.580 2.406 2.207

Oslabitve in rezervacije 30.481 125.906 96.078 29.053 125.906 96.078

Poslovni izid pred obdavčitvijo 2.602 (111.518) (71.789) 3.290 (111.518) (71.789)

Davek iz dohodka pravnih oseb 555 4.082 (9.564) 687 4.082 (9.564)

Izkaz vseobsegajočega donosa:

Drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo 20.135 (9.142) 26.398 20.135 (9.142) 26.398

Davek iz dohodka pravnih oseb  

iz drugega vseobsegajočega donosa (1.380) 1.556 (4.944) (1.380) 1.556 (4.944)

Število zaposlenih na dan 31. 12. 387 401 408 391 401 408
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zneski v tisoč EUR Banka Skupina

2014 2013 2012 2014 2013 2012

Delnice:

Število delničarjev 477 481 482 477 481 482

Število vseh delnic 331.416 331.416 331.416 331.416 331.416 331.416

Nominalna vrednost delnice oziroma 

pripadajoči znesek kosovne delnice v 

osnovnem kapitalu (v EUR) 42 42 42 42 42 42

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)1 623 554 967 625 554 967

Izbor kazalnikov (v %):

Kapital:

- Količnik kapitalske ustreznosti 16,64 13,42 14,07 16,64 13,42 14,07

Kvaliteta sredstev in prevzetih obveznosti:

- Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po  

  odplačni  vrednosti in rezervacije za  

  prevzete obveznosti / razvrščene aktivne  

  bilančne in zunajbilančne postavke 13,10 17,95 11,21 13,26 17,95 11,21

Profitabilnost:

- Obrestna marža 2,34 2,09 2,23 2,30 2,09 2,23

- Marža finančnega posredništva 3,92 2,43 2,73 3,96 2,43 2,73

- Donos na sredstva pred obdavčitvijo 0,17 (6,59) (3,81) 0,22 (6,59) (3,81)

- Donos na sredstva po obdavčitvi 0,14 (6,83) (3,30) 0,17 (6,83) (3,30)

- Donos na kapital pred obdavčitvijo 1,41 (41,40) (21,26) 1,78 (41,40) (21,26)

- Donos na kapital pred obdavčitvijo  

  (pred oslabitvami) 16,13 4,81 6,63 15,76 4,81 6,63

- Donos na kapital po obdavčitvi 1,11 (42,92) (18,43) 1,41 (42,92) (18,43)

Stroški poslovanja:

- Operativni stroški / povprečna aktiva 1,71 1,58 1,44 1,77 1,58 1,44

- Operativni stroški / prihodki 43,64 65,03 52,81 44,75 65,03 52,81

Likvidnost:

- Povprečna likvidna sredstva / povprečne  

  kratkoročne vloge nebančnega sektorja 57,09 50,89 51,35 57,09 50,89 51,35

- Povprečna likvidna sredstva /  

  povprečna aktiva 30,57 25,09 23,48 30,56 25,09 23,48

  1 Lastne 
delnice  
v izračunu 
knjigovodske 
vrednosti 
delnice niso 
upoštevane.
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Poslovno leto 2014 je bilo za Gorenjsko banko 

prelomno. Po dveh letih izgube smo leto ponovno 

zaključili s pozitivnim poslovnim rezultatom pred 

obdavčitvijo v višini 2,6 milijona evrov, kar ob visoki 

kapitalski ustreznosti in visokem nivoju likvidnosti 

predstavlja dobro osnovo za uresničevanje nove 

petletne strategije banke.

Izvedli smo niz notranjih ukrepov, s katerimi smo 

povečali absorpcijsko sposobnost in kapitalsko 

moč ter izboljšali kakovost aktive in profil tveganja. 

Optimizirali smo poslovanje, znižali stroške, aktivno 

razreševali slabe terjatve, tekoče oblikovali slabitve 

in jih ob uspešnem poplačilu terjatev tudi odpravlja-

li. Učinkoviti smo bili tudi pri odprodaji nekaterih fi-

nančnih naložb ter neuporabljenih nepremičnin.

Skladno z naložbeno politiko smo zmanjševali kon-

centracijo kreditnega portfelja, zaradi česar je bil 

obseg kreditiranja pravnih oseb nižji kot leto prej, 

nadaljeval pa se je trend rasti pri kreditiranju prebi-

valstva. Ohranili smo tudi stabilno depozitno bazo, 

visok tržni delež na segmentu vlog prebivalstva ter 

nadpovprečen delež vlog v strukturi financiranja, 

kar med drugim odraža visoko zaupanje varčeval-

cev v stabilnost banke.

Z uspešnim poslovanjem in izvedenimi notranjimi 

ukrepi smo zmanjšali kapitalske zahteve in pove-

čali kapital. Dosegli smo 16,64-odstotno kapitalsko 

ustreznost, kar je za 3,2 odstotne točke več kot ko-

nec leta 2013. 

V letu 2014 smo tako bistveno znižali potencialni 

kapitalski primanjkljaj, ocenjen po obremenitvenih 

testih konec leta 2013. Na podlagi novih obreme-

nitvenih testov, ki so temeljili na podatkih o poslo-

vanju v letu 2013, je Banka Slovenije v začetku le-

ta 2015 ocenila, da bi z izhodiščem na dan 31. 12. 

2013 Gorenjska banka v obdobju 2014–2016 lahko 

izkazala za 58 milijonov evrov potencialnega pri-

manjkljaja notranjega kapitala, če bi se uresničile 

okoliščine iz stresnega scenarija. Banki je naložila, 

da izvede ukrepe za odpravo primanjkljaja najka-

sneje do 31. decembra 2015. Ne glede na to, lahko 

utemeljeno trdimo, da ni nikakršne osnove, da bi 

potrebovali državno ali jamstveno pomoč,  saj smo 

podobno kot na začetku leta 2014 pripravili podro-

ben načrt aktivnosti za izvajanje ustreznih ukrepov, 

2 Po 
predčasnem 

prenehanju 
mandata 

predsednika 
uprave Gorazda 

Trčka zaradi 
odhoda v pokoj, 

je do 30. aprila 
2014 funkcijo 

nadomestnega 
predsednika 

uprave 
opravljal Andrej 

Andoljšek.  
V obdobju od  

5. maja do  
20. junija 2014 

je funkcijo 
predsednice 

uprave 
opravljala 

Mojca Osolnik 
Videmšek, 

od 20. junija 
2014 dalje 

pa  funkcijo 
predsednika 

uprave opravlja  
Andrej 

Andoljšek.

ki bodo prispevali k nadaljnjemu zmanjševanju oz. 

končni odpravi ocenjenega potencialnega kapital-

skega primanjkljaja.

Skladno z razvojno strategijo 2015–2019 ostajamo 

aktivni pri iskanju strateškega investitorja, ki nas bo 

podprl pri razvoju iz regijske v kapitalsko trdno vse-

slovensko univerzalno banko. Skladno s programom 

ukrepov za krepitev notranjega kapitala bomo še 

naprej zmanjševali porabo kapitala, spodbujali ak-

tivnosti za doseganje višjih prihodkov in racionali-

zirali poslovanje ter s tem povečevali absorpcijsko 

sposobnost banke. Enako pomembne kot doslej 

ostajajo tudi aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti 

notranjih procesov, ki bodo prispevali k racionalne-

mu in učinkovitemu upravljanju s tveganji. 

Zahvaljujem se delničarjem in nadzornemu svetu 

za podporo pri uresničevanju poslovnih ciljev, stran-

kam in poslovnim partnerjem za zaupanje in sode-

lovanje ter vsem sodelavcem in sodelavkam, ki so z 

zavzetostjo, ter  konstruktivnim in pozitivnim odno-

som prispevali k poslovnim rezultatom.   

Andrej Andoljšek

predsednik uprave

Poročilo predsednika uprave2 Gorenjske banke, d. d., Kranj
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Sestava nadzornega sveta v letu 2014

Nadzorni svet Gorenjske banke, d. d., Kranj je ko-

nec leta 2014 deloval v sedemčlanski sestavi, in si-

cer: Mojca Globočnik, predsednica, Tibor Šimonka, 

namest nik predsednice in člani Primož Karpe, Miran 

Kalčič, Matej Podlipnik, Gregor Rovanšek in David 

Benedek. 

Sestava nadzornega sveta se je med letom 2014 

spreminjala. Dne 24. januarja 2014 je zaradi imeno-

vanja Andreja Andoljška za nadomestnega pred-

sednika uprave funkcijo predsednice nadzornega 

sveta prevzela Mojca Globočnik. Dne 16. decembra 

2014 je bil na 27. skupščini Gorenjske banke d.d., 

Kranj za člana Nadzornega sveta imenovan David 

Benedek.

Za opravljanje posebnih nalog so imenovane revi-

zijska komisija, komisija za spremljanje tveganj in 

upravljanje z bilanco ter komisija za prejemke in 

kadrovske ter organizacijske zadeve, ki so v skladu 

s svojimi pristojnostmi pripravljale tudi strokovne 

podlage in predloge sklepov za nadzorni svet.

Revizijsko komisijo so konec leta 2014 sestavljali: 

Gregor Rovanšek, predsednik ter člani Primož Kar-

pe, Milan Marinič in Mitja Selan. 

Komisijo za prejemke in kadrovske ter organizacij-

ske zadeve so konec leta 2014 sestavljali: Mojca 

Globočnik, predsednica ter člana Matej Podlipnik in 

Miran Kalčič. 

Komisijo za spremljanje tveganj in upravljanje z bi-

lanco so konec leta 2014 sestavljali: Mojca Globoč-

nik, predsednica ter člani Tibor Šimonka, Matej Pod-

lipnik, Milan Marinič in Dino Bolčina.

Pregled aktivnosti nadzornega sveta v 
letu 2014

Banka je v letu 2014 začela s programom temelji-

tega poslovnega, organizacijskega, procesnega, ka-

drovskega in razvojnega prestrukturiranja, ki ji bo 

na dolgi rok zagotovil varno in stabilno poslovanje, 

med uporabniki pa status vseslovenske banke, ki 

je prepoznavna po kakovostnem klasičnem ban-

čnem servisu, hitri odzivnosti, praktičnih rešitvah ter 

inovativnem kombiniranju standardnih produktov 

na način, da ti ustrezajo potrebam uporabnikov.

Nadzorni svet se je v letu 2014 sestal na dvanajstih 

rednih sejah ter izvedel deset korespondenčnih sej. 

Spremljal in nadziral je poslovanje banke ter delo 

uprave banke, skladno s pooblastili, pristojnostmi in 

dolžnostmi, opredeljenimi v Zakonu o bančništvu,  v 

Sklepu Banke Slovenije o skrbnosti članov uprave in 

članov nadzornega sveta bank in hranilnic, v Zakonu 

o gospodarskih družbah in v statutu banke. 

Povečana intenzivnost sej nadzornega sveta v letu 

2014 je bila v pomembnem delu usmerjena:

• na imenovanje uprave banke, ki so jo od 20. juni-

ja 2014 dalje sestavljali trije člani s pridobljenim 

dovoljenjem za opravljanje funkcije, na analizo 

ključnih delovnih mest ter na oceno primernosti 

ključnih kadrov;

• na spremljavo prenove upravljanja s tveganji;

• na spremljavo upravljanja s slabimi terjatvami;

• na analizo in razreševanje ugotovitev iz Poročila 

AQR;

• na spremljavo izvrševanja ukrepov iz Načrta dejav-

nosti za odpravo potencialnega primanjkljaja no-

tranjega kapitala, ki je bil z drugo Odredbo Banke 

Slovenije opredeljen v višini 201 milijona evrov. 

Upra va banke je z realizacijo notranjih ukrepov v 

višini 92,2 milijona evrov presegla z odredbo nalo-

žene učinke na področju racionalizacije poslovanja 

z obstoječim kapitalom, na področju povečanja 

absorbcijske sposobnosti banke in na področju 

poslovanja z vrednostmi papirji. Na področju prido-

bivanja potencialnega investitorja je vstopila v fazo 

izvajanja skrbnih pregledov. Banka Slovenije je v 

začetku leta 2015 na podlagi rezultatov obreme-

nitvenih testov za obdobje 2014–2016 ugotovila, 

da banka v primeru neugodnega scenarija izka-

zuje potencialni primanjkljaj notranjega kapitala v 

višini 58 milijonov evrov in naložila banki, da izvede 

ukrepe za njegovo odpravo najkasneje do 31. de-

cembra 2015. Banka je že pripravila načrt nadalj-

njih aktivnosti;

• na spremljavo izvrševanja ukrepov iz Načrta do-

datnih ukrepov za uresničevanje pravil o upra-

vljanju s tveganji. Banka je že prejela Odločbo 

Banke Slovenije o ugotovitvi, da so dodatni ukrepi 

za uresničevanje pravil z rokom izvedbe do kon-

ca leta 2014 izvršeni. Odprta ostaja zahteva za 

Poročilo nadzornega sveta Gorenjske banke, d. d., Kranj
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zaščito interesov in povrnitev ugleda banke, kjer 

so bile na osnovi Načrta nadaljevanja postopkov 

izvedene naslednje aktivnosti: pripravljena so bila 

poročila službe notranjega revidiranja in mnenja 

službe pravnih poslov, po konkurenčnem izbir-

nem postopku so bile izbrane družba za izvedbo 

forenzičnega pregleda in odvetniški pisarni za po-

dajo pravne ekspertne ocene glede morebitnega 

nadaljevanja pravnih postopkov zoper odgovorne 

osebe. Izdelana je bila osnovna presoja sistema 

odobravanja kreditov ter pregledana ključna do-

kumentacija izbranih poslov. Podlage za sprejem 

odločitev bodo pripravljene v prvi polovici leta 

2015. 

Nadzorni svet je na osnovi rednih trimesečnih po-

ročil spremljal delovanje službe notranjega revidi-

ranja. Sprejel je poročilo o notranjem revidiranju za 

leto 2014 in ugotovil, da je služba delovala neodvi-

sno, skladno s sprejetim programom dela ter pravili 

delovanja notranje revizije. 

V letu 2014 je nadzorni svet obravnaval in sprejel še:

• gradiva za 26. skupščino banke ter v tem okviru 

preveril, potrdil in sprejel revidirano letno poročilo 

banke za leto 2013, sprejel poročilo pooblaščene-

ga revizorja za poslovno leto 2013 in z njim sogla-

šal ter sprejel poročilo o notranjem revidiranju za 

leto 2013,

• odločitve o spremembah v upravi banke,

• informacije o programu in poteku izvedbe ukre-

pov za doseganje načrta poslovanja banke za le-

to 2014,

• poročila o delu službe notranjega revidiranja;

• poročila o upravljanju tveganj in izterjavi,

• poročila službe skladnosti poslovanja;

• poročila o spremembah velike izpostavljenosti, 

izpostavljenosti do povezanih oseb ter izposta-

vljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko,

• poročila komisij nadzornega sveta.

V letu 2014 je nadzorni soglašal:

• z Načrtom poslovanja banke za leto 2014 ter z 

načrtom dejavnosti za odpravo potencialnega 

primanjkljaja notranjega kapitala,

• s Strategijo izboljšanja učinkovitosti upravljanja s 

tveganimi terjatvami ter Politiko upravljanja s tve-

ganimi terjatvami, 

• s Pravilnikom o strategiji upravljanja tveganj in 

procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapi-

tala v banki (ICAAP),

• z imenovanjem direktorice službe notranjega re-

vidiranja,

• s spremembami Pravilnika o delu službe notranje-

ga revidiranja,

• z okvirnim letnim programom dela službe notra-

njega revidiranja za leto 2015,

• s povečanjem velikih izpostavljenosti in izposta-

vljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko,

• s spremembami Politike strokovnih in etičnih 

standardov ter ocenjevanja primernosti članov 

uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih 

funkcij v  banki,

• z odobritvami poslovnih razmerij, ki pomenijo po-

memben poslovni stik, 

• s finančnim načrtom poslovanja banke za leto 

2015,

• ni izdal soglasja k sklenitvi enega pravnega posla.

V letu 2014 je bil nadzorni svet seznanjen:

• s poročili o poslovanju in ocenah poslovanja ban-

ke,

• s poročili o stanju in upravljanju s tveganimi ter-

jatvami,

• s poročilom o implementaciji ukrepov za izboljša-

nje upravljanja s tveganimi terjatvami,

• z osnutkom poročila družbe Pricewaterhouse-

Coopers Svetovanje, d.o.o. v zvezi s forenzičnim 

pregledom banke,

• s poročilom družbe KPMG Svetovanje d.o.o., o 

pregledu odobravanja, spremljanja in izterjave iz-

branih kreditov,

• z informacijami o poteku iskanja strateškega par-

tnerja,

• z ugotovitvami analize ključnih delovnih mest,

• z informacijo o oceni primernosti nekaterih ključ-

nih funkcij.

Poslovanje Gorenjske banke v letu 
2014

Banka je poslovno leto 2014 zaključila s čistim do-

bičkom v višini 2 milijona evrov, kar je po dveh letih 

negativnega poslovnega rezultata nedvomno šteti 

kot uspeh. 



Gorenjska banka, d.d., Kranj  
in Skupina Gorenjske banke Kranj

Letno poročilo 2014
Poslovno poročilo

11

Bilančna vsota banke se je zmanjšala za 7,7 odstot-

ka, na kar je na aktivni strani najbolj vplivalo zmanj-

šanje obsega kreditov pravnim osebam zaradi 

odplačil, ki niso bila nadomeščena z novimi odobri-

tvami. Poleg tega je bilo v letu 2014 oblikovanih za 

30,5 milijona evrov oslabitev in rezervacij, od tega 

27,4 milijona evrov oslabitev kreditnega portfelja. 

Kumulativni znesek oslabitev finančnih sredstev in 

rezervacij je konec leta 2014 znašal 208,2 milijona 

evrov. Med njimi se je 181,9 milijona evrov oslabitev 

nanašalo na kreditni portfelj, katerega pokritost z 

rezervacijami in oslabitvami je bila 13,10-odstotna.

Pozitivni poslovni izid ter znižanje kapitalskih zahtev 

zaradi uspešno izvedenih notranjih ukrepov sta po-

večala kapitalsko ustreznost banke, ki je konec leta 

2014 znašala 16,64 odstotka.

Banka ima v portfelju še vedno nezanemarljiv delež 

slabih posojil, njihovo razreševanje pa bo tudi v letu 

2015 predstavljalo pomemben del poslovnih aktiv-

nosti. Banka bo nadaljevala z izvajanjem ukrepov s 

ciljem povečevanja absorbcijske sposobnosti ter pri 

tem racionalno in učinkovito upravljala s tveganji.

Informacija o potrditvi in sprejemu 
letnega poročila 2014

Uprava banke je Letno poročilo 2014 predložila naj-

prej revizijski komisiji, ki je nanj dala pozitivno mne-

nje. V zakonskem roku je nadzornemu svetu pre-

dložila v preveritev revidirano Letno poročilo 2014 z 

revidiranimi računovodskimi izkazi banke in skupine 

in s poročili pooblaščenega revizorja, ki ju je pripravila 

revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana. 

Na podlagi izvedene revizije nekosolidiranih ra-

čunovodskih izkazov Gorenjske banke, d. d., Kranj 

(banke) in konsolidiranih računovodskih izkazov Go-

renjske banke, d. d., Kranj in njenih odvisnih družb 

(skupine) na dan 31. decembra 2014, ki vključujejo 

izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, 

izkaz vse obsegajočega donosa, izkaz sprememb 

lastniš ke ga kapitala in izkaz denarnih tokov ter pov-

zetka bistvenih računovodskih usmeritev in drugih 

pojasnje valnih opomb, je revizijska družba izdala 

mnenji (ločeno za nekonsolidirane in konsolidirane 

izkaze), da računovodski izkazi podajajo resničen in 

pošten prikaz finančnega položaja banke in skupine 

na dan 31. decembra 2014 ter poslovnega izida in 

denarnih tokov banke in skupine za tedaj končano 

leto v skladu z mednarodnimi standardi računovod-

skega poročanja, kot jih je sprejela EU. Poročili re-

vizijske druž be vključujeta tudi pozitivno mnenje o 

skladnosti navedb v poslovnem poročilu z revidira-

nimi računovodskimi izkazi.

Nadzorni svet meni, da sta uprava banke in nadzor-

ni svet izpolnila vse zakonske zahteve v poslovnem 

letu 2014. 

Na podlagi navedenega je nadzorni svet potrdil in 

sprejel Letno poročilo Gorenjske banke, d. d., Kranj 

in Skupine Gorenjske banke Kranj za leto 2014 ter 

sprejel poročili pooblaščenega revizorja za poslov-

no leto 2014 in z njima soglašal.

Mojca Globočnik

predsednica nadzornega sveta
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Organizacijska shema banke

Uprava banke

Predsednik uprave - Andrej Andoljšek

Član uprave - Hans Hermann Lotter 

Članica uprave - Mojca Osolnik Videmšek

Službe Področje trga Področje tveganj Področje podpore

Izvršni direktor:  

Miha Resman

Izvršni direktor:  

Marko Ninčević

Izvršni direktor:  

Irena Šest

Služba  

notranjega revidiranja

Sektor  

poslovanja s podjetji

Služba  

upravljanja tveganj

Sektor računovodstva 

In podpore poslovanju

Marija Hejja Katja Božič Robert Kristanc Irena Šest

Služba  

pravnih poslov

Sektor  

poslovanja z občani

Služba  

tveganih terjatev

Sektor informacijskih 

sistemov

Igor Colnar Igor Poljšak Marko Ninčević Jure Vehovec

Služba  

skladnosti poslovanja

Sektor  

zakladništva

Božo Jašovič Mladen  Jovandić

Sektor  

splošnih poslov

Služba marketinga in 

odnosov z javnostmi

Vesna Pungeršek Žalig Irena Čebulj

Od 4. marca 2015 dalje upravo Gorenjske banke,  

d. d., Kranj sestavljata dva člana –  članica uprave  

Mojca Osolnik Videmšek in predsednik uprave  

Andrej Andoljšek. Hans Hermann Lotter je z mesta 

člana uprave odstopil.  
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Gorenjska banka, d.d., Kranj

 Odvisne družbe

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

Mersteel nepremičnine, d.o.o., Naklo, 100 %

Upravljavska struktura banke

Organizacijska shema skupine

Skupščina delničarjev

Nadzorni svet Uprava

Mojca Globočnik 

Predsednica

Revizijska  

komisija

Andrej Andoljšek 

Predsednik uprave

Tibor Šimonka 

Namestnik predsednika

Komisija za spremljanje tveganj 

in  upravljanje z bilanco

Hans Hermann Lotter 

Član uprave

Primož Karpe  

Član

Komisija za prejemke in kadrovske  

ter organizacijske zadeve

Mojca Osolnik Videmšek 

Članica uprave

Miran Kalčič 

Član

Matej Podlipnik 

Član

Gregor Rovanšek

Član

David Benedek 

Član
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Poslovna mreža

Poslovalnica Sedež Telefon

Bleiweisova cesta Bleiweisova cesta 1, Kranj 04 208 40 00

Globus Koroška cesta 4, Kranj 04 208 45 00

Šenčur Kranjska cesta 4, Šenčur 04 208 45 07

Cerklje Trg Davorina Jenka 10, Cerklje 04 208 45 10

Primskovo Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj 04 208 45 16

Savski otok Stara cesta 25 b, Kranj 04 208 45 19

Jesenice Cesta maršala Tita 8, Jesenice 04 208 46 08

Plavž Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice 04 208 46 21

Kranjska Gora Borovška cesta 95, Kranjska Gora 04 208 46 26

Ljubljana – Center Dalmatinova ulica 4, Ljubljana 04 208 45 45

Ljubljana – Celovška Celovška cesta 268, Ljubljana 04 208 45 52

Kamnik Domžalska cesta 3, Kamnik 04 208 45 55

Radovljica Gorenjska cesta 16, Radovljica 04 208 46 51

Bled Cesta svobode 15, Bled 04 208 46 76

Bohinjska Bistrica Trg svobode 2b, Bohinjska Bistrica 04 208 46 83

Lesce – Rožna dolina Rožna dolina 51, Lesce 04 208 46 68

Škofja Loka Kapucinski trg 7, Škofja Loka 04 208 41 41

Gorenja vas Poljanska cesta 65a, Gorenja vas 04 208 41 70

Železniki Na Kresu 26, Železniki 04 208 41 63

Žiri Trg svobode 15, Žiri 04 208 41 65

Grenc Grenc 54, Škofja Loka 04 208 41 81

Tržič Trg svobode 1, Tržič 04 208 45 28

Bistrica pri Tržiču Ste Marie aux Mines 36, Tržič 04 208 45 36

Naslov e-pošte Spletni naslov

info@gbkr.si http://www.gbkr.si
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Gospodarsko in bančno okolje

Gospodarsko okolje

Po prvi oceni Statističnega urada Republike Slove-

nije se je bruto domači proizvod v letu 2014 povečal 

za 2,6 %. Izvoz blaga je bil v letu 2014 v primerjavi z 

letom 2013 večji za 6,9 %, uvoz pa za 0,5 %. Pokri-

tost uvoza z izvozom je bila 101,7-odstotna.

Vrednost industrijske proizvodnje je bila po zača-

snih podatkih Statističnega urada Republike Slove-

nije v letu 2014 glede na leto 2013 v povprečju višja 

za 1,6 %. Zvišala se je v predelovalnih dejavnostih 

(za 3,6 %), znižala pa v oskrbi z električno energijo, 

plinom in paro (za 13,8 %) in v rudarstvu (za 4,2 %).

Po zadnjih podatkih Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje je bilo konec decembra 2014 registri-

ranih 119.458 brezposelnih, kar je 3,7 % manj kot 

v decembru 2013. V letu 2014 je bilo na Zavodu v 

povprečju prijavljenih 120.109 brezposelnih oseb, 

kar je 0,2 % več kot v letu 2013. Na novo prijavljenih 

je bilo v letu 2014 102.556 brezposelnih oseb, kar je 

5,3 % manj kot leta 2013, iz evidence pa se je odjavi-

lo skupaj 107.113 brezposelnih oseb, od teh 73.950 

zaradi zaposlitve, kar je 13,7 % več kot v letu 2013. 

V letu 2014 so se cene življenjskih potrebščin pove-

čale za skromnih 0,2 % (2013: 0,7 %), tudi povprečna 

inflacija je bila 0,2-odstotna (v letu 2013: 1,8-odsto-

tna). Storitve so se v povprečju podražile za 2,8 %, 

blago pa se je za 1,0 % pocenilo.

Iz spodnje tabele so razvidni pomembnejši makro-

ekonomski kazalniki razvoja Slovenije v obdobju 

2012–2014.

2012 2013 2014

Bruto domači proizvod  
(BDP, v %) (2,6) (1,0) 2,6

Zasebna potrošnja (v %) (3,0) (3,9) (N) 0,7

Investicije v osnovna sredstva 
(v %) (8,9) 1,9 (N) 5,8

Izvoz proizvodov in storitev 
(v %) 0,3 2,6 (N) 5,2

Stopnja brezposelnosti 
(anketna, v %) 8,9 10,1 (N) 9,7

Stopnja inflacije  
(povprečje leta, v %) 2,6 1,8 0,2

Saldo tekočega računa  
(v % od BDP) 3,0 4,8 (N) 5,0

Ključna obrestna mera Evropske centralne banke 

se je v letu 2014 dvakrat zmanjšala in je konec leta 

znašala 0,05 % (2013: 0,25 %). Vrednost 6-mesečne-

ga EURIBOR-a se je v letu 2014 zmanjšala za 22,0 

bazične točke. Slovenski borzni indeks SBI TOP se je 

v letu 2014 povečal za 19,6 %.

Bonitetna hiša Fitch je v letu 2014 zvišala obete za 

Slovenijo z negativnih na stabilne, medtem ko boni-

tetna ocena od maja 2013 ostaja BBB+.

 

Bančno okolje 

Poslovanje bančnega sistema je bilo in še ostaja 

pod vplivom neugodnih gospodarskih razmer ter 

zaostrenih finančnih razmer na finančnih trgih. Raz-

mere na tujih, za slovensko gospodarstvo ključnih 

trgih, odsotnost razvojnih projektov in perspektiv, 

nizka ter nestabilna domača gospodarska rast ob 

prezadolženosti in odplačilni nesposobnosti velike-

ga dela slovenskega gospodarstva, so ob nizu dru-

gih negativnih vplivov še vedno stopnjevali pred-

vsem kreditna tveganja. 

Zaradi vse višjega deleža nedonosnih terjatev in 

krčenja posojilne aktivnosti se je povečalo tudi do-

hodkovno tveganje v bankah, kar se je pokazalo v 

vztrajnem zniževanju neto obrestnih in neobrestnih 

prihodkov ter v povečanju oslabitev in rezervacij. 

Kreditno tveganje se je po opravljenih pregledih 

kakovosti portfeljev bank in prenosih nedonosnih 

terjatev dveh največjih bank na DUTB znižalo. Kljub 

temu, da kreditno tveganje ostaja skoncentrirano 

na sektor podjetij, še naprej obstaja tveganje po-

novnega poslabšanja kakovosti bančnih naložb, če 

ne bo opaznejšega okrevanja gospodarstva.

Bilančna vsota vseh bank v Sloveniji se je po zadnjih 

razpoložljivih podatkih v letu 2014 zmanjšala za 3,9 

%, v Gorenjski banki pa za 7,7 %; tržni delež Gorenj-

ske banke po bilančni vsoti se je zmanjšal za 0,15 

odstotne točke na 3,72 %. Banke so skupaj izkazale 

75,2 milijona evrov izgube pred obdavčitvijo. 

 (N) – napoved

Vir: Zimska 
napoved 

gospodarskih 
gibanj 2014, 

december  
2014, Urad  
Republike 
Slovenije 

za makro-
ekonomske 

analize  
in razvoj;  

Statistični  
urad  

Republike 
Slovenije.
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Predstavitev skupine Gorenjske banke

Sestava skupine

Skupina Gorenjske banke (v nadaljevanju: skupina) 

poleg Gorenjske banke, d. d., Kranj, vključuje dve od-

visni družbi: Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj in Mersteel 

nepremičnine, d. o. o., Naklo (2013: odvisno družbo 

Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj in pridruženo družbo 

Skupna pokojninska družba, d. d., Ljubljana). Ban-

ka je odvisno družbo Mersteel nepremičnine, d. o. 

o., Naklo, pridobila v novembru 2014 s konverzijo 

terjatev v kapital. V decembru 2014 je naložbo v 

pridruženo družbo Skupna pokojninska družba, d. 

d., Ljubljana prerazvrstila med nekratkoročna sred-

stva, namenjena prodaji. Naložbo je januarja 2015 

odsvojila (pojasnilo 6.5. v računovodskem delu le-

tnega poročila).

V letu 2013 so družbe posamično in skupaj ustreza-

le sodilom nepomembnosti, zato banka teh družb 

ni konsolidirala oziroma ni izdelala konsolidiranih ra-

čunovodskih izkazov. Naložbe v kapital pridruženih 

družb so bile v računovodskih izkazih obračunane 

po kapitalski metodi.

V letu 2014 pa je banka v postopku prestrukturira-

nja terjatev pridobila še eno odvisno družbo. Druž-

be niso več ustrezale sodilom nepomembnosti, za-

to je banka odvisne družbe konsolidirala in izdelala 

konsolidirane računovodske izkaze.

V tabeli spodaj so prikazani podatki o deležih Go-

renjske banke, d. d., Kranj, v kapitalu odvisnih družb 

in o nominalnih zneskih teh deležev na dan 31. 12. 

2014.

Naziv  

in sedež  

družbe

Delež  

v kapitalu  

(v %)

Nominalna 

vrednost deleža 

(v tisoč EUR)

Imobilia-GBK,  

d. o. o., Kranj 100 1.599

Mersteel 

nepremičnine,  

d. o. o., Naklo 100 257

 

 

Opomba: 
Nominalna 

vrednost 
poslovnega 

deleža je 
številčni  

znesek, ki 
je zapisan v 
poslovnem 
registru pri 
poslovnem 

deležu 
družbenika.

Predstavitev banke 

Gorenjska banka, d. d., Kranj (v nadaljevanju: banka), 

je samostojna delniška družba s sedežem v Kranju, 

Bleiweisova cesta 1. 

Časovne korenine banke segajo v 19. stoletje, ko 

so se na Gorenjskem oblikovali prvi zametki orga-

niziranega bančništva. Dne 25. marca 1955 je bila 

v Kranju ustanovljena prva komunalna banka na 

Go renjskem, sledile so ji še v Škofji Loki ter nasled-

nje leto v Radov ljici, Tržiču in na Bledu. Sčasoma je 

nastala skupna banka, ki se je leta 1972 vključila v 

sistem Ljubljanske banke, najprej kot podružnica, 

od 27. decembra 1989 pa kot delniška družba v sis-

temu kapitalsko povezanih sestrskih bank Ljubljan-

ske banke. 

V letu 1994 se je začel 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 končan v 

juniju 1996, ko je banka te delnice umaknila. 

Banka ima dovoljenje za opravljanje bančnih sto-

ritev po 7. členu Zakona o bančništvu (Uradni list 

RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 

popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 

105/12, 56/13, 63/13-ZS-K in 96/13; v nadaljevanju: 

ZBan-1). Bančne storitve so sprejemanje depozitov 

od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun. 

Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno pri-

znanih in dodatnih finančnih storitev. 
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Banka lahko opravlja naslednje vzajemno priznane 

finančne storitve po 10. členu ZBan-1: 

1. sprejemanje depozitov;

2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi: potrošniške 

kredite, hipotekarne kredite, odkup terjatev z 

regresom ali brez njega (faktoring), financiranje 

komercialnih poslov, vključno z izvoznim finan-

ciranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez 

regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zava-

rovanih s finančnim instrumentom (forfeiting); 

3. plačilne storitve; 

4. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instru-

mentov (na primer potovalnih čekov in bančnih 

menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena 

v storitev iz prejšnje, 3. točke; 

5. izdajanje garancij in drugih jamstev; 

6. trgovanje za svoj račun ali za račun strank: z 

instrumenti denarnega trga, s tujimi plačilnimi 

sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, s stan-

dardiziranimi terminskimi pogodbami in opci-

jami, z valutnimi in obrestnimi finančnimi instru-

menti, s prenosljivimi vrednostnimi papirji; 

7. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in 

storitve, povezane s tem; 

8. svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in 

nakupom podjetij; 

9. upravljanje z naložbami in svetovanje v zvezi s 

tem; 

10. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve 

povezane s hrambo; 

11. oddajanje sefov; 

12. investicijske storitve in posli ter pomožne inves-

ticijske storitve iz prvega odstavka 10. člena Za-

kona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI).

Banka lahko opravlja tudi dodatne finančne storitve 

po 11. členu ZBan-1, in sicer posredovanje pri pro-

daji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavaro-

valništvo.

Banka je v obdobju, za katerega je izdelano poslov-

no poročilo, opravljala bančne storitve in dodatne 

finanč ne storitve, za katere ima dovoljenje Banke 

Slovenije. 

Čeprav ima banka ponudbo za odkup terjatev (fak-

toring), so se te storitve v letih 2013 in 2014 opra-

vljale v zelo omejenem obsegu. Glavnino poslov so 

predstavljali raznovrstni krediti in bančne garancije. 

V sklopu storitev trgovanja za svoj račun ali za račun 

strank banka v letih 2013 in 2014 ni opravljala trgo-

vanja s standardiziranimi terminskimi pogodbami in 

opcijami.

V letih 2013 in 2014 stranke niso povpraševale po 

sodelovanju pri izdaji vrednostnih papirjev in po sto-

ritvah, povezanih s tem. Prav tako ni bilo povpraše-

vanja po svetovanju in storitvah v zvezi z združitva-

mi in nakupom podjetij.

Banka v letih 2013 in 2014 ni opravljala storitev 

upravljanja z naložbami in storitev svetovanja v zve-

zi s tem.

V sklopu investicijskih storitev in poslov je banka v 

letih 2013 in 2014 opravljala storitve le iz 2. in 3. toč-

ke prvega odstavka 8. člena ZTFI: izvrševanje naro-

čil za stranke in poslovanje za svoj račun.

V sklopu pomožnih investicijskih storitev je banka 

v letih 2013 in 2014 opravljala le storitve iz 1. toč-

ke prvega odstavka 10. člena ZTFI: storitve vode-

nja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev 

strank.

Banka je v oktobru 2014 prenehala z izvrševanjem 

naročil za stranke in z vodenjem računov nemateri-

aliziranih vrednostnih papirjev za stranke.
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Predstavitev odvisnih družb

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

Gorenjska banka, d. d., Kranj je 100-odstotni lastnik 

odvisne družbe Imobilia-GBK, promet z nepremični-

nami in hipotekarnimi posli, d. o. o., Kranj, s sede-

žem v Kranju, Bleiweisova cesta 1. Družba je bila od 

ustanovitve naprej v mirovanju, februarja 2012 pa je 

akti vira la poslovanje. Dodeljene so ji bile naslednje 

dejavnosti:

• upravljanje portfelja nepremičnin ter izpeljava 

tržnih postopkov za posredovanje nepremičnin 

ustanoviteljice,

• upravljanje portfelja premičnin (predvsem opre-

me in strojev),

• upravljanje portfelja vrednostnih papirjev in dele-

žev v podjetjih.

Družba v letu 2013 še ni izvajala navedenih poslov, 

zato je bil vpliv njenega poslovanja na izkaze banke 

nematerialen. V letu 2014 je aktivneje začela s po-

slovanjem, predvsem z upravljanjem portfelja nepre-

mičnin. Poleg izvajanja storitev upravljanja premože-

nja opravlja oz. bo opravljala tudi druge storitve, ki 

so opredeljene v pogodbi o poslovnem sodelovanju:  

• izvajanje svetovanja oz. presoje v primeru nepre-

mičninskih projektov, za katerih financiranje se 

banka šele odloča,  

• opravljanje storitev koordinacije zunanjih izvajal-

cev (npr. projektanti, arhitekti, nadzorniki gradnje) 

ter storitve supernadzora pri nepremičninskih 

projektih,

• pripravljanje investicijskih elaboratov, načrtov ce-

lovitega upravljanja nepremičnin, 

• svetovanje banki v postopkih javnih dražb,

• sodelovanje z banko pri izvajanju storitev »fakto-

ringa«.

Družba nima redno zaposlenih s specializiranimi 

znanji in kompetencami za promet z nepremič-

ninami in hipotekarnimi posli s področja razvoja 

nepremičninskih projektov, priprave projektne do-

kumentacije, aktivnega trženja nepremičnin,  izva-

janja supernadzora pri nepremičninskih projektih, 

priprave zahtevnejših internih cenitev in svetovanja 

glede metodologije množičnega prevrednotovanja 

nepremičnin. Za opravljanje teh in podobnih storitev 

družba najema zunanje izvajalce. 

Mersteel nepremičnine, d. o. o., Naklo

Gorenjska banka, d. d., Kranj je 100-odstotni lastnik 

odvisne družbe Mersteel nepremičnine, d. o. o., Na-

klo, s sedežem v Naklem, Cesta na Okroglo 7. 

Družba Mersteel nepremičnine, d. o. o., Naklo je bila 

ustanovljena kot rezultat potrjene ponovne prosilne 

poravnave nad družbo Mersteel, d. o. o., Naklo, ki je 

v načrtu finančnega prestrukturiranja (NFP) pred-

videvala kot enega od ukrepov izčlenitev zdravega 

jedra z ustanovitvijo dveh novih družb. Sestavni del 

NFP je tudi izčlenitveni načrt, iz katerega je razvi-

dno, da se na novoustanovljeno družbo Mersteel 

nepremičnine, d. o. o., Naklo prenašajo nepremični-

ne. Nepremičnine družba oddaja v najem, kar je tudi 

njena edina dejavnost.

NFP je nadalje tudi že predvideval stečaj predho-

dnega Mersteela, kar se je 10. 12. 2014 tudi zgodilo. 

Presečni datum je bil 31. 12. 2013, kar pomeni, da 

nova družba Mersteel nepremičnine posluje že od 

1. 1. 2014, kljub dejstvu, da je bila vpisana v sodni 

register 8. 12. 2014.
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Poslovne usmeritve banke in odvisnih družb

Gorenjska banka z univerzalnim in kakovostnim 

bančnim servisom strankam povečuje možnosti za 

uresničitev njihovih načrtov, ciljev in želja.

Temeljni cilj banke je maksimirati vzajemne koristi 

za stranke, zaposlene in delničarje banke. Uresni-

čevali ga bomo z učinkovitimi zaposlenimi, ki bodo 

sposobni razvijati partnerske odnose s strankami, 

zadovoljevati njihova pričakovanja in potrebe ter 

povečevati njihovo zvestobo.

Vizija Gorenjske banke je ostati stabilna, zanesljiva 

in zaupanja vredna finančna institucija, ki bo svojim 

strankam nudila najkakovostnejše storitve po kon-

kurenčnih cenah. S prilagodljivimi rešitvami, kako-

vostnimi storitvami ter individualnim pristopom bo 

ohranila mesto srednje velike slovenske univerzalne 

banke, ki jo odlikujejo suvereni in zaupanja vredni 

bančniki. 

Temeljne vrednote, ki jih banka zasleduje pri svojem 

poslovanju, so:

• varnost in stabilnost poslovanja,

• poslovna učinkovitost in korektnost,

• prilagodljivost in sodelovanje.

Temeljne smernice poslovne politike banke so ob 

negotovem okolju še toliko bolj poudarjene. Aktiv-

nosti bodo usmerjene v optimiranje obsega poslo-

vanja in razumno prevzemanje tveganja, krepitev 

konkurenčnosti, razvoj integralnega informacijske-

ga sistema, izboljšanje tehnološke podpore po-

slovanja ter v razvoj kadrovske in organizacijske 

strukture. Posebna skrb bo namenjena celovitemu 

obvladovanju tveganj, ki izhajajo iz bančnega poslo-

vanja. 

Razvojna strategija, ki izhaja iz predpostavke, da je 

banka samostojna in da ima univerzalni nabor sto-

ritev ter solidno kapitalsko osnovo, je v naslednjih 

petih letih usmerjena v rast, ki bo temeljila na kom-

binaciji organske rasti ter priložnostnih prevzemov 

sredstev oziroma portfeljev, ki bodo skladni z nalož-

beno politiko banke. 

Odvisna družba Imobilia–GBK, d. o. o., Kranj bo za 

nepremičnine, ki jih je/bo kupila od stečajnih dol-

žnikov zaradi izpolnitve obveznosti do banke, upra-

vljala v svojem imenu in za svoj račun, pri čemer 

bo pri tem upoštevala načelo ekonomičnosti ter 

zasledovala cilje maksimizacije dobička skupine, ki 

vključuje tudi ohranjanje oziroma povečevanje vre-

dnosti nepremičnin. Tudi odvisna družba Mersteel 

nepremičnine, d. o. o., Naklo bo zasledovala cilje ma-

ksimizacije dobička skupine, in sicer z oddajanjem 

nepremičnin v najem.
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Pregled poslovanja banke po ključnih področjih

Pridobivanje virov sredstev

Skladno z načeli varnega poslovanja je banka v letu 

2014 zagotavljala ustrezno likvidnost, saj je raven 

količnikov enotne likvidnostne lestvice v razredu do 

30 dni ves čas presegala raven 1, ki jo s Sklepom o 

minimalnih zahtevah glede izračunavanja ustrezne 

likvidnostne pozicije predpisuje Banka Slovenije.

Banka je v letu 2014 uravnavala likvidnost v domači 

valuti predvsem z odobravanjem kratkoročnih likvi-

dnostnih kreditov na medbančnem denarnem trgu 

ter s plasiranjem sredstev pri ECB, saj je imela večji 

del leta 2014 presežno kratkoročno likvidnost. 

Zadolženost Gorenjske banke pri centralni banki se 

je z 91,1 milijona evrov, kolikor je znašala na zadnji 

dan leta 2013, do konca leta 2014 znižala na 50,0 

milijona evrov. Gre za operacije ciljnega dolgoroč-

nejšega financiranja s strani ECB, ki v plačilo zapa-

dejo najkasneje septembra leta 2018. Banka je v 

letu 2014 najela za 25 milijonov novih dolgoročnih 

posojil pri poslovnih bankah. Hkrati je za 53,6 milijo-

na evrov dolgoročnih posojil odplačala, tako da se je 

njena dolgoročna zadolženost pri poslovnih bankah 

v letu 2014 znižala na 134,0 milijona evrov.

Na kratkoročnem medbančnem denarnem trgu je 

bila banka ob koncu leta 2013 neto zadolžena v viši-

ni 35,0 milijona evrov, na zadnji dan leta 2014 je bila 

neto upnica v višini 76,3 milijona evrov. 

Gorenjska banka je v letu 2014 zaradi presežne li-

kvidnosti, ki je bila predvsem posledica ekspanzivne 

denarne politike ECB, večkrat znižala obrestne me-

re za vloge pravnih oseb, podjetnikov, zasebnikov 

ter oseb civilnega prava, poleg tega pa je pomemb-

no zmanjšala še zadolženost iz virov Ministrstva za 

finance Republike Slovenije. To se je odrazilo tudi v 

opaznem znižanju tržnega deleža Gorenjske ban-

ke, ki se je na segmentu vlog pravnih oseb s 3,90 

odstotka, kolikor je znašal ob izteku leta 2013, do 

konca leta 2014 zmanjšal na 3,00 odstotke. 

Na segmentu vlog prebivalstva pa je Gorenjska 

banka v letu 2014 svoj tržni delež ponovno ohra-

nila. Po razmeroma dinamičnem gibanju je bil ta 

ob izteku leta 5,23-odstoten, obseg zbranih vlog 

pa se je glede na leto 2013 povečal za 33 milijonov 

evrov oziroma za 4,5 odstotka. Vloge prebivalstva 

še vedno pomenijo najpomembnejši vir sredstev za 

banko, na tem segmentu banka med vsemi svojimi 

posli dosega tudi najvišji tržni delež v Sloveniji. 

Celotno vrednost tržnega finančnega premoženja, 

primernega za zavarovanje terjatev ECB, banka 

na zadnji dan leta 2014 ocenjuje na 306,7 milijo-

na evrov. Za zavarovanje kreditnih operacij ECB je 

imela banka konec leta 2014 v sklad primernega 

finančnega premoženja pri Banki Slovenije vpisanih 

za 154,6 milijona evrov tržnih vrednostnih papirjev. 

S tem premoženjem ima banka na zadnji dan le-

ta 2014 zavarovanih za 50 milijonov evrov terjatev 

ECB, prostega, v sklad vpisanega finančnega pre-

moženja, pa je za 104,6 milijona evrov.

Plasiranje sredstev

Gorenjska banka je v letu 2014 v okviru »Načrta 

dejavnosti za odpravo potencialnega primanjkljaja 

notranjega kapitala«, ki po svoji vsebini predsta-

vlja celovit načrt razvojnega, organizacijskega in 

poslovnega prestrukturiranja banke, oblikovala tu-

di novo naložbeno politiko, ki jo je začela dosledno 

uveljavljati že na začetku leta 2014.  Ta med drugim 

predvideva postopno zmanjševanje koncentracije 

kreditnega portfelja oziroma zniževanje zneskov 

velikih izpostavljenosti, zaradi česar je bila banka pri 

kreditiranju nebančnih pravnih oseb v letu 2014 iz-

razito selektivna. 

Pri kreditiranju podjetij se je tako intenzivno usme-

rila v segment bonitetno ustreznih malih in srednje 

velikih družb z obetavnimi in ambicioznimi razvojni-

mi programi. V ta namen je obstoječi proces trženja 

v sredini leta 2014 nadgradila s celovitim sistemom 

prodaje, ki povečuje prodajno učinkovitost in hkra-

ti dol goročno omogoča bolj kakovostno skrb za 

stranke.

Pomemben del virov je namenila ohranjanju ob-

stoječih poslovnih strank in povečevanju obsega 

poslovanja z njimi, kar je vključevalo aktivnejšo 

navzkrižno prodajo storitev, oblikovanje celovitih 

ponudbenih paketov ter po meri stranke oblikovane 

naložbene rešitve. 

S številnimi na novo odobrenimi kreditnimi posli ma-

lim in srednje velikim družbam pa banki ni uspelo 

nadomestiti obsega odplačil nekaterih večjih kre-

ditov ter v kapital konvertiranih ali odpisanih kredi-

tov, kar se je odrazilo tudi v zmanjšanem obsegu 

kreditnega portfelja. Leto 2014 je Gorenjska ban-

ka na področju kreditiranja podjetij tako sklenila s 

4,98-odstotnim tržnim deležem, obseg kreditiranja, 
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ki je ob koncu leta 2014 znašal 686,4 milijona evrov, 

pa je bil za 18,0 odstotka manjši kot leto prej.

Pri kreditiranju prebivalstva pa se je trend rasti in 

povečevanja tržnega deleža Gorenjske banke na-

daljeval tudi v letu 2014. Krediti prebivalstvu so do-

segli 124,5 milijona evrov in so glede na leto prej 

porasli za 1,4 odstotka. K temu so v največji meri 

pripomogli konkurenčna ponudba, učinkovito tr-

ženjsko komuniciranje ter kontinuirano strokovno 

usposabljanje kreditnih svetovalcev.

Upravljanje portfelja vrednostnih 
papirjev

Poslovna politika upravljanja portfelja vrednostnih 

papirjev je usmerjena v zagotavljanje uravnoteže-

nega portfelja, s poudarkom na varnosti, likvidnosti, 

razpršenosti, predvidljivosti in donosnosti oziroma 

rentabilnosti naložb ter možnosti zavarovanja ope-

racij Evropske centralne banke.

Skupna vrednost portfelja vrednostnih papirjev 

banke je na zadnji dan leta 2014 znašala 415,8 mi-

lijona evrov in se je glede na konec leta 2013, ko je 

znašala 494,2 milijona evrov, znižala za 78,4 milijona 

evrov. V letu 2014 je banka skupaj prejela za 227,9 

milijona evrov prilivov iz naslova portfelja vredno-

stnih papirjev. Znotraj tega je  iz naslova prodaje 

deležev v kapitalu družb prejela 52,4 milijona evrov. 

132,2 milijona evrov je prejela iz naslova zapadlih 

dolžniških vrednostnih papirjev, 25,5 milijona evrov 

iz naslova prodanih dolžniških vrednostnih papirjev, 

861,5 tisoč evrov iz dividend ter skupaj za 17,0 mi-

lijona evrov iz naslova zapadlih ali prodanih nateče-

nih obresti pri dolžniških vrednostnih papirjih.

Realizirala je za 105,7 milijona evrov odlivov za na-

men pridobitev vrednostnih papirjev in deležev. Za 

20,1 milijona evrov je bilo pozitivnega skupnega 

prevrednotenja, v izkaz poslovnega izida pa je pre-

nesla za 8,3 milijona evrov. Dodatno je razmejila za 

14,5 milijona evrov obresti.

Skladno z Načrtom dejavnosti za odpravo potenci-

alnega primanjkljaja notranjega kapitala je banka 

27. oktobra 2014 storitve borznega posredovanja 

prenesla na družbo ALTA Invest, d. d., Ljubljana. 

Pred tem je v letu 2014 kot članica Ljubljanske bor-

ze vrednostnih papirjev za svoje komitente posre-

dovala pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev v 

skupni višini 5,0 milijona evrov. 

Plačilne storitve

V letu 2014 je vrednostni obseg plačilnih transakcij, 

opravljenih prek Gorenjske banke, nekoliko zaostal 

za obsegom, ki ga je banka dosegla v letu 2013. 

Skupna vrednost domačih plačilnih transakcij je 

v letu 2014 znašala 4,3 milijarde evrov in je bila 4 

odstotke nižja kot leto prej. Vrednost mednarodnih 

plačilnih transakcij pa je znašala 1,7 milijarde evrov, 

kar je za 9 odstotkov manj kot v letu 2013. 

Vse to je v prvi vrsti odraz šibke plačilne sposob-

nosti oziroma slabe gospodarske situacije ter z njo 

povezanih stečajev, likvidacij, prisilnih poravnav in 

posledično brezposelnosti.

Kljub nižjemu vrednostnemu obsegu pa je bilo števi-

lo plačilnih nalogov, ki jih je Gorenjska banka izvedla v 

letu 2014, višje kot v letu 2013. Na področju domačih 

plačilnih transakcij je bilo teh za 4 odstotke več kot 

v letu 2013, na področju mednarodnih plačilnih tran-

sakcij pa je število izvedenih plačilnih nalogov za 9 

odstotkov preseglo realizacijo iz leta 2013.

Pri banki je imelo ob izteku leta 2014 odprt poslovni 

račun 5.783 pravnih oseb, samostojnih podjetnikov 

zasebnikov in drugih civilnopravnih oseb, kar je ma-

lenkost manj kot leto prej in predstavlja 2,7 odstot-

ka vseh v Sloveniji odprtih poslovnih računov. Za 1,6 

odstotka se je v primerjavi z letom 2013 znižalo šte-

vilo osebnih računov ne glede na to pa je banka na 

tem področju tržni delež celo malenkost povečala; 

ob koncu leta 2014 je znašal 4,5 odstotka.

Med pomembnejšimi razlogi za manjše število oseb-

nih in poslovnih računov je prav gotovo optimiranje 

bančnih stroškov med uporabniki. Na to kaže tako 

splošno zmanjševanje števila računov na segmentu 

prebivalstva, kot tudi izrazita občutljivost na ceno 

plačilnih storitev med pravnimi osebami, zlasti med 

novonastalimi podjetji in zasebniki, ki jim nizka cena 

praviloma pomeni ključni kriterij pri izbiri banke. 

Ne glede na negativno rast pri številu računov je bila 

banka pri trženju storitev oziroma instrumentov, ve-

zanih na osebne račune, v letu 2014 uspešna. Števi-

lo uporabnikov spletne banke Link je glede na leto 

2013 povečala za 12,9 odstotka, za 1,4 odstotka je 

poraslo število imetnikov plačilne kartice Activa Ma-

sterCard, število zavarovanj zlorabe plačilnih kartic 

je bilo višje za 27,6 odstotka, za 33 odstotkov več 

kot ob izteku leta 2013 je bilo tudi uporabnikov tako 

imenovanega »varnostnega SMS«. 
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Odraz poslovanja skozi računovodske izkaze

Izkaz poslovnega izida banke

Banka je leta 2014 izkazala 2.602 tisoč evrov do-

bička pred obdavčitvijo (2013: 111.518 tisoč evrov 

izgube pred obdavčitvijo). Dosegla je 1,41-odstotni 

donos na kapital pred obdavčitvijo in 0,17-odstotni 

donos na aktivo pred obdavčitvijo. 

Čiste obresti je dosegla v višini 34.964 tisoč evrov, 

kar je 1,0 % manj kot leta 2013. Prihodki iz obresti 

v višini 52.272 tisoč evrov so bili za 15,6 % nižji kot 

leta 2013, odhodki za obresti v višini 17.308 tisoč 

evrov pa za 35,0 %. Banka med obrestnimi prihod-

ki ne pripoznava vseh obračunanih in izterjevanih 

obresti, pri čemer konsistentno upošteva sprejeto 

računovodsko politiko na tem področju.

Čiste opravnine so bile dosežene v višini 10.404 ti-

soč evrov, kar je 5,7 % več kot leta 2013. Pri tem so 

prihodki iz opravnin znašali 11.010 tisoč evrov, kar 

je 4,7 % več kot leta 2013, odhodki za opravnine pa 

606 tisoč evrov, kar je 9,9 % manj kot leta 2013. 

Prihodki iz dividend so bili doseženi v višini 861 tisoč 

evrov, kar je 26,2 % manj kot leta 2013. Banka je 

prejela dividende od kapitalskih naložb v dveh druž-

bah: Petrol, d. d., Ljubljana in Zavarovalnica Triglav, d. 

d., Ljubljana. 

Izkazala je za 10.533 tisoč evrov dobička iz finanč-

nih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti 

skozi izkaz poslovnega izida (leta 2013: 1.619 tisoč 

evrov izgube), 1.738 tisoč evrov dobička iz finančnih 

sredstev, namenjenih trgovanju (leta 2013: 4.523 ti-

soč evrov izgube) in 1.587 tisoč evrov dobička iz fi-

nančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti 

skozi izkaz poslovnega izida (leta 2013: 2.020 tisoč 

evrov dobička).

Med drugimi prihodki in odhodki je bilo za 35 tisoč 

evrov čiste izgube iz tečajnih razlik, 126 tisoč evrov 

dobičkov iz odprave pripoznanja sredstev in 1.482 

tisoč evrov čistih drugih poslovnih izgub predvsem 

iz naslova davka na bilančno vsoto in davka na fi-

nančne storitve (2013: 1.060 čistih drugih odhod-

kov).

Skupni stroški poslovanja so dosegli 25.613 tisoč 

evrov, kar je 4,3 % manj kot leta 2013. Med njimi ima-

jo največji 51,2-odstotni delež stroški dela, stroškov 

materiala in storitev je 40,4 %, stroškov amortizacije 

pa 8,4 %. Stroški dela so bili za 10,7 % nižji kot v letu 

2013, za 10,3 % so bili nižji tudi stroški amortizacije, 

stroški materiala in storitev pa so bili za 6,7 % višji.

Operativni stroški v primerjavi s povprečno aktivo 

so bili doseženi v višini 1,71 %. Zaradi zmanjšanja 

povprečne aktive je bil kazalnik kljub nižjim stro-

škom za 0,13 odstotne točke višji kot v letu 2013.

Odhodki za oblikovanje rezervacij in oslabitev kre-

ditnega portfelja in portfelja vrednostnih papirjev 

so leta 2014 za 30.262 tisoč evrov presegali prihod-

ke iz ukinitve rezervacij in odprave oslabitev (2013: 

125.907 tisoč evrov).

Delež oslabitev in rezervacij v razvrščeni aktivi, ka-

mor so vključeni krediti in z njimi povezane terjatve, 

se je predvsem zaradi odpisov zmanjšal s 17,95 % 

konec leta 2013 na 13,10 % konec leta 2014. 

Vseobsegajoči donos, to je čisti poslovni izid in dru-

gi vseobsegajoči donos po obdavčitvi, je leta 2014 

izkazoval 20.802 tisoč evrov dobička (leta 2013: 

123.187 tisoč evrov izgube). Vključuje 2.047 čiste-

ga dobička (2013: 115.600 tisoč evrov čiste izgube), 

20.086 tisoč evrov dobička iz naslova presežka iz 

prevrednotenja (2013: 9.152 tisoč evrov izgube), 49 

tisoč evrov aktuarskih čistih dobičkov (2013: 9 tisoč 

evrov dobička) ter 1.380 tisoč evrov terjatev za da-

vek (2013: 1.556 tisoč evrov obveznosti za davek). 

Izkaz poslovnega izida skupine

Skupina je leta 2014 izkazala 3.290 tisoč evrov do-

bička pred obdavčitvijo, in je za 26,4 % višji kot v 

banki. 

Na razliko v finančnem rezultatu skupine v primer-

javi s finančnim rezultatom banke so najbolj vplivali 

prihodki iz najemnin odvisnih družb in zmanjšanje 

oslabitev zaradi konsolidacijske izločitve kreditov.
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Izkaz finančnega položaja banke

Bilančna vsota banke se je v letu 2014 zmanjšala 

za 120.414 tisoč evrov oziroma za 7,7 % in je konec 

leta 2014 znašala 1.440.472 tisoč evrov. 

Stanja v blagajni, na računih pri centralni banki 

in vpogledne vloge pri bankah so se povečala za 

30.207 tisoč evrov oziroma za 48,8 %. Njihov delež v 

aktivi je bil konec leta 2014 6,4-odstoten. 

Krediti bankam, ki vključujejo depozite pri bankah, 

so se povečali za 57.073 tisoč evrov oziroma za 52,3 

%. Konec decembra 2014 je bil njihov delež v aktivi 

4,7-odstoten. Sprememba se nanaša predvsem na 

povečanje kratkoročno vezanih vlog.  

Iz spodnje slike je razvidna struktura kreditov ban-

ke.

Krediti strankam, ki niso banke, so se zmanjšali za 

148.668 tisoč evrov oziroma za 15,5 %. Njihov delež 

v strukturi aktive banke je konec decembra 2014 

znašal 56,3 %. Obseg kreditov prebivalstvu se je po-

večal za 1,4 %, obseg kreditov nebančnim pravnim 

in drugim osebam pa zmanjšal za 18,0 %.

Naložbe v vrednostne papirje in kapital so se zmanj-

šale za 78.413 tisoč evrov oziroma za 15,9 %. Iz na-

slova nakupov se je stanje vrednostnih papirjev po-

večalo za 104.193 tisoč evrov. Za prodane in zapadle 

vrednostne papirje je bilo prejeto 210.015 tisoč evrov 

sredstev. Za dokapitalizacijo odvisne družbe Imobi-

lia-GBK je bilo namenjeno 1.490 tisoč evrov. Iz naslo-

va prevrednotenj se je portfelj naložb v vrednostne 

papirje in kapital povečal za 20.086 tisoč evrov neto. 

Druga sprememba se nanaša na obresti.

Konec leta 2014 je delež naložb v vrednostne papirje 

in kapital v aktivi znašal 28,9 %. Kar 51,1 % je razvršče-

nih med finančna sredstva v posesti do zapadlosti. 

Konec leta 2014 je bila banka udeležena v kapitalu 

devetnajstih družb.

Udeležbe v kapitalu na dan 31. 12. 2014:

Naziv subjekta % v 

kapitalu

Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj 100,0000

Mersteel nepremičnine, d. o. o., Naklo 100,0000

Skupna pokojninska družba, d. d., Ljubljana 26,0269

Intereuropa, d. d., Koper 18,2340

Merkur nepremičnine, d. d., Naklo 13,4400

Trimo, d. d., Trebnje 9,9430

Merkur, d. d., v stečaju, Naklo 7,5510

Istrabenz, d. d., Koper 7,3031

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

Informatika, d. d., Ljubljana 5,4797

Peko, d. d., Tržič 5,3650

Thermana, d. d., Laško 5,0839

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

HIT, d. d, Nova Gorica 3,4353

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

Sava, d. d., Kranj 2,8140

Košaki TMI, d. d., Maribor 1,1980

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

SWIFT, La Hulpe, Belgija 0,0036

Kapitalska udeležba v mednarodno medbančno fi-

nančno telekomunikacijsko družbo SWIFT Belgija je 

minimalna, vendar obvezna kot članarina. 
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Banka je sprejela prevzemno ponudbo za proda-

jo delnic družbe Skupna pokojninska družba, d. d., 

Ljubljana, zato jo je prerazvrstila med nekratkoroč-

na sredstva v posesti za prodajo (2013: pridružena 

družba).

Merkur, d. d., Naklo je v stečaju, zato je pričakovati 

izbris delnic z oznako MER iz centralnega registra 

vrednostnih papirjev.

Dolgovi do bank, ki vključujejo vloge in kredite po-

slovnih bank ter obveznosti do centralne banke, so 

se leta 2014 zmanjšali za 104.718 tisoč evrov ozi-

roma za 36,3 %. Njihov delež je konec leta 2014 v 

strukturi pasive znašal 12,8 %. 

Banka ima možnost uporabe centralno-bančnih 

likvidnostnih operacij, pri katerih na podlagi zasta-

ve vrednostnih papirjev, ki imajo status primerne-

ga finančnega premoženja, pridobiva kratkoročna 

sredstva, potrebna za dnevno usklajevanju prilivov 

in odlivov. Konec leta 2014 je stanje dolgov do cen-

tralne banke znašalo 50.001 tisoč evrov, kar je 45,1 

% manj kot konec leta 2013. 

Banka je kratkoročne obveznosti do poslovnih bank 

zmanjšala za 35.003 tisoč evrov, dolgoročne obve-

znosti pa za 28.836 tisoč evrov. Konec leta 2014 je 

bilo med kratkoročnimi obveznostmi do poslovnih 

bank 182 tisoč evrov vlog, med dolgoročnimi pa 

133.965 tisoč evrov najetih kreditov. 

Dolgovi do strank, ki niso banke, so se zmanjšali za 

5.887 tisoč evrov oziroma za 0,6 %. Njihov delež v 

strukturi pasive je konec leta 2014 znašal 73,6 %.

V sestavi vlog nebančnega sektorja prevladujejo 

vloge prebivalstva, ki so se povečale za 33.078 ti-

soč evrov oziroma za 4,5 %. V strukturi pasive so 

zastopane s 53,5 %. Dolgovi do nebančnih pravnih 

oseb so konec decembra 2014 zajemali 19,8 % virov 

sredstev in so bili v primerjavi s koncem prejšnjega 

leta nižji za 34.898 tisoč evrov oziroma za 10,9 %. 

Celotni kapital se je v letu 2014 povečal za 20.802 

tisoč evrov, to je za 12,6 %. Pri tem se je zaradi po-

zitivnega učinka prevrednotenja finančnih sredstev 

povečal za 18.755 tisoč evrov, zaradi dobička pa 

2.047 tisoč evrov. 

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz celo-

tnega kapitala, je konec leta 2014 znašala 623,37 

evra (31. 12. 2013: 553,85 evra).

Izkaz finančnega položaja skupine

Bilančna vsota skupine je bila ob zaključku leta 2014 

za 495 tisoč evrov višja od bilančne vsote banke. 

V okviru sredstev skupine se višja bilančna vsota 

nanaša predvsem na naložbene nepremičnine odvi-

snih družb. Obveznosti in kapital skupine so višje od 

obveznosti in kapitala banke predvsem v postavki 

drugih finančnih obveznosti in v postavkah kapitala.

Iz spodnje slike je razvidna struktura dolgov banke.
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Informacija za delničarje

Delničarji Gorenjske banke, d. d., Kranj, 31. 12. 2014: 

Naziv delničarja Število navadnih 

delnic

Delež v kapitalu, 

v %

Delež glasovalnih 

pravic, v %

Sava, Družba za upravljanje in financiranje, d. d., Kranj * 146.060 44,1 48,8

DUTB, d. d., Ljubljana 14.658 4,4 4,9

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

Erste Group Bank AG, Celovec 10.000 3,0 3,3

Iskratel, d. o. o., Kranj 7.533 2,3 2,5

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

Factor banka, d. d., Ljubljana 6.060 1,8 2,0

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

Domel, d. d., Železniki 5.331 1,6 1,8

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

SKUPAJ deset največjih delničarjev 220.836 66,6 73,8

Drugi delničarji 78.365 23,7 26,2

Gorenjska banka, d. d., Kranj – lastne delnice 32.215 9,7 0,0

SKUPAJ 477 delničarjev 331.416 100,0 100,0

* Od skupno 
146.060 delnic 
v lasti družbe 
Sava, d. d.,  
Kranj jih je ta 
34.287  
prenesla v  
fiduciarno 
imetništvo  
fiduciarja  
Abanka Vipa,  
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  
(obveznice še 
niso bile  
poplačane,  
ker je družba 
Sava, d. d.,  
Kranj v  
procesu pre-
strukturiranja).

Delniški kapital banke je bil konec leta 2014 razde-

ljen na 331.416 navadnih delnic. Na dan 31. 12. 2014 

je bilo v delniško knjigo banke vpisanih 480 imetni-

kov delnic (na dan 31. 12. 2013: 481). Prvih deset, 

po številu delnic največjih delničarjev, je imelo vpi-

sanega 66,6 % delniškega kapitala banke (31. 12. 

2013: 67,9 %).

Po stanju 31. 12. 2014 je bilo 66,7 % lastnikov delnic 

domačih družb s področja finančne in zavarovalni-

ške dejavnosti, 6,7 % je bilo domačih družb s podro-

čja predelovalne dejavnosti, 4,4 % domačih družb 

drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, druge 

dejavnosti so bile zastopane v manjšem obsegu. V 

strukturi delničarjev je 3,8 % tujih oseb.

Količnik kapitalske ustreznosti banke je konec leta 

2014 znašal 16,64 % (31. 12. 2013: 13,42 %), med 

letom 2014 se je gibal med 13 % in 16 %.

Čisti dobiček leta 2014 v višini 2.047 tisoč evrov je 

bil uporabljen za zakonske rezerve v višini 102 ti-

soč evrov in za statutarne rezerve v višini 194 tisoč 

evrov. Preostali del čistega dobička leta 2014 v višini 

1.750 tisoč evrov je bilančni dobiček, za katerega 

bo uprava banke predlagala skupščini razporeditev 

med rezerve.
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Razvoj in ponudbene novosti

Informacijska nadgradnja

Razvojni projekti Gorenjske banke so bili v veliki me-

ri povezani z informacijsko podporo, ki je v letu 2014 

vključevala predvsem nadgradnjo sistema poroča-

nja in posodabljanje kreditnega procesa.

Na področju kreditiranja so bile uvedene elektron-

ske kreditne mape, prenovljen je bil tudi proces vo-

denja zavarovanj, kjer je bila uspešno implementira-

na kupljena aplikacija. Avtomatiziral se je postopek 

izterjave. Začela se je avtomatizacija procesa kre-

ditnega predloga za podjetja, kar bo v končni fazi 

opazno pripevalo k večji odzivnosti banke. 

Področje plačilnega prometa je bilo dopolnjeno s 

podporo za nove sheme SEPA DD in SEPA SCT. Vpe-

ljana je bila tudi podpora za e-račune, ki se bodo 

množično začeli uporabljati v letu 2015. Banka pod-

pira vse sodobne plačilne kanale.

Vse zahteve regulatorjev glede poročanja so bile 

izpolnjene. Sem med drugim sodi zaključena preno-

va poročanja po novih tehničnih standardih tako za 

COREP kot tudi za FINREP. Vsa poročila so rezultat 

lastnega razvoja, vir podatkov pa je bilo podatkovno 

skladišče. Prenovljeno je bilo tudi poročanje Banki 

Slovenije o poslovanju s tujino. Banka je vpeljala 

identifikacijo klientov in poročanje po pravilih FATCA.

V letu 2014 je bil dokončan prehod na virtualna 

okolja; edini strežniki, ki niso virtualni, tako ostajajo 

strežniki baz podatkov. S tem je omogočena racio-

nalnejša uporaba zmogljivosti in zanesljivejše delo-

vanje strežnikov. Zaposleni so bili v letu 2014 opre-

mljeni tudi z novimi delovnimi postajami, kar banki 

med drugim zagotavlja tudi stroškovno in izvedbe-

no učinkovitejše vzdrževanje opreme. 

Ob izteku leta 2014 je Gorenjska banka sprejela 

strategijo razvoja informacijskega sistema za obdo-

bje od 2015–2018, ki določa temeljne cilje poslovne 

politike na področju razvoja integralnega informa-

cijskega sistema, hkrati s tem pa tudi ključne pro-

jekte banke v prihodnjem poslovnem obdobju.

Investicijski projekti

Gorenjska banka je v letu 2014 skoraj tri četrtine 

sredstev investirala v posodobitev oziroma nad-

grad njo informacijske tehnologije in opreme, pre-

ostalo četrtino pa prenovi in povečevanju varnosti 

poslovne mreže Gorenjske banke.

Izboljšanje informacijske opremljenosti je v letu 

2014 vključevalo zlasti nadgradnjo programskih 

orodij, namenjenih boljši podpori komercialnim pro-

cesom ter nakup delovnih postaj in druge opreme, 

kar bo v prihodnje pripomoglo tudi k nižjim vzdrže-

valnim stroškom. 

Do sredine leta 2014 je banka skladno z »Načrtom 

dejavnosti za odpravo potencialnega primanjkljaja 

notranjega kapitala« zaprla štiri poslovalnice in jih 

izpraznila, zaradi ohranjanja primernih pogojev in 

kakovostnega bančnega servisa pa je najbližje po-

slovalnice ustrezno preuredila oziroma tehnično in 

varnostno opremila.  

Banka je v letu 2014 pripravila vse potrebno za za-

četek temeljite prenove svoje osrednje poslovalnice 

v Ljubljani ter poslovne zgradbe v Radovljici. V obeh 

objektih bodo investicijska dela  predvidoma stekla 

že v prvi polovici leta 2015.
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Storitvene novosti 

Novosti, ki jih je v letu 2014 Gorenjska banka obliko-

vala za svoje individualne stranke, so bile povezane 

zlasti z zagotavljanjem prijaznejše uporabniške iz-

kušnje. 

Ob izteku leta 2014 je banka svojim potencialnim 

strankam tako omogočila, da bančni račun naročijo 

kar prek spleta, brez obiska poslovalnice. Prek pri-

ročne spletne aplikacije uporabnik banki naroči, ka-

tero vrsto računa želi oziroma kakšne instrumente 

plačevanja potrebuje. Vse je urejeno v nekaj eno-

stavnih korakih, ki so sklenjeni s podpisom doku-

mentacije, ki jo bančni uslužbenec stranki dostavi 

osebno.

Prav tako je banka v letu 2014 pripravila vse po-

trebno za uvedbo novega kartičnega produkta, to 

je predplačniške kartice  Activa MasterCard, ki bo 

uporabnikom na voljo v začetku leta 2015. Ker je 

kartica primerna za vsak žep, ni omejena na komi-

tente banke in ni pogojena z rednimi prilivi na ra-

čun, pomeni priročen instrument zlasti za mlade kot 

praktično orodje za izplačevanje žepnine pa tudi za 

številne starše šoloobveznih najstnikov. 

Svojim poslovnim strankam se je Gorenjska banka 

v letu 2014 približala z uvedbo storitve faktoringa 

oziroma z razširitvijo ponudbe na odkup terjatev. 

Ta pomembno prispeva k zagotavljanju celovite 

ponudbe za podjetja, hkrati pa banki omogoča tu-

di oblikovanje rešitev po meri stranke, kar je tako 

pri ohranjanju obstoječih strank kot pri pridobivanju 

novih, ključnega pomena. 

Novost, ki bo že v začetku leta 2015 opazno pri-

spevala k boljši uporabniški izkušnji tudi med po-

slovnimi strankami Gorenjske banke, pa je temeljita 

posodobitev poslovne spletne banke Link c, ki prek 

uporabe nove tehnologije omogoča več funkcional-

nosti, je opazno preglednejša in zagotavlja še večjo 

varnost poslovanja. 

Organizacijske spremembe

Učinkovita izvedba in doseganje ciljev, zastavljenih 

v »Načrtu dejavnosti za odpravo potencialnega pri-

manjkljaja notranjega kapitala« med drugim predvi-

deva tudi temeljito organizacijsko prestrukturiranje 

Gorenjske banke. Pomemben del organizacijskih 

sprememb je banka izvedla že v letu 2014, največ 

na področju poslovanja s pravnimi osebami. 

V sektorju poslovanja s pravnimi osebami je bila 

tako v letu 2014 centralizirana prodajna funkcija. 

Vzpostavljena sta bila dva nova oddelka, in sicer za 

poslovanje z velikimi podjetji in za odkup terjatev. 

Na novo je bilo opredeljeno tudi sodelovanje med 

sektorji poslovanja s podjetji, upravljanja tveganj in 

tveganih terjatev. 

Na področju poslovanja s prebivalstvom je bila veči-

na organizacijskih preureditev povezana z optimira-

njem poslovne mreže, ki je vključevala tako zmanj-

šanje števila poslovalnic kot spremembo delovnega 

časa v posameznih poslovalnicah. 

Nekdaj samostojno komercialno področje plačilne-

ga prometa in deviznega poslovanja je bilo vsebin-

sko umeščeno med podporne funkcije banke, orga-

nizacijsko pa zato povečini prerazporejeno v sektor 

računovodstva in podpore poslovanju. 

Banka je organizacijsko posegla tudi v zakladniško 

funkcijo, znotraj katere je v letu 2014 ukinila dejav-

nost in posledično oddelek za trgovanje z vredno-

stnimi papirji. Reorganizacija zakladniške funkcije se 

bo nadaljevala tudi v letu 2015.
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Upravljanje s kadri

Kadrovska politika

V letu 2014 je bila kadrovska politika Gorenjske 

banke v celoti prilagojena organizacijskim in drugim 

spremembam, ki so izhajale in »Načrta dejavnosti 

za odpravo potencialnega primanjkljaja notranjega 

kapitala«.

Število in struktura zaposlenih

Število zaposlenih se je še naprej zniževalo. Na zadnji 

dan leta 2014 je bilo tako v banki 387 zaposlenih, kar 

je za 3,25 odstotka manj kot v letu 2013, ki ga je ban-

ka sklenila s 401 zaposlenim. V banki se je na novo 

zaposlilo 28 sodelavcev, zlasti na najbolj zahtevnih 

delovnih mestih in v organizacijskih enotah, ki so bile 

v letu 2014 oblikovane na novo. Predvsem na račun 

upokojitev pa tudi prenehanja dela za določen čas je 

42 sodelavcev v letu 2014 iz banke odšlo. 

Izobrazbena in starostna struktura zaposlenih, ki 

v Gorenjski banki že nekaj let ostaja bolj ali manj 

enaka, se je v letu 2014 na račun deleža zaposlenih, 

katerih formalna izobrazba presega VI. izobrazbeno 

stopnjo, rahlo izboljšala in nekoliko presega 41 od-

stotkov.  Povprečna starost zaposlenih se je s 45 let, 

kolikor je dosegala v letu 2013, do konca leta 2014 

povzpela na 45,7 let.

Povprečno število delavcev v letu 2014, razčlenjeno 

po skupinah glede na izobrazbo:

Stopnja 

izobrazbe

IX VIII VII VI V IV III Skupaj 

Povprečno 

število 

delavcev 4 42 90 34 217 8 1 396

V odvisnih družbah so 4 zaposleni.

Izobraževanje

Trženje pravnim osebam, informacijsko posodablja-

nje poslovanja banke in področje tveganj so bila cilj-

na področja, ki jih je banka v letu 2014 krepila tudi 

prek nadgrajevanja znanj. 

Zaposleni na področju poslovanja s podjetji so se 

tako udeležili po meri oblikovanega izobraževanja 

za vzpostavitev sistema vodenja prodaje, ki je v 

svojem programu obsegalo teoretična in praktična 

znanja s področju trženja, pa tudi mentorstvo posa-

meznikov pri izvajanju konkretnih tržnih aktivnosti. 

Prvi pozitivni učinki takšne oblike izobraževanja so 

se pri dnevnem operativnem delu že odrazili. 

V primerjavi s preteklimi obdobji, je bilo v letu 2014 

na račun posodabljanja informacijske podpre zelo 

intenzivno tudi usposabljanje zaposlenih s področja 

informacijskih sistemov. 

Pomemben del izobraževalnih vsebin je bil povezan 

z zmanjševanjem tveganj v banki. Na tem področju 

so se v letu 2014 izobraževali zlasti vodilni delavci 

banke oziroma nosilci ključnih nalog. 
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Družbena odgovornost

Podpora širše skupnosti, v kateri deluje, pomembno 

vpliva na poslovanje in razvoj Gorenjske banke, zato 

se banka že vrsto let vključuje v različne donator-

ske in sponzorske projekte, prek katerih pripomore 

k bolj kakovostnemu življenjskemu slogu v svojem 

okolju.

 

Spremenjena politika sponzoriranja in 
doniranja

Za Gorenjsko banko je sponzorstvo investicija v po-

slovno priložnost, sponzorski projekti pa posli z ra-

cionalno opredeljenimi in merljivimi vrednostmi za 

vse udeležene partnerje. Na donacije pa banka ne 

gleda skozi posel in v teh primerih neposredne po-

vratne koristi ne pričakuje.

V letu 2014 je Gorenjska banka upravljanje s spon-

zorskimi in donatorskimi projekti postavila na nove 

temelje. Svoje partnerje je namreč prvič izbrala na 

osnovi javnega razpisa, s katerim je maksimizirala 

sponzorske učinke, kandidatom za pridobitev sred-

stev pa zagotovila enakovredno in transparentno 

obravnavanje predlaganih projektov.

 

Razvoj športa in podjetništva 

Športu in rekreaciji je banka tudi v letu 2014 name-

nila večji del sponzorskih sredstev. Na tem področju 

velja izpostavitvi zlasti njen dolgoletni sponzorski 

odnos s Plavalnim klubom Radovljica, ki zaradi pozi-

tivnih učinkov, ki so jih deležni tudi komitenti banke, 

opazno presega klasično zaznavanje sponzorstva. 

Kot sponzor se Gorenjska banka tradicionalno 

vključuje v projekte, ki spodbujajo podjetništvo ter 

podjetniško izobraževanje. Četrtič zapored je tako 

prevzela mesto generalnega pokrovitelja natečaja 

»Najpodjetniška ideja«, četrtič zapored je sponzori-

rala tudi izbrana podjetniška izobraževanja v okviru 

podjetja Planet GV. S serijo delavnic o finančnem 

načrtovanju, ki jo je izpeljala skupaj z družbo Smar-

tfin, pa je banka v letu 2014 povečala tudi svojo pri-

sotnost v segmentu malih in srednje velikih podjetij. 

Pomoč socialno šibkejšim

Kot pomemben sooblikovalec socialne podobe v 

širši gorenjski regiji se je banka v letu 2014 vključila 

v številne aktivnosti, ki so bile namenjene pomoči 

socialno šibkejšim ali kako drugače prikrajšanim. 

Obseg donacij, zlasti v humanitarne namene, je v 

letu 2014 enak polovici v sponzorstvo investiranih 

sredstev. 
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Podatki in pojasnila skladno s  

70. členom Zakona o gospodarskih družbah

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

družba, ki ima več kot 250 delničarjev in več kot 4 

milijone evrov celotnega kapitala, zato je zavezana 

k uporabi zakona, ki ureja prevzeme.

Banka, ki je zavezana k uporabi zakona, ki ureja pre-

vzeme, mora v poslovno poročilo vključiti podatke 

in pojasnila, navedena v 6. točki 70. člena Zakona 

o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 

– uradno prečiščeno besedilo,  83/09 Odločba US: 

U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 

91/11, 100/11 Sklep US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 

44/13 Odločba US: U-I-311/11-16 in 82/13). 

Struktura osnovnega kapitala

Osnovni kapital banke je razdeljen na 331.416 

kosovnih navadnih delnic. Navadne delnice nosi-

jo pravico do glasovanja, pri čemer vsaka delnica 

zagotavlja na skupščini delničarjev banke en glas. 

Delničarji uresničujejo svojo glasovalno pravico na 

skupščini delničarjev banke glede na delež svojih 

delnic v osnovnem kapitalu in glede na vrsto delnic 

ter v skladu s statutom banke. Odkupljene lastne 

delnice nimajo pravice do glasovanja.

Omejitve prenosa delnic

Delnice banke se prenašajo v skladu s predpisi, ve-

ljavnimi za nematerializirane vrednostne papirje. 

Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi 

deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do 

vpisa novih delnic. Druge omejitve imetništva delnic 

s strani banke ne obstajajo, za pridobitev kvalificira-

nega deleža pa je treba pridobiti dovoljenje Banke 

Slovenije. Potreba po pridobitvi dovoljenja banke ali 

drugih lastnikov delnic za prenos delnic ne obstaja.

Pomembna neposredna in posredna 
imetništva vrednostnih papirjev banke

Kvalificiran delež, kot ga določa Zakon o prevzemih 

in pomembne deleže, kot jih v posamezni javni druž-

bi (pri čemer banka ni javna družba) določa Zakon o 

trgu finančnih instrumentov, je v letih 2013 in 2014 

dosegla v banki ena družba, in sicer Sava, Družba 

za upravljanje in financiranje, d. d., Kranj. Konec le-

ta 2014 je imela v lasti 146.060 navadnih delnic in 

s tem 48,8-odstotni delež glasovalnih pravic (2013: 

146.060 navadnih delnic in s tem 48,8-odstotni de-

lež glasovalnih pravic).
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Omejitve glasovalnih pravic

Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede 

na število delnic in s statutom ni omejena na dolo-

čen delež ali določeno število glasov. Do udeležbe 

in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini so 

upravičeni le delničarji, imetniki delnic na ime z gla-

sovalno pravico, ki so vpisani v centralnem registru 

nematerializiranih vrednostnih papirjev in prijavijo 

svojo udeležbo na skupščini konec četrtega dne 

pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pravila banke o imenovanju ter 
zamenjavi članov organov vodenja ali 
nadzora ter o spremembah statuta

Pravila banke o imenovanju ter zamenjavi članov or-

ganov vodenja ali nadzora ter o spremembah sta-

tuta so opredeljena v statutu Gorenjske banke, d. 

d., Kranj.

Nadzorni svet imenuje in odpokliče skupščina delni-

čarjev banke. Za člane nadzornega sveta ne morejo 

biti imenovane osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za 

članstvo v nadzornem svetu banke po Zakonu o go-

spodarskih družbah ali Zakonu o bančništvu. Člani 

nadzornega sveta se imenujejo za dobo petih let in 

so lahko ponovno imenovani. Članom nadzornega 

sveta lahko predčasno preneha mandat z odpokli-

cem ali na podlagi pisnega odstopa člana. 

Predsednika in člane uprave banke imenuje in raz-

rešuje oziroma odpokliče nadzorni svet. Za predse-

dnika uprave banke in člana uprave banke je lahko 

imenovana le oseba, ki izpolnjuje pogoje za imeno-

vanje po Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu 

o bančništvu. Predsednik uprave in člani uprave so 

imenovani za dobo petih let z možnostjo ponovne-

ga imenovanja. 

Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine del-

ničarjev banke. Skupščina delničarjev banke lahko 

pooblasti nadzorni svet za spremembe statuta, ki 

pomenijo uskladitev besedila z veljavno sprejetimi 

sklepi. 

Pooblastila članov poslovodstva

Zakon o gospodarskih družbah zahteva omejitev 

skupščinskega pooblastila upravi za pridobivanje la-

stnih delnic tako, da mora skupščina določiti časov-

no veljavnost pooblastila, cenovne omejitve ter delež 

delnic, ki se lahko kupijo na podlagi pooblastila. Za-

dnje pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic je bilo 

podeljeno na skupščini delničarjev Gorenjske banke, 

d. d., Kranj, 14. maja 2014 (z veljavnostjo 18 mesecev).

Banka lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice v 

skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. O po-

gojih pridobivanja in odsvajanja lastnih delnic od-

loča uprava banke, ki mora o poslovanju z lastnimi 

delnicami obvestiti skupščino delničarjev banke. 

Uprava banke lahko v roku petih let od dneva vpisa 

trinajstih sprememb in dopolnitev statuta Gorenjske 

banke, d. d., Kranj v sodni register poveča osnovni ka-

pital banke do skupnega zneska 6.914.872,50 evrov 

(do 50 % vrednosti osnovnega kapitala banke). V okvi-

ru tega povečanja kapitala se lahko izdajo tudi pred-

nostne delnice brez glasovalne pravice, uprava pa 

lahko ob soglasju nadzornega sveta pri tem v celoti ali 

deloma izključi prednostno pravico delničarjev do no-

vih delnic. Trinajste spremembe in dopolnitve statuta 

so bile vpisane v sodni register 9. septembra 2013.

Pomembnejši dogodki po datumu 
izkaza finančnega položaja

Pomembnejši dogodki po datumu izkaza finančne-

ga položaja so razkriti v pojasnilu 6.5. v računovod-

skem delu letnega poročila. 

Ostala pojasnila

Imetniki delnic Gorenjske banke, d. d., Kranj nimajo 

posebnih kontrolnih pravic. 

Banki niso znani dogovori med delničarji, ki lahko 

povzročijo omejitev prenosa vrednostnih papirjev in 

glasovalnih pravic.

V banki ni dogovorov med banko in člani organa vo-

denja ali nadzora ali delavci banke, ki predvidevajo 

nadomestilo, če bi ti zaradi ponudbe, kot jo določa 

zakon, ki ureja prevzeme, odstopili, bili odpuščeni 

brez utemeljenega razloga ali bi njihovo delovno 

razmerje prenehalo.
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Kjer drugi  
vidijo previdnost,
mi vidimo 
zanesljivost.
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Poročilo  
neodvisnega  

revizorja
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Računovodsko  
poročilo  

banke in skupine
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Izjava o odgovornosti uprave 

Uprava banke potrjuje računovodske izkaze Gorenjske banke, d. d., Kranj in Skupine Gorenjske banke za 

poslovno leto 2014, končano na dan 31. decembra 2014, ter uporabljene računovodske politike in pojasnila 

k računovodskim izkazom.

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko finanč-

nega stanja ter rezultatov poslovanja banke in skupine za leto 2014, končano na dan 31. decembra 2014.

Uprava potrjuje, da so bile računovodske politike dosledno uporabljene ter da so bile računovodske ocene 

izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava prav tako potrjuje, da so bili računovodski 

izkazi pripravljeni na osnovi predpostavke o časovni neomejenosti delovanja družbe in da so računovodski 

izkazi sestavljeni v skladu z zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je 

sprejela EU.

Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodskih evidenc, izvajanje ustreznih ukrepov za varovanje 

premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje zlorab in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitih dejanj.

Davčni urad lahko pregleda poslovne knjige družb znotraj skupine kadar koli v obdobju petih let od dneva, ko 

je bilo treba davek obračunati, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne davčne obveznosti in kazni. 

Uprava banke ne ve za nobena dejstva ali okoliščine, ki bi lahko povzročili pomembne tovrstne obveznosti.

 

Kranj, 2. marec 2015
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Andrej Andoljšek
predsednik uprave

 

 

Hans Hermann Lotter
član uprave

 

 

Mojca Osolnik Videmšek
članica uprave
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Izkaz poslovnega izida

Spremna 
pojasnila so 
sestavni del 

računovodskih 
izkazov.

 (v tisoč EUR)

Pojasnila

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

1 Prihodki iz obresti 52.272 61.942 51.648 61.942

2 Odhodki za obresti 17.308 26.631 17.308 26.631

3 Čiste obresti (1 – 2) 4.1. 34.964 35.311 34.340 35.311

4 Prihodki iz dividend 4.2. 861 1.166 861 1.166

5 Prihodki iz opravnin (provizij) 11.010 10.518 11.008 10.518

6 Odhodki za opravnine (provizije) 606 673 606 673

7 Čiste opravnine (provizije) (5 – 6) 4.3. 10.404 9.845 10.402 9.845

8 Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev  

in obveznosti,  ki niso merjeni po pošteni vrednosti 

skozi izkaz poslovnega izida 4.4. 10.533 (1.619) 10.533 (1.619)

9 Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev  

in obveznosti, namenjenih trgovanju 4.5. 1.738 (4.523) 1.738 (4.523)

10 Dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, 

pripoznanih po pošteni  vrednosti skozi izkaz 

poslovnega izida 4.6. 1.587 2.020 1.587 2.020

11 Čiste izgube iz tečajnih razlik 4.7. (35) (21) (35) (21)

12 Čisti dobički iz odprave pripoznanja sredstev  

brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 4.8. 126 21 126 21

13 Druge čiste poslovne izgube 4.8. (1.482) (1.060) (241) (1.060)

14 Administrativni stroški 4.9. 23.454 24.345 23.957 24.345

15 Amortizacija 4.10. 2.159 2.406 2.580 2.406

16 Rezervacije 4.11. 219 655 219 655

17 Oslabitve 4.12. 30.262 125.252 28.834 125.252

18 Pripadajoče izgube iz naložb v kapital  

pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, 

obračunanih po kapitalski metodi 4.13. - - (431) -

19 DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 

(3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13  

– 14 – 15 – 16 – 17 + 18) 2.602 (111.518) 3.290 (111.518)

20 Davek iz dohodka pravnih oseb  

iz rednega poslovanja 4.14. 555 4.082 687 4.082

21 ČISTI DOBIČKE/IZGUBA  

IZ REDNEGA POSLOVANJA (19 – 20) 2.047 (115.600) 2.603 (115.600)

22 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA (21) 2.047 (115.600) 2.603 (115.600)
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Spremna 
pojasnila so 
sestavni del 
računovodskih 
izkazov.

Izkaz vseobsegajočega donosa

 (v tisoč EUR) Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

1 Dobiček/izguba poslovnega leta 2.047 (115.600) 2.603 (115.600)

2 Drugi vseobsegajoči donos (3 + 4) 18.755 (7.587) 18.755 (7.587)

3 Postavke, ki ne bodo prerazvrščene  

v poslovni izid 49 9 49 9

3.1. Aktuarski dobički zaradi pokojninskih načrtov  

z določenimi zaslužki 49 9 49 9

4 Postavke, ki se lahko pozneje prerazvrstijo  

v poslovni izid 18.706 (7.596) 18.706 (7.596)

4.1 Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 20.086 (9.152) 20.086 (9.152)

4.1.1 Prihodki/izgube prevrednotenja, izkazane v kapitalu 24.768 (3.502) 24.768 (3.502)

4.1.2 Preneseno v poslovni izid (4.237) (5.650) (4.237) (5.650)

4.1.3 Druge prerazvrstitve (444) - (444) -

4.2 Davek iz dohodka v zvezi s postavkami,  

ki se lahko prerazvrstijo v poslovni izid (1.380) 1.556 (1.380) 1.556

5 Vseobsegajoči donos poslovnega leta (1 + 2) 20.802 (123.187) 21.358 (123.187)

Uprava banke potrjuje računovodske izkaze Gorenjske banke, d. d., Kranj in skupine Gorenjske banke  

za poslovno leto 2014 in pojasnila k računovodskim izkazom.

Andrej Andoljšek
predsednik uprave

 

 

Hans Hermann Lotter
član uprave

 

 

Mojca Osolnik Videmšek
članica uprave
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Izkaz finančnega položaja

Spremna 
pojasnila so 
sestavni del 

računovodskih 
izkazov.

 (v tisoč EUR)

Pojasnila

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

1 Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih 
bankah in vpogledne vloge pri bankah 5.1. 92.149 61.942 92.149 61.942

2 Finančna sredstva, namenjena trgovanju 5.2. 27 11.737 27 11.737

3 Finančna sredstva, pripoznana po pošteni 
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 5.3. 43.996 43.467 43.996 43.467

4 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 5.4. 155.871 434.480 155.871 434.480

5 Krediti 884.060 975.399 867.502 980.180

- krediti bankam 5.5. 67.942 10.869 67.942 10.869

- krediti strankam, ki niso banke 5.6. 810.910 959.578 793.675 959.578

- druga finančna sredstva 5.7. 5.208 4.952 5.884 4.952

6 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 5.8. 212.459 - 212.459 -

7 Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in 
ustavljeno poslovanje 5.12. 2.897 - 2.897 -

8 Opredmetena osnovna sredstva 5.9. 7.472 7.762 7.474 7.762

9 Naložbene nepremičnine 5.10. 16.483 564 34.195 564

10 Neopredmetena sredstva 5.11. 2.918 2.956 2.918 2.956

11 Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih in 
pridruženih družb 5.12. 528 4.512 - 4.512

12 Odložene terjatve za davek od dohodkov  
pravnih oseb 5.20. 16.576 17.754 16.444 17.754

13 Druga sredstva 5.13. 5.036 313 5.035 313

14 Skupaj sredstva (od 1 do 13) 1.440.472 1.560.886 1.440.967 1.560.886

15 Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 5.14. - 4 - 4

16 Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 1.247.498 1.388.794 1.247.563 1.388.794

- vloge bank 5.15. 182 180 182 180

- vloge strank, ki niso banke 5.15. 1.055.274 1.057.094 1.055.267 1.057.094

- krediti bank in centralnih bank 5.16. 183.966 288.686 183.426 288.686

- krediti strank, ki niso banke 5.16. 4.692 8.759 4.692 8.759

- dolžniški vrednostni papirji 5.17. - 29.802 - 29.802

- druge finančne obveznosti 5.18. 3.384 4.273 3.996 4.273

17 Rezervacije 5.19. 2.177 2.705 2.177 2.705

18 Odložene obveznosti za davek 5.20. 1.886 1.128 1.886 1.128

19 Druge obveznosti 5.21. 2.397 2.543 2.437 2.543

20 Skupaj obveznosti (od 15 do 19) 1.253.958 1.395.174 1.254.063 1.395.174

21 Osnovni kapital 13.830 13.830 13.830 13.830

22 Kapitalske rezerve 9.381 9.381 9.381 9.381

23 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos 20.453 1.698 20.453 1.698

24 Rezerve iz dobička 167.107 166.810 167.107 166.810

25 Lastni deleži (26.007) (26.007) (26.007) (26.007)

26 Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom 
poslovnega leta) 1.750 - 2.140 -

27 Skupaj kapital (od 21 do 26) 5.22. 186.514 165.712 186.904 165.712

28 Skupaj kapital in obveznosti (20 + 27) 1.440.472 1.560.886 1.440.967 1.560.886
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala

Banka

(v tisoč EUR)
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1 1. januar 2013 13.830 9.381 9.285 - - 282.410 - (25.719) 289.187

2 Vseobsegajoči 

donos  

leta 2013  

po obdavčitvi - - (7.596) - 9 - (115.600) - (123.187)

3 Čisti nakup/

prodaja lastnih 

delnic - - - - - - - (288) (288)

4 Poravnava 

izgube 

tekočega leta - - - - - (115.600) 115.600 - -

5 31. december 

2013 5.22. 13.830 9.381 1.689 - 9 166.810 - (26.007) 165.712

6 Bilančni 

dobiček  

leta 2013 - - - - - - - - -

1 1. januar 2014 13.830 9.381 1.689 - 9 166.810 - (26.007) 165.712

2 Vseobsegajoči 

donos  

leta 2014  

po obdavčitvi - - 6.738 11.968 49 - 2.047 - 20.802

4 Razporeditev 

čistega dobička 

v rezerve - - - - - 297 (297) - -

5 31. december 

2014 5.22. 13.830 9.381 8.427 11.968 58 167.107 1.750 (26.007) 186.514

6 Bilančni 

dobiček  

leta 2014 - - - - - - 1.750 - 1.750

Spremna 
pojasnila so 
sestavni del 
računovodskih 
izkazov.
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Skupina

(v tisoč EUR)
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1 1. januar 2013 13.830 9.381 9.285 - - 282.410 - (25.719) 289.187

2 Vseobsegajoči 

donos  

leta 2013  

po obdavčitvi - - (7.596) - 9 - (115.600) - (123.187)

3 Čisti nakup/

prodaja lastnih 

delnic - - - - - - - (288) (288)

4 Poravnava 

izgube 

tekočega leta - - - - - (115.600) 115.600 - -

5 31. december 

2013 5.22. 13.830 9.381 1.689 - 9 166.810 - (26.007) 165.712

6 Bilančni 

dobiček  

leta 2013 - - - - - - - - -

1 1. januar 

2014 – prva 

konsolidacija 

(Pojasnilo 6.6.) 13.830 9.381 1.689 - 9 166.810 (166) (26.007) 165.546

2 Vseobsegajoči 

donos  

leta 2014  

po obdavčitvi - - 6.738 11.968 49 - 2.603 - 21.358

4 Razporeditev 

čistega dobička 

v rezerve - - - - - 297 (297) - -

5 31. december 

2014 5.22. 13.830 9.381 8.427 11.968 58 167.107 2.140 (26.007) 186.904

6 Bilančni 

dobiček  

leta 2014 - - - - - - 2.140 - 2.140

Spremna 
pojasnila so 
sestavni del 

računovodskih 
izkazov.
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Izkaz denarnih tokov

 (v tisoč EUR) Pojasnila Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

A.  Denarni tokovi pri poslovanju

a) Prejete obresti 52.766 62.275 52.142 62.275

Plačane obresti (17.308) (26.631) (17.308) (26.631)

Prejete dividende 4.2. 861 1.166 861 1.166

Prejete provizije 11.010 10.522 11.008 10.522

Plačane provizije 4.3. (606) (673) (606) (673)

Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso 
merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 4.4. 11.237 5.987 11.237 5.987

Realizirane izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso 
merjene po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (5) (1.662) (5) (1.662)

Čisti dobički iz trgovanja 370 210 370 210

Plačila zaposlencem in dobaviteljem 4.9. (23.454) (24.345) (23.960) (24.345)

Drugi prejemki 724 622 1.965 622

Drugi izdatki (2.206) (1.684) (2.206) (1.684)

Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih 
sredstev in obveznosti (a) 33.389 25.787 33.499 25.787

b) (Povečanja)/zmanjšanja poslovnih sredstev  
(brez denarnih ustreznikov) 227.594 98.698 244.044 98.698

Čisto zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju 13.208 19.793 13.208 19.793

Čisto zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni 
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida - 20.000 - 20.000

Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih 
za prodajo 96.207 (13.379) 96.207 (13.379)

Čisto zmanjšanje kreditov 123.076 72.262 139.594 72.262

Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev (4.897) 22 (4.966) 22

c) Povečanja/(zmanjšanja) poslovnih obveznosti (143.477) (104.793) (143.391) (104.793)

Čisto zmanjšanje finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju (8) (21) (8) (21)

Čisto zmanjšanje vlog in najetih kreditov,  
merjenih po odplačni vrednosti (113.345) (104.470) (113.274) (104.470)

Čisto zmanjšanje izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, 
merjenih po odplačni vrednosti (29.803) (504) (29.803) (504)

Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti (321) 202 (306) 202

č) Denarni tokovi pri poslovanju (a + b + c) 117.506 19.692 134.152 19.692

d) Vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb - 4.019 - 4.019

e) Neto denarni tokovi pri poslovanju (č + d) 117.506 23.711 134.152 23.711

B. Denarni tokovi pri naložbenju

a) Prejemki pri naložbenju - 481 - 481

Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in 
naložbenih nepremičnin - 5 - 5

Prejemki pri prodaji naložb v kapital odvisnih družb - 476 - 476

b) Izdatki pri naložbenju (30.117) (1.462) (46.763) (1.462)

Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in 
naložbenih nepremičnin (17.217) (707) (35.353) (707)

Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev (767) (655) (767) (655)

Izdatki pri nakupu naložb v kapital odvisnih družb (1.490) (100) - (100)

Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti (10.643) - (10.643) -

c) Neto denarni tokovi pri naložbenju (a – b) (30.117) (981) (46.763) (981)

C. Finančni tokovi pri financiranju

a) Prejemki pri financiranju - - - -

b) Izdatki pri financiranju - - - -

c) Neto denarni tokovi pri financiranju (a – b) - - - -

D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in 
njihove ustreznike (57) (79) (57) (79)

E. Čisto povečanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in 
denarnih ustreznikov (Ae + Bc + Cc) 87.389 22.730 87.389 22.730

F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 72.155 49.504 72.155 49.504

G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja  
(D + E + F) 6.2. 159.487 72.155 159.487 72.155

Spremna 
pojasnila so 
sestavni del 
računovodskih 
izkazov.
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Kjer drugi  
vidijo sanjače,
mi vidimo 
uspeh.
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1. Osnovni podatki

Gorenjska banka, d. d., Kranj (v nadaljevanju banka) je slovenska delniška družba, ki opravlja univerzalne 

bančne posle. Skupino Gorenjske banke (v nadaljevanju skupina) sestavljajo banka, odvisna družba Imobilia-

-GBK, d. o. o. in odvisna družba Mersteel nepremičnine, d. o. o., Naklo.  

Banka ni javna delniška družba in z delnicami ne trguje na organiziranem trgu kapitala. Poslovni naslov ban-

ke je: Gorenjska banka, d. d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, Slovenija.

Družba Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj je bila v sodni register vpisana leta 1991, aktivna pa je postala šele leta 

2012. Je v 100-odstotni lasti banke. Družba opravlja storitve (upravljanje z nepremičninami), ki jo uvrščajo 

med družbe za pomožne storitve po členu 4(1)(18) Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za 

kreditne institucije in investicijska podjetja (UL L št. 176 z dne 27. Junija 2013; v nadaljevanju: uredba CRR). 

Odvisna družba na podlagi dovoljenja regulatorja ni vključena v nadzor na konsolidirani podlagi. Za namen 

bonitetnih zahtev oziroma izračuna kapitala je družba upoštevana kot subjekt finančnega sektorja po do-

ločbah člena 4(1)(27) uredbe CRR. 

Enako velja za družbo Mersteel nepremičnine, d. o. o., Naklo, ki je bila v sodni register vpisana 8. 12. 2014. 

Ustanovljena je bila kot rezultat potrjene ponovne prosilne poravnave nad družbo Mersteel, d. o. o., Naklo. S 

konverzijo terjatev v kapital je banka postala 100-odstotni lastnik družbe. 

Naložba v pridruženo družbo Skupna pokojninska družba, d. d., Ljubljana (v 26-odstotni lasti banke) je bila 

decembra 2014 prerazvrščena med nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji in je bila v januarju 2015 

odsvojena.

Banka nima obvladujoče družbe, v konsolidirane računovodske izkaze drugih družb pa je vključena kot pri-

družena družba.

Pojasnila k računovodskim izkazom se nanašajo na banko in skupino.

Računovodske izkaze Gorenjske banke, d. d., Kranj potrjuje uprava. 
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2. Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev

Osnovne računovodske usmeritve, ki so bile uporabljene pri pripravi teh računovodskih izkazov, so navedene 

v nadaljevanju. Če ni drugače navedeno, so bile te usmeritve dosledno uporabljene za vsa predstavljena leta.

2.1. Izhodišča za pripravo računovodskih izkazov

Računovodski izkazi banke za leto 2014 so bili pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 

poročanja (MSRP), ki jih je sprejela EU in na osnovi predpostavke o časovni neomejenosti delovanja družbe. 

Kadar je primerno, so vključene dodatne informacije, ki se zahtevajo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Računovodske izkaze banke sestavljata izkaz poslovnega izida in izkaz drugega vseobsegajočega donosa, 

prikazana v dveh ločenih, medsebojno povezanih izkazih ter izkaz finančnega položaja, izkaz sprememb 

lastniškega kapitala, izkaz denarnih tokov in pojasnila.

Računovodski izkazi so predstavljeni v evrih, ki je funkcijska in predstavitvena valuta banke. Številke, prika-

zane v računovodskih izkazih, so izražene v tisoč evrih. 

Razkritja v zvezi s tveganji, ki jim je banka izpostavljena pri svojem poslovanju, so predstavljena v pojasnilu 7.

Priprava računovodskih izkazov v skladu z MSRP zahteva uporabo nekaterih pomembnih računovodskih 

ocen. Ti obvezni računovodski izkazi so pripravljeni za potrebe izpolnjevanja zakonskih zahtev. V skladu z 

zakonodajo mora družba zagotoviti neodvisno revizijo teh računovodskih izkazov. Revizija je omejena na 

revidiranje obveznih računovodskih izkazov za splošne potrebe, s čimer se izpolni zakonska zahteva po revi-

ziji obveznih računovodskih izkazov. Revizija obravnava obvezne računovodske izkaze kot celoto in ne daje 

zagotovila o posameznih vrstičnih postavkah, kontih ali poslih. Revidirani računovodski izkazi niso namenjeni 

uporabi s strani katere koli stranke za potrebe odločanja v zvezi z lastništvom, financiranjem in katerimikoli 

drugimi konkretnimi posli, ki se nanašajo na družbo. Zaradi tega se uporabniki obveznih računovodskih iz-

kazov ne smejo zanašati izključno na računovodske izkaze in morajo pred sprejemanjem odločitev izvesti 

druge ustrezne postopke.

Poleg tega mora vodstvo v procesu uporabe računovodskih usmeritev banke uporabiti lastno presojo. Spre-

membe predvidevanj lahko pomembno vplivajo na računovodske izkaze v obdobju, ko so se predvidevanja 

spremenila. Vodstvo je prepričano, da so osnovna predvidevanja ustrezna in da zato računovodski izkazi 

banke pošteno predstavljajo finančni položaj in rezultate. Področja, ki so kompleksnejša in zahtevajo večjo 

stopnjo presojanja, ali področja, kjer so predvidevanja in ocene pomembne za računovodske izkaze, so 

predstavljena v pojasnilu 3.

2.1.1. Obstoječi standardi, spremembe in pojasnila, ki veljajo v letu 2014

V letu 2014 veljajo naslednji standardi, spremembe obstoječih standardov in pojasnila, ki jih je izdal Odbor 

za mednarodne računovodske standarde (OMRS) ter sprejela EU:

• MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdo-

bja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),

• MSRP 11 »Skupne ureditve«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 

1. januarja 2014 ali pozneje),

• MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna ob-

dobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),

• MRS 27 (spremenjen leta 2011) »Ločeni računovodski izkazi«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 

(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
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• MRS 28 (spremenjen leta 2011) »Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige«, ki ga je EU sprejela 

11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),

• Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 11 »Skupne ureditve« in MSRP 12 

»Razkritje deležev v drugih družbah« – Napotki za prehod, ki jih je EU sprejela 4. aprila 2013 (veljajo za 

letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje), 

• Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah« 

in MRS 27 (spremenjen 2011) »Ločeni računovodski izkazi« – Naložbena podjetja, ki jih je EU sprejela 20. 

novembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),

• Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti: Predstavitev« – Pobotanje finančnih sredstev in finančnih 

obveznosti, ki jih je EU sprejela 13. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 

ali pozneje),

• Spremembe MRS 36 »Oslabitev sredstev«  –  Razkritja nadomestljive vrednosti za nefinančna sredstva, ki 

jih je EU sprejela 19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),

• Spremembe MRS 39 »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje« – Prenova izpeljanih finančnih in-

strumentov in nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem, ki jih je EU sprejela 19. decembra 

2013 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje).

Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov ni privedlo do nikakršnih sprememb v računovodskih usme-

ritvah banke.

2.1.2. Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, ki še niso v veljavi

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so bili izdatni naslednji standardi, spremembe obstoječih 

standardov in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, vendar še niso stopili v veljavo na dan 31. decem-

bra 2014:

• Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2010–2012)«, ki izhajajo iz letnega projekta 

za izboljšanje MSRP (MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP 13, MRS 16, MSR 24 in MRS 38), predvsem z name-

nom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 17. decembra 2014 (spremembe je 

treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2015 ali pozneje),

• Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2011–2013)«, ki izhajajo iz letnega projekta 

za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 13 in MRS 40), predvsem z namenom odpravljanja neskla-

dnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 18. decembra 2014 (spremembe je treba uporabljati za 

letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2015 ali pozneje),

• Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev« – Programi z določenimi zaslužki: Prispevki zaposlencev, ki 

jih je EU sprejela 17. decembra 2014 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2015 ali kasneje),

• OPMSRP 21 »Dajatve«, ki ga je EU sprejela 13. junija 2014 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 17. junija 

2014 ali pozneje).

Banka se je odločila, da ne bo sprejela sprememb teh standardov, sprememb obstoječih standardov in 

pojasnil, preden stopijo v veljavo. Banka pričakuje, da njihovo sprejetje ne bo imelo bistvenega vpliva na 

računovodske izkaze banke v obdobju začetne uporabe.

2.1.3. Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni sprejela

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za med-

narodne računovodske standarde (OMRS), z izjemo naslednjih standardov, sprememb obstoječih standar-

dov in pojasnil, ki na dan 31. decembra 2014 niso bili potrjeni za uporabo v EU: 

• MSRP 9 »Finančni instrumenti« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje),
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• MSRP 14 »Zakonsko predpisani odlog plačila računov« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 

2016 ali pozneje),

• MSRP 15 »Prihodki iz pogodb s strankami« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje),

• Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi« in MRS 28 »Naložbe v pridružena podjetja in 

skupne podvige« – Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem oz. 

skupnim podvigom (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),

• Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah« 

in MRS 28 »Naložbe v podjetja in skupne podvige« – Naložbena podjetja: izjeme pri  konsolidaciji (veljajo 

za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),

• Spremembe MSRP 11 »Skupne ureditve« – Obračunavanje pridobitve deležev pri skupnem delovanju 

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

• Spremembe MRS 1 »Predstavljanje računovodskih izkazov« – Pobuda za razkritje  (velja za letna obdobja, 

ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),

• Spremembe MRS 16 »Opredmetena osnovna sredstva« in MRS 38 »Neopredmetena sredstva« – Pojasnilo 

sprejemljivih metod amortizacije (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),

• Spremembe MRS 16 »Opredmetena osnovna sredstva« in MRS 41 »Kmetijstvo« – Kmetijstvo: Rodne ra-

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

• Spremembe MRS 27 »Ločeni računovodski izkazi« – Kapitalska metoda pri ločenih računovodskih izkazih 

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

• Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2012–2014)«, ki izhajajo iz letnega projekta 

za izboljšanje MSRP (MSRP 5, MSRP 7, MSRP 19 in MRS 34), predvsem z namenom odpravljanja neskla-

dnosti in razlage besedila, (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 

2016 ali pozneje).

Banka predvideva, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil v obdobju zače-

tne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze banke. Hkrati je obračunavanje va-

rovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, katerega načel EU še ni sprejela, 

še vedno neregulirano.

Uprava banke predvideva, da ima uporaba MSRP 9 v prihodnje lahko pomemben vpliv na merjenje finančnih 

sredstev in finančnih obveznosti banke (npr. finančna sredstva , ki so trenutno razvrščena med sredstva v 

posesti  za prodajo, bo ob koncu kasnejših poročevalskih obdobij treba meriti po pošteni vrednosti, katerih 

spremembe bodo pripoznane v izkazu poslovnega izida). Dokler ne bo znana podrobna dokončna vsebina 

MSRP 9 pa ni mogoče zagotoviti razumne ocene navedenih učinkov.

2.1.4. Predčasni sprejem standardov

Banka v letu 2014 ni sprejela standardov, sprememb in pojasnil, ki še niso bili v veljavi. Banka pričakuje, da 

sprejetje teh standardov, popravkov in pojasnil ne bo imelo bistvenega vpliva na računovodske izkaze banke 

v obdobju začetne uporabe. 

2.2. Odvisne in pridružene družbe

Banka je imela konec leta 2014 v lasti dve odvisni družbi (2013: eno odvisno družbo, eno pridruženo družbo).

Odvisne družbe so tiste, kjer ima banka neposredno ali posredno več kot polovico glasovalnih pravic. Pri-

družene družbe so tiste, kjer ima banka prevladujoč vpliv, kar v splošnem pomeni, da ima neposredno ali 

posredno med 20 in 50 % glasovalnih pravic. Naložbe v kapital pridruženih družb so v računovodskih izkazih 

obračunane po kapitalski metodi in so ob pridobitvi pripoznane po nabavni vrednosti.
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V skladu s kapitalsko metodo je sorazmerni delež banke v dobičkih ali izgubah po pridobitvi naložbe priznan 

v izkazu poslovnega izida, delež banke v spremembah kapitala po pridobitvi naložbe pa je prikazan v kapi-

talu banke. Kumulativne spremembe po pridobitvi naložbe se odražajo v vrednosti naložbe. 

Banka je v računovodsko politiko zapisala sodila, na podlagi katerih odvisne družbe z vidika konsolidiranih 

računovodskih izkazov opredeljuje kot pomembne ali nepomembne. Ker je v letu 2013 odvisna družba 

ustrezala sodilom nepomembnosti, je banka ni konsolidirala oziroma ni izdelala konsolidiranih računovod-

skih izkazov. V letu 2014 pa je banka v postopkih prestrukturiranja terjatev pridobila še eno odvisno družbo. 

Družbe niso več ustrezale sodilom nepomembnosti, zato je banka odvisne družbe konsolidirala in izdelala 

konsolidirane računovodske izkaze.

Odvisne družbe so v konsolidirane računovodske izkaze vključene po metodi polne konsolidacije. Da bi se 

zagotavljala skladnost z računovodskimi usmeritvami banke, so računovodske usmeritve odvisnih družb 

ustrezno prilagojene. Računovodski izkazi konsolidiranih odvisnih družb so pripravljeni na poročevalski da-

tum banke. Kapital manjšinskih lastnikov je predstavljen v konsolidiranem izkazu sprememb lastniškega ka-

pitala. Delež manjšinskih lastnikov je tisti del čistega poslovnega izida in kapitala odvisne družbe, v katerem 

banka nima neposrednega ali posrednega deleža v kapitalu. Medsebojne transakcije, stanja in nerealizirani 

dobički s transakcijami v skupini so izločeni. 

Naložba v kapital odvisnih družb se v posamičnih računovodskih izkazih banke vodi po naložbeni metodi, 

naložba v kapital pridružene družbe pa po kapitalski metodi.

Naložbe v kapital odvisnih družb in pridružene družbe so predstavljene v pojasnilu 5.12.

2.3. Prevedba tujih valut

2.3.1. Funkcijska in predstavitvena valuta

Postavke sredstev in obveznosti, ki so denominirane v tujih valutah, se v posamičnih in skupinskih raču-

novodskih izkazih merijo v valuti izvirnega gospodarskega okolja, v katerem družbe poslujejo (funkcijska 

valuta). Učinki prevedbe so prikazani v izkazu poslovnega izida kot neto dobiček ali izguba iz tečajnih razlik. 

Računovodski izkazi so predstavljeni v evrih, ki so funkcijska in predstavitvena valuta banke. 

2.3.2. Prevedba poslovnih dogodkov in postavk

Transakcije v tuji valuti se pretvorijo v funkcijsko valuto po tečaju na dan posla. Tečajne razlike, ki nastanejo 

pri poravnavi takšnih transakcij in pri prevedbi denarnih postavk, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 

Tečajne razlike, ki nastajajo pri nedenarnih postavkah, kot so lastniški instrumenti, razvrščeni v skupino 

finančnih instrumentov, vrednotenih po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida, se prikažejo kot 

del dobička oziroma izgube iz naslova vrednotenja po pošteni vrednosti. Tečajne razlike pri lastniških in-

strumentih, razvrščenih v skupino finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, so predstavljene v izkazu 

drugega vseobsegajočega donosa pod ustrezno postavko. 

Prihodki in odhodki v tuji valuti so preračunani v evrsko protivrednost po tečaju na datum transakcije. Dobič-

ki in izgube, ki nastanejo pri kupoprodaji deviz, so v izkazu poslovnega izida prikazani v postavki neto dobički 

in izgube iz trgovanja s tujo valuto.
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2.4. Finančna sredstva

2.4.1. Razvrščanje

Banka praviloma ob prvem pripoznanju finančnih sredstev le-ta razvršča v naslednje kategorije: finančna 

sredstva, vrednotena po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida, posojila in terjatve, finančna sred-

stva v posesti do zapadlosti in finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo. 

2.4.1.1. Finančna sredstva, vrednotena po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida

Ta kategorija je razdeljena na dve skupini: finančni instrumenti v posesti za trgovanje in finančni instrumenti, 

začetno pripoznani po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida. 

Finančni instrument se ob pridobitvi razvrsti med finančne instrumente v posesti za trgovanje, če je bil pri-

dobljen z namenom nadaljnje prodaje v kratkem času ali je del portfelja finančnih instrumentov, s katerim 

se upravlja enovito, in če obstaja dejanski vzorec nedavnih prodaj v kratkem času z namenom doseganja 

dobička. 

Finančni instrument se prav tako razvrsti kot finančni instrument po pošteni vrednosti preko izkaza po-

slovnega izida, če finančni instrument, kot na primer obveznica, vsebuje vgrajene izvedene finančne instru-

mente, ki bistveno vplivajo na denarni tok instrumenta. Dobički in izgube, ki izhajajo iz sprememb poštene 

vrednosti teh finančnih instrumentov, so vključeni v dobičke/izgube iz finančnih sredstev, pripoznanih po 

pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida. Prihodki in odhodki od obresti ter dividend za finančna sred-

stva, vrednotena po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida, so vključeni v »čisti prihodek od obre-

sti« oziroma »čisti prihodek od dividend«.

2.4.1.2. Posojila in terjatve

Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, s katerimi se ne trguje na ak-

tivnem trgu, razen (a) tistih, ki jih banka namerava prodati v kratkem času, ki so razvrščena kot finančna 

sredstva, namenjena trgovanju, in tistih, ki jih banka ob pridobitvi razvrsti kot finančne naložbe po pošteni 

vrednosti skozi izkaz poslovnega izida; (b) tistih, ki jih banka ob pridobitvi razvrsti kot finančna sredstva, raz-

položljiva za prodajo, ali (c) tistih, pri katerih imetnik ne bo dobil povrnjene večine vrednosti začetne naložbe, 

razen zaradi poslabšanja kreditne bonitete.

2.4.1.3. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti so neizvedene finančne naložbe z določenimi ali določljivimi pla-

čili in določeno zapadlostjo, ki jih banka nedvoumno namerava in zmore posedovati do zapadlosti.

2.4.1.4. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, so tista, ki jih banka namerava posedovati nedoločeno časovno 

obdobje in jih lahko proda zaradi likvidnostnih potreb ali sprememb obrestnih mer, deviznih tečajev ali cen 

finančnih instrumentov.
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2.4.1.5. Prerazvrstitev finančnih sredstev

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, se lahko prerazvrstijo v kategorijo finančnih sredstev v posesti 

do zapadlosti, če ima banka namen ali je sposobna finančno sredstvo imeti v posesti do zapadlosti.

2.4.2. Merjenje in pripoznavanje

Nakupi in prodaje finančnih instrumentov po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida, finančnih 

sredstev v posesti do zapadlosti ter finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, se pripoznajo na datum 

sklenitve posla. Posojila se pripoznajo, ko se strankam zagotovijo denarna sredstva. 

Finančna sredstva, razen finančnih instrumentov po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida, se 

začetno izmerijo po pošteni vrednosti, povečani za transakcijske stroške. Finančna sredstva po pošteni 

vrednosti preko izkaza poslovnega izida se vrednotijo po pošteni vrednosti, transakcijski stroški pa so prika-

zani v izkazu poslovnega izida. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, in finančna sredstva po pošteni 

vrednosti preko izkaza poslovnega izida se merijo po pošteni vrednosti. Posojila in terjatve ter finančna 

sredstva v posesti do zapadlosti se merijo po odplačni vrednosti. 

Dobički in izgube se pri finančnih sredstvih, vrednotenih po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida, 

pripoznajo v izkazu poslovnega izida v obdobju, v katerem nastanejo. Pri finančnih sredstvih, razpoložljivih 

za prodajo, se dobički in izgube iz naslova vrednotenja po pošteni vrednosti prikažejo v drugem vseobsega-

jočem donosu in se prenesejo v izkaz poslovnega izida, ko je sredstvo prodano ali oslabljeno. Takrat se ku-

mulativni dobički ali izgube, ki so bili predhodno prikazani v drugem vseobsegajočem donosu, pripoznajo v 

izkazu poslovnega izida. Vendar pa se obrestni prihodki in tečajne razlike iz finančnih sredstev, razpoložljivih 

za prodajo, tekoče pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Dividende iz finančnih instrumentov, razpoložljivih 

za prodajo, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, ko banka pridobi pravico do prejema dividend.

Poštena vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na aktivnem trgu, temelji na objavljeni tržni 

ceni na datum poročanja. Če tržna cena ni znana oziroma trg ni delujoč, se poštena vrednost določi na pod-

lagi metod vrednotenja.

Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko pogodbene pravice do denarnih tokov potečejo ali ko je 

finančno sredstvo preneseno in prenos izpolnjuje kriterije za odpravo pripoznanja. Pripoznanje finančne 

obveznosti se odpravi zgolj, kadar je obveza, določena v pogodbi, izpolnjena, razveljavljena ali zastarana.

2.4.3. Načela, uporabljena pri vrednotenju po pošteni vrednosti

Poštena vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na aktivnem trgu, temelji na objavljeni tržni 

ceni na datum poročanja, to je ceni, ki predstavlja najboljše povpraševanje brez upoštevanja transakcijskih 

stroškov. Če tržna cena ni znana oziroma trg ni delujoč, se poštena vrednost določi na podlagi modela dis-

kontiranih prihodnjih denarnih tokov ali na osnovi cenovnega modela. 

Pri uporabi modela diskontiranih prihodnjih denarnih tokov se le-ti določijo na podlagi najverjetnejše ocene, 

pri določanju diskontne stopnje pa se upošteva tržna obrestna mera sorodnega finančnega instrumenta s 

primerljivimi lastnostmi na zadnji dan poročevalskega obdobja. Pri uporabi cenovnega modela se upošte-

vajo podatki z delujočega trga na datum poročanja, kjer pa to ni možno, se pri določitvi poštene vrednosti 

upošteva najboljša možna ocena. 

Hierarhija poštene vrednosti je razkrita v pojasnilu 7.4.3.
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2.5. Pogodbe o začasni prodaji in nakupih

Začasno prodani vrednostni papirji na osnovi repo pogodb so v izkazu finančnega položaja prikazani kot 

zastavljena sredstva, kadar ima prejemnik pogodbeno pravico prodati ali naprej zastaviti te vrednostne pa-

pirje. Obveznost do nasprotne stranke je izkazana kot obveznost do bank ali strank, ki niso banke.

Začasno kupljeni vrednostni papirji so v izkazu finančnega položaja prikazani kot dano posojilo. Razlika med 

prodajno ceno in ceno ponovnega nakupa se obravnava kot obresti, pridobljene v celotnem obdobju veljav-

nosti dogovora, z uporabo efektivne obrestne mere. 

2.6. Pobot

Finančna sredstva in obveznosti so v izkazu finančnega položaja pobotani, ko za to obstaja pravna pravica 

in namen neto poravnave ali istočasna realizacija sredstev ter poravnava obveznosti. 

2.7. Izvedeni finančni instrumenti

Izvedeni finančni instrumenti, vključno s terminskimi posli in terminskimi pogodbami, zamenjavami ter op-

cijami, so v izkazu finančnega položaja pripoznani po pošteni vrednosti. Vrednotijo se po pošteni vrednosti, 

ki se ustrezno določi na osnovi objavljene tržne cene, modela diskontiranih prihodnjih denarnih tokov ali z 

uporabo cenovnih modelov. Poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov so v izkazu finančnega po-

ložaja prikazane med sredstvi, če je poštena vrednost izvedenih finančnih instrumentov pozitivna, oziroma 

med obveznostmi, če je poštena vrednost izvedenih finančnih instrumentov negativna.

Banka nima izvedenih finančnih instrumentov, za katere bi računovodsko obračunavala varovanja pred tveganji.

2.8. Prihodki in odhodki za obresti

Obrestni prihodki in odhodki za vse obrestovane finančne instrumente se v izkazu poslovnega izida pripo-

znajo med obrestnimi prihodki oziroma obrestnimi odhodki z uporabo metode efektivne obrestne mere. 

Obrestni prihodki vključujejo obresti od naložb s fiksnim donosom in obresti vrednostnih papirjev vrednote-

nih po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida ter obračunane diskonte in premije pri obveznicah 

in drugih »diskontnih« finančnih instrumentih.

Metoda efektivne obrestne mere je metoda izračuna odplačne vrednosti sredstva ali obveznosti ter razpo-

reditve obrestnih prihodkov in odhodkov za določeno obdobje. Efektivna obrestna mera je tista diskontna 

stopnja, ki izenači vse tokove, povezane s posameznim finančnim instrumentom. V izračun efektivne obre-

stne mere se vključujejo vsi pogodbeni tokovi, vključno z vsemi provizijami, transakcijskimi stroški, premijami 

in diskonti, ne upoštevajo pa se prihodnje kreditne izgube. 

Ko je finančno sredstvo ali skupina podobnih finančnih sredstev oslabljeno, se obrestni prihodki pripozna-

vajo, upoštevaje obrestno mero, ki je bila uporabljena za diskontiranje prihodnjih denarnih tokov pri oceni 

potrebne oslabitve. Obrestni prihodki se ne pripoznajo več, ko finančno sredstvo izpolni določene pogoje in 

ni več možno pričakovati poplačila.

2.9. Prihodki in odhodki za opravnine (provizije)

Provizije se v izkazu poslovnega izida praviloma pripoznajo, ko je storitev opravljena. Prihodki od oprav-

nin vključujejo predvsem opravnine, prejete iz naslova opravljanja plačilnega prometa, kartičnega in 
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bankomatskega poslovanja, transakcijskih računov strank ter od garancij. Opravnine, vključene v izračun 

efektivne obrestne mere, so izkazane med obrestnimi prihodki oziroma odhodki. Provizije za neizkoriščeni 

del odobrenih posojil, ki bodo verjetno koriščena, se odložijo (skupaj z neposrednimi stroški) in so pripozna-

ne kot prilagoditev efektivne obrestne mere posojila. 

2.10. Prihodki iz dividend

Dividende se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, ko banka pridobi pravico do prejema dividend.

2.11. Oslabitev finančnih sredstev 

2.11.1. Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

Na vsak dan poročanja banka oceni, ali obstaja nepristranski dokaz o oslabitvi finančnega sredstva oziroma 

skupine finančnih sredstev. Finančno sredstvo oziroma skupina finančnih sredstev je oslabljena in izgube 

nastanejo, če obstaja nepristranski dokaz o oslabitvi kot posledica enega ali več dogodkov, ki so nastali po 

začetnem pripoznanju sredstva in imajo vpliv na prihodnje denarne tokove.

Banka med drugim uporablja naslednja merila za ugotavljanje nepristranskih dokazov o oslabitvah finančnih 

sredstev:

• zamude pri poravnavanju pogodbenih obveznosti za plačilo glavnice in obresti,

• finančne težave dolžnika,

• obstoj restrukturiranja terjatev dolžnika,

• neupoštevanje pogodbenih zavez oziroma nespoštovanje pogodbenih pogojev,

• začetek stečajnega postopka ali prisilne poravnave,

• poslabšanje dolžnikovega konkurenčnega položaja.

Obdobje od nastanka izgube do njene identifikacije banka ocenjuje glede na posamezne primere. V splo-

šnem banka uporablja obdobje 12 mesecev, v izjemnih primerih so upravičena tudi daljša obdobja, pri ko-

mitentih, ki jih banka glede na vnaprej določene kriterije spremlja pogosteje, pa je to obdobje lahko krajše 

od enega leta.

Banka najprej oceni, ali obstajajo nepristranski dokazi o oslabitvi pri posamično pomembnih finančnih sred-

stvih, to je tistih, ki predstavljajo izpostavljenosti do komitentov, ki so večje od 0,5 % kapitala banke ali od 

650 tisoč evrov. 

Če banka ugotovi, da ni prisotnih znakov oslabitve pri posamično pomembnem finančnem sredstvu, ga 

vključi v skupino sorodnih finančnih sredstev in preveri, ali so znaki oslabitve prisotni v skupini. Sredstva, ki 

so bila posamično ocenjena in pri katerih se ugotovi prisotnost znakov oslabitve, se ne vključijo v skupinsko 

preverjanje oslabitve. 

Če obstajajo nepristranski dokazi, da je prišlo do izgube pri posojilih ali finančnih sredstvih v posesti do za-

padlosti, se znesek oslabitve izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in njegovo sedanjo 

vrednostjo prihodnjih denarnih tokov, ki v skladu z MSRP predstavlja diskontirano vrednost, ugotovljeno z 

uporabo izvirne efektivne obrestne mere. Knjigovodska vrednost sredstva se zmanjša za ugotovljene po-

trebne oslabitve in se prikaže kot izguba v izkazu poslovnega izida.

Izračun sedanje vrednosti ocenjenih prihodnjih tokov zavarovanih finančnih sredstev odraža sedanjo vre-

dnost čistih denarnih tokov iz naslova prodaje prejetega zavarovanja ne glede na to, ali je unovčitev zava-

rovanja verjetna.
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Za potrebe skupinskega ocenjevanja oslabitve se finančna sredstva razvrstijo v skupine od A do E, upo-

števaje sorodne značilnosti glede kreditnega tveganja, med njimi zlasti oceno finančnega položaja posa-

meznega dolžnika, njegove zmožnosti zagotovitve zadostnega denarnega pritoka za redno izpolnjevanje 

obveznosti do banke v prihodnosti, vrste in obsega zavarovanja finančnega sredstva oziroma prevzete 

obveznosti po zunajbilančnih postavkah do posameznega dolžnika in izpolnjevanja dolžnikovih obveznosti 

do banke v preteklih obdobjih.

Potrebne oslabitve se za skupino finančnih sredstev ocenijo na osnovi izkušenj glede preteklih izgub pri 

sredstvih s podobnimi značilnostmi glede kreditnega tveganja. Banka redno preverja ustreznost uporablje-

ne metodologije in ocen, uporabljenih za določanje prihodnjih denarnih tokov.

Metodologija temelji na verjetnost neplačila (probability of default – PD). Za ocenjevanje verjetnosti nepla-

čila se predpostavlja, da banka utrpi izgubo v primeru razvrstitve komitenta v skupino D ali E, zato ocenje-

vanje izgub temelji na enoletnih dejanskih prehodih iz desetih donosnih razredov v nedonosna razreda za 

obdobje petih let. Za izračun odstotka izgube je verjetnost prehoda posameznih komitentov v skupini D ali 

E pomnožena z deležem neplačanih terjatev, ki jih je banka utrpela pri terjatvah, razvrščenih v skupini D in 

E v preteklosti.

Odstotek potencialne izgube oziroma potrebnih skupinskih oslabitev in rezervacij tako predstavlja zmnožek 

verjetnosti neplačila (PD), izgube v primeru neplačila (LGD) in LIP faktorja. 

LIP faktor (loss identification period factor) je obdobje od nastanka izgube do njene identifikacije. V splo-

šnem banka uporablja obdobje 12 mesecev, v tem primeru je vrednost LIP  faktorja 1. Pri komitentih, ki izpol-

njujejo vnaprej določene kriterije, je banka v letu 2014 uvedla uporabo LIP faktorja z vrednostjo manjšo od 1. 

Če se kasneje znesek izgube zmanjša kot posledica dogodka, ki je nastopil po oslabitvi, se oslabitve odpra-

vijo ali zmanjšajo.

Ko posojilo postane neizterljivo oziroma ko posojilo izpolnjuje kriterije za odpis (2. odstavek 25a. člena Skle-

pa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic), se ga odpiše z uporabo predhodno obliko-

vanega popravka vrednosti. Neizterljive terjatve se odpišejo po izčrpanju vseh možnosti za izterjavo in ko 

je znesek izgube določen. V primeru kasnejšega poplačila odpisane terjatve se prikaže prihodek v izkazu 

poslovnega izida.

2.11.2. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, merjena po pošteni vrednosti

Banka v vsakem poročevalskem obdobju oceni, ali so prisotni znaki, ki označujejo oslabitev finančnih sred-

stev, razpoložljivih za prodajo. Pomembno in dolgotrajno zmanjšanje poštene vrednosti lastniškega instru-

menta pod njegovo nabavno vrednost lahko predstavlja nepristranski dokaz o oslabitvi. Če obstaja nepri-

stranski dokaz o oslabitvi finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo, se nabrana izguba, pripoznana 

v drugem vseobsegajočem donosu, prenese v izkaz poslovnega izida. Odprava oslabitve v primeru lastni-

škega instrumenta se ne izvede preko izkaza poslovnega izida, temveč se kasnejše povečanje poštene 

vrednosti prikaže neposredno v kapitalu. Če se v naslednjem obdobju poštena vrednost dolžniškega instru-

menta poveča in je povečanje moč nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju izgube, 

se odprava oslabitve izvede preko izkaza poslovnega izida.

2.11.3. Restrukturirana posojila 

O restrukturiranju terjatev govorimo, kadar gre za spremembo prvotnih odplačilnih pogojev zaradi poslab-

šanja ekonomskega in finančnega položaja komitenta, ki je vzrok nerednega odplačevanja komitentovih 
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obveznosti do banke. Restrukturirana posojila se ne štejejo več za zapadle terjatve, temveč se obravnavajo 

kot nova posojila z oznako, da so restrukturirana.

2.11.4. Sredstva, prejeta za poplačilo terjatev

V nekaterih primerih pride do poplačila terjatev na način, da banka zaseže zastavljeno sredstvo. Zasežena 

sredstva začetno pripozna v svojih računovodskih izkazih po njihovih poštenih vrednostih. Sredstva poskuša 

prodati takoj, ko je to izvedljivo, zato da zmanjšuje izpostavljenost. Po začetnem pripoznanju se sredstva, 

prejeta za poplačilo terjatev, merijo in poročajo v skladu z usmeritvami teh kategorij sredstev.

2.12. Neopredmetena sredstva 

Neopredmetena sredstva vključujejo predvsem programsko opremo ter licence za njihovo uporabo in so v 

izkazu finančnega položaja pripoznana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijo in oslabitev.

Amortizacija neopredmetenih sredstev je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 

Amortizacijska doba programske opreme je enaka njihovi dobi uporabnosti, a ne več kot deset let. Neo-

predmetena sredstva se začnejo amortizirati, ko so na razpolago za uporabo. Obdobje in metoda amorti-

ziranja se za neopredmetena dolgoročna sredstva s končno življenjsko dobo preverita ob koncu vsakega 

poslovnega leta. 

2.13. Računovodsko obračunavanje najemov

2.13.1. Kadar je banka v vlogi najemnika

Vsi najemi, ko banka nastopa kot najemnik, so poslovni najemi. Dana plačila na podlagi poslovnih najemov se 

v izkaz poslovnega izida vključujejo sorazmerno glede na čas trajanja pogodbe in se izkazujejo med drugimi 

stroški poslovanja. Kadar je poslovni najem predčasno prekinjen, se vsa plačila, ki jih zahteva najemodajalec, 

pripoznajo kot strošek v obdobju prekinitve pogodbe.

2.13.2. Kadar je banka v vlogi najemodajalca

Vsi najemi, ko je banka v vlogi najemodajalca, so poslovni najemi. Prejeta plačila na podlagi poslovnih naje-

mov se v izkaz poslovnega izida vključujejo sorazmerno glede na čas trajanja pogodbe in se izkazujejo med 

drugimi prihodki poslovanja.

2.14. Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva se začetno pripoznajo po nabavni vrednosti. Za opredmetena osnovna 

sredstva se vsako leto oceni, ali obstajajo znaki, ki bi kazali na njihovo oslabitev. Če se ugotovi, da so takšna 

znamenja prisotna, se oceni nadomestljiva vrednost. Nadomestljiva vrednost je višja izmed poštene vredno-

sti sredstva, zmanjšane za stroške prodaje, in vrednosti sredstva ob uporabi. Če je vrednost pri uporabi višja 

od knjigovodske vrednosti, je to pokazatelj, da sredstva niso oslabljena. Knjigovodska vrednost sredstva je v 

primeru, da je nadomestljiva vrednost nižja od knjigovodske vrednosti, takoj znižana na ocenjeno nadome-

stljivo vrednost. V letih 2013 in 2014 ni bilo ugotovljenih potreb po znižanju vrednosti.

Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se pripozna kot sredstvo v primerih, če je verjetno, 

da bodo s tem v zvezi pritekale prihodnje gospodarske koristi in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo 
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izmeriti. Banka ob vsakem obdobju poročanja oceni preostalo vrednost in uporabno dobo osnovnih sred-

stev in po potrebi prilagodi njihovo vrednost.

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev je obračunana po metodi enakomernega časovnega amorti-

ziranja. Stopnje amortizacije so določene tako, da je vrednost opredmetenih osnovnih sredstev razporejena 

v stroške v ocenjenem obdobju njihove koristnosti, kot sledi:

Banka in skupina 2014 2013

Gradbeni objekti 33 let 33 let

Računalniška oprema 5 let 5 let

Pohištvo in oprema 5 let 5 let

Motorna vozila 5 let 5 let

Zemljišča se ne amortizirajo. Opredmetena osnovna sredstva se začnejo amortizirati, ko so dana v uporabo.

Dobički in izgube, ki nastanejo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev, se določijo glede na knjigovod-

sko vrednost sredstev in v izkazu poslovnega izida vplivajo na dobiček iz poslovanja. Vzdrževanja in popra-

vila se vključijo v izkaz poslovnega izida, ko stroški nastanejo.

2.15. Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine so opredmetena osnovna sredstva, ki jih banka ne uporablja neposredno za opra-

vljanje svojih dejavnosti, temveč jih poseduje z namenom oddajanja v najem, v primeru naložbenih nepre-

mičnin, pridobljenih zaradi unovčenja zavarovanj iz kreditnega poslovanja pa tudi za namen dokončanja 

ali prodaje, z namenom povečanja vrednosti naložbene nepremičnine. Naložbene nepremičnine zajemajo 

stanovanja ter poslovne prostore, dane v najem, katerih površina presega 60 % celotne površine, pogodbe 

pa so sklenjene dolgoročno. Naložbene nepremičnine so evidentirane po amortizirani nabavni vrednosti.

2.16. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

V izkazu denarnih tokov se kot denarna sredstva in njihovi ustrezniki izkazujejo: denar v blagajni in stanje na 

računih pri centralni banki, posojila bankam ter druge kratkoročne hitro unovčljive naložbe s prvotno zapa-

dlostjo manj kot 90 dni od dneva pridobitve.

2.17. Rezervacije za obveznosti in stroške

Rezervacije za obveznosti in stroške se pripoznajo, če ima banka zaradi preteklega dogodka sedanjo obve-

zo (pravno ali posredno) in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo 

pritekanje gospodarskih koristi, ter je znesek obveze mogoče zanesljivo izmeriti.

2.18. Ugodnosti zaposlenih

Ugodnosti zaposlenih vključujejo jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in ostale dolgoročne ugodno-

sti. Rezervacije za ugodnosti zaposlenih izračuna neodvisni aktuar (več v pojasnilu 5.19.). 

Banka plačuje prispevke za pokojninsko zavarovanje v skladu z zakonodajo (8,85 % bruto plače). Razen 

plačila prispevkov banka nima nikakršnih dodatnih obveznosti. Prispevki pomenijo stroške v obdobju, na 

katerega se nanašajo, in so v izkazu poslovnega izida prikazani v okviru stroškov dela.
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2.19. Finančne garancije

Finančne garancije so pogodbe, ki od izdajatelja zahtevajo, da upravičencu garancije plača dogovorjen zne-

sek za pokritje izgube, ki jo le-ta utrpi v primeru neplačila dolžnika. Finančne garancije izdaja banka drugim 

bankam, finančnim institucijam in drugim strankam za zavarovanje dolgov, limitov in drugih bančnih storitev.

Finančne garancije so ob izdaji pripoznane po pošteni vrednosti. Naknadno pa jih banka pripoznava po 

nižji izmed začetne vrednosti, zmanjšane za prihodke iz provizij, in ocene stroškov, potrebnih za poravnavo 

obveznosti iz garancije na dan poročanja. Te ocene temeljijo na preteklih podatkih oziroma izkušnjah s po-

dobnimi posli v preteklosti.

Povečanje obveznosti, povezanih s finančnimi garancijami, se odraža v izkazu poslovnega izida med poslov-

nimi odhodki.

2.20. Davki

Davek od dohodkov tekočega poslovnega leta je prikazan v skladu s slovensko zakonodajo. Davčne odhod-

ke v izkazu poslovnega izida sestavljajo tekoči davki in odloženi davki. 

Odloženi davki se obračunavajo za vse začasne razlike med vrednostjo sredstev in obveznosti za davčne 

namene ter njihovo knjigovodsko vrednostjo. Odloženi davki so obračunani po davčni stopnji, veljavni v letu 

po zaključku poslovnega leta. 

Odložena terjatev za davek se pripozna za vse odbitne začasne razlike, če je verjetno, da se bo pojavil raz-

položljivi obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti odbitne začasne razlike.

Odloženi davek povezan z vrednotenjem finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo po pošteni vrednosti, 

se izkaže neposredno v drugem vseobsegajočem donosu in se kasneje prenese v izkaz poslovnega izida 

skupaj z dobičkom oziroma izgubo iz naslova vrednotenja.

Banke v Sloveniji so zavezane k plačilu davka na bilančno vsoto. Davčna osnova za davek na bilančno vsoto 

je bilančna vsota, ki predstavlja vrednost sredstev v izkazu finančnega položaja. Izračuna se kot povprečje 

vrednosti stanj na vsak zadnji dan meseca v koledarskem letu. Stopnja obdavčitve bilančne vsote je 0,1 %. 

Tako izračunan davek se lahko zmanjša za 0,1 % stanja kreditov, danih nefinančnim družbam in samostojnim 

podjetnikom. Pri stanju kreditov se upošteva povprečno stanje, izračunano na vsak zadnji dan v mesecu, 

pred oblikovanimi popravki vrednosti zaradi slabitev oziroma spremembe poštene vrednosti v koledarskem 

letu. Davek na bilančno vsoto je izkazan med drugimi poslovnimi odhodki (pojasnilo 4.8.).

Leta 2013 je bil v Sloveniji uveden davek na finančne storitve, s katerim so obdavčena plačana nadomestila 

za opravljene predpisane finančne storitve. Davčna stopnja znaša 6,5 %, davek se plačuje mesečno. Davek 

na finančne storitve je izkazan med drugimi poslovnimi odhodki (pojasnilo 4.8.).

2.21. Delniški kapital

2.21.1. Stroški izdaje delnic

Stroški, neposredno povezani z izdajo novih delnic, so pripoznani v kapitalu kot znižanje kapitalskih rezerv.

2.21.2. Dividende na navadne delnice

Dividende na navadne delnice znižujejo kapital v obdobju, v katerem so jih odobrili lastniki banke.
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2.21.3. Lastne delnice

Če banka z nakupom pridobi delnice banke, se dano nadomestilo prikaže kot znižanje kapitala. Če kasneje 

prodaja lastne delnice, se prejeto nadomestilo prikaže s povečanjem kapitala. Pri poznejši prodaji lastnih 

delnic se dobički in izgube pripoznajo v kapitalu. Za pridobljene delnice, banka oblikuje rezerve za lastne 

deleže v kapitalu.

2.22. Prejeti krediti, prejeti depoziti in izdani dolžniški vrednostni papirji

Prejeti krediti, depoziti in izdani dolžniški vrednostni papirji se začetno pripoznajo po pošteni vrednosti, ki je 

navadno enaka izvirni vrednosti, zmanjšani za transakcijske stroške. Ob poznejšem merjenju se merijo po 

odplačni vrednosti, razlika med vrednostjo ob začetnem pripoznanju in odkupno vrednostjo pa se v izkazu 

poslovnega izida pripozna med obrestnimi odhodki z uporabo efektivne obrestne mere. 

2.23. Poslovanje v tujem imenu in za tuj račun

Banka ponuja svojim strankam tudi storitve upravljanja premoženja. Ta sredstva niso vključena v izkaz fi-

nančnega položaja banke. Za te storitve se strankam zaračuna provizija, ki je razčlenjena po posameznih 

postavkah v pojasnilu 4.3.2. Podrobnosti o poslovanju v tujem imenu in za tuj račun so predstavljene v poja-

snilu 6.9. Dodatno so v skladu s slovensko zakonodajo v pojasnilu 6.9. za storitve za stranke iz naslova spre-

jemanja in posredovanja naročil, izvrševanja naročil, gospodarjenja in skrbništva s finančnimi instrumenti 

razčlenjeni podatki o terjatvah in obveznostih računov, na katerih banka vodi finančna sredstva strank iz 

posredniškega poslovanja.

2.24. Primerjalne informacije

Primerjalne informacije so, kjer je potrebno, preračunane zaradi primerljivosti s tekočim obdobjem. 

Banka za leto 2013 ni izdelala konsolidiranih računovodskih izkazov, saj je odvisna družba ustrezala sodilom 

nepomembnosti. Primerjalne informacije za skupino zato za leto 2013 niso pripravljene.

Zaradi spremenjenih vodilnih shem izkaza finančnega položaja in izkaza denarnih tokov v letnem poročilu 

2014, so podatki za leto 2013 razporejeni tako, da so primerljivi s podatki po shemah za leto 2014.

Izkaz finančnega položaja:

• vpogledne vloge bank v višini 4.781 tisoč evrov so bile v letnem poročilu 2013 razkrite v postavki kreditov, 

med krediti bankam, v letnem poročilu 2014 pa v postavki denarja v blagajni, stanja na računih pri central-

nih bankah in vpoglednih vlog pri bankah,

• finančne obveznosti do centralne banke v višini 91.111 tisoč evrov so bile v letnem poročilu 2013 razkrite v 

svoji postavki, v letnem poročilu 2014 pa v postavki finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti, 

med krediti bank in centralnih bank.

Izkaz denarnih tokov: čisto povečanje finančnih obveznosti do centralne banke v višini 10.450 tisoč evrov je 

bilo v letnem poročilu 2013 razkrito v svoji postavki, v letnem poročilu 2014 pa v postavki čistega zmanjšanja 

vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti.

2.25. Podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom

Razkritja podatkov v računovodskih izkazih in pojasnil k računovodskim izkazom so prikazana za banko in 

za skupino posebej. V primerih, ko so podatki in informacije za banko in za skupino identični, so razkriti le za 

skupino ali pa je dodano besedilo »Banka in skupina«.
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3. Pomembnejše računovodske ocene in presoje

Vse uporabljene usmeritve in ocene so v skladu z MSRP najboljše ocene, izvedene v skladu z veljavnimi 

standardi. Ocene in predpostavke temeljijo na principu delujočega podjetja, na preteklih izkušnjah in drugih 

dejavnikih, vključno s pričakovanji glede prihodnjih dogodkov.

3.1. Oslabitev posojil in terjatev

Da bi ugotovila oslabitve, banka mesečno pregleduje portfelj posojil. Pred odločitvijo, ali je treba prikazati 

izgubo v izkazu poslovnega izida, banka preveri, ali obstajajo informacije, ki označujejo padec ocenjenih 

denarnih tokov iz naslova skupine posojil. Dokazi vključujejo informacije o poslabšanju plačilne sposobno-

sti dolžnikov ali poslabšanju gospodarskih pogojev in okoliščin. Prihodnji denarni tokovi v skupini finančnih 

sredstev se ocenjujejo na podlagi preteklih izkušenj in izgub pri sredstvih, ki nosijo kreditno tveganje podob-

no kot sredstva v skupini. Individualne ocene so opravljene na osnovi projekcije prihodnjih denarnih tokov z 

upoštevanjem vseh relevantnih informacij glede finančnega položaja in plačilne sposobnosti dolžnika. Pro-

jekcije denarnih tokov preverja služba upravljanja tveganj. Majhne izpostavljenosti se preverjajo skupinsko. 

Metodologija in predpostavke, uporabljene pri ocenjevanju prihodnjih denarnih tokov, so predmet rednih 

preverjanj, da bi se zmanjšale razlike med ocenjenimi in dejanskimi izgubami. 

3.2. Poštene vrednosti finančnih instrumentov

Poštene vrednosti finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na aktivnem trgu, se določijo na osnovi ob-

javljene tržne cene na datum poročanja, to je na osnovi cene, ki predstavlja najboljše povpraševanje za 

finančna sredstva. 

Poštene vrednosti finančnih instrumentov, s katerimi se ne trguje na aktivnem trgu, se določijo z uporabo 

modelov vrednotenja. Modele vrednotenja za določanje poštene vrednosti redno pregledujejo neodvisne 

osebe. Vsi uporabljeni modeli so preverjeni z namenom zagotovitve, da rezultati odražajo tržne pogoje. Mo-

deli temeljijo na tržnih podatkih v največji možni meri, kljub temu pa je treba za določitev tržnega tveganja, 

volatilnosti in korelacije uporabljati tudi ocene. Spremembe ocene glede teh dejavnikov lahko vplivajo na 

poročano pošteno vrednost finančnih instrumentov. 

Hierarhija finančnih instrumentov glede na določitev poštenih vrednosti je razkrita v pojasnilu 7.4.3.

3.3. Oslabitve lastniških instrumentov, razpoložljivih za prodajo

Lastniški instrumenti, razpoložljivi za prodajo, so oslabljeni, če pride do pomembnega in dolgotrajnejšega 

padca njihove poštene vrednosti pod nabavno vrednost. Odločitev, kaj predstavlja pomemben padec po-

štene vrednosti, temelji na ocenah. Pri postavitvi teh ocen poleg drugih dejavnikov banka upošteva volatil-

nost cen delnic. Oslabitev označujejo tudi dokazi o poslabšanju finančnega položaja izdajatelja instrumenta, 

poslabšanje uspešnosti panoge, spremembe v tehnologiji in poslovanju. 

3.4. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

Banka v skupino finančnih sredstev v posesti do zapadlosti razvršča neizvedene finančne naložbe z dolo-

čenimi ali določljivimi plačili in določeno zapadlostjo. Pred razvrstitvijo preveri namen in sposobnost držati 

takšne naložbe do njihove zapadlosti. Če ne bi bila sposobna držati naložbe do zapadlosti, bi posledično mo-

rala celotno skupino prerazvrstiti med finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo. V tem primeru bi morali 
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naložbe prevrednotiti na pošteno vrednost, kar bi vplivalo na povečanje vrednosti naložb in posledično celo-

tnega kapitala za 572 tisoč evrov (2013: banka ni imela finančnih sredstev v posesti do zapadlosti).

3.5. Oslabitev naložb v kapital odvisnih družb

Pri ocenjevanju oslabitev naložb v kapital odvisnih družb banka poleg nepristranskih dokazov o oslabitvi 

upošteva tudi znamenja, ki kažejo, da utegne biti naložba v kapital odvisne družbe oslabljena. Če taki dokazi 

in znamenja obstajajo, banka znesek oslabitve izračuna kot razliko med knjigovodsko vrednostjo naložbe in 

njeno nadomestljivo vrednostjo. Nadomestljiva vrednost naložbe je enaka višji izmed naslednjih dveh vre-

dnosti, pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, diskontiranih po tržni 

donosnosti za podobna finančna sredstva.

Če kateri od teh zneskov presega knjigovodsko vrednost naložbe, potem oslabitev ni potrebna.

3.6. Rezervacije za zunajbilančna tveganja

Rezervacije za zunajbilančna tveganja so oblikovane za finančne garancije, akreditive in kreditne linije v 

skladu z zahtevami MRS 37. Banka pri rezervacijah za zunajbilančna tveganja upošteva finančne pogoje, 

plačilno disciplino in morebitna prejeta zavarovanja.
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4. Pojasnila k izkazu poslovnega izida

4.1. Čiste obresti    

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

Prihodki iz obresti

Obresti iz stanj na računih pri centralni banki 23 63 23 63

Obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju - 514 - 514

Obresti iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni 

vrednosti skozi izkaz poslovnega izda 10 11 10 11

Obresti iz vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo 13.191 14.957 13.191 14.957

Obresti iz danih kreditov in iz drugih finančnih sredstev 

bankam 84 143 84 143

Obresti iz danih kreditov in iz drugih finančnih sredstev 

strankam, ki niso banke 38.265 46.254 37.641 46.254

Obresti iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 699 - 699

Skupaj 52.272 61.942 51.648 61.942

Odhodki za obresti

Obresti za obveznosti do centralne banke 113 452 113 452

Obresti za izdane obveznice 1.246 1.568 1.246 1.568

Obresti za depozite bank 3 3 3 3

Obresti za depozite strank, ki niso banke 12.600 20.437 12.600 20.437

Obresti za kredite bank 3.198 3.945 3.198 3.945

Obresti za kredite strank, ki niso banke 148 226 148 226

Skupaj 17.308 26.631 17.308 26.631

Čiste obresti 34.964 35.311 34.340 35.311

     

V letu 2014 so obrestni prihodki na individualno oslabljene kredite v banki in skupini znašali 11.043 tisoč EUR 

(2013: 15.495 tisoč EUR).

 

4.2. Prihodki iz dividend    

Banka in skupina 2014 2013

Dividende iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 861 1.166

Skupaj 861 1.166
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4.3. Čiste opravnine (provizije)        

     

4.3.1. Prihodki in odhodki od opravnin (provizij) v zvezi s posli za lasten račun banke in skupine

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

Prihodki iz opravnin (provizij)

Opravnine iz kreditnih poslov 1.209 974 1.209 974

Opravnine iz danih jamstev 542 493 542 493

Opravnine iz opravljanja plačilnih storitev

   Vodenje transakcijskih računov 3.057 2.931 3.057 2.931

   Izvrševanje debetnih in kreditnih plačil 2.656 2.640 2.656 2.640

   Dvigi gotovine na bankomatih 1.178 1.170 1.178 1.170

   Kartično poslovanje 743 1.099 741 1.099

   Druge storitve v zvezi s plačevanjem 1.430 1.006 1.430 1.006

Opravnine iz opravljanja drugih poslov 195 206 195 206

Skupaj 11.010 10.518 11.008 10.518

Odhodki za opravnine (provizije)

Opravnine od opravljenih storitev v zvezi s plačevanjem 381 437 381 437

Opravnine od opravljenih drugih storitev 225 236 225 236

Skupaj 606 673 606 673

Čiste opravnine (provizije) 10.404 9.845 10.402 9.845

         

4.3.2. Prihodki in odhodki od opravnin v zvezi z investicijskimi storitvami in posli za stranke 

Banka in skupina 2014 2013

Prihodki iz opravnin (provizij) v zvezi z investicijskimi in pomožnimi investicijskimi 

storitvami in posli za stranke

Sprejemanje, posredovanje in izvrševanje naročil 62 68

Vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank 12 12

Skupaj 74 80

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

investicijskimi storitvami in posli za stranke

Opravnine v zvezi z družbo KDD in njej podobnimi organizacijami 56 54

Opravnine v zvezi z borzo vrednostnih papirjev in njej podobnimi organizacijami 42 42

Skupaj 98 96

Čiste opravnine (provizije) v zvezi z investicijskimi storitvami (24) (16)
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4.4. Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso 
merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida    

Banka in skupina 2014 2013

Dobički iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 9.874 5.490

Dobički iz kreditov 1.363 492

Dobički iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti - 5

Izgube iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo - (5.982)

Izgube iz kreditov (699) (1.623)

Izgube iz drugih finančnih sredstev in obveznosti (5) -

Skupaj 10.533 (1.619)

 

Banka je v letu 2014 pretežni del dobičkov ustvarila iz naslova prodaje delnic družb Petrol, d. d., Ljubljana in 

Pivovarna Laško, d. d., Laško. 

 

4.5. Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih 
trgovanju    

Banka in skupina 2014 2013

Čiste (izgube)/dobički pri trgovanju z delnicami 1.493 (4.752)

Čisti dobički/izgube pri trgovanju z dolžniškimi vrednostnimi papirji - 5

Čisti dobički pri nakupu in prodaji tujih valut 244 189

Čisti dobički iz izvedenih finančnih instrumentov 1 35

Skupaj 1.738 (4.523)

 

4.6. Dobički iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz 
poslovnega izida 

Banka in skupina 2014 2013

Dobički iz dolžniških vrednostnih papirjev 1.587 2.020

Skupaj 1.587 2.020

 

4.7. Čiste izgube iz tečajnih razlik       

Banka in skupina 2014 2013

Dobički iz tečajnih razlik 3.719 3.577

Izgube iz tečajnih razlik (3.754) (3.598)

Skupaj (35) (21)
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4.8. Druge čiste izgube        

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

Čisti dobički iz odprave pripoznanja sredstev

Prihodki ob odpravi pripoznanja opredmetenih osnovnih 

sredstev 245 22 245 22

Izgube ob odpravi pripoznanja opredmetenih osnovnih 

sredstev (119) (1) (119) (1)

Skupaj 126 21 126 21

Druge čiste poslovne izgube

Neto prihodki iz naložbenja nepremičnin, danih v poslovni 

najem 200 210 1.441 210

Drugi poslovni prihodki 525 413 525 413

Davek na bilančno vsoto (632) (653) (632) (653)

Davek na finančne storitve (781) (627) (781) (627)

Drugi poslovni odhodki (794) (403) (794) (1.683)

Skupaj (1.482) (1.060) (241) (1.060)

Druge čiste izgube (1.356) (1.039) (115) (1.039)

 

        

4.9. Administrativni stroški        

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

Stroški dela

Bruto plače 10.409 11.538 10.738 11.538

Dajatve za socialno zavarovanje 666 760 692 760

Dajatve za pokojninsko zavarovanje 848 969 878 969

Druge dajatve, odvisne od bruto plač 53 71 53 71

Drugi stroški dela 1.140 1.343 1.161 1.343

Skupaj 13.116 14.681 13.522 14.681

Stroški storitev in materiala

Storitve drugih 3.750 4.144 3.790 4.144

Revizijske, svetovalne in druge nerevizijske storitve 1.624 1.153 1.650 1.153

Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev 564 645 564 645

Drugi upravni stroški 3.586 2.921 3.587 2.921

Stroški materiala 814 802 844 802

Skupaj 10.338 9.665 10.435 9.665

Administrativni stroški 23.454 24.346 23.957 24.346
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Iz naslova revidiranja letnega poročila je banka družbi, ki je opravljala revizijo letnih računovodskih izkazov, 

plačala 40 tisoč evrov (2013: 44 tisoč evrov). Poleg tega je družbi plačala tudi stroške svetovalnih in drugih 

nerevizijskih storitev v višini 19 tisoč evrov (2013: 20 tisoč evrov). 

Dne 31. decembra 2014 je bilo v banki zaposlenih 387 delavcev (2013: 401), v skupini pa 391 delavcev. 

4.10. Amortizacija  

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 1.311 1.520 1.311 1.520

Amortizacija naložbenih nepremičnin 42 97 463 97

Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev 806 789 806 789

Skupaj 2.159 2.406 2.580 2.406

 

4.11. Rezervacije         

Banka in skupina 2014 2013

Rezervacije za zunajbilančne obveznosti (pojasnilo 5.19.) (164) 590

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade (pojasnilo 5.19.) 249 65

Rezervacije za stroške reorganizacije (pojasnilo 5.19.) 134 -

Skupaj 219 655

         

4.12. Oslabitve           

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

Oblikovanje oslabitev kreditov (pojasnilo 5.6.) 27.237 121.401 26.240 121.401

Oblikovanje oslabitev drugih finančnih sredstev (pojasnilo 5.7.) 100 46 100 46

Oblikovanje oslabitev drugih sredstev (pojasnilo 5.13.) 28 - 28 -

Oblikovanje oslabitev delnic, razpoložljivih za prodajo 

(pojasnilo 5.4.) 320 3.805 320 3.805

Oblikovanje oslabitev naložb v odvisno in pridruženo družbo 

(pojasnilo 5.12.) 2.577 - 2.146 -

Skupaj 30.262 125.252 28.834 125.252

 

4.13. Pripadajoče izgube iz naložb v kapital pridruženih družb    

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

Pripadajoče izgube iz naložbe v kapital pridružene družbe - - 431 -

Skupaj - - 431 -
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4.14. Davek iz dohodka pravnih oseb
       

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

Odloženi davek (pojasnilo 5.20.)

Odhodki iz naslova odloženega davka 555 8.564 687 8.564 

Prihodki iz naslova odloženega davka - (4.482) - (4.482)

Skupaj 555 4.082 687 4.082

Davek iz dohodka se razlikuje od davka, ugotovljenega z uporabo predpisane davčne stopnje v Sloveniji, kot 

sledi:      

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

Dobiček/(izguba) pred obdavčitvijo 2.602 (111.518) 3.290 (111.518)

Davčno nepriznani odhodki 2.515 4.533 2.602 4.533

Neobdavčeni prihodki (3.356) (46.785) (4.130) (46.785)

Davčne olajšave (1.761) - (1.762) -

Davčna osnova - (153.770) - (153.770)

Davek izračunan po predpisani davčni stopnji 17 % - (26.141) - (26.141)

Učinek spremembe davčne stopnje s 16 % na 17 % - (1.371) - (1.371)

Spremembe v pripoznanju odloženih davkov 318 7.078 450 7.078

Oslabitev terjatev za odložene davke (pojasnilo 5.20.1.) 237 24.516 237 24.516

Skupaj 555 4.082 687 4.082

     

Banka ni pripoznala odloženih davkov za davčne izgube, kjer obstaja zakonska omejitev glede porabe davč-

ne izgube (le do polovice davčne osnove v letu), kar bistveno podaljšuje obdobje možne porabe. Na podlagi 

projekcij prihodnjih dobičkov ocenjuje, da davčna izguba ne bo odpravljena v predvidljivi prihodnosti, zato je 

odložene terjatve, obračunane na podlagi začasnih razlik, oslabila. Bank v letu 2014 ni oblikovala novih od-

loženih davkov za oslabitve kapitalskih naložb. Znesek oslabitve je v letu 2014 znašal 237 tisoč evrov (2013: 

24.516 tisoč evrov).

Banka je v letu 2014 odpravila pripoznane odložene davke za neuveljavljene olajšave iz preteklih let v zne-

sku 144 tisoč evrov (v 2013 jih je oblikovala za 59 tisoč evrov), za rezervacije za odpravnine, jubileje in druge 

v znesku 83 tisoč evrov (2013: 78 tisoč evrov) in za del preteklih oslabitev kapitalskih naložb v znesku 91 

tisoč evrov (7.059 tisoč evrov), do višine pozitivne davčne osnove, kar je vključeno med spremembe v pripo-

znanju odloženih davkov (2013: 7.078 tisoč evrov). 

Skladno s slovensko davčno zakonodajo se v Republiki Sloveniji postopno znižuje stopnja davka iz dohodka 

pravnih oseb. Tako je bila do vključno leta 2006 davčna stopnja 25 %, leta 2007 se je znižala na 23 %, leta 

2008 na 22 %, leta 2009 na 21 %, leta 2010 na 20 %, leta 2012 na 18 % in leta 2013 na 17 %. V letu 2013 je 

bila sprejeta sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je odpravila postopno zniževanje 

davčne stopnje. Davek od dohodkov je tako za leto 2014 obračunan z uporabo 17-odstotne davčne stopnje.

Davčna uprava lahko kadar koli izvede davčno inšpekcijo za tekoče poročevalsko obdobje petih let ter na 

osnovi le-te zahteva dodane ocene in kazni. Zadnja davčna inšpekcija je bila leta 2007 za leto 2006. 

Terjatev za davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa je na dan 31. 12. 2014 

znašala 1.380 tisoč evrov (2013: obveznost za davek 1.556 tisoč evrov).
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5. Pojasnila k izkazu finančnega položaja in izkazu    
    vseobsegajočega donosa

5.1. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge 
pri bankah 

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Denar v blagajni 11.677 11.710

Stanje na računih pri centralni banki 69.395 45.451

Vpogledne vloge pri bankah 11.077 4.781

Skupaj 92.149 61.942

 

5.2. Finančna sredstva, namenjena trgovanju 

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Vrednostni papirji:

   Delnice, ki kotirajo 27 11.733

Poštena vrednost izvedenih finančnih instrumentov (valutni terminski posli) - 4

Skupaj 27 11.737

Pogodbene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov so predstavljene v pojasnilu 6.1.2.

 

5.3. Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega 
izida 

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Dolžniški vrednostni papirji 43.996 43.467

Skupaj 43.996 43.467

     

Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, so dolžniški vrednostni 

papirji, ki vsebujejo vgrajene izvedene finančne instrumente in katerih donos je odvisen od gibanja določe-

nih delnic. Imajo zajamčeno izplačilo glavnice in kupona, vezanega na mehanizem oziroma gibanje osnovne 

košarice delnic ali indeksa.



Gorenjska banka, d.d., Kranj  
in Skupina Gorenjske banke Kranj

Letno poročilo 2014
Pojasnila k računovodskim izkazom

71

Zneski  
so izraženi v 
tisoč EUR

5.4. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo    
         

5.4.1. Razčlenitev po vrstah finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo    

       

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Obveznice, ki kotirajo 150.934 407.918

Delnice in deleži: 

- delnice, ki kotirajo 4.437 26.062

- delnice, ki ne kotirajo, in deleži 500 500

Skupaj 155.871 434.480

Finančni instrumenti v znesku 486 tisoč evrov (2013: 487 tisoč evrov) (nekotirajoči lastniški deleži) so izka-

zani po nabavni vrednosti zaradi dejstva, da zanje ne obstaja aktiven trg in da banka ne more zanesljivo 

izmeriti njihove poštene vrednosti oziroma bi stroški meritve poštene vrednosti presegli koristi. Ti finančni 

instrumenti večinoma predstavljajo naložbe v nejavne družbe, ki imajo relativno koncentrirano lastništvo. 

Banka nima opredeljenega namena v zvezi z nameravanim časom posedovanja teh finančnih instrumentov. 

Banka je načeloma pripravljena prodati te finančne instrumente ob ugodni ponudbi, vendar pa ima možnost 

in voljo posedovati te instrumente tudi kot dolgoročne naložbe.

Konec leta 2014 so bili v skladu primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev iz operacij ECB 

zastavljeni loti dvajsetih obveznic. Vrednost sklada finančnega premoženja je na dan 31. 12. 2014 znašala 

154.608 tisoč evrov (2013: 198.347 tisoč evrov), vrednost prostega finančnega premoženja pa 104.605 tisoč 

evrov (2013: 103.237 tisoč evrov).

Zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, je imela banka konec leta 

2014 18.759 tisoč evrov (2013: 16.541 tisoč evrov), to je 2,2 % od stanja zajamčenih vlog, naloženih v držav-

nih obveznicah. 

Skladno z MRS 39 je banka v letu 2014 zaradi dolgotrajnejšega in pomembnega zmanjšanja poštene vrednosti 

za delnice družb NFD Holding, d. d., Ljubljana in Thermana, d. d., Laško (2013: Petrol, d. d., Ljubljana, Istrabenz, 

d. d., Koper, NFD Holding, d. d., Ljubljana, Intereuropa, d. d., Koper in Thermana, d. d., Laško) kumulativno izgubo, 

pripoznano v drugem vseobsegajočem donosu, iz kapitala prenesla v izkaz poslovnega izida, kljub temu da 

zanjo ni bilo odpravljeno pripoznanje oz. kapitalski delež ni bil odprodan. Lastniške deleže v kapitalu teh družb 

banka vodi med finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo. Višina oslabitev je prikazana v spodnji tabeli.

Enako je v letu 2013 postopala tudi pri delnicah družbe Pivovarna Laško, d. d., Laško. Ker pa je ocenila, da 

pomemben padec cene delnic PILR ni zgolj odraz slabega finančnega položaja izdajatelja, ampak tudi od-

raz izredno slabe likvidnosti delnic na Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana, ter splošnih gospodarskih razmer, 

povezanih s krizo v Evropi in politično ter gospodarsko krizo v Republiki Sloveniji, je kot merilo poštene vred-

nosti oz. potrebne slabitve uporabila ocenjeno vrednost po modelu vrednotenja (pojasnilo 7.4.3.2). Učinek 

prevrednotenja na ocenjeno vrednost po modelu vrednotenja oz. znesek prenesene oslabitve je prikazan v 

spodnji tabeli. V letu 2014 je delnice PILR prodala.

Zaradi pomembnih finančnih težav Banke Celje, d. d., Celje, smo v letu 2013 delnice BCER oslabili na vre-

dnost 0 evrov. Višina oslabitev je prikazana v spodnji tabeli. 

V letu 2014 je banka s konverzijo terjatev v lastniške deleže pridobila delnice družbe Trimo, d. d., Trebnje in 

delež družbe Merkur nepremičnine, d. o. o., Naklo. Banka je prenesla na kapitalsko naložbo oslabljeno knji-

govodsko vrednost terjatve na dan konverzije, zato je vrednost deležev družbe Trimo, d. d., Trebnje enaka 0 

evrov, vrednost deleža v družbi Merkur nepremičnine, d. o. o., Naklo pa le 317 tisoč evrov. V letu 2013 ni bilo 

konverzij terjatev v lastniške deleže.
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5.4.2. Oslabitve finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

Oslabitve lastniških vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo, pripoznane v izkazu poslovnega izida: 

 

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Delnice družbe Petrol, d. d., Ljubljana (PETG) - 1.551

Delnice družbe Istrabenz, d. d., Koper (ITBG) - 155

Delnice družbe NFD Holding, d. d., Ljubljana (NF2R) 2 30

Delnice družbe Pivovarna Laško, d. d., Laško (PILR) - 1.139

Delnice družbe Intereuropa, d. d., Koper (IEKG) - 338

Delnice družbe Thermana, d. d., Laško (ZDLR) 318 588

Delnice Banke Celje, d. d., Celje (BCER) - 4

Skupaj 320 3.805

Zaradi državne dokapitalizacije so bile decembra 2013 izbrisane delnice Abanke Vipe, d. d., Ljubljana in Pro-

banke, d. d., Maribor. Med izgubami iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, je bilo pripoznano 5.943 

tisoč evrov.

5.4.3. Gibanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Stanje 1. januarja 434.480 440.291

Nakup 87.779 96.286

Konverzija terjatev v deleže (D/E) 317 -

Prodaja in zapadlost (191.148) (87.007)

Obresti (2.712) (1.105)

Učinek vrednotenja po pošteni vrednosti 29.428 (13.985)

Prenos med finančna sredstva v posesti do zapadlosti (202.273) -

Stanje 31. decembra 155.871 434.480

V letu 2014 je banka prenesla del vrednostnih papirjev v skupni vrednosti 202.273 tisoč evrov iz portfelja 

finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, med finančna sredstva v posesti do zapadlosti, saj jih namerava 

in tudi zmore posedovati do zapadlosti. Prenos je bil opravljen po pošteni vrednosti na dan prenosa.

 

5.4.4. Pripoznanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, v izkazu poslovnega izida

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Dobički iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (pojasnilo 4.4.) 9.874 5.490

Izgube iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (pojasnilo 4.4.) - (5.982)

Oslabitve lastniških vrednostnih papirjev (pojasnilo 4.12.) (320) (3.805)

Skupaj 9.554 (4.297)
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5.4.5. Presežek iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo   

  

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Stanje 1. januarja 1.689 9.285

Neto (izguba)/dobiček zaradi sprememb poštene vrednosti 24.768 (3.502)

Prenos izgub v izkaz poslovnega izida (4.237) (5.650)

Prenos dobičkov med presežke iz prevrednotenja finančnih sredstev v posesti do 

zapadlosti (12.413) -

Odloženi davek (1.380) 1.556

Stanje 31. decembra 8.427 1.689

  

   

5.5. Krediti bankam
     

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Vezane vloge 65.628 -

Krediti 2.314 10.869

Skupaj 67.942 10.869

   

V letih 2013 in 2014 ni bilo zastavljenih depozitov. Konec leta 2014 je bilo med krediti bankam za 67.338 

tisoč evrov denarnih ustreznikov, to je kreditov s prvotno zapadlostjo manj kot 90 dni od dneva pridobitve 

(2013: 10.213 tisoč evrov).

5.6. Krediti strankam, ki niso banke    
     

5.6.1. Razčlenitev kreditov strankam, ki niso banke, po vrstah posojilojemalcev

   

Banka Skupina

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Krediti prebivalstvu:

  Okvirni krediti 15.423 16.381 15.423 16.381

  Stanovanjski krediti 68.819 64.728 68.819 64.728

  Potrošniški in drugi krediti 42.434 44.045 42.434 44.045

Krediti pravnim osebam in samostojnim podjetnikom:

  Velike družbe 461.950 644.072 461.950 644.072

  Majhne in srednje družbe (MSD) 404.137 424.483 385.905 424.483

Bruto krediti 992.763 1.193.709 974.531 1.193.709

Popravki vrednosti (181.853) (234.131) (180.856) (234.131)

Skupaj 810.910 959.578 793.675 959.578

     

Vrednost kreditov strankam, ki niso banke, je zmanjšana za stroške odobritve kredita, ki se upoštevajo kot 

del efektivne obrestne mere. Konec leta 2014 so razmejene vnaprej plačane opravnine znašale 1.051 tisoč 

evrov (2013: 811 tisoč evrov).
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5.6.2. Oslabitve kreditov prebivalstvu, po vrstah kreditov 

 

Banka in skupina Krediti prebivalstvu

Okvirni krediti Potrošniški in 

drugi krediti

Stanovanjski 

krediti

Skupaj

Stanje 1. januarja 2013 491 2.215 832 3.538

Oblikovanje oslabitev (pojasnilo 4.12.) 222 968 771 1.961

Odprava oslabitve (pojasnilo 4.12.) (217) (549) (607) (1.373)

Odprava oslabitve zaradi odpisa (234) (1.544) - (1.778)

Stanje 31. decembra 2013 262 1.090 996 2.348

Oblikovanje oslabitev (pojasnilo 4.12.) 62 441 222 725

Odprava oslabitve (pojasnilo 4.12.) (25) (450) (106) (581)

Odprava oslabitve zaradi odpisa (73) (266) (2) (341)

Stanje 31. decembra 2014 226 815 1.110 2.151

   

5.6.3. Oslabitve kreditov pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, po velikosti družb

Banka Krediti pravnim osebam in samostojnim podjetnikom

Krediti velikim družbam Krediti MSD Skupaj

Stanje 1. januarja 2013 25.868 127.615 153.483

Oblikovanje oslabitev (pojasnilo 4.12.) 82.971 43.441 126.412

Sprememba statusa družbe (2.014) 2.014 -

Odprava oslabitve (pojasnilo 4.12.) (3.783) (1.817) (5.600)

Odprava oslabitve zaradi odpisa (1.193) (41.319) (42.512)

Stanje 31. decembra 2013 101.849 129.934 231.783

Oblikovanje oslabitev (pojasnilo 4.12.) 41.222 31.483 72.705

Sprememba statusa družbe (3.018) 3.018 -

Odprava oslabitve (pojasnilo 4.12.) (29.344) (16.267) (45.611)

Odprava oslabitve zaradi odpisa (19.165) (60.010) (79.175)

Stanje 31. decembra 2014 91.544 88.158 179.702

 

Skupina Krediti pravnim osebam in samostojnim podjetnikom

Krediti velikim družbam Krediti MSD Skupaj

Oblikovanje oslabitev (pojasnilo 4.12.) 82.971 43.441 126.412

Sprememba statusa družbe (2.014) 2.014 -

Odprava oslabitve (pojasnilo 4.12.) (3.783) (1.817) (5.600)

Odprava oslabitve zaradi odpisa (1.193) (41.319) (42.512)

Stanje 31. decembra 2013 101.849 129.934 231.783

Oblikovanje oslabitev (pojasnilo 4.12.) 41.222 30.486 71.708 

Sprememba statusa družbe (3.018) 3.018 -

Odprava oslabitve (pojasnilo 4.12.) (29.344) (16.267) (45.611) 

 Odprava oslabitve zaradi odpisa (19.165) (60.010) (79.175) 

Stanje 31. decembra 2014 91.544 87.161 178.705 
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5.7. Druga finančna sredstva     

Banka Skupina

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Terjatve v obračunu 4.401 4.160 4.401 4.160

Terjatve za opravnine 347 341 347 341

Terjatve do kupcev 21 27 694 27

Druga finančna sredstva 652 567 655 567

Bruto druga finančna sredstva 5.421 5.095 6.097 5.095

    

Popravki vrednosti (213) (143) (213) (143)

Skupaj 5.208 4.952 5.884 4.952

Popravki vrednosti drugih finančnih sredstev

 

Banka in skupina

Stanje 1. januarja 2013 169

Oblikovanje oslabitev (pojasnilo 4.12.) 96

Odprava oslabitve (pojasnilo 4.12.) (50)

Odprava oslabitev zaradi odpisa (72)

Stanje 31. decembra 2013 143

Oblikovanje oslabitev (pojasnilo 4.12.) 129

Odprava oslabitve (pojasnilo 4.12.) (29)

Odprava oslabitev zaradi odpisa (30)

Stanje 31. decembra 2014 213

 

5.8. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

 

5.8.1. Razčlenitev po vrstah finančnih sredstev v posesti do zapadlosti

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Državne obveznice 192.250 -

Obveznice bank 822 -

Obveznice podjetij 18.208 -

Komercialni zapisi 1.179 -

Skupaj 212.459 -
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Banka konec leta 2013 v portfelju ni imela finančnih sredstev v posesti do zapadlosti. Z namenom uresničitve 

načrta aktivnosti banke za zmanjšanje potrebnega kapitala v primeru neugodnega scenarija in povečanja 

absorpcijske sposobnosti, je banka pomemben del svojega portfelja dolžniških vrednostnih papirjev prera-

zvrstila iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo med finančna sredstva v posesti do zapadlosti. Tudi 

nekatere novo pridobljene vrednostne papirje je razvrstila med finančna sredstva v posesti do zapadlosti. 

5.8.2. Gibanje finančnih sredstev v posesti do zapadlosti

Banka in skupina 2014

Stanje 1. januarja -

Nakup 10.428

Prenos s finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 202.273

Obresti 202

Zmanjšanje prevrednotenja (444)

Stanje 31. decembra 212.459

 

5.8.3. Presežek iz prevrednotenja finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 

    

Banka in skupina 2014

Stanje 1. januarja -

Prenos dobičkov s presežkov iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 12.411

Zmanjšanje prevrednotenja (444)

Stanje 31. decembra 11.967

 

5.8.4. Prerazvrstitve iz kategorije »razpoložljivo za prodajo« v kategorijo »v posesti do 

zapadlosti«     

 

Banka in skupina 2014

Znesek prerazvrščenih finančnih sredstev na dan prerazvrstitve 10. decembra 2014 202.273

Efektivna obrestna mera na dan prerazvrstitve 10. decembra 2014 1,0 %

Knjigovodska vrednost prerazvrščenih sredstev na dan 31. december 2014 201.990

Poštena vrednost prerazvrščenih sredstev na dan 31. december 2014 202.653

Vpliv na vseobsegajoči donos, če prerazvrstitve ne bi bilo 550

Vpliv na poslovni izid, če prerazvrstitve ne bi bilo -

Dobiček od prodaje prerazvrščenih finančnih sredstev -

Ocenjen znesek denarnih tokov 209.779
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5.9. Opredmetena osnovna sredstva 

  

Banka Zemljišča 

in gradbeni 

objekti

Računalniki Motorna 

vozila  

in druga 

oprema

Sredstva  

v pripravi

Skupaj

1. januar 2013

Nabavna vrednost 16.120 6.576 5.591 24 28.311

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

Neodpisana vrednost 6.542 515 1.334 24 8.415

Leto 2013

Otvoritveno stanje 6.542 515 1.334 24 8.415

Nakupi in prenove 417 96 117 34 664

Prenos z naložbenih nepremičnin 236 - - - 236

Prenos na naložbene nepremičnine (27) - - - (27)

Izločitve - - (5) - (5)

Amortizacija (663) (385) (472) - (1.520)

31. december 2013 6.505 226 974 58 7.763

1. januar 2014

Nabavna vrednost 17.501 6.482 5.449 58 29.490

Popravek vrednosti (10.996) (6.256) (4.475) - (21.727)

Neodpisana vrednost 6.505 226 974 58 7.763

Leto 2014

Otvoritveno stanje 6.505 226 974 58 7.763

Nakupi in prenove 179 416 237 122 954

Prenos z naložbenih nepremičnin 292 - - - 292

Prenos iz sredstev v pripravi 51 - 7 (58) -

Izločitve (184) - (41) - (225)

Amortizacija (678) (227) (407) - (1.312)

31. december 2014 6.165 415 770 122 7.472

31. december 2014

Nabavna vrednost 18.076 6.437 5.369 122 30.004

Popravek vrednosti (11.911) (6.022) (4.599) - (22.532)

Neodpisana vrednost 6.165 415 770 122 7.472

Vsa opredmetena osnovna sredstva so bremen prosta (v letih 2013 in 2014).

V letih 2013 in 2014 je skupina financirala nakupe opredmetenih sredstev iz lastnih sredstev in ne s posojili 

ter na dan 31. 12. 2014 nima obveznosti iz tega naslova.
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Skupina Zemljišča 

in gradbeni 

objekti

Računalniki Motorna 

vozila  

in druga 

oprema

Sredstva  

v pripravi

Skupaj

1. januar 2013

Nabavna vrednost 16.120 6.576 5.591 24 28.311

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

Neodpisana vrednost 6.542 515 1.334 24 8.415

Leto 2013

Otvoritveno stanje 6.542 515 1.334 24 8.415

Nakupi in prenove 417 96 117 34 664

Prenos z naložbenih nepremičnin 236 - - - 236

Prenos na naložbene nepremičnine (27) - - - (27)

Izločitve - - (5) - (5)

Amortizacija (663) (385) (472) - (1.520)

31. december 2013 6.505 226 974 58 7.763

1. januar 2014

Nabavna vrednost 17.501 6.482 5.449 58 29.490

Popravek vrednosti (10.996) (6.256) (4.475) - (21.727)

Neodpisana vrednost 6.505 226 974 58 7.763

Leto 2014

Otvoritveno stanje 6.505 226 974 58 7.763

Nakupi in prenove 179 412 237 122 956

Prenos z naložbenih nepremičnin 292 - - - 292

Prenos iz sredstev v pripravi 51 - 7 (58) -

Izločitve (184) - (41) - (225)

Amortizacija (678) (227) (407) - (1.312)

31. december 2014 6.165 417 770 122 7.474

31. december 2014

Nabavna vrednost 18.076 6.439 5.369 122 30.006

Popravek vrednosti (11.911) (6.022) (4.599) - (22.532)

Neodpisana vrednost 6.165 417 770 122 7.474
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5.10. Naložbene nepremičnine 

         

Banka Stanovanja Zgradbe Sredstva  

v pripravi

Skupaj

1. januar 2013

Nabavna vrednost 90 2.683 - 2.773

Popravek vrednosti (76) (1.871) - (1.947)

Neodpisana vrednost 14 812 - 826

Leto 2013

Otvoritveno stanje 14 812 - 826

Prenova/nakup - 44 - 44

Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev - 27 - 27

Prenos na opredmetena osnovna sredstva - (236) - (236)

Amortizacija (3) (94) - (97)

31. december 2013 11 553 - 564

1. januar 2014

Nabavna vrednost 90 1.763 - 1.853

Popravek vrednosti (79) (1.210) - (1.289)

Neodpisana vrednost 11 553 - 564

Leto 2014

Otvoritveno stanje 11 553 - 564

Prenova/nakup - 10 16.253 16.263

Prenos na opredmetena osnovna sredstva - (292) - (292)

Izločitve (10) - - (10)

Amortizacija (1) (41) - (42)

31. december 2014 - 230 16.253 16.483

31. december 2014

Nabavna vrednost 35 1.015 16.253 17.303

Popravek vrednosti (35) (785) - (820)

Neodpisana vrednost - 230 16.253 16.483

Ocenjena poštena vrednost naložbenih nepremičnin je 17.699 tisoč evrov (2013: 1.852 tisoč evrov) in teme-

lji na ocenjeni vrednosti nepremičnin na podlagi množičnega vrednotenja nepremičnin Geodetske uprave 

Republike Slovenije. 

Iz naložbenih nepremičnih je bilo v letu 2014 ustvarjeno za 149 tisoč evrov prihodkov od najemnin (2013: 

185 tisoč evrov). V letu 2014 ni bilo stroškov vzdrževanja (2013: 2 tisoč evrov).

Banka je  zaradi izpolnitve obveznosti do banke v stečajnem postopku  kupila  nepremičnino Dunajska 

vertikala – poslovno stanovanjski objekt v Ljubljani  in nedokončano večstanovanjsko zgradbo z devetimi 

stanovanjskimi enotami in pripadajočimi objekti v Tržiču. Po izvedenih potrebnih vlaganjih za dokončanje 
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objektov (do takrat naložbene nepremičnine v  pridobivanju) bodo nepremičnine namenjene trženju, odda-

janju v najem ali odprodaji, s ciljem  povečanja vrednosti naložbene nepremičnine.

Med naložbenimi nepremičninami skupine sta še naložbeni nepremičnini odvisnih družb. Mersteel nepre-

mičnine ima v lasti večji novejši skladiščni objekt na lokaciji Merkurja v Naklem, kjer je poleg skladiščenja me-

talurških izdelkov tudi fotovoltaična elektrarna. Navedene nepremičnine  družba oddaja v najem, kar je tudi 

njena edina dejavnost. Tako odvisna družba kot nepremičnina sta rezultat izčlenitvenega načrta v postopku 

potrjene ponovne prosilne poravnave nad družbo Mersteel, d. o. o., s presečnim datumom 31. 12. 2013, kar po-

meni, da nova družba Mersteel nepremičnine posluje že od 1. 1. 2014, kljub dejstvu, da je bila vpisana v sodni 

register 8. 12. 2014. Naložbena nepremičnina odvisne družbe Imobilia-GBK predstavlja nezazidano stavbno 

zemljišče v Ljubljani, ki ga je družba kupila od stečajnega dolžnika zaradi izpolnitve obveznosti do banke  in 

ga upravlja v svojem imenu in za svoj račun, pri čemer  zasleduje cilj povečanja vrednosti sredstev skupine.

Skupina Stanovanja Zgradbe Zemljišča Sredstva  

v pripravi

Skupaj

1. januar 2013

Nabavna vrednost 90 2.683 - - 2.773

Popravek vrednosti (76) (1.871) - - (1.947)

Neodpisana vrednost 14 812 - - 826

Leto 2013

Otvoritveno stanje 14 812 - - 826

Prenova/nakup - 44 - - 44

Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev - 27 - - 27

Prenos na opredmetena osnovna sredstva - (236) - - (236)

Amortizacija (3) (94) - - (97)

31. december 2013 11 553 - 564

1. januar 2014

Nabavna vrednost 90 1.763 - - 1.853

Popravek vrednosti (79) (1.210) - - (1.289)

Neodpisana vrednost 11 553 - - 564

Leto 2014

Otvoritveno stanje (prva konsolidacija) 11 16.033 - - 16.033

Prenova/nakup - 10 2.653 16.253 18.916

Prenos na opredmetena osnovna sredstva - (292) - - (292)

Izločitve (10) - - - (10)

Amortizacija (1) (462) - - (463)

31. december 2014 - 15.289 2.653 16.253 34.195

31. december 2014

Nabavna vrednost 35 16.074 2.653 16.253 35.015

Popravek vrednosti (35) (785) - - (820)

Neodpisana vrednost - 15.289 2.653 16.253 34.195



Gorenjska banka, d.d., Kranj  
in Skupina Gorenjske banke Kranj

Letno poročilo 2014
Pojasnila k računovodskim izkazom

81

Zneski  
so izraženi v 
tisoč EUR

5.11. Neopredmetena sredstva 
      

Banka in skupina Programska oprema Sredstva v pripravi Skupaj

1. januar 2013

Nabavna vrednost 8.780 21 8.801

Popravek vrednosti (5.711) - (5.711)

Neodpisana vrednost 3.069 21 3.090

Leto 2013

Otvoritveno stanje 3.069 21 3.090

Nakupi 624 31 655

Amortizacija (789) - (789)

31. december 2013 2.904 52 2.956

1. januar 2014

Nabavna vrednost 9.405 52 9.457

Popravek vrednosti (6.501) - (6.501)

Neodpisana vrednost 2.904 52 2.956

Leto 2014

Otvoritveno stanje 2.904 52 2.956

Nakupi 306 462 768

Amortizacija (806) - (806)

31. december 2014 2.404 514 2.918

31. december 2014

Nabavna vrednost 9.703 514 10.217

Popravek vrednosti (7.299) - (7.299)

Neodpisana vrednost 2.404 514 2.918

    

V letih 2013 in 2014 je banka financirala nakupe neopredmetenih sredstev iz lastnih sredstev in ne s posojili.

5.12. Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih in pridruženih družb ter 
nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje

5.12.1. Naložbe v kapital odvisnih družb

2014 Sredstva Obveznosti Kapital Izguba Prihodki % udeležbe

Imobilia-GBK, Kranj 3.739 2.422 1.317 (118) 478 100

Mersteel nepremičnine, Naklo 15.734 15.670 64 (193) 834 100

2013 Sredstva Obveznosti Kapital Dobiček/

izguba

Prihodki % udeležbe

Imobilia-GBK, Kranj 12 66 (54) (121) 148 100
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Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj je v letu 2013 ustrezala sodilom nepomembnosti z vidika konsolidacije. V letu 

2014 je banka v postopkih prestrukturiranja terjatev pridobila še eno odvisno družbo (Mersteel nepre-

mičnine, d. o. o., Naklo). Družbe niso več ustrezale sodilom nepomembnosti, zato je banka odvisne družbe 

konsolidirala.

V letu 2014 je banka s konverzijo terjatev v lastniške deleže pridobila 100-odstotni delež družbe Mersteel 

nepremičnine, d. o. o., Naklo. Banka je prenesla na kapitalsko naložbo oslabljeno knjigovodsko vrednost ter-

jatve na dan konverzije, zato je vrednost deleža družbe Mersteel nepremičnine, d. o. o., Naklo enaka 0 evrov.

Konec leta 2014 je bilo v aktivi izkaza finančnega položaja 529 tisoč evrov naložb v kapital odvisnih družb, pri 

čemer je bila naložba v kapital družbe Imobillia-GBK, d. o. o., Kranj evidentirana po vrednosti 529 tisoč evrov, 

naložba v kapital družbe Mersteel nepremičnine, d. o. o., Naklo pa po vrednosti 0 evrov (2013: Imobilia-GBK, 

d. o. o., Kranj 113 tisoč evrov).

5.12.2. Gibanje naložb v kapital odvisnih družb

   

2014 2013

Prodaja - (476)

Povečanje osnovnega kapitala 1.490 100

Oslabitev (pojasnilo 4.12.) (1.075) -

Stanje 31. decembra 528 113

     

5.12.3. Naložba v kapital pridružene družbe

2013 Sredstva Obveznosti Kapital Dobiček Prihodki % udeležbe

Skupna pokojninska družba, 

d. d., Ljubljana 235.692 219.985 15.707 (926) 4.571 26,0269

Naložba v pridruženo družbo Skupna pokojninska družba, d. d., Ljubljana je bila v letu 2014 razvrščena med 

nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo. V januarju 2015 je bila odsvojena (pojasnilo 6.5.). 

5.12.4. Gibanje naložbe v kapital pridružene družbe in prenos med nekratkoročna sredstva v 

posesti za prodajo 

   

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

Stanje 1. januarja 4.399 4.399 4.399 4.399

Oslabitev (pojasnilo 4.12.) (1.502) - (1.071) -

Pripadajoča izguba (pojasnilo 4.13) (431)

Prenos med nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo (2.897) (2.897)

Stanje 31. decembra - 4.399 - 4.399
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5.13. Druga sredstva        

 

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Vnaprej plačani in odloženi stroški oziroma odhodki 268 196

Zaloge 110 113

Terjatve za dane predujme 1.657 2

Terjatve za plačane davke 3.029 2

Bruto druga sredstva 5.064 313

Popravki vrednosti (28) -

Skupaj 5.036 313

V letu 2014 se 3.012 tisoč evrov terjatev za plačane davke nanaša na davek na dodano vrednost.

Popravki vrednosti drugih sredstev   

Banka in skupina

Stanje 31. decembra 2013 -

Oslabitev (pojasnilo 4.12.) 28

Stanje 31. decembra 2014 28

 

5.14. Finančne obveznosti, namenjene trgovanju    

 

Banka in skupina 2014 2013

Poštena vrednost izvedenih finančnih instrumentov:

   Forward pogodbe (valutni terminski posel) - 4

Skupaj - 4

Pogodbene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov so predstavljene v pojasnilu 6.1.2.
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5.15. Vloge bank in strank, ki niso banke

Banka Skupina

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Vloge bank

 – Vezane vloge 182 180 182 180

Skupaj 182 180 182 180

Vloge strank, ki niso banke

Pravne in druge osebe

 – Vloge na vpogled 113.475 93.277 113.468 93.277

 – Vezane vloge 171.397 226.494 171.397 226.494

Gospodinjstva

 – Vloge na vpogled 395.527 350.905 395.527 350.905

 – Vezane vloge 374.875 386.418 374.875 386.418

Skupaj 1.055.274 1.057.094 1.055.267 1.057.094

Skupaj 1.055.456 1.057.274 1.055.449 1.057.274

5.16. Krediti bank, centralnih bank in strank, ki niso banke

   

Banka Skupina

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Krediti bank 133.965 197.575 133.425 197.575

Krediti centralnih bank 50.001 91.111 50.001 91.111

Krediti strank, ki niso banke 4.692 8.759 4.692 8.759

Skupaj 188.658 297.445 188.118 297.445

     

Vrednost kreditov bank je zmanjšana za stroške najema kredita, ki se upoštevajo kot del efektivne obrestne 

mere. Konec leta 2014 so razmejene, vnaprej plačane opravnine znašale 95 tisoč evrov (2013: 115 tisoč 

evrov). Vrednost kreditov strank, ki niso banke, je zmanjšana za stroške najema kredita, ki se upoštevajo 

kot del efektivne obrestne mere. Konec leta 2014 so razmejene, vnaprej plačane opravnine znašale 2 tisoč 

evrov (2013: 5 tisoč evrov).

 

5.17. Dolžniški vrednostni papirji

Oktobra 2014 je zapadla nepodrejena obveznica z oznako GB01, s kuponom 5,25 %, ki jo je banka izdala v 

letu 2009. Izdanih je bilo 600 lotov po 50.000 evrov. Obveznica ni bila uvrščena na organiziran trg. Po stanju 

na dan 31. decembra 2013 je vrednost obveznic znašala 29.802 tisoč evrov.



Gorenjska banka, d.d., Kranj  
in Skupina Gorenjske banke Kranj

Letno poročilo 2014
Pojasnila k računovodskim izkazom

85

Zneski  
so izraženi v 
tisoč EUR

5.18. Druge finančne obveznosti

   

Banka Skupina

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Obveznosti do dobaviteljev 1.001 982 1.021 982

Obveznosti iz kartičnega poslovanja 748 865 748 865

Obveznosti za plače in druge obveznosti do delavcev 1.009 946 1.009 946

Vnaprej vračunani odhodki 146 63 146 63

Obveznosti za neizvršena izplačila 333 1.266 333 1.266

Druge finančne obveznosti 147 151 739 151

Skupaj 3.384 4.273 3.996 4.273

 

5.19. Rezervacije    

 

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Rezervacije za odpravnine 1.068 1.266

Rezervacije za jubilejne nagrade 191 188

Rezervacije za zunajbilančne obveznosti (pojasnilo 6.1.1.) 793 957

Druge rezervacije 125 294

Skupaj 2.177 2.705

Ob izpolnitvi določenih pogojev so zaposleni upravičeni do odpravnine ob upokojitvi v enkratnem znesku. 

Vsakih deset let zaposlenim v banki pripada jubilejna nagrada. 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so bile oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna, v kate-

rem so bile uporabljene naslednje predpostavke:

• nominalna dolgoročna obrestna mera v višini 2,7 % (2013: 3,1 %),

• pričakovana dolgoročna rast višine jubilejnih nagrad in neobdavčljivih zneskov v izračunu je ocenjena v 

višini pričakovane dolgoročne inflacije v višini 2,0 % (2013: 2,0 %),

• upoštevana je pričakovana smrtnost delavcev v skladu s slovenskimi tablicami smrtnosti 2000–2002,

• rezervacije se računajo zgolj za zaposlene za nedoločen čas,

• predpostavlja se, da bodo zaposlenci izkoristili pravico do starostne upokojitve ob dnevu nastopa,

• morebitna večja odpuščanja zaradi reorganizacije banke niso upoštevana.
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Gibanje rezervacij:

 

Banka in skupina Rezervacije za 

odpravnine in 

jubilejne nagrade

Rezervacije za 

zunajbilančne 

obveznosti

Rezervacije 

za stroške 

reorganizacije

Druge rezervacije

Stanje  

1. januarja 2013 1.399 367 - 455

Koriščenje/odprava 

rezervacij (9) - - (161)

Oblikovanje rezervacij 

(pojasnilo 4.11.) 65 836 - -

Ukinitev rezervacij 

(pojasnilo 4.11.) - (246) - -

Stanje  

31. decembra 2013 1.454 957 - 294

Koriščenje/odprava 

rezervacij (444) - (134) (169)

Oblikovanje rezervacij 

(pojasnilo 4.11.) 249 587 134 -

Ukinitev rezervacij 

(pojasnilo 4.11.) - (751) - -

Stanje  

31. decembra 2014 1.259 793 - 125

Druge rezervacije so namenjene vračilu premij po Nacionalni stanovanjsko varčevalni shemi, izplačanih var-

čevalcem, ki ne bodo namensko koristili zbranih sredstev.

Nacionalna stanovanjska shema vključuje določilo, v skladu s katerim morajo banke Stanovanjskemu skla-

du RS povrniti premije, vplačane s strani Stanovanjskega sklada RS, v korist varčevalcev, če varčevalci ne 

izkoristijo možnosti najema ugodnejšega kredita. Zaradi dejstva, da stanovanjska shema pri kreditiranju ne 

dosega obsega, ki ga je predvidel zakonodajalec, bodo banke, vključene v shemo, morale precejšen delež 

prejetih premij vrniti Stanovanjskemu skladu RS. Zaradi navedenega banka glede na pretekle podatke o 

deležu varčevalcev, ki niso izkoristili možnosti najema kredita, ocenjuje potreben obseg vrnjenih premij in 

zanje oblikuje rezervacije.

 

5.20. Davek od dohodkov pravnih oseb

Odloženi davki se obračunajo za vse začasne razlike med vrednostjo sredstev in obveznosti za davčne na-

mene ter njihovo knjigovodsko vrednostjo. Obračunani so po veljavni davčni stopnji.

Odloženi davki za davčno izgubo niso pripoznani v celoti, temveč le v ocenjeni višini, glede na možnost po-

krivanja z načrtovanimi dobički v prihodnjih letih. Davčna izguba je v letu 2013 znašala 153.770 tisoč evrov, v 

letu 2014 pa je banka z upoštevanjem v davčno nepriznanih oslabitev in olajšav iz preteklih let imela davčno 

osnovo 0 evrov. Banka lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v prihodnjih letih za celoten znesek davčne 

izgube, vendar v vsakem letu le do polovice davčne osnove leta.
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5.20.1. Gibanje odloženih davkov       

   

Banka Skupina

2014 2013 2014 2013

Stanje 1. januarja (16.626) (19.152) (16.626) (19.152)

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.471 4.742 1.603 4.742

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 55 (15) 55 (15)

Davčna izguba - (26.676) - (26.676)

Oslabitev terjatev za odložene davke (pojasnilo 4.14.) 237 24.516 237 24.516

Druge obveznosti 172 (41) 172 (41)

Stanje 31. decembra (14.691) (16.626) (14.559) (16.626)

5.20.2. Razčlenitev po vrstah odloženih davkov

   

Banka Skupina

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Odložene obveznosti za davke

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.886 1.128 1.886 1.128

Skupaj 1.886 1.128 1.886 1.128

Odložene terjatve za davke

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 132 187 132 187 

Druge obveznosti 21 193 21 193 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 5.700 6.651 5.568 6.651 

Davčna izguba 10.723 10.723 10.723 10.723 

Skupaj 16.576 17.754 16.444 17.754 

     

 

5.20.3. Terjatve/obveznosti za odložene davke, vključene v izkaz poslovnega izida  

(pojasnilo 4.14)

 

Banka Skupina

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 55 (15) 55 (15)

Druge obveznosti 172 (41) 172 (41)

Izguba - (2.160) - (2.160)

Oslabitve vrednostnih papirjev 328 6.298 460 6.298

Skupaj 555 4.082 687 4.082
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5.21. Druge obveznosti

   

Banka Skupina

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Vnaprej plačani in odloženi prihodki 2.118 2.042 2.118 2.042

Obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge 

dajatve 265 498 265 498

Obveznosti za prejete predujme 14 3 14 3

Druge obveznosti - - 40 -

Skupaj 2.397 2.543 2.437 2.543

5.22. Kapital

 

5.22.1. Osnovni kapital, kapitalske rezerve, lastni deleži

Vse delnice so enakega razreda (navadne) in razen odkupljenih lastnih delnic nimajo omejitev pri upravlja-

nju. Več kot 5 % navadnih delnic banke ima le delničar Sava, d. d., Kranj, ki ima 48,8-odstotni delež glasovalnih 

pravic.

Dne 31. decembra 2014 je delniški kapital obsegal 331.416 kosovnih delnic (2013: 331.416 delnic). Banka je 

kupovala in prodajala svoje delnice v skladu s statutom banke in slovensko zakonodajo. Te delnice so odbi-

tna postavka kapitala banke. Prihodki in odhodki iz prodaje lastnih delnic se odražajo v kapitalskih rezervah. 

V letih 2013 in 2014 se število lastnih delnic ni spremenilo. Dne 31. decembra 2014 je imela banka 32.215 

lastnih delnic (2013: 32.215 lastnih delnic). Pridobitev lastnih delnic je skladna z 247. členom Zakona o go-

spodarskih družbah. Skupni delež lastnih delnic, ki jih ima banka, ne presega 10 % osnovnega kapitala. 

Nominalni znesek delnice oziroma pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu znaša 41,73 

evra.

 

Gibanje lastnih delnic, prejetih v zastavo:

   

Število delnic Nominalni znesek 

delnic

Delež v osnovnem 

kapitalu

Stanje 1. januarja 2013 7.426 310 2,24

Delnice, izbrisane iz zastave (6.500) (271) 1,96

Stanje 31. decembra 2013 926 39 0,28

Stanje 31. decembra 2014 926 39 0,28

     

V letu 2014 ni bilo sprememb v številu delnic, prejetih v zastavo (2013: izbris 6.500 delnic).
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5.22.2. Delniške opcije

Banka nagrajuje člane uprave tudi v obliki podeljenih delniških opcij. Izvršilne cene opcij so enake transakcij-

ski ceni delnic oziroma knjigovodski vrednosti delnic, če transakcijska cena ni znana. Načrt za posameznega 

upravičenca preneha veljati eno leto po prenehanju statusa po pogodbi o zaposlitvi. Opcije so izvršljive po 

pol leta od datuma podelitve, če banka dosega cilje donosnosti. Opcije so izvršljive v obdobju petih let po 

datumu podelitve. Banka nima nobene pravne ali drugačne obveze do imetnikov opcij za odkup delnic ali 

poravnavo opcij v gotovini. 

Razvrstitev opcij glede na leto izvršitve:

   

31.12.2014 31.12.2013

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

2015 - - 200 1.200

 

Prejete delniške opcije, izvršljive v letu 2015, niso bile uveljavljene. Opcijski upravičenci so se v letu 2014 

odpovedali 200 opcijam. 

5.22.3. Rezerve    

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Statutarne rezerve 81.158 80.963

Rezerve za lastne delnice 26.007 26.007

Zakonske rezerve 59.942 59.840

Skupaj 167.107 166.810

Gibanje rezerv:

Banka in skupina 2014 2013

Statutarne rezerve

Stanje 1. januarja 80.963 87.241

Sprostitev rezerv za lastne delnice - (288)

Pokrivanje izgube poslovnega leta - (5.990)

Razporeditev čistega dobička 195 -

Stanje 31. decembra 81.158 80.963

Rezerve za lastne delnice

Stanje 1. januarja 26.007 25.719

Prenos iz statutarnih rezerv - 288

Stanje 31. decembra 26.007 26.007

Zakonske rezerve

Stanje 1. januarja 59.840 59.840

Razporeditev čistega dobička 102 -

Stanje 31. decembra 59.942 59.840

Druge rezerve

Stanje 1. januarja - 109.610

Pokrivanje izgube poslovnega leta - (109.610)

Stanje 31. decembra - -
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Zakonske rezerve se smejo uporabiti pod pogoji in za namene, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah.

Statutarne rezerve se uporabljajo za oblikovanje rezerv za lastne delnice, kritje izgube, povečanje osnovne-

ga kapitala, oblikovanje zakonskih rezerv ter kritje drugih poslovnih tveganj.

Druge rezerve iz dobička se uporabljajo za oblikovanje rezerv za lastne delnice, kritje izgube, povečanje 

osnovnega kapitala, izplačilo dobička delničarjem, zaposlenim, članom uprave in nadzornega sveta, za za-

varovanje pred drugimi poslovnimi tveganji, oblikovanje zakonskih in statutarnih rezerv ter druge namene v 

skladu s sprejeto poslovno politiko banke.

5.22.4. Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos, ki je sestavni del kapitala, je bil pozitiven in je na dan 31. decembra 

2014 znašal 18.755 tisoč evrov (2013: negativen v višini 7.587 tisoč evrov). V akumuliranem drugem vseob-

segajočem donosu banka izkazuje prevrednotenje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo ter aktuar-

ske dobičke iz naslova odpravnin. 

V letu 2014 je banka del finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo prerazvrstila med finančna sredstva v 

posesti do zapadlosti (pojasnilo 5.8.1.). Akumuliran drugi vseobsegajoči donos teh finančnih sredstev se bo 

linearno mesečno zmanjševal vse do zapadlosti finančnih sredstev.

Spremembe v stanju akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa so razvidne iz izkaza vseobsega-

jočega donosa.
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6. Ostala pojasnila k računovodskim izkazom

6.1. Zunajbilančno poslovanje 

 

6.1.1. Prevzete in potencialne obveznosti

Spodnja tabela prikazuje pogodbene vrednosti finančnih instrumentov, ki izhajajo iz prevzetih in potencial-

nih obveznosti.

 

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Garancije 35.323 50.600

Prevzete obveznosti iz odobrenih kreditov 89.287 77.275

Spot posli 431 421

Skupaj 125.041 128.296

Rezervacije za zunajbilančne obveznosti (pojasnilo 5.19.) (793) (957)

Skupaj 124.248 127.339

     

6.1.2. Izvedeni finančni instrumenti

Spodnja tabela prikazuje pogodbene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov.

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Forward pogodbe (valutni terminski posli) - 700

Opcijske pogodbe (nakupne opcije na vrednostne papirje) 13.525 13.765

Skupaj 13.525 14.465

Poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov so prikazane v pojasnilih 5.2. in 5.14. Poštena vrednost 

opcijskih pogodb je enaka nič.

 

6.1.3. Sodni postopki

Banka je bila v letih 2013 in 2014 udeležena v določenih pravnih postopkih, vendar ne pričakuje izgub iz tega 

naslova, zato rezervacij za pravno nerešene tožbe ni oblikovala.

Izmed sodnih postopkov, v katerih je banka v letih 2013 in 2014 udeležena kot tožena stranka, je glede na 

vrednost spora treba omeniti spora z družbama H&R, d. d., Spodnja Idrija (pristopnik k dolgu Hidria, d. d., 

Ljubljana) in G Skupina, d. d., Ljubljana. Nobena izmed tožečih strank v svojih tožbah ne zanika prejema po-

sojila od banke, vendar ob tem zatrjujeta ničnost posojilnih pogodb zaradi njihove domnevne navideznosti. 

Navideznost posojila naj bi po trditvah tožečih strank obstajala v tem, da naj bi bilo posojilo po dogovoru z 

banko dejansko namenjeno družbi Merfin, d. o. o., Ljubljana, ki naj bi bila posledično edina zavezana k vračilu 

posojila banki. Banka nasprotuje takšnim trditvam tožečih strank tudi na podlagi obsežne poslovne in po-

godbene dokumentacije ter ustanovljenih zavarovanj posojilnih obveznosti tožečih strank. 

Okrožno sodišče v Ljubljani je v zgoraj omenjeni zadevi H&R, d. d., Spodnja Idrija (pristopnik k dolgu Hidria, 

d. d., Ljubljana) dne 26. septembra 2014 izdalo sodbo, s katero je v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek tožečih 

strank H&R, d. d., Spodnja Idrija ter Hidria, d. d., Ljubljana zoper banko zaradi ugotovitve ničnosti posojilnih 

pogodb. Sodba sodišča prve stopnje zaradi pritožbe tožečih strank zoper sodbo še ni pravnomočna.  
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6.2. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

 

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in  vpogledne vloge  pri bankah 

(pojasnilo 5.1.)

92.149 61.942

Krediti bankam (pojasnilo 5.5.) 67.338 10.213

Skupaj 159.487 72.155

V izkazu denarnih tokov se kot denarna sredstva in njihovi ustrezniki prikazujejo sredstva z zapadlostjo manj 

kot 90 dni. Sredstva obvezne rezerve so skoraj v celoti razpoložljiva za dnevno poslovanje banke, zato so 

upoštevana kot denarni ustrezniki.

6.3. Odnosi do povezanih oseb

Povezane osebe so osebe, ki so povezane tako, da je ena oseba udeležena v upravljanju, nadzoru ali kapitalu 

druge osebe. 

Med povezane osebe banke so zajeti ključno ravnateljsko osebje (uprava banke, člani nadzornega sveta 

banke, ožji družinski člani doslej navedenih, posamezna podjetja, v katerih imajo vsi ti močan vpliv), družbe s 

pomembnim vplivom na banko (delničarji nad 20-odstotnim deležem v banki), odvisne in pridružene družbe.

Med povezane osebe skupine so zajeti ključno ravnateljsko osebje (uprava banke, zaposleni po individualni 

pogodbi, člani nadzornega sveta banke, uprave odvisnih družb, ožji družinski člani doslej navedenih, posa-

mezna podjetja, v katerih imajo vsi ti močan vpliv), družbe s pomembnim vplivom na banko (delničarji nad 

20-odstotnim deležem v banki) in pridružene družbe.

Banka ima dve odvisni družbi (2013: eno odvisno in eno pridruženo družbo). Pogodbe so sklenjene po ena-

kih pogojih kot za nepovezane osebe.

S povezano osebo, ki ima v lasti več kot 20 % banke, v letu 2014 ni bilo sklenjenih novih poslov. Konec leta 2014 

smo vse kredite ponovno reprogramirali po povprečni obrestni meri 4,87 % (2013: 25.974 tisoč evrov kredi-

tov je bilo reprogramiranih iz kratkoročnih v dolgoročne, po povprečni obrestni meri 1 % ). V letu 2014 je bila 

odplačana glavnica v višini 343 tisoč evrov, druga sprememba je iz naslova obračunanih in plačanih obresti.

Povezana oseba, ki ima v lasti več kot 20 % banke, nima neporavnanih zapadlih obveznosti do banke.  

Člani uprave in nadzornega sveta imajo sklenjene kreditne in depozitne pogodbe, skladne s pogoji, ki so ob 

sklenitvi prevladovali na trgu. V letu 2014 je bil sklenjen en kratkoročni depozit po obrestni meri 0,65 % ter 

dva dolgoročna depozita s povprečno obrestno mero 1,93 %. V letih 2013 in 2014 ni bilo odobrenih novih 

kreditov in ni kreditnih pogodb z banko.

Zaposleni po individualni pogodbi imajo sklenjene kreditne in depozitne pogodbe, skladne s pogoji, ki so ob 

sklenitvi prevladovali na trgu. Leta 2014 je bilo sklenjenih nekaj depozitov po povprečni kratkoročni obrestni 

meri 1,07 % in povprečni dolgoročni obrestni meri 2,2 %. Banka ni odobrila novih kreditov zaposlenim po 

individualni pogodbi (v letu 2013 je bil odobren limit na transakcijski račun v višini 9 tisoč evrov po zakonski 

zamudni obrestni meri).

Nobena od transakcij ne vključuje posebnih pogojev. V odnosih do povezanih oseb ni danih ali prejetih ga-

rancij. Obveznosti se običajno poravnajo z nakazili s transakcijskih oziroma z osebnih računov.

Naložbo v pridruženo družbo smo v decembru 2014 prerazvrstili med nekratkoročna sredstva v posesti za 

prodajo. Konec leta s to družbo nismo imeli več poslov. 
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Obseg poslov s povezanimi osebami je naslednji:

    

Banka Ključno 

ravnateljsko 

osebje

Delničarji  

nad 20 %

Pridružena  

družba

Odvisne  

družbe

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Krediti 

Stanje 1. januarja 2.118 380 26.114 35.934 - - 40 40

Novi krediti (z obrestmi) - 2.118 601 1.111 - - 3.371 20

Izločitve zaradi spremembe članstva 

v nadzornem svetu (2.118) (277) - - - - - -

Vključitev stanj nove odvisne družbe - - - - - - 15.564 -

Odplačila kreditov (z obrestmi) - (103) (698) (10.931) - - (1.018) (20)

Stanje 31. decembra - 2.118 26.017 26.114 - - 17.957 40

  

Popravek vrednosti - 154 16.141 17.661 - - 721 -

Prejete obresti - 79 508 622 - - 146 -

Vloge

Stanje 1. januarja 1.973 520 227 197 1.367 3.938 6 587

Novi vloge 275 3.898 8.490 41.951 - 1.032 447 281

Izločitve zaradi spremembe članstva 

vnadzornem svetu in upravi (1.893) (204) - - - - - -

Izločitve zaradi prodaje deleža - - - - - - - (569)

Odplačila (59) (2.241) (8.659) (41.921) (1.367) (3.603) (447) (293)

Stanje 31. decembra 296 1.973 58 227 - 1.367 6 6

      

Dane obresti - 23 - 3 - 160 - -

Prejete opravnine - 1 3 19 - 4 11 1

Prejete delniške opcije - 240 - - - - - -

Drugi poslovni prihodki - - - - - - 19 17

Drugi poslovni odhodki - - - - - - (468) (85)

Stroški storitev - - - - - - (11) (76)

Prejete delniške opcije, izvršljive v letih 2013 in 2014, niso bile uveljavljene. Opcijski upravičenci so se v letu 

2014 odpovedali 200 opcijam (2013: 2.520 opcijam).
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Skupina Ključno 

ravnateljsko 

osebje

Delničarji  

nad 20 %

Pridružena 

družba

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Krediti 

Stanje 1. Januarja (prva konsolidacija - 1. januar 2014) 2.247 380 26.114 35.934 - -

Novi krediti (z obrestmi) 14 2.118 601 1.111 - -

Izločitve zaradi spremembe članstva  

v nadzornem svetu (2.118) (277) - - - -

Odplačila kreditov (z obrestmi) (11) (103) (698) (10.931) - -

Stanje 31. decembra 132 2.118 26.017 26.114 - -

  

Popravek vrednosti 1 154 16.141 17.661 - -

Prejete obresti 4 79 508 622 - -

Vloge

Stanje 1. januarja 1.973 520 227 197 1.367 3.938

Nove vloge 275 3.898 8.490 41.951 - 1.032

Izločitve zaradi spremembe članstva  

v nadzornem svetu in upravi (1.893) (204) - - - -

Odplačila (59) (2.241) (8.659) (41.921) (1.367) (3.603)

Stanje 31. decembra 296 1.973 58 227 - 1.367

    

Dane obresti - 23 - 3 - 160

Prejete opravnine - 1 3 19 - 4

Prejete delniške opcije - 240 - - - -
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6.4. Bruto prejemki članov uprave, nadzornega sveta in komisij ter delavcev 
banke, zaposlenih po individualni pogodbi 

V letu 2014 Fiksni 
prejemki

Povračila 
stroškov

Zavarovalne 
premije

Druga 
plačila

Skupaj

Člani uprave:

    Andrej Andoljšek 189,0 - 7,1 2,8 198,9

    Srečko Korber 86,4 - 1,6 1,2 89,2

    Hans Hermann Lotter 158,1 - 0,5 2,7 161,3

    Mojca Osolnik Videmšek 111,0 - 0,8 2,4 114,2

    Gorazd Trček 36,6 - 0,6 248,2 285,4

Člani nadzornega sveta in komisij:

    Mojca Globočnik 22,7 8,6 - 0,48 31,8

    Miran Kalčič 18,85 7,0 - 0,48 26,3

    Primož Karpe 18,85 5,2 - 0,48 24,5

    Matej Podlipnik 18,85 7,0 - 0,48 26,3

    Gregor Rovanšek 18,85 7,1 - 0,48 26,5

    David Benedek - 0,5 - 0,48 1,0

    Tibor Šimonka 18,85 6,1 - - 25,0

    Dino Bolčina - 5,6 - - 5,6

    Milan Marinič - 9,1 - - 9,1

    Mitja Selan - 5,1 - - 5,1

    Andrej Andoljšek 4,1 0,1 - - 4,2

Delavci banke, zaposleni po individualni pogodbi: 1.374,1 - 36,1 55,2 1.465,4

Skupaj 2.076,3 61,4 46,7 315,4 2.499,8

V letu 2013 Fiksni 
prejemki

Povračila 
stroškov

Zavarovalne 
premije

Druga 
plačila

Skupaj

Člani uprave:

    Gorazd Trček 279,4 - 5,2 9,8 294,4

    Srečko Korber 223,1 - 4,6 4,0 231,7

    Tilen Zugwitz 129,1 - 2,5 133,1 264,7

Člani nadzornega sveta in komisij:

    Andrej Andoljšek 6,7 3,0 - 0,4 10,1

    Mojca Globočnik 22,0 7,8 - 0,4 30,2

    Miran Kalčič 5,6 2,4 - 0,4 8,4

    Primož Karpe 21,3 7,3 - 0,4 29,0

    Milan Marinič 8,8 5,8 - 0,0 14,6

    Matej Podlipnik 21,2 10,2 - 0,4 31,8

    Miha Resman 16,8 8,1 - 0,0 24,9

    Gregor Rovanšek 5,6 2,4 - 0,4 8,4

    Tibor Šimonka 21,3 4,2 - 0,4 25,9

    Stojan Žibert 14,1 5,7 - 0,0 19,8

    Mitja Selan 0,0 2,4 - 0,0 2,4

    Dino Bolčina 0,0 1,8 - 0,0 1,8

Delavci banke, zaposleni po individualni pogodbi: 1.394,0 - 34,7 0,4 1.429,1

Skupaj 2.169,0 61,1 47,0 150,1 2.427,2

Bruto prejemki članov uprave in delavcev banke, zaposlenih po individualni pogodbi, so vključeni v stroške 

dela (pojasnilo 4.9.).

Celotni bruto prejemki uprav odvisnih družb so v letu 2014 znašali 214 tisoč evrov.
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6.5. Pomembnejši dogodki po datumu izkaza finančnega položaja

Banka je dne 29. 1. 2014 z Zavarovalnico Triglav, d. d., Ljubljana sklenila pogodbo, s katero se je zavezala, da 

bo sprejela njeno prevzemno ponudbo za 8.421 delnic družbe Skupna pokojninska družba, d. d., Ljubljana 

pod odložnimi pogoji, ki  so se izpolnili z javno objavo ponudbe za prevzem, ki jo je Zavarovalnica Triglav, d. d., 

Ljubljana objavila dne 28. 11. 2014. Veljavnost prevzemne ponudbe za delnice družbe Skupna pokojninska 

družba, d. d., Ljubljana je bila od vključno 28. 11. 2014 do vključno 5. 1. 2015. Banka je prevzemno ponudbo 

sprejela dne 9. 12. 2014, kupnino v višini 2.896.824,00 evra pa je prejela dne 9. 1. 2015.

Od 4. marca 2015 dalje upravo Gorenjske banke, d. d., Kranj sestavljava dva člana – članica uprave Mojca 

Osolnik Videmšek in predsednik uprave Andrej Andoljšek. Hans Hermann Lotter je z mesta člana uprave 

odstopil.  

Drugih pomembnejših dogodkov po datumu izkaza finančnega položaja ni bilo.

6.6. Spremembe lastniškega kapitala 

Spremembe v postavkah lastniškega kapitala v letu 2014 se nanašajo na: 

a) uporabo čistega dobička leta 2014 skladno z določili 64. in 230. člena Zakona o gospodarskih družbah in 

37. člena Statuta banke, po katerih je uprava banke glede na konkretne okoliščine dolžna že ob sestavi 

letnega poročila uporabiti čisti dobiček leta za oblikovanje zakonskih in statutarnih rezerv, in sicer 102 

tisoč evrov za zakonske rezerve (5 % zneska čistega dobička leta 2014) in 195 tisoč evrov za statutarne 

rezerve (10 % zneska čistega dobička leta 2014, zmanjšanega za znesek oblikovanja zakonskih rezerv);

b) dobiček tekočega leta v višini 2.047 tisoč evrov, zmanjšan zaradi razporeditve v rezerve v višini 297 tisoč 

evrov;

c) povečanje presežka iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi za 18.705 tisoč evrov;

d) povečanje presežka iz prevrednotenja v zvezi z aktuarskimi dobički za 50 tisoč evrov. 

Spremembe v postavkah konsolidiranega lastniškega kapitala poleg zgoraj navedenih sprememb vključu-

jejo za 556 tisoč evrov dobička tekočega leta iz naslova konsolidacije. Otvoritveno stanje je zmanjšano za 

166 tisoč evrov izgub odvisne družbe v letu 2013 (za leto 2013 banka ni pripravljala konsolidiranih izkazov, 

pojasnilo 2.2.).

6.7. Bilančni dobiček/izguba

Po Zakonu o gospodarskih družbah je bilančni dobiček oziroma izguba vsota prenesenega dobička oziroma 

izgube in čistega dobička, zmanjšanega za dodatno oblikovanje rezerv iz dobička oziroma čiste izgube. 

Bilančni dobiček banke za leto 2014 vključuje čisti dobiček poslovnega leta po njegovi uporabi za zakonske 

in statutarne rezerve in znaša 1.750 tisoč evrov. Bilančni dobiček skupine je za 390 tisoč evrov višji in znaša 

2.140 tisoč evrov.

Banka Skupina

a) Zadržani dobiček/izguba - (166)

b) Čisti dobiček leta 2014 2.047 2.603

c) Razporeditev v zakonske in statutarne rezerve (297) (297)

d) Bilančni dobiček leta 2014 (a + b + c) 1.750 2.140



Gorenjska banka, d.d., Kranj  
in Skupina Gorenjske banke Kranj

Letno poročilo 2014
Pojasnila k računovodskim izkazom

97

Zneski  
so izraženi v 
tisoč EUR

6.8. Razčlenitev naložb v vrednostne papirje glede uvrščenosti na borzo

Na dan 31. 12. 2014;  

banka in skupina

Uvrščeni na borzo Neuvrščeni  

na borzo

Skupaj

Ljubljanska 

borza

Druge  

borze

Lastniški vrednostni papirji, namenjeni trgovanju 27 - - 27

Dolžniški vrednostni papirji, pripoznani po pošteni vrednosti  

skozi  izkaz poslovnega izida - 43.996 - 43.996

Lastniški vrednostni papirji, izkazani po pošteni vrednosti,  

razpoložljivi za prodajo 3.970 - 467 4.437

Lastniški vrednostni papirji, izkazani po nabavni vrednosti,  

razpoložljivi za prodajo - - 500 500

Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo 67.342 83.592 - 150.934

Dolžniški vrednostni papirji,  

v posesti do zapadlosti 134.645 76.634 1.180 212.459

Skupaj 205.984 204.222 2.147 412.353

Na dan 31. 12. 2013;  

banka in skupina

Uvrščeni na borzo Neuvrščeni  

na borzo

Skupaj

Ljubljanska 

borza

Druge  

borze

Lastniški vrednostni papirji, namenjeni trgovanju 11.733 - - 11.733

Dolžniški vrednostni papirji, pripoznani po pošteni vrednosti  

skozi  izkaz poslovnega izida - 43.467 - 43.467

Lastniški vrednostni papirji, izkazani po pošteni vrednosti, 

razpoložljivi za prodajo 26.062 - - 26.062

Lastniški vrednostni papirji, izkazani po nabavni vrednosti, 

razpoložljivi za prodajo - - 500 500

Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo 254.048 153.870 - 407.918

Skupaj 291.843 197.337 500 489.680

 

6.9. Poslovanje v tujem imenu in za tuj račun

Banka in skupina 31.12.2014 31.12.2013

Sredstva

Terjatve poravnalnega oz. transakcijskih računov za sredstva strank:

- do KDD oz. obračunskega računa banke za prodane finančne instrumente - 4

Skupaj - 4

Obveznosti

Obveznosti poravnalnega oz. transakcijskih računov za sredstva strank:

- do strank iz denarnih sredstev in finančnih instrumentov - 4

Skupaj - 4
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7. Upravljanje s tveganji

Razkritja glede upravljanja s tveganji so podrobno pripravljena le za banko, saj je razlika med sred-

stvi banke in skupine predvsem v naložbenih nepremičninah, ki bistveno ne vplivajo na tveganja.

Banka pri svojem poslovanju prevzema različna tveganja, katerih višina je v veliki meri odvisna od vrste in 

pripravljenosti prevzemanja tveganja ter tudi omejitev razpoložljivega kapitala. Banka je pretežno usmerje-

na v tradicionalne bančne posle. 

Ključni del poslovnih aktivnosti predstavlja kreditni portfelj naložb, pri čemer banka prvenstveno sledi ciljem 

varnosti in jih postavlja pred donosnost, pri čemer pa le-ta ni zanemarjena. Za banko predstavljajo finančna 

sredstva, namenjena trgovanju, le manjši del naložb. Izpostavljenost do obrestnega tveganja je v letu 2014 

porasla iz naslova dolgoročnih prestrukturiranih poslov in prenosa nekaterih dolžniških vrednostnih papirjev 

iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo v kategorijo finančnih naložb v posesti do zapadlo-

sti v plačilo. Valutno tveganje banka ohranja na relativno nizkem nivoju in morebitno izpostavljenost, ki izvira 

iz rednega poslovanja, tekoče uravnava.

Banka svojo usmeritev v aktivno in skrbno upravljanje tveganj podpira z ustrezno organizacijsko strukturo, 

ki zagotavlja varen in nepristranski pristop k upravljanju tveganj. Osnova organiziranosti upravljanja tveganj 

je razmejitev pristojnosti, ki v čim večji meri onemogoča napake, poneverbe in nepravilnosti ter odpravlja 

navzkrižja interesov. Pri vseh aktivnostih banka zagotavlja ločitev komercialne funkcije oziroma enot, ki skle-

pajo posle in prevzemajo tveganja (front office), od zaledne funkcije, ki spremlja in vodi posle (back office), 

ter funkcije spremljanja in upravljanja tveganj. 

Banka letno v okviru priprave letnega načrta poslovanja oceni primernost strategij in politik upravljanja tve-

ganj ter v skladu s postopki prevzemanja in upravljanja tveganj oceni sposobnost banke za prevzemanje 

tveganj. 

7.1. Kreditno tveganje

Kreditno tveganje predstavlja najpomembnejše tveganje v bančnem poslovanju, zaradi česar mu banka 

posveča največ pozornosti. Kreditno tveganje je tveganje oziroma verjetnost, da komitent zaradi katerega 

koli razloga ne bo poravnal svojih obveznosti v celoti in v dogovorjenem roku. 

Banka je izpostavljena kreditnemu tveganju kreditnega portfelja, ki vključuje bilančne terjatve (posojila, na-

ložbe v vrednostne papirje, kapitalske naložbe ipd.) in zunajbilančne obveznosti (jamstva, akreditivi, okvirni 

krediti, terjatve iz izvedenih finančnih instrumentov ipd.) do podjetij, bank, javnega sektorja, samostojnih 

podjetnikov, občanov in drugih komitentov.

Glede na tveganost posameznega komitenta in v primeru dokazov o oslabitvah banka oceni ustrezne osla-

bitve finančnih instrumentov. 

Banka ima vzpostavljen kreditni proces, ki vključuje proces odobritve kredita, proces spremljave kredita, 

proces zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega tveganja, proces razvrščanja dolžnika in/ali izposta-

vljenosti in proces ocenjevanja izgub, nastalih iz kreditnega tveganja.

Banka ima zagotovljeno jasno razmejitev pristojnosti in nalog med sektorjem poslovanja s podjetji, sektor-

jem zakladništva in sektorjem poslovanja z občani na eni strani ter sektorjem računovodstva in podpore 

poslovanju, službo upravljanja tveganj in službo upravljanja tveganih terjatev na drugi strani, s čimer je ko-

mercialna funkcija ločena od funkcije spremljanja posla in upravljanja tveganj.
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Večina naložb (razen standardiziranih, manj tveganih poslov manjših zneskov) je odobrenih na nivoju kredi-

tnega odbora ali kreditne komisije, kar dodatno zmanjšuje nevarnost konflikta interesov in omejuje izposta-

vljanje prevelikim kreditnim tveganjem.

Banka upravlja  kreditno tveganje na nivoju posameznega komitenta oziroma posamezne transakcije in tudi 

na nivoju celotnega portfelja. Pri upravljanju kreditnega tveganja banka upošteva več vidikov, kot so: 

• kakovost naložb (boniteta komitenta, klasifikacija terjatev, oslabitve), 

• koncentracija (velika izpostavljenost posameznega komitenta in povezanih oseb, zadolževanje posame-

znega komitenta, panoge, regije, države),

• valuta (tečajna tveganja, razvrstitev portfelja po valutah in spremljanje usklajenosti z viri), 

• rok dospelosti (razvrstitev portfelja po ročnosti in spremljanje usklajenosti z viri),

• zavarovanje (ugotavljanje, vrednotenje in spremljanje ustreznosti višine ter kakovosti zavarovanja),

• vrsta kredita (okvirna posojila, kratkoročna posojila, dolgoročna posojila).

Kreditno tveganje, obstoječe in potencialno, se spremlja v celotnem obdobju poslovnega odnosa s komiten-

tom, to je od prejema vloge in ostale dokumentacije za odobritev posojila do odobritve in do dokončnega 

odplačila posojila. 

Banka ima kreditno funkcijo organizirano v dveh tržnih organizacijskih enotah, to je v sektorju poslovanja 

s podjetji in sektorju poslov z občani, poleg tega pa je banka izpostavljena kreditnemu tveganju tudi pri 

nekaterih poslih, ki sodijo v pristojnost sektorja zakladništva. Banka ima organizirano tudi službo tveganih 

terjatev, v katere pristojnost sodi izterjava in prestrukturiranje slabih naložb. Te štiri organizacijske enote 

so odgovorne za sklepanje poslov in pripravo kreditnega predloga v skladu z internimi akti, ki podrobneje 

urejajo to področje.

Sektor računovodstva in podpore poslovanju je odgovoren za vodenje poslov, za vse obračune in za vse 

ostale naloge, ki sodijo v podporno funkcijo. Služba upravljanja tveganj izdeluje bonitetne ocene in analize 

komitentov, spremlja izpostavljenost banke kreditnemu tveganju in koordinira ažurno ocenjevanje obliko-

vanih oslabitev in rezervacij ter opredeljuje višino potrebnih oslabitev v primeru skupinskega ocenjevanja 

izpostavljenosti. 

Služba upravljanja tveganj za vodstvo banke in pooblaščene osebe zagotavlja različne preglede ter poročila 

o obvladovanju kreditnega tveganja. 

Poročanje o kreditni izpostavljenosti po komitentih, poročila o veliki izpostavljenosti in druga redna poro-

čila, povezana s kreditnim tveganjem, se praviloma pripravljajo na mesečni osnovi, poročila o neplačilih pa 

dnevno.

7.1.1. Sistem merjenja kreditnega tveganja

Banka ima vzpostavljen sistem odobravanja kreditov, v okviru katerega se pred odobritvijo kredita ocenijo 

in analizirajo vsi pomembni dejavniki, ki vplivajo na oceno tveganja dolžnika in/ali izpostavljenosti. Banka ima 

definirane kriterije za odobravanje kreditov posebej za kredite pravnim osebam in samostojnim podjetni-

kom ter posebej za kredite občanom. Poleg tega banka prevzema kreditno tveganje pri naložbah v dolžni-

ške vrednostne papirje, ki pa se obravnavajo posamično na kreditnem odboru.

Za potrjevanje kreditnih predlogov za pravne osebe in samostojne podjetnike je pristojen kreditni odbor, 

kreditna komisija in za to posebej pooblaščeni delavci.

Banka posebej spremlja velike izpostavljenosti in izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko.
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Za namen ocenjevanja kreditnega tveganja ima banka vzpostavljen sistem razvrščanja dolžnikov in/ali iz-

postavljenosti v bonitetne razrede in skupine razvrstitve. Proces razvrščanja temelji na kvantitativnih in 

kvalitativnih merilih ter upošteva bistvene značilnosti posameznega dolžnika in/ali izpostavljenosti. Merila 

zagotavljajo jasno razvrščanje tveganj v ustrezne bonitetne razrede in/ali skupine na osnovi poslovanja in 

finančne stabilnosti komitenta. Na osnovi razvrščanja ter ocene potencialnih izgub iz kreditnega tveganja 

za posamezne skupine ali na osnovi individualne ocene pričakovanih izgub za posamezne dolžnike in/ali 

izpostavljenosti se oblikujejo oslabitve in rezervacije.

Proces in pravila razvrščanja se redno spremljajo in najmanj enkrat letno je ocenjena primernost procesa 

razvrščanja in oblikovanja oslabitev oziroma rezervacij v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 

poročanja, kot jih je sprejela EU.

Banka ima vzpostavljen sistem stalnega upravljanja kreditnega portfelja banke. Pri tem gre za stalno spre-

mljanje izpostavljenosti do posameznih komitentov ter za ocenjevanje finančnega stanja dolžnikov. Banka 

dnevno spremlja izpolnjevanje pogojev, ki izhajajo iz kreditnih pogodb, posebej pravočasnosti poravnavanja 

obveznosti.

Banka na podlagi pregleda celotnega portfelja mesečno oblikuje poročilo »watch lista«. Pri komitentih s 

statusom »restrukturiran« se opravi individualno obravnavo na tri mesece, posamično pomembne izposta-

vljenosti pa na šest mesecev. 

V skladu s pravili za razvrščanje terjatev v skupine in oblikovanje oslabitev se mesečno pregleda celotni kre-

ditni portfelj s pomočjo logičnih kontrol oz. validacij in predlaga morebitne spremembe potrebnega nivoja 

oslabitev in/ali rezervacij. Terjatve do fizičnih oseb se razvrščajo glede na število dni zamud pri poravnavanju 

obveznosti do banke.

Zavarovanje posojil in garancij se preverja v celotni odplačilni dobi oziroma v času veljavnosti garancije. Pri vseh 

dolgoročnih posojilih in garancijah se tekoče preverja kakovost zavarovanja in ocenjuje, ali je zavarovanje ustre-

zno. V primeru neustreznega zavarovanja se predlagajo morebitni ukrepi za ureditev dodatnega zavarovanja. 

Služba upravljanja tveganj in sektor poslovanja s podjetji redno spremljata kreditni portfelj kot celoto in 

izvajata analize kreditnega portfelja. Redno ugotavljata tudi koncentracijo kreditnega portfelja.

Za ustrezno obvladovanje in spremljanje tveganja koncentracije banka aktivno upravlja kreditni portfelj ban-

ke predvsem s spremembami in prilagoditvami kreditne politike ter prilagajanjem limitov.

Banka uporablja različne metode in politike za zmanjševanje kreditnega tveganja. Najpogostejši način je 

uporaba zavarovanj. Banka ima oblikovano politiko o sprejemanju zavarovanj, v skladu s katero so najbolj 

običajna naslednja zavarovanja:

• zastava stanovanjskih in poslovnih nepremičnin,

• zastava poslovnih sredstev, kot so oprema, zaloge in terjatve,

• zastava vrednostnih papirjev,

• zavarovanje pri zavarovalnici,

• poroštva in garancije.

Banka dodatno zahteva od posojilojemalcev dodatna zavarovanja v primeru poslabšanja njihovega finanč-

nega položaja.

Vrsta zavarovanja je odvisna od vrste posla in dejavnosti posojilojemalca.
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Za posle, ki niso krediti oziroma garancije, banka praviloma ne prejema zavarovanja. Med te posle sodijo 

obveznice, zakladne menice in podobno.

V skladu s politiko unovčevanja zavarovanj in izterjave banka v primeru neplačila takoj pristopi k restruktu-

riranju (če je nujno), ali k izterjavi in unovčevanju zavarovanj. 

Ocene vrednosti zavarovanj temeljijo na podlagi omejeno razpoložljivih podatkov in na predpostavki relativ-

no hitrega unovčenja zavarovanj v primeru, da to postane potrebno. Spremembe v gospodarskih razmerah, 

specifične okoliščine posameznih strank in zavarovanj lahko imajo za posledico pomembne spremembe v 

prihodnjih ocenah vrednosti zavarovanj. Dejansko prejeti zneski kot posledica unovčenja zavarovanj lahko 

bistveno odstopajo od ocen, ki jih je banka upoštevala pri oceni oslabitev.

V letu 2014 je banka od skupno 82.710 tisoč evrov (2013: 84.855 tisoč evrov) zavarovanj terjatev do prebival-

stva pri Zavarovalnici Triglav, d. d., Ljubljana, unovčila za 439 tisoč evrov (2013: 319 tisoč evrov) zavarovanj.

V letu 2014 je banka unovčila 34.808 tisoč evrov zavarovanj (2013: 12.770 tisoč evrov) za neodplačane kre-

dite strankam, ki niso banke. Unovčena so bila zavarovanja z zastavo nepremičnine v znesku 11.153 tisoč 

evrov (2013: 2.154 tisoč evrov), z zastavo premičnin v znesku 17 tisoč evrov (2013: 848 tisoč evrov), z zasta-

vo vrednostnih papirjev v znesku 8.698 tisoč evrov (2013: 6.651 tisoč evrov), z odstopom terjatev v znesku 

1.544 tisoč evrov (2013: 594 tisoč evrov), s poroštvi in pristopom k dolgu v znesku 1.511 tisoč evrov (2013: 

1.620 tisoč evrov) in ostala zavarovanja v znesku 11.884 tisoč evrov (2013: 903 tisoč evrov).
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7.1.2. Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju

V spodnji tabeli je prikazana največja izpostavljenost kreditnemu tveganju z že upoštevanimi popravki vre-

dnosti in brez upoštevanja morebitnega zavarovanja s premoženjem, ki ga banka ima, ali drugih izboljšav 

kreditne kakovosti. 

 

(v tisoč EUR) 31.12.2014 31.12.2013

Izpostavljenost bilančne aktive kreditnemu tveganju:

Finančna sredstva, namenjena trgovanju – obveznice in izvedeni finančni instrumenti - 4

Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 43.996 43.467

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo – obveznice 150.934 407.918

Krediti bankam in vloge pri bankah 79.019 15.650

Krediti pravnim osebam in samostojnim podjetnikom

    Velike družbe 370.407 542.223

    Majhne in srednje družbe (MSD) 315.978 294.549

Krediti prebivalstvu

    Okvirni krediti 15.197 16.119

    Stanovanjski krediti 67.709 63.732

    Potrošniški in drugi krediti 41.619 42.955

Druga finančna sredstva 5.208 4.952

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 212.459 -

Druga sredstva 5.036 313

1.307.562 1.431.882

Izpostavljenost zunajbilančne aktive kreditnemu tveganju:

Garancije 35.323 50.600

Prevzete obveznosti iz odobrenih kreditov 89.287 77.275

124.610 127.875

Skupaj izpostavljenost 31. decembra 1.432.172 1.559.757

Kot je razvidno iz zgornje tabele, kar 56,6 % izpostavljenosti kreditnemu tveganju izhaja iz kreditov stran-

kam, ki niso banke (2013: 61,5 %), 10,5 % iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (2013: 26,2 %) in 14,8 

% iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti (2013: 0 %). 

Pri členitvi družb po velikosti je upoštevana opredelitev po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD). Med 

majhne in srednje družbe (MSD) se uvrščajo tiste, ki po ZGD izpolnjujejo dva od naslednjih kriterijev: 

• povprečno število zaposlenih je nižje od 250,

• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000 tisoč evrov,

• vrednost aktive ne presega 17.500 tisoč evrov.

Med majhne in srednje družbe so vključeni tudi samostojni podjetniki.

Banka je z delnimi odpisi terjatev in z odgovornim izvajanjem naložbene politike ter uspešnim upravljanjem 

kreditnega tveganja leta 2014 dosegla naslednje:

• delež oslabitev kreditov strankam, ki niso banke, je glede na obseg kreditov v letu 2014 znašal 17,0 % 

(2013: 19,4 %),

• 35,6 % kreditov je posamično oslabljenih (2013: 34,0 %),

• delež zapadlih neplačanih kreditov se je zmanjšal na 25,1 % (2013: 30,8 %).
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V spodnji tabeli je prikazana poštena vrednost prejetih zavarovanj. Upoštevane so primerne oblike zavaro-

vanja, ki jih banka lahko upošteva pri izračunu oslabitev in ki bi jih ob morebitnem neplačilu terjatve lahko 

unovčila. Vključena so prejeta zavarovanja za bilančne terjatve in za prevzete obveznosti. Neprimerna zava-

rovanja in zavarovanja naložb v vrednostne papirje niso vključena.

(v tisoč EUR) 31.12.2014 31.12.2013

Zastava poslovnih in stanovanjskih nepremičnin 822.944 768.081

Pristop k dolgu 24.650 61.678

Zastave vrednostnih papirjev in kapitalskih deležev 102.752 98.617

Poroštva pravnih oseb 6.446 10.392

Zavarovanje kreditov občanom in potencialnih terjatev do občanov pri zavarovalnici 82.710 84.855

Državna poroštva 42.525 28.279

Zavarovanja z zavarovalnimi policami SID banke 7.323 20.813

Zastava denarne vloge 3.910 6.460

Zastava premičnin 37.114 -

Cesija terjatev 33.987 -

Druga zavarovanja 15.578 7.976

Skupna vrednost prejetih zavarovanj 1.179.939 1.087.151

Višine prejetih zavarovanj za kreditni portfelj v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo kreditov prikazuje spod-

nja tabela.

Na dan 31. 12. 2014

(v tisoč EUR) Zadostno zavarovani krediti Nezadostno zavarovani krediti

Knjigovodska 
vrednost kreditov

Poštena vrednost 
zavarovanja

Knjigovodska 
vrednost kreditov

Poštena vrednost 
zavarovanja

Krediti velikim družbam 198.628 347.270 263.323 85.941

Krediti MSD 195.379 413.055 208.757 101.856

Krediti prebivalstvu

   Okvirni krediti 14.255 26.608 1.168 0

   Stanovanjski krediti 66.298 156.747 2.521 876

   Potrošniški in drugi krediti 38.133 46.942 4.301 644

Skupaj 512.693 990.622 480.070 189.317

Na dan 31. 12. 2013

(v tisoč EUR) Zadostno zavarovani krediti Nezadostno zavarovani krediti

Knjigovodska 
vrednost kreditov

Poštena vrednost 
zavarovanja

Knjigovodska 
vrednost kreditov

Poštena vrednost 
zavarovanja

Krediti velikim družbam 204.404 295.115 439.669 136.847

Krediti MSD 182.825 328.306 241.657 79.528

Krediti prebivalstvu

   Okvirni krediti 12.308 17.804 4.073 2.789

   Stanovanjski krediti 62.291 145.736 2.437 572

   Potrošniški in drugi krediti 38.676 46.475 5.369 862

Skupaj 500.504 833.436 693.205 220.598
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7.1.3. Krediti 

Na dan 31. 12. 2014

(v tisoč EUR) Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam 

in samost. podjetnikom

Krediti 

bankam

Skupaj

Okvirni 

krediti 

Stano -

vanjski 

krediti

Potrošniški 

in drugi 

krediti 

Krediti 

velikim 

družbam

Krediti MSD

Nezapadli neoslabljeni - - 478 42.525 5.458 79.019 127.480

Nezapadli skupinsko 

oslabljeni 15.285 66.234 40.136 225.841 190.835 - 538.331

Zapadli skupinsko 

oslabljeni 138 2.585 1.820 1.771 18.414  - 24.728

Nezapadli posamično 

oslabljeni  -  - - 113.164 24.050  - 137.214

Zapadli posamično 

oslabljeni  -  -  - 78.650 165.379  - 244.029

Bruto krediti 15.423 68.819 42.434 461.951 404.136 79.019 1.071.782

Popravki vrednosti (226) (1.110) (815) (91.544) (88.158)  - (181.853)

Neto krediti 15.197 67.709 41.619 370.407 315.978 79.019 889.929

Poštena vrednost 

zavarovanj 26.608 157.623 47.586 433.211 514.911  - 1.179.939

Na dan 31. 12. 2013

(v tisoč EUR) Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam 

in samost. podjetnikom

Krediti 

bankam

Skupaj

Okvirni 

krediti 

Stano-

vanjski 

krediti

Potrošniški 

in drugi 

krediti 

Krediti 

velikim 

družbam

Krediti MSD

Nezapadli neoslabljeni - - 563 28.302 1.596 15.650 46.111

Nezapadli skupinsko 

oslabljeni 13.217 62.615 41.211 400.790 164.327 - 682.160

Zapadli skupinsko 

oslabljeni 3.164 2.113 2.271 18.163 43.827 - 69.538

Nezapadli posamično 

oslabljeni - - - 99.608 9.501 - 109.109

Zapadli posamično 

oslabljeni - - - 97.209 205.232 - 302.441

Bruto krediti 16.381 64.728 44.045 644.072 424.483 15.650 1.209.359

Popravki vrednosti (262) (996) (1.090) (101.849) (129.934) - (234.131)

Neto krediti 16.119 63.732 42.955 542.223 294.549 15.650 975.228

Poštena vrednost 

zavarovanj 20.593 146.308 47.337 431.962 407.834 - 1.054.034
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Skupni znesek oslabitev kreditov znaša 181,9 milijona evrov (2013: 234,1 milijona evrov) in izkazuje za 162,6 

milijona evrov (2013: 206,6 milijona evrov) posamičnih oslabitev kreditov in za 19,3 milijona evrov (2013: 27,5 

milijona evrov) skupinskih oslabitev kreditov. Dodatne informacije k oslabitvam so v pojasnilu 2.11.

Konec leta 2013 je imela banka za 302.441 tisoč evrov zapadlih posamično oslabljenih kreditov, konec leta 

2014 pa za 244.029 tisoč evrov. Med pomembnejšimi razlogi za posamično oslabitev so bili poslabšanje 

finančne bonitete dolžnika oziroma uvedba insolventnega postopka nad dolžnikom in poravnavanje obve-

znosti do banke z zamudo kot tudi slabo in nezadostno zavarovanje, katerega vrednost se je v zadnjem letu 

znižala. 

7.1.3.1. Nezapadli neoslabljeni krediti

Na dan 31. 12. 2014

(v tisoč EUR) Krediti 

prebivalstvu

Krediti pravnim osebam in 

samostojnim podjetnikom

Krediti  

bankam

Skupaj krediti

Krediti velikim 

družbam

Krediti  

MSD

Banke  - - - 79.019 79.019

Pravne osebe 

in samostojni 

podjetniki  - 42.525 5.458 - 47.983

Prebivalstvo 478 - - - 478

Skupaj 478 42.525 5.458 79.019 127.480

Poštena vrednost 

zavarovanj 1.139 42.805 433 - 44.377

Na dan 31. 12. 2013

(v tisoč EUR) Krediti 

prebivalstvu

Krediti pravnim osebam in 

samostojnim podjetnikom

Krediti  

bankam

Skupaj krediti

Krediti velikim 

družbam

Krediti  

MSD

Banke  - - - 15.650 15.650

Pravne osebe 

in samostojni 

podjetniki - 28.302 1.596 - 29.898

Prebivalstvo 563 - - - 563

Skupaj 563 28.302 1.596 15.650 46.111

Poštena vrednost 

zavarovanj 1.261 28.279 1.901 - 31.441
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7.1.3.2. Nezapadli skupinsko oslabljeni krediti

Na dan 31. 12. 2014

 

(v tisoč EUR) Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam in 

samostojnim podjetnikom

Skupaj 

krediti

Okvirni krediti Stanovanjski 

krediti

Potrošniški in 

drugi krediti 

Krediti velikim 

družbam

Krediti MSD

Skupina A 15.169 66.033 39.876 72.937 76.302 270.317

Skupina B 29 - - 68.336 40.019 108.384

Skupina C 48 201 130 84.317 72.938 157.634

Skupina D 14  - - 251 1.373 1.638

Skupina E 25  - 130 - 203 358

Bruto krediti 15.285 66.234 40.136 225.841 190.835 538.331

Popravki vrednosti (199) (711) (561) (6.404) (5.840) (13.715)

Neto krediti 15.086 65.523 39.575 219.437 184.995 524.616

Poštena vrednost 

zavarovanj 26.608 150.933 43.570 232.915 317.014 771.040

Na dan 31. 12. 2013

 

(v tisoč EUR) Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam in 

samostojnim podjetnikom

Skupaj 

krediti

Okvirni krediti Stanovanjski 

krediti

Potrošniški in 

drugi krediti 

Krediti velikim 

družbam

Krediti MSD

Skupina A 13.217 62.356 41.013 167.273 68.369 352.228

Skupina B - - - 64.442 57.304 121.746

Skupina C - 260 198 169.075 37.482 207.015

Skupina D - - - - 970 970

Skupina E - - - - 201 201

Bruto krediti 13.217 62.616 41.211 400.790 164.326 682.160

Popravki vrednosti (132) (689) (460) (14.231) (4.617) (20.129)

Neto krediti 13.085 61.927 40.751 386.559 159.709 662.031

Poštena vrednost 

zavarovanj 17.801 140.193 43.553 275.106 228.609 705.262

Kriteriji za razvrščanje v skupine so naslednji:

A Komitenti v dobrem finančnem stanju.

B Komitenti, katerih finančno stanje je trenutno šibko, ne kaže pa, da bi se v prihodnje bistveno poslabšalo. 

C Komitenti z visoko stopnjo zadolženosti in komitenti z neustrezno rokovno strukturo bilance in za katere se 

ocenjuje, da denarni tok iz poslovanja v prihodnje morda ne bo zadostoval za poplačilo 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.
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Z letom 2014 je banka definicijo nedonosnih izpostavljenosti uskladila z definicijo EBA (The European Ban-

king Authority), ki kot nedonosne izpostavljenosti obravnava vse posamično oslabljene komitente, vse ko-

mitente v skupinah D in E ter vse, ki zamujajo z materialno pomembnim zneskom več kot 90 dni. Učinek 

omenjene spremembe se je izkazal kot nepomemben.

7.1.3.3. Zapadli skupinsko oslabljeni krediti

Na dan 31. 12. 2014

(v tisoč EUR) Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam in 

samostojnim podjetnikom

Skupaj 

krediti

Okvirni krediti Stanovanjski 

krediti

Potrošniški in 

drugi krediti 

Krediti velikim 

družbam

Krediti MSD

Zapadli do 30 dni 57 - - 964 7.201 8.222

Zapadli od 30 do 

60 dni 38 1.550 1.200 470 797 4.055

Zapadli od 60 do 

90 dni 21 772 356  - 1.851 3.000

Zapadli nad 90 dni 22 263 264 337 8.565 9.451

Bruto krediti 138 2.585 1.820 1.771 18.414 24.728

Popravki vrednosti (27) (399) (254) (289) (4.606) (5.575)

Neto krediti 111 2186 1.566 1.482 13.808 19.153

Poštena vrednost 

zavarovanj - 6.690 2.877 423 27.073 37.063

Na dan 31. 12. 2013

(v tisoč EUR) Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam in 

samostojnim podjetnikom

Skupaj 

krediti

Okvirni krediti Stanovanjski 

krediti

Potrošniški in 

drugi krediti 

Krediti velikim 

družbam

Krediti MSD

Zapadli do 30 dni 2.948 - 32 3.928 2.472 9.380

Zapadli od 30 do 

60 dni 99 1.327 1.142 7.987 2.582 13.137

Zapadli od 60 do 

90 dni 27 615 473 2.455 82 3.652

Zapadli nad 90 dni 90 170 624 3.793 38.692 43.369

Bruto krediti 3.164 2.112 2.271 18.163 43.828 69.538

Popravki vrednosti (130) (307) (630) (751) (5.559) (7.377)

Neto krediti 3.034 1.805 1.641 17.412 38.269 62.161

Poštena vrednost 

zavarovanj 2.792 6.115 2.523 19.135 60.741 91.306

Delež zapadlih neplačanih kreditov se je leta 2014 zmanjšal na 25,1 % vseh kreditov (2013: 30,8 %). 
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Znesek zapadlih terjatev, ki niso bile posamično oslabljene, je na dan 31. 12. 2014 znašal 24.728 tisoč evrov 

(31. 12. 2013: 69.538 tisoč evrov). Med zapadlimi zneski se upošteva bruto znesek celotnega kredita, ki je v 

zamudi več kot en dan. Navedene terjatve so bile oslabljene v procesu skupinske slabitve. Banka je ocenila 

izterljivo vrednost teh izpostavljenosti in ocenila, da bodo pričakovani tokovi iz terjatev in zavarovanj zado-

ščali za poplačilo neto terjatev, zato ni potrebe po posamični slabitvi navedenih terjatev. 

7.1.3.4. Posamično oslabljeni krediti

31. 12. 2014

 

(v tisoč EUR) Krediti velikim 

družbam

Krediti MSD Skupaj krediti pravnim  

in drugim osebam

Nezapadli krediti 113.164 24.050 137.214

Zapadli krediti 78.650 165.379 244.029

Bruto krediti 191.814 189.429 381.243

Popravki vrednosti (84.851) (77.712) (162.563)

Neto krediti 106.963 111.717 218.680

Poštena vrednost zavarovanj 157.068 170.391 327.459

31. 12. 2013 

 

(v tisoč EUR) Krediti velikim 

družbam

Krediti MSD Skupaj krediti pravnim 

in drugim osebam

Nezapadli krediti 99.608 9.501 109.109

Zapadli krediti 97.209 205.232 302.441

Bruto krediti 196.817 214.733 411.550

Popravki vrednosti (86.867) (119.758) (206.625)

Neto krediti 109.950 94.975 204.925

Poštena vrednost zavarovanj 109.442 116.583 226.025

Krediti prebivalstvu so v celoti ocenjeni skupinsko.

Poštena vrednost zavarovanja vključuje:

• državna poroštva,

• zavarovalne police SID banke,

• zavarovanja pri zavarovalnici,

• naložbene podjeme,

• zastavljene bančne vloge, finančna sredstva, lastne delnice,

• prejete bančne garancije in poroštva pravnih oseb,

• pristop k dolgu,

• zastavljene stanovanjske in poslovne nepremičnine.

Poštena vrednost zavarovanja je enaka: 

• tržni oziroma ocenjeni vrednosti (po modelu) finančnih sredstev, prejetih v zavarovanje, 

• višini zavarovane terjatve pri pristopu k dolgu, prejetem v zavarovanje (le če pristopnik izpolnjuje kriterije),

• 100-odstotni vrednosti jamstva zavarovalnic, bančnih garancij, državnih in občinskih poroštev, 

• vrednosti stanovanjskih nepremičnin in vrednosti poslovnih nepremičnin so enake tržnim vrednostim pri-

merljivih prodaj.  
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7.1.4. Koncentracija kreditnega portfelja

7.1.4.1. Geografska struktura

Tabela spodaj prikazuje koncentracijo kreditne izpostavljenosti po geografski strukturi. Upoštevana je drža-

va, ki je domicil nasprotne stranke.

 

(v tisoč EUR) Slovenija Druge države 

Evropske unije

Druge države Skupaj

Finančna sredstva, pripoznana po pošteni 

vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

- - 43.996 43.996

Obveznice, razpoložljive za prodajo 67.329 69.438 14.167 150.934

Krediti bankam in vloge pri bankah 6.450 53.832 18.737 79.019

Krediti pravnim osebam in samostojnim 

podjetnikom

      Velike družbe 356.461 6.578 7.368 370.407

      Majhne in srednje družbe 307.763 6.506 1.709 315.978

Krediti prebivalstvu     

      Okvirni krediti 15.194 1 2 15.197

      Stanovanjski krediti 67.686 23 - 67.709

      Potrošniški in drugi krediti 41.566 43 10 41.619

Druga finančna sredstva 5.176 18 14 5.208

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 149.946 62.513 - 212.459

Druga sredstva 5.030 2 4 5.036

    

Stanje 31. decembra 2014 1.022.601 198.954 86.007 1.307.562

Stanje 31. decembra 2013 1.181.701 169.220 80.961 1.431.882

Banka opravlja svoje posle večinoma v Sloveniji. Transakcije s komitenti iz drugih držav v pretežni meri izha-

jajo iz naložb v vrednostne papirje. 
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7.1.4.2. Struktura po dejavnosti

Tabela spodaj prikazuje koncentracijo kreditne izpostavljenosti po gospodarskih sektorjih. Upoštevana je 

dejavnost nasprotne stranke.
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Finančna sredstva, 

pripoznana po pošteni 

vrednosti skozi izkaz 

poslovnega izida - 43.996 - - - - - 43.996

Obveznice, razpoložljive za 

prodajo 109.027 20.960 2.955 - - 17.992 - 150.934

Krediti bankam in vloge pri 

bankah - 79.019 - - - - - 79.019

Krediti pravnim osebam in 

samostojnim podjetnikom

    Velike družbe - 29.379 165.695 24.899 46.002 104.432 - 370.407

    Majhne in srednje družbe 9.444 19.948 75.073 83.922 23.739 103.852 - 315.978

Krediti prebivalstvu

    Okvirni krediti - - - - - - 15.197 15.197

    Stanovanjski krediti - - - - - - 67.709 67.709

    Potrošniški in drugi krediti - - - - - - 41.619 41.619

Druga finančna sredstva 22 4.612 76 124 104 267 3 5.208

Finančna sredstva v posesti 

do zapadlosti 192.250 822 - - - 19.387 - 212.459

Druga sredstva 3.030 1.893 28 21 7 57 - 5.036

Stanje 31. decembra 2014 313.773 200.629 243.827 108.966 69.852 245.987 124.528 1.307.562

Stanje 31. decembra 2013 352.590 171.830 303.210 77.796 130.687 268.661 127.108 1.431.882
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7.1.5. Dolžniški vrednostni papirji

Spodnja tabela prikazuje analizo dolžniških vrednostnih papirjev (obveznice iz pojasnil 5.3., 5.4. in 5.8.), ki 

temelji na ocenah FitchRatings in Moody's Investor Service. 

Na dan 31. 12. 2014 

 

(v tisoč EUR) Finančna sredstva, 

pripoznana po pošteni 

vrednosti skozi izkaz 

poslovnega izida

Finančna sredstva, 

razpoložljiva  

za prodajo

Finančna sredstva,  

v posesti  

do zapadlosti

Skupaj

AAA do AA+ - 24.401 5.284 29.685

AA - 12.036 - 12.036

A+ do A- 43.996 28.603 24.881 97.480

Manj kot A- - 75.859 176.091 251.950

Neocenjeni  - 10.035 6.203 16.238

Skupaj 43.996 150.934 212.459 407.389

Na dan 31. 12. 2013

 

(v tisoč EUR) Finančna sredstva,  

pripoznana po pošteni vrednosti 

skozi izkaz poslovnega izida

Finančna sredstva,  

razpoložljiva za prodajo

Skupaj

AAA - 41.511 41.511

A- do A+ 43.467 42.578 86.045

Manj kot A- - 307.649 307.649

Neocenjeni - 16.180 16.180

Skupaj 43.467 407.918 451.385

Portfelj strukturiranih vrednostnih papirjev je vrednoten po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. 
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7.2. Tržna tveganja

Banka v svojem poslovanju prevzema tržna tveganja, to so tveganja spremembe poštene vrednosti fi-

nančnih instrumentov zaradi spreminjanja tržnih cen. Tržna tveganja so posledica odprtih pozicij obrestnih, 

valutnih in lastniških instrumentov, ki so vsi izpostavljeni splošnim in specifičnim spremembam na trgu, kot 

so spremembe obrestnih mer, deviznih tečajev in cen delnic. Banka ima metodologijo ocenjevanja izposta-

vljenosti tržnim tveganjem in ocenjevanja pričakovanih možnih izgub, ki temelji na različnih predpostavkah 

in scenarijih. Uprava banke določa limite, sprejemljive izpostavljenosti tveganjem, ki se redno spremljajo.

Banka izpostavljenost do valutnega tveganja spremlja dnevno. Za omejevanje izpostavljenosti valutnemu 

tveganju so opredeljeni limiti, ki so relativno nizki. Banka za zapiranje oziroma zmanjševanje izpostavljenosti 

valutnemu tveganju uporablja odločitve v zvezi z naložbeno in obrestno politiko, hkrati pa uporablja tudi 

izvedene instrumente za zavarovanje pred valutnim tveganjem. Zaradi nizkih limitov (50 tisoč evrov za po-

samezno valuto) banka ni pomembno izpostavljena valutnemu tveganju.

Izpostavljenost do obrestnega tveganja banka uravnava s svojo obrestno politiko, hkrati pa v posameznih 

primerih lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente. Banka pri svojem poslovanju večjo pozornost 

posveča varovanju neto obrestnih prihodkov.

Za tržno tveganje ima banka sprejeto politiko trgovanja, ki opredeljuje instrumente in način trgovanja.

Za operativno upravljanje tržnih tveganj je na podlagi politike trgovanja in politike upravljanja tržnih tveganj 

v banki odgovoren sektor zakladništva. Sektor zakladništva na podlagi prejetih poročil in analiz, izdelanih 

v službi upravljanja tveganj in odobrenih s strani odbora za upravljanje z bilanco, sledi smernicam politike 

upravljanja tveganj.

Za ustrezno upravljanje tržnih tveganj in skladnost poslovanja banke z minimalnimi standardi trgovanja, ki 

jih je predpisala Banka Slovenije, so ključna tudi organizacijska pravila, povezana z razmejenostjo pristojno-

sti med sektorjem zakladništva in zaledno službo v sektorju računovodstva in podpore poslovanju.

7.2.1. Valutno tveganje

Finančni položaj in denarni tokovi banke so izpostavljeni vplivu nestanovitnosti deviznih tečajev. Valutno 

tveganje banke se spremlja in upravlja na dnevni ravni. Banka izvaja dokaj konservativno politiko upravljanja 

valutnih tveganj, saj minimalizira valutno tveganje z vsakodnevnim zapiranjem odprte valutne pozicije. Limiti 

dopustnih izpostavljenosti po posameznih valutah so nadzorovani dnevno in jih potrdi uprava banke.
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Spodnja tabela povzema izpostavljenost banke valutnemu tveganju. V tabelo so vključeni finančni instru-

menti, ki upoštevajo knjigovodske vrednosti in so razvrščeni po valutah.

(v tisoč EUR)  USD Drugo EUR Skupaj

31. december 2014   

Sredstva   

Denar v blagajni, stanje na računih pri CB in vpogledne vloge pri bankah 1.073 9.068 82.008 92.149

Finančna sredstva, namenjena trgovanju - - 27 27

Finančna sredstva po pošt. vred. skozi izkaz poslovnega izida - - 43.996 43.996

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo - - 155.871 155.871

Krediti bankam 12.356 - 55.586 67.942

Krediti strankam, ki niso banke 2.406 132 808.372 810.910

Druga finančna sredstva - - 5.208 5.208

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti - - 212.459 212.459

Druga sredstva - - 5.036 5.036

Skupaj sredstva 15.835 9.200 1.368.563 1.393.598
    

Obveznosti     

Vloge bank - - 182 182

 Vloge strank, ki niso banke 15.804 8.904 1.030.566 1.055.274

Krediti bank in centralnih bank - - 183.966 183.966

Krediti strank, ki niso banke - - 4.692 4.692

Druge finančne obveznosti 38 - 3.346 3.384

Druge obveznosti - - 2.397 2.397

Skupaj obveznosti 15.842 8.904 1.225.149 1.249.895
    

Razlika med sredstvi in obveznostmi (7) 296 143.414 143.703

Potencialne obveznosti - 47 124.563 124.610

31. december 2013     

Skupaj sredstva 9.929 8.437 1.508.972 1.527.338

Skupaj obveznosti 9.841 8.704 1.372.796 1.391.341

Razlika med sredstvi in obveznostmi 88 (267) 136.176 135.997

Potencialne obveznosti 89 40 127.746 127.875

Banka ima za izpostavljenost valutnemu tveganju postavljeno absolutno mejo z določenim limitom za celo-

tno devizno pozicijo, kjer se dolge in kratke pozicije v tujih valutah med seboj pobotajo. Med dolge oziroma 

kratke pozicije se vštevajo bilančne postavke v bruto znesku, zmanjšane za tiste oslabitve, ki bodo za banko 

predvidoma predstavljale izgubo, zunajbilančne postavke potencialnih obveznosti, ki jih bo banka dejansko 

morala plačati vključno s postavkami iz izvedenih instrumentov (predvsem terminskih pogodb). O višini limi-

ta za skupno odprto devizno pozicijo odloča uprava. 

Banka ima opredeljene limite tudi za odprto pozicijo po posameznih valutah. Odprte pozicije za posamezne 

valute se ugotavljajo na enak način kot skupna odprta devizna pozicija. O višini limita za odprte devizne 

pozicije po valutah odloča uprava.

Banka ima zaprto devizno pozicijo, zato je občutljivost na valutna tveganja zanemarljiva. Vrednost VaR je 

izračunana za valute USD, CHF, GBP in HRK. Izračun vrednosti VaR je prilagojen zahtevam baselskih stan-

dardov (99-odstotni interval zaupanja, opazovalno obdobje 250 delovnih dni, 10-dnevno obdobje držanja 

pozicije) in temelji na metodi historične simulacije. Na dan 31. 12. 2014 vrednost VaR znaša 0,5 tisoč evrov 

(2013: 1,18 tisoč evrov).
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7.2.2. Obrestno tveganje

Obrestno tveganje v banki se kaže kot tveganje vpliva spremembe obrestnih mer na neto obrestne prihod-

ke banke ter kot tveganje vpliva spremembe obrestnih mer na pošteno vrednost finančnih instrumentov 

s fiksno obrestno mero. Ob tem spremembe obrestnih mer vplivajo tudi na ekonomsko vrednost kapitala 

banke, ker se spreminja sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov iz naslova bančnih sredstev, obveznosti 

do virov sredstev in zunajbilančnih pozicij. Nekateri finančni instrumenti, kot npr. naložbe v kapital, niso ne-

posredno izpostavljeni obrestnemu tveganju.

Obrestno tveganje izhaja iz obrestno občutljivih sredstev, ki imajo različne zapadlosti in drugačno dinamiko 

spreminjanja variabilnih obrestnih mer kot obveznosti do virov sredstev. Banka spremlja in upravlja izposta-

vljenost obrestnim tveganjem na podlagi metodologije obrestnih razmikov in testa izjemnih situacij za različne 

scenarije za gibanje obrestnih mer. Teste izjemnih situacij banka izvaja za vpliv obrestnih mer za 1 odstotno 

točko za vpliv obrestnih mer na neto obrestne prihodke in za 2 odstotni točki za vpliv na ekonomsko vrednost 

kapitala, kar je v skladu s priporočili odbora za nadzor bank pri Banki za mednarodne poravnave (BIS).

Cilj upravljanja obrestnega tveganja je minimiranje nihanja neto obrestnih marž zaradi volatilnosti obrestnih 

mer na trgu. Izpostavljenost banke obrestnim tveganjem se spremlja in upravlja na podlagi metodologije 

obrestnih razmikov. Poročila vsebujejo analizo obrestne občutljivosti po posameznih časovnih pasovih, vklju-

čujejo obrestno občutljive bilančne in zunajbilančne postavke, ki se spremljajo po posameznih vrstah obre-

stnih mer in časovnih pasovih glede na njihovo zapadlost oziroma datum ponovnega določanja obrestnih 

mer. Z namenom spremljanja občutljivosti na spremembo obrestnih mer uporablja banka tehnike, s katerimi 

sledi tržni vrednosti in obrestnim prihodkom (z merjenjem občutljivosti obrestnih prihodkov). Uprava banke 

določa limite sprejemljivih obrestnih razmikov po posameznih časovnih pasovih, ki se redno spremljajo.

V banki je vzpostavljen sistem spremljanja obrestnega tveganja za zagotavljanje ustreznega nivoja neto 

obrestnih prihodkov in ustreznega nivoja kapitala banke v okolju spreminjajočih se obrestnih mer. Politika 

banke je, da se redno spremlja in nadzira izpostavljenost banke obrestnemu tveganju ter da se razvijajo 

scenariji razvoja obrestnih mer in pripravijo ukrepi za primere gibanj obrestnih mer, ki bi resno negativno 

vplivali na neto obrestne prihodke in kapital banke.

Za uresničevanje usmeritev na področju upravljanja obrestnega tveganja in letnega načrta poslovanja je v 

banki ustanovljen odbor za upravljanje z bilanco banke (v nadaljevanju: OZUB). Naloge OZUB so predvsem: 

• obravnava poročil in priprava ukrepov za obrestna tveganja, 

• obravnava stanja in napovedi gibanja obrestnih mer, 

• obravnava obrestnega tveganja v banki, 

• predlaganje usmeritev za določanje obrestnih limitov, 

• oblikovanje predlogov ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti tveganjem, 

• oblikovanje predlogov za obrestno in tržno politiko.

Služba upravljanja tveganj mesečno pripravi analizo izpostavljenosti obrestnemu tveganju ter jo posreduje 

v obravnavo upravi banke in OZUB.

Poleg izpostavljenosti po časovnih obdobjih je ključna mera izpostavljenosti obrestnemu tveganju t. i. test 

izjemnih situacij, ki pomeni vpliv vzporednega premika krivulje donosnosti na neto obrestne prihodke banke 

in na ekonomsko vrednost kapitala banke.

Za operativno upravljanje obrestnega tveganja je v banki odgovoren sektor zakladništva. Sektor zakladni-

štva je odgovoren, da izpostavljenost obrestnemu tveganju ne presega limitov.

Upravljanje obrestnega tveganja temelji na sistemu limitov izpostavljenosti obrestnemu tveganju. Banka 

ima postavljen limit za učinek stress testa, ki se določi kot največji dovoljen znesek izgube pri vzporednem 

premiku krivulje donosnosti in limite po časovnih razredih, ki so opredeljeni kot največja absolutna vrednost 

zneska razlike med aktivnimi in pasivnimi postavkami (bilančnimi in zunajbilančnimi), ki se jim obrestna mera 

v določenem obdobju spremeni oziroma v določenem obdobju zapadejo. 
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Spodnja tabela povzema izpostavljenost banke obrestnemu tveganju. Finančni instrumenti so vključeni 

upoštevaje knjigovodske vrednosti in so razvrščeni v časovne pasove po zgodnejšem datumu izmed nasle-

dnje spremembe obrestne mere ali zapadlosti. 

Dejanski datumi zapadlosti se od pogodbenih bistveno ne razlikujejo, razen v primeru zapadlosti obvezno-

sti v obdobju do 1 meseca, katerih dobri dve tretjini predstavljajo vpogledne vloge v znesku 509.002 tisoč 

evrov (2013: 444.182 tisoč evrov) in jih banka obravnava kot stabilne vloge.

(v tisoč EUR) Do 1 
meseca

Od 1 do 3 
mesecev

Od 3 
do 12 

mesecev

Od 1 do 
5 let

Nad 5 let Neobre-
stovano

Skupaj

31. december 2014

Sredstva

Denar v blagajni, stanje na 

računih pri CB in vpogledne 

vloge pri bankah 80.471 - - - - 11.678 92.149

Finančna sredstva, namenjena 

trgovanju - - - - - 27 27

Finančna sredstva po pošt. vred. 

skozi izkaz poslovnega izida - - 43.996 - - - 43.996

Finančna sredstva, razpoložljiva  

za prodajo 17.658 - 4.124 65.193 61.841 7.055 155.871

Krediti bankam 9.884 11.236 46.209 600 - 13 67.942

Krediti strankam, ki niso banke 443.965 87.526 170.095 64.760 32.895 11.669 810.910

Druga finančna sredstva - - - - - 5.208 5.208

Finančna sredstva v posesti do 

zapadlosti 17.437 3.815 - 144.189 42.171 4.847 212.459

Druga sredstva - - - - - 5.036 5.036

Skupaj sredstva 569.415 102.577 264.424 274.742 136.907 45.533 1.393.598

Obveznosti

Vloge bank - 182 - - - - 182

Vloge strank, ki niso banke 593.743 139.480 271.376 46.884 590 3.201 1.055.274

Krediti bank in centralnih bank 12.500 56.500 61.167 53.333 - 466 183.966

Krediti strank, ki niso banke - - 4.675 - - 17 4.692

Druge finančne obveznosti 60 - - - - 3.324 3.384

Druge obveznosti - - - - - 2.397 2.397

Skupaj obveznosti 606.303 196.162 337.218 100.217 590 9.405 1.249.895

Izpostavljenost obrestnemu 

tveganju (36.888) (93.585) (72.795) 174.525 136.317

       

31. december 2013        

Skupaj sredstva 627.093 109.176 340.297 249.662 125.276 75.834 1.527.338

Skupaj obveznosti 597.118 364.759 375.528 38.333 895 14.708 1.391.341

Izpostavljenost obrestnemu 

tveganju 29.975 (255.583) (35.231) 211.329 124.381  
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Ob predpostavki, da bi naložbe in obveznosti banke na dan 31. 12. 2014 ostale nespremenjene ter v posesti 

banke do zapadlosti in da banka ne bi aktivno posegala v strukturo naložb ter obveznosti z namenom spre-

minjanja izpostavljenosti obrestnemu tveganju, bi horizontalni premik krivulje za 1 odstotno točko za vse 

časovne pasove za banko predstavljal zmanjšanje neto obrestnih prihodkov v enoletnem obdobju za 0,71 

milijona evrov (2013: 0,75 milijona evrov). Ob tem je padec obrestnih mer za 1 odstotno točko nerealen, saj 

je nivo obrestnih mer v obdobjih do pet let nižji od 1 odstotka.

Banka ocenjuje tudi vpliv spremembe obrestnih mer na ekonomsko vrednost kapitala. Padec tržnih obre-

stnih mer za 2 odstotni točki za vse časovne pasove bi za banko predstavljal zmanjšanje ekonomskega 

kapitala v višini 14,4 milijona evrov (2013: 4,8 milijona evrov). Tudi tu velja, da gre za teoretičen padec, saj 

padec obrestnih mer za 2 odstotni točki ni realen.

Pri manjših oziroma večjih spremembah, kot so upoštevane v zgornjih scenarijih, bi bil vpliv na rezultat ozi-

roma kapital banke sorazmerno manjši oziroma večji.

7.2.3. Tveganje iz trgovanja z lastniškimi vrednostnimi papirji trgovalnega portfelja

Tveganje iz trgovanja z lastniškimi vrednostnimi papirji trgovalnega portfelja se v banki kaže kot tveganje 

vpliva spremembe tržnih tečajev lastniških vrednostnih papirjev v trgovalnem portfelju na rezultat poslova-

nja banke.

Pri izračunu izpostavljenosti tveganju, ki izhaja iz trgovanja z lastniškimi vrednostnimi papirji trgovalnega 

portfelja, se uporablja ocena največje pričakovane izgube ob uporabi 99-odstotne statistične stopnje za-

upanja ter 10-dnevnega naložbenega horizonta na osnovi 5-letne serije podatkov. Po stanju na dan 31. 

12. 2014 je znašala največja izguba ob 1-odstotni stopnji tveganja 27 tisoč evrov (31. 12. 2013: 1.597 tisoč 

evrov).

7.3. Likvidnostno tveganje

Banka je izpostavljena dnevnim odlivom denarnih sredstev iz naslova vlog preko noči, transakcijskih raču-

nov, zapadlih vlog, črpanj posojil ter plačanih garancij. Likvidnostne situacije banke ne predstavljajo le aktiv-

nosti za zagotavljanje ustreznih denarnih tokov, temveč tudi razpoložljivost likvidnih sredstev, s katerimi je 

mogoče tekoče izpolnjevati zapadle finančne obveznosti do strank. V skladu z navedenim banka izračunava 

številne likvidnostne kazalce (v povezavi s sredstvi, z obveznostmi, povezava med sredstvi in obveznostmi) 

in redno poroča o njih.

Kratkoročna neusklajenost je v mejah sprejemljivih okvirov, upoštevaje napoved o stabilnosti vpoglednih 

vlog, ki kažejo stabilno rast. Sposobnost banke, da v času redno poravnava svoje tekoče obveznosti, je zago-

tovljena. Morebitne neusklajenosti med prilivi in odlivi banka brez težav usklajuje tudi z uporabo sekundarne 

likvidnosti, to je z uporabo instrumentov centralne banke. Uprava banke določa limite za delež dospelih 

naložb, ki so na voljo za pokrivanje odlivov ter najnižji obseg možnosti izposoje na medbančnem trgu za 

pokrivanje odlivov tudi v primeru nepričakovanih večjih odlivov.

Upravljanje likvidnosti in program upravljanja likvidnosti banka vgrajuje v vsakokratni letni načrt poslovanja 

banke. V letnem načrtu poslovanja so navedene temeljne usmeritve vodenja likvidnosti banke, ki jih banka 

vgrajuje v aktivnosti mesečnega načrta likvidnosti banke in v dnevno operativno izvajanje likvidnosti banke. 

Iz načrta so razvidni tudi tehnika in postopki spremljanja ter nadzorovanja likvidnosti banke. Vse bistvene 

spremembe načrtovanih prilivov in odlivov sredstev ter naložb banka posodobi v novi verziji načrta likvidno-

sti banke za tekoči mesec in mesece do konca leta. 
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Sektor zakladništva v skladu z internimi predpisi dnevno spremlja finančne tokove, obvešča likvidnostno ko-

misijo, ki odloča o predlagani projekciji in pripravlja možne scenarije v odvisnosti od verjetnosti predvidenih 

dogodkov. 

Pri ocenjevanju potrebne likvidnosti banka natančno in redno spremlja:

• časovni razpored tekočih in bližajočih se denarnih tokov na strani sredstev in obveznosti do virov sredstev; 

• obseg pokritja potencialnih denarnih odtokov z denarnimi pritoki v določenem obdobju z dospelimi oziro-

ma hitro unovčljivimi sredstvi; 

• obseg potencialnih denarnih odtokov, ki jih je mogoče pokriti z izposojo na medbančnem trgu;

• dostop do drugih virov sredstev na podlagi sekundarne rezerve likvidnosti;

• obseg in vzdrževanje zahtevane likvidnosti, kot jo določa regulativa. 

Delovanje likvidnostne komisije je opredeljeno v posebnem internem predpisu. 

Za spremljanje likvidnostnega tveganja sektor računovodstva in podpore poslovanju dnevno izračunava 

razmerje med terjatvami in obveznostmi v skladu s sklepom Banke Slovenije in dnevno poroča vodstvu 

banke in Banki Slovenije o doseženih količnikih likvidnosti.

Banka zagotavlja in uravnava svojo likvidnost:

• z najemom manjkajočih likvidnih sredstev na medbančnem denarnem trgu - medbančni denarni trg v 

Republiki Sloveniji in pri tujih bankah v Evrosistemu v obliki nezavarovanih medbančnih posojil,

• z najetimi kreditnimi linijami pri drugih bankah,

• z najemom manjkajočih sredstev pri ECB preko operacij denarne politike Evrosistema (dolgi, kratki ten-

der),

• s črpanjem posojila za čez dan in mejnega posojila pri Banki Slovenije,

• s pospešenim zbiranjem vezanih vlog pravnih oseb pod ugodnejšimi pogoji za komitenta in

• s prodajo dolžniških vrednostnih papirjev.

Banka ima oblikovan sklad primernega finančnega premoženja (vpisana maksimalna zastavna pravica na 

vrednostnih papirjih, ki se nahajajo na enotni listi primernega finančnega premoženja ECB v KDD in pri tujih 

nacionalnih centralnih bankah v korist Banke Slovenije). Hkrati banka razpolaga z zadostno količino vredno-

stnih papirjev, na katere lahko vpiše maksimalno zastavno pravico in jih uvrsti v sklad primernega finančnega 

premoženja ter si na ta način poveča sekundarno likvidnost (črpanje sredstev ECB preko operacij denarne 

politike ECB in koriščenje posojila za čez dan in mejnega posojila), ki zadošča za obvladovanje likvidnostnih 

kriz. Banka razpolaga tudi z dovoljenjem Banke Slovenije, da v sklad primernega finančnega premoženja 

uvrsti tudi ustrezna bančna posojila v okviru rednega kolaterala, ACC kolaterala ali ELA (NSPS) kolaterala. 
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7.3.1. Neizvedene finančne obveznosti in sredstva za upravljanje likvidnostnega tveganja

Spodnja tabela povzema prikaz neizvedenih finančnih obveznosti in sredstev za upravljanje likvidnostnega 

tveganja po preostalih pogodbenih rokih zapadlosti v plačilo. Vrednosti v tabeli so nediskontirane in se raz-

likujejo od vrednosti v izkazu finančnega položaja, ki temelji na diskontiranih denarnih tokovih.

(v tisoč EUR) Do 1 

meseca

Od 1 do 3 

mesecev

Od 3 do 12 

mesecev

Od 1 do 5 

let

Nad 5 let Skupaj

31. december 2014

Obveznosti

Vloge bank - 182 - - - 182

Vloge strank, ki niso banke 594.284 140.607 275.396 49.453 653 1.060.393

Krediti bank in centralnih bank - - 63.766 121.250 4.665 189.681

Krediti strank, ki niso banke - - 4.101 650 - 4.751

Druge obveznosti 3.124 81 179 - - 3.384

Skupaj obveznosti  

(pogodbena zapadlost) 597.408 140.870 343.442 171.353 5.318 1.258.391

Sredstva za upravljanje  

likvidnostnega tveganja  

(pogodbena zapadlost) 237.159 65.988 301.084 551.609 321.279 1.477.119

Likvidnostna vrzel 360.249 74.882 42.358 (380.256) (315.961) 

31. december 2013

Obveznosti

Vloge bank - 180 - - - 180

Vloge strank, ki niso banke 563.179 202.440 262.627 35.285 1.022 1.064.553

Krediti bank in centralnih bank 21.997 23.010 54.221 162.203 34.616 296.047

Krediti strank, ki niso banke - - 4.093 4.869 - 8.962

Dolžniški vrednostni papirji - - 31.050 - - 31.050

Druge obveznosti 3.508 12 116 - - 3.636

Skupaj obveznosti  

(pogodbena zapadlost) 588.684 225.642 352.107 202.357 35.638 1.404.428

Sredstva za upravljanje  

likvidnostnega tveganja   

(pogodbena zapadlost) 296.112 87.995 425.490 525.197 256.605 1.591.399

Likvidnostna vrzel 292.572 137.647 (73.383) (322.840) (220.967)

Banka ima razpršen portfelj denarnih in kakovostnih visoko likvidnih vrednostnih papirjev za zagotavljanje 

sredstev za poravnavo obveznosti in pogojnih obveznosti. Premoženje banke, ki je namenjeno upravljanju 

likvidnostnega tveganja, obsega: gotovino in stanja na računih pri centralni banki, državne obveznice in 

druge vrednostne papirje, ki so primerni za repo pogodbe s centralno banko ter druge sekundarne vire 

likvidnosti v obliki visoko likvidnih vrednostnih papirjev v trgovalnem portfelju banke.

Banka upošteva pri upravljanju likvidnostnega tveganja tudi drugo finančno premoženje, za katerega se pri-

čakuje, da bo ustvarjalo denarne pritoke za poravnavo predvidenih denarnih odtokov iz finančnih obveznosti.
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7.3.2. Denarni tokovi iz izvedenih finančnih instrumentov 

Banka vse izvedene finančne instrumente poravna po neto načelu. Spodnja tabela prikazuje denarne tokove 

iz izvedenih finančnih instrumentov, razvrščene v ustrezna obdobja glede na preostale zapadlosti. Izvedeni 

finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo niso vključeni. Konec leta 2014 ni bilo tovrstnih tokov.

(v tisoč EUR) Do 1 meseca Od 1 do 3 mesecev Skupaj

31. december 2013

 Valutni terminski (forward) posli 1 3 4

Skupaj 1 3 4

7.3.3. Potencialne in prevzete obveznosti

Banka upravlja likvidnostno tveganje skupaj s pričakovanimi denarnimi tokovi iz prevzetih obveznosti iz 

odobrenih kreditov in potencialnih obveznosti iz finančnih garancij. Ti tokovi so razkriti v spodnji tabeli po 

ustreznih obdobjih glede na pričakovana črpanja odobrenih posojil ali pričakovana unovčenja garancij in 

akreditivov.

 

(v tisoč EUR) Do 1 

meseca

Od 1 do 3 

mesecev

Od 3 do 12 

mesecev

Od 1 do 5 

let

Skupaj

31. december 2014   

Prevzete obveznosti iz odobrenih kreditov 78.951 4.664 5.177 495 89.287

Garancije 35.323 - - - 35.323

Skupaj 114.274 4.664 5.177 495 124.610

31. december 2013   

Prevzete obveznosti iz odobrenih kreditov 75.960 385 735 195 77.275

Garancije 50.600 - - - 50.600

Skupaj 126.560 385 735 195 127.875
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7.4. Ocenjena poštena vrednost finančnih instrumentov

7.4.1. Finančni instrumenti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti

Spodnja tabela prikazuje knjigovodske vrednosti ter poštene vrednosti finančnih sredstev in obveznosti, ki 

v izkazu finančnega položaja banke niso izkazane po pošteni vrednosti: 

 

(v tisoč EUR) Knjigovodska vrednost Poštena vrednost

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Finančna sredstva

Denar v blagajni, stanje na računih pri CB 

in vpogledne vloge pri bankah 92.149 61.942 92.149 61.942

Krediti bankam 67.942 10.869 68.188 11.058

Krediti strankam, ki niso banke 810.910 959.578 807.392 957.721

Druga finančna sredstva 5.208 4.952 5.208 4.952

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 212.459 - 213.106 -

Skupaj finančna sredstva 1.188.668 1.037.341 1.186.043 1.035.673 

Finančne obveznosti

Vloge bank 182 180 182 179

Vloge strank, ki niso banke 1.055.274 1.057.094 1.056.620 1.059.663

Krediti bank, centralnih bank in strank, ki 

niso banke 188.658 297.445 189.002 297.626

Dolžniški vrednostni papirji - 29.802 - 29.802

Druge finančne obveznosti 3.384 4.273 3.384 4.273

Skupaj finančne obveznosti 1.247.498 1.388.794 1.249.188 1.391.543 
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Spodnja tabela prikazuje hierarhijo poštene vrednosti:

(v tisoč EUR) Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

31. december 2014

Finančna sredstva

Denar v blagajni, stanje na računih pri CB 

in vpogledne vloge pri bankah 92.149 - 92.149

Krediti bankam 68.188 68.188

Krediti strankam, ki niso banke - - 807.392 807.392

Druga finančna sredstva - 5.208 5.208

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 124.049 89.057 - 213.106

Skupaj finančna sredstva 216.198 162.453 807,392 1.186.043

Finančne obveznosti

Vloge bank - 182 182

Vloge strank, ki niso banke - 1.056.620 1.056.620

Krediti bank, centralnih bank in strank, ki 

niso banke - 189.002 189.002

Druge finančne obveznosti - 3.384 3.384

Skupaj finančne obveznosti - 1.249.188 1.249.188

31. december 2013

Skupaj finančna sredstva 61.942 16.010 957.721 1.035.673

Skupaj finančne obveznosti - 1.391.543 - 1.391.543

V nivo 1 so uvrščena finančna sredstva, za katere se je poštena vrednost izmerila z neposrednim opazo-

vanjem cene na trgih za enaka finančna sredstva, v nivo 2 so uvrščena finančna sredstva in finančne ob-

veznosti, za katere se je poštena vrednost izmerila z neposrednim opazovanjem cene na trgih za podobna 

finančna sredstva, v nivo 3 pa so uvrščena finančna sredstva, za katere se je poštena vrednost izmerila z 

uporabo neopazovanih vhodnih podatkov, ki vključujejo predpostavke in predvidevanja.

V nadaljevanju so predstavljene poglavitne metode in predpostavke, uporabljene za oceno poštenih vre-

dnosti finančnih instrumentov.

7.4.1.1. Posojila in terjatve

Poštena vrednost posojil in terjatev je ocenjena kot diskontirana vrednost pričakovanih denarnih tokov. Za 

posojila in terjatve brez določene pogodbene zapadlosti in tiste, kjer obstaja tveganje predčasnega popla-

čila, so pričakovana plačila ocenjena glede na pretekle izkušnje ob upoštevanju podobnih nivojev obrestnih 

mer in pričakovanja o gibanju obrestnih mer. Pričakovani denarni tokovi so ocenjeni ob upoštevanju kredi-

tnega tveganja in morebitnih znakov oslabitve. Za homogene kategorije so tokovi ocenjeni na portfeljski 

osnovi. Poštene vrednosti posojil odražajo spremembe v kreditnem statusu izpostavljenosti in spremembe 

obrestnih mer v primeru fiksnih obrestnih mer. Glede na dejstvo, da v banki relativno majhen del portfelja 

posojil in terjatev predstavljajo naložbe s fiksno obrestno mero, poštena vrednost posojil in terjatev bistveno 

ne odstopa od njihove knjigovodske vrednosti.
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7.4.1.2. Vloge bank in drugih komitentov

Poštena vrednost vpoglednih vlog in vlog brez zapadlosti je enaka znesku, plačljivemu na poziv, na dan 

računovodskih izkazov. Ocenjena poštena vrednost drugih depozitov temelji na diskontiranih pogodbenih 

denarnih tokovih, upoštevaje tržne obrestne mere, ki bi jih morala banka trenutno plačati za nadomestitev 

teh virov z novimi, z enako preostalo zapadlostjo. Pri oceni poštenih vrednosti ni upoštevana vrednost dol-

goročnih odnosov s strankami. Upoštevaje dejstvo, da je večina vlog kratkoročnih z obrestnimi merami, ki 

so skoraj enake tržnim, ali pa so vezane na spremenljive obrestne mere, ki so tržne, poštena vrednost vlog 

bistveno ne odstopa od njihove knjigovodske vrednosti.

7.4.1.3. Prejeta posojila

Dolgoročni dolg banke nima tržne vrednosti. Poštena vrednost je ocenjena kot diskontirana vrednost priho-

dnjih denarnih tokov, upoštevaje tržne obrestne mere, ki bi jih morala banka trenutno plačati za pridobitev 

novih posojil s podobnimi lastnostmi in enako preostalo zapadlostjo. Upoštevaje dejstvo, da je večina preje-

tih posojil vezanih na spremenljive obrestne mere, ki so tržne, poštena vrednost posojil bistveno ne odstopa 

od njihove knjigovodske vrednosti.

7.4.2. Finančni instrumenti v posesti do zapadlosti

Poštena vrednost finančnih instrumentov v posesti do zapadlosti je ocenjena na podlagi tržnih tečajev.

7.4.2. Finančni instrumenti, merjeni po pošteni vrednosti

Finančni instrumenti v posesti za trgovanje in finančni instrumenti, razpoložljivi za prodajo, so vrednoteni po 

pošteni vrednosti. Njihovo merjenje in pripoznavanje je razkrito v pojasnilu 2.4.2.

7.4.3. Hierarhija poštene vrednosti

MSRP 7 določa obvezo po razkrivanju razvrstitve meritve poštene vrednosti z uporabo hierarhije poštene 

vrednosti, ki odraža pomembnost vhodnih podatkov, uporabljenih pri meritvah. Hierarhija poštene vrednosti 

ima naslednje nivoje: 

• Nivo 1 – kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti; ta nivo vključuje 

lastniške in dolžniške finančne instrumente, ki kotirajo na borzah ter izvedene finančne instrumente, s 

katerimi se trguje na borzah, kot so na primer terminske pogodbe.

• Nivo 2 – vložki poleg kotiranih cen, vključenih v ravni 1, ki so neposredno (tj. kot cene) ali posredno (tj. 

kot izpeljani iz cen) zaznavni kot sredstvo ali obveznosti; ta nivo vključuje izvedene finančne instrumente, 

s katerimi se trguje na OTC-trgu, trgovana posojila, izdane strukturirane dolžniške vrednostne papirje, 

dolžniške vrednostne papirje in lastniški kapital. Viri vhodnih podatkov, kot so krivulja donosnosti LIBOR, 

EURIBOR ali kreditno tveganje nasprotne stranke, sta Bloomberg in Reuters, za lastniški kapital pa podat-

ki, pridobljeni o zadnjih razpoložljivi transakcijah.

• Nivo 3 – vložki za sredstva ali obveznosti, ki ne temeljijo na zaznavnih tržnih podatkih (neupoštevani vlož-

ki); ta nivo vključuje naložbe v lastniški kapital in dolžniške instrumente, katerih vrednost je določena v 

veliki meri z uporabo teoretičnih vložkov.

Ta hierarhija zahteva uporabo opaznih tržnih podatkov, kadar so na voljo. Banka pri vrednotenju uporablja 

tržne cene, kjer je to le mogoče. 
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7.4.3.1. Finančna sredstva in obveznosti, merjene po pošteni vrednosti

 

(v tisoč EUR) Nivo 1  Nivo 2  Nivo 3 Skupaj

31. december 2014

Finančna sredstva, namenjena trgovanju (delnice) 27 - - 27

Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi 

izkaz poslovnega izida (obveznice) - 43.996 - 43.996

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

    - obveznice 29.922 121.012 - 150.934

    - delnice 3.970 467 - 4.437

Skupaj sredstva 33.919 165.475 - 199.394

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju - - - -

Skupaj obveznosti - - - -

31. december 2013

Skupaj sredstva 217.667 214.152 57.865 489.684

Skupaj obveznosti - 4 - 4

Banka je v letu 2013 za delnice družbe Pivovarne Laško, d. d., Laško uporabila model vrednotenja (nivo 3). 

Ocenila je, da ti finančni instrumenti nimajo več delujočega trga in da trenutna cena teh instrumentov na 

organiziranem trgu ne odraža več njihove dejanske poštene vrednosti, zato je njihova poštena vrednost do-

ločena na podlagi modela vrednotenja. V letu 2014 je delnice družbe Pivovarne Laško, d. d., Laško prodala.

Z zakladnimi menicami in komercialnimi zapisi, ki jih je banka vpisala v letu 2013 (51.681 tisoč evrov) še ni 

bilo poslov, zato je bila vrednost določena na podlagi nakupne cene (nivo 3). 

7.4.3.2. Predstavitev modelov vrednotenja

V letu 2013 je model vrednotenja uporabila za merjenje poštene vrednosti delnic družbe Pivovarna Laško, 

d. d., Laško z oznako PILR. Model je bil uporabljen v soglasju z nadzornim svetom banke in posredovan v 

pregled Banki Slovenije, ki nanj ni imela pripomb. Podrobnosti modela so bile razkrite v letnem poročilu 2013.

Delnice PILR je v letu 2014 prodala. 

7.5. Upravljanje kapitala

Upravljanje kapitala je stalen proces določanja in vzdrževanja 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 (zah-

tevani kapital). 

Banka mora poslovati tako, da tveganja, ki jim je izpostavljena pri posameznih oziroma vseh vrstah poslov, 

ki jih opravlja, nikoli ne presežejo omejitev, določenih z Zakonom o bančništvu in na njegovi podlagi izdanih 

predpisov. 
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Spodnja tabela povzema sestavine kapitala, kapitalske zahteve in količnik kapitalske ustreznosti. Podatki za 

leto 2013 so upoštevani po metodologiji, ki je veljala do 31. decembra 2013, skladno s sklepi Banke Slove-

nije. Od 1. januarja 2014 dalje velja nova metodologija izračuna kapitala in kapitalske ustreznosti, skladno z 

Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za 

kreditne institucije in investicijska podjetja (Uradni list EU št. 176/13). Upoštevane so diskrecijske možno-

sti skladno s Sklepom o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska 

podjetja glede izvrševanja opcij ter diskrecijskih možnosti in drugih nalog pristojnega organa za kreditne 

institucije (Uradni list RS, št. 5/14). 

(v tisoč EUR) 31.12.2014 31.12.2013

Navadni lastniški temeljni kapital 158.239 156.011

Temeljni kapital 158.239 156.011

Kapital 158.239 156.011

Kapitalske zahteve za kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke 69.308 83.668

Kapitalske zahteve za tržno tveganje 4 1.877

Kapitalska zahteva za operativno tveganje 6.781 7.487

Skupaj kapitalske zahteve 76.093 93.032

Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala 16,64 % 13,42 %

Količnik temeljnega kapitala 16,64 % 13,42 %

Količnik skupnega kapitala 16,64 % 13,42 %

7.6. Uresničevanje načrta dejavnosti za odpravo potencialnega primanjkljaja 
notranjega kapitala

Gorenjska banka, d. d., Kranj je 20. 12. 2013 prejela odredbo Banke Slovenije (v nadaljevanju Odredba), o 

odpravi kršitve 125. člena ZBan-1 iz naslova neustrezne zagotovitve notranjega kapitala banke glede na tre-

nutna in morebitna prihodnja tveganja, ki bi jim bila banka lahko izpostavljena. Na podlagi rezultatov obre-

menitvenega testa in pregleda kakovosti sredstev banke po stanju na dan 31. 12. 2012 je Banka Slovenije 

ugotovila, da ima banka primanjkljaj kapitala v višini 328 milijonov evrov. Ugotovitev se nanaša na obdobje 

od vključno leta 2013 do 2015 v primeru uresničitve neugodnega obremenitvenega scenarija. Z Odredbo je 

Banka Slovenije zahtevala od banke, da kršitev odpravi do 30. 6. 2014. Za odpravo potencialnega primanj-

kljaja notranjega kapitala banke je banka pripravila obširen »Načrt dejavnosti za odpravo potencialnega 

primanjkljaja notranjega kapitala« (v nadaljevanju Načrt).  

Banka Slovenije je na podlagi predloženega Načrta ponovno ocenila kapitalski primanjkljaj banke in dne 19. 

3. 2014 posredovala Gorenjski banki, d. d., Kranj novo Odredbo. V Odredbi Banka Slovenije ugotavlja, da po 

stanju 31. 12. 2013 banka izkazuje primanjkljaj v višini 201 milijonov evrov, saj je v letu 2013 že oblikovala 

127 milijonov evrov oslabitev in rezervacij ter ocenjuje, da so ukrepi, ki jih je banka vključila v Načrt izvedljivi 

in da bo banka z njimi lahko zagotovila zmanjšanje kapitalskega primanjkljaja v višini 87 milijonov evrov. 

Banka Slovenije ocenjuje, da bo morala banka za odpravo kapitalskega primanjkljaja zagotoviti ukrepe za 

dokapitalizacijo najmanj v višini 114 milijonov evrov. Rok za izvedbo »Načrta dejavnosti za odpravo potenci-

alnega primanjkljaja notranjega kapitala« s sprva predvidenega 30. 6. 2014 je podaljšan do konca leta 2014. 

Odločitev o podaljšanju roka je 19. 3. 2014 sprejela tudi Vlada Republike Slovenije, ki je obravnavala nadaljnjo 

izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti bank.
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Banka je v letu 2014 dosledno izvajala navedene ukrepe in z uspešno implementacijo ustvarila za več kot 92 

milijonov evrov notranjega kapitala. Na osnovi odločitve Banke Slovenije je banka v letu 2014 začela izvajati 

tudi aktivnosti v zvezi z iskanjem potencialnega vlagatelja v dodatni kapital banke. Doslej sta bili v skladu s 

prvotnim načrtom aktivnosti izvedeni prvi dve fazi od štirih: pripravljalne aktivnosti in marketing, ki sta pripeljali 

do evidentiranega interesa nabora potencialnih investitorjev. Preostali dve fazi – izvedba skrbnih pregledov 

in zaključek transakcije – bosta predvidoma zaključeni do konca leta 2015. V okviru pripravljalnih aktivnosti 

so bila pripravljena preliminarna vrednotenja in finančne analize, opis investicijskih možnosti povezanih z inve-

stiranjem ter pripravljena številna gradiva od predstavitvene dokumentacije, vodstvene predstavitve banke, 

sporazuma o zaupnosti, procesnega pisma, do spiska potencialnih investitorjev. Faza marketinga je predsta-

vljala sistematično in večstopenjsko komunikacijo s potencialnimi investitorji iz prvotnega nabora in kasnejšimi 

dopolnitvami, ki se pred prehodom v fazo skrbnih pregledov zaključujejo s predstavitvami poslovodstva.

Poleg navedenih ukrepov, ki so usmerjeni v neposredno zmanjšanje primanjkljaja potencialnega kapitala, so 

nič manj pomembni ukrepi povezani z redefinicijo strategije in politike upravljanja s tveganji ter ukrepi izbolj-

šanja učinkovitosti postopkov izterjave in restrukturiranja. Oba sklopa ukrepov sta usmerjena v znižanje tve-

ganosti kreditnega portfelja banke in zagotavljanje kontrolnega okolja, ki vodi v zmanjšanje profila tvegano-

sti nasploh. Ključni ukrepi, ki sodijo v ta segment, vzpostavljajo nov sistem razvrščanja finančnih sredstev in 

oblikovanja ustreznih oslabitev na osnovi sodobnih orodij in pristopov,  ki povečujejo učinkovitost upravljanja 

s kreditnim tveganjem, tako v fazi odobravanja kreditov kot tudi v fazi spremljave. Na področju upravljanja z 

nedonosnimi terjatvami so ukrepi usmerjeni v formalizacijo in standardizacijo postopkov, ki se izvajajo v za 

to specializirani enoti, nadzorovani pa so s strani posebne komisije. Dodatno bo banka okrepila dejavnost 

upravljanja z nepremičninami, pridobljenimi v postopkih nadomestne izpolnitve, stečajih in/ali izvršilnih po-

stopkih, z namenom povečevanja učinkovitosti poplačil iz naslova unovčevanja nepremičninskih zavarovanj.

Gorenjska banka, d. d., Kranj je 26. 2. 2015 prejela novo odredbo Banke Slovenije, v kateri ugotavlja, da banka 

ne zagotavlja ustreznega notranjega kapitala v skladu s 126. členom ZBan-1, saj z upoštevanjem rezultatov 

obremenitvenih testov za obdobje 2014–2016 izkazuje primanjkljaj v znesku 58 milijonov evrov. Z odredbo 

je Banka Slovenije zahtevala od banke, da izvede ukrepe za odpravo primanjkljaja kapitala, vključno s pove-

čanjem osnovnega kapitala, s katerimi bo najkasneje do 31. 12. 2015 zagotovila kapital najmanj v višini 58 

milijonov evrov. 

Za odpravo primanjkljaja kapitala banke na podlagi Odredbe Banke Slovenije je banka pripravila »Načrt de-

javnosti za odpravo primanjkljaja kapitala«. Predvidene aktivnosti vključujejo ukrepe, s pomočjo katerih bo 

banka zagotovila ustrezen notranji kapital in omejila transmisijo negativnih učinkov stresnega scenarija na 

kapital. Načrt se torej nanaša na ključne dejavnike dobičkonosnosti, kot so obrestni in neobrestni prihodki 

ter stroški poslovanja, na ukrepe, ki zagotavljajo nižje uteži pri izračunu tveganjem prilagojenih sredstev,3  

učinkovito upravljanje s tveganji, vključujoč tudi ukrepe, ki vplivajo na parametre izračuna potrebnega no-

tranjega kapitala in strukturne spremembe v portfelju vrednostnih papirjev. Načrt temelji na spremenjeni 

strategiji poslovanja banke v letih 2014–2019. Strategija je izdelana ob predpostavki, da bo banka samo-

stojna, univerzalna banka, s solidno kapitalsko osnovo, usmerjena v organsko rast v kombinaciji s priložno-

stnimi prevzemi sredstev oziroma portfeljev v skladu z naložbeno politiko. Zaradi navedene usmeritve tudi 

strategija predvideva nadaljevanje postopkov za krepitev kapitala banke z vstopom strateškega partnerja, 

v pričujočem načrtu pa je ta aktivnost opredeljena kot ena izmed ključnih. Glede na relativno visok delež 

nedonosnih kreditov, ki izvirajo iz poslov v preteklosti, banka usmerja posebno pozornost v učinkovito re-

strukturiranje potencialno donosnih izpostavljenosti in dosledno izterjavo. Ob ustreznem nivoju oblikovanih 

oslabitev za tovrstne izpostavljenosti in visoki kapitalski ustreznosti lahko predstavlja ta portfelj pomemben 

potencial prihodkov po uspešno izvedenih poslovnih in finančnih restrukturiranjih in osnovo za nadaljnji dol-

goročen poslovni odnos z navedenimi komitenti. Tovrstni učinki ukrepov s področja restrukturiranj in izterjav 

niso vključevali v finančne projekcije, vsekakor jih je pa realno pričakovati.

 3 Banka se 
ne bo zatekla 
k zniževanju 
tveganjem 
prilagojene 
aktive, kar 
je v skladu z 
metodologijo 
vseevropskih 
obremenitvenih 
testov, temveč 
nasprotno, 
načrtuje  
njeno rast.
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