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15. Kreditno tveganje in tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev:

16. Dodatna razkritja banke, ki uporablja standardiziran pristop:

a) strategije in procesi za upravljanje s tveganji 1.1
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za poravnavo obveznosti med nadrejeno osebo in njenimi podrejenimi dru�bami 2.3.

d) skupni znesek, za katerega je kapital ni�ji od zahtevanega minimuma v vseh podrejenih dru�bah,
ki niso vkljuèene v konsolidacijo in firme teh podrejenih dru�b 2.4.

a) kljuène informacije o posameznih kategorijah kapitala in in lastnosti njihovih sestavin 3.1.
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pri izraèunu temeljnega kapitala, skupnega zneska hibridnih instrumentov temeljnega kapitala,
skupnega zneska hibridnih instrumentov temeljnega kapitala s spodbudami za izplaèilo 3.2.
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b) kapitalska zahteva za kreditna tveganja po standardiziranem pristopu, za vse kategorije izpostavljenosti 3.2
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d) porazdelitev izpostavljenosti po pomembnih geografskih podroèjih, razèlenjenih na pomembne kategorije izpostavljenosti 6.4
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f) razèlenitev vseh kategorij izpostavljenosti po preostali zapadlosti do enega leta in nad enim letom 6.6
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17. Dodatna razkritja banke, ki uporablja pristop IRB

18. Razèlenitev kapitalske zahteve za tržna tveganja:

19. Dodatna razkritja, èe banka uporablja notranje modele za izraèun
kapitalske zahteve za tržna tveganja

20. Operativno tveganje

21. Naložbe v lastniške vrednostne papirje, ki niso vkljuèeni v trgovalno knjigo:

22. Obrestno tveganje postavk, ki niso vkljuèene v trgovalno knjigo

23. Listinjenje

23.a Likvidnostno tveganje:

23.b Sistem prejemkov:

23.c Pomemben poslovni stik

23.d Upoštevanje predpisov, ki urejajo nasprotja interesov èlanov vodenja in nadzora
podrejenih finanènih družb s sedežem izven Republike Slovenije

24. Pristop IRB

25. Kreditna zavarovanja:

26. Operativno tveganje – napredni pristop

Ni relevantno

višina kapitalske zahteve za tr�na tveganja po posameznih vrstah tr�nih tveganj in
višina kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo 8

Ni relevantno

a) informacija o pristopu, ki ga uporablja banka za izraèun kapitalske zahteve za operativno tveganje 9

b) opis metodologije naprednega pristopa, èe ga banka uporablja Ni relevantno

a) informacija glede namena nalo�b, vkljuèno z odnosom do kapitalskih dobièkov in strateških razlogov,
uporabljene raèunovodske tehnike in metode vrednotenja ter morebitne spremembe raèunovodskih usmeritev 10

b) knjigovodska vrednost nalo�b, poštena vrednost nalo�b in, za vrednostne papirje, s katerimi se trguje na borzi,
primerjava s tr�no ceno, èe se slednja bistveno razlikuje od poštene vrednosti 10

c) vrste, narava in zneski izpostavljenosti iz naslova vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na borzi,
izpostavljenosti iz naslova nalo�b v kapital nejavnih dru�b, èe so dovolj razpršene, in drugih izpostavljenosti 10

d) kumulativno realizirani dobièki in izgube iz prodaj nalo�b v lastniške vrednostne papirje v poroèevalskem obdobju 10

e) skupni znesek nerealiziranih dobièkov ali izgub in kateri koli od teh zneskov, ki ga banka vkljuèuje
v temeljni ali dodatni kapital I 10

a) narava obrestnega tveganja in kljuène predpostavke (vkljuèno s predpostavkami o predèasnih odplaèilih kreditov
in gibanju vpoglednih vlog) in frekvenca merjenja obrestnega tveganja 11.1

b) vpliv na prihodke oz. drugo mero vrednosti, uporabljeno pri upravljanju obrestnega tveganja v primeru
nagle spremembe obrestne mere po pomembnejših valutah 11.2

Ni relevantno

a) metodologija za upravljanje z likvidnostnim tveganjem 12.1

b) informacije glede zmanjševanja likvidnostnega tveganja 12.2

c) informacije glede ukrepov za prepreèitev in odpravo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje 12.3

a) opis procesa odloèanja, na podlagi katerega je banka doloèila politike prejemkov 13.1

b) obrazlo�itev vpliva uspešnosti zaposlenega, organizacijske enote zaposlenega in splošnih poslovnih
rezultatov banke na prejemke zaposlenega 13.2

c) najpomembnejše vsebinske znaèilnosti prejemkov 13.3

d) merila uspešnosti, na podlagi katerih je zaposleni upravièen do delnic, opcij ali drugih oblik variabilnega dela
prejemka ter glavna pravila in podlaga za odloèanje o uporabi mo�nih vrst variabilnih prejemkov
in drugih nedenarnih ugodnosti (bonitet) za zaposlene 13.4

e) informacija o skupnem znesku izplaèanih prejemkov v zadnjem poslovnem letu, razèlenjeno po poslovnih podroèjih 13.5

f) informacija o skupnem znesku izplaèanih prejemkov za zadnje poslovno leto, razèlenjeno po kategorijah zaposlenih 13.6

informacija o neposrednih in posrednih pomembnih poslovnih stikih, ki obstajajo med èlanom uprave oziroma
nadzornega sveta ali njegovim o�jim dru�inskim èlanom in banko ali njeno podrejeno dru�bo 14

Ni relevantno

Ni relevantno

a) politike in procesi za uporabo bilanènega pobota ter obseg uporabe te vrste zavarovanja Ni relevantno

b) politike in procesi za vrednotenje zavarovanja s premo�enjem in upravljanje z njim 15.1

c) opis glavnih vrst zavarovanja s premo�enjem, ki jih banka sprejema 15.2

d) pomembnejše vrste dajalcev osebnih jamstev in nasprotnih strank v poslih s kreditnimi izvedenimi
finanènimi instrumenti ter z njihovo boniteto 15.3

e) informacije o koncentraciji tr�nega ali kreditnega tveganja v okviru sprejetih kreditnih zavarovanj 15.4

f) za vsako kategorijo izpostavljenosti skupno vrednost izpostavljenosti (po bilanènem pobotu, èe se slednji uporablja),
ki je zavarovana s premo�enjem in to po uporabi prilagoditev za nestanovitnost 15.5

g) za vsako kategorijo izpostavljenosti skupno vrednost izpostavljenosti (po bilanènem pobotu, èe se slednji uporablja),
ki je zavarovana z osebnimi jamstvi ali s kreditnimi izvedenimi finanènimi instrumenti 15.6

Ni relevantno

Gorenjska banka, d.d., Kranj

V skladu s Sklepom (Banke Slovenije) o razkritjih s strani bank in hranilnic

Razkritja dodatnih informacij za leto 2012



Gorenjska banka, d.d., Kranj

V skladu s Sklepom (Banke Slovenije) o razkritjih s strani bank in hranilnic

Razkritja dodatnih informacij za leto 2012

1. Politika in cilji upravljanja s tveganji

Gorenjska banka je univerzalna banka,

ki izvaja kakovostne finanène storitve

za komitente. Vizija Gorenjske banke je

ostati stabilna, zanesljiva in zaupanja

vredna finanèna institucija, ki bo svojim

strankam ponujala najkakovostnejše

storitve po konkurenènih cenah. S prila-

godljivimi rešitvami, kakovostnimi sto-

ritvami ter individualnim pristopom bo

ohranila mesto srednje velike slovenske

univerzalne banke, ki jo odlikujejo su-

vereni in zaupanja vredni banèniki.

Razvojni cilji banke so na temeljih dol-

goletne tradicije in ob upoštevanju

sprememb v okolju naravnani k zago-

tavljanju konkurenènosti poslovanja,

racionalizaciji in modernizaciji poslova-

nja, k razvijanju banènih produktov in

prodajnih poti ter k utrjevanju prepo-

znavnosti.

Temeljne vrednote, ki jih banka zasle-

duje pri svojem poslovanju so:

kvaliteta storitev,

stabilnost poslovanja in

poslovna korektnost.

V aktivnostih za uresnièevanje poslov-

ne politike so upoštevana prièakovana

-

-

-

Banka svojo usmeritev v aktivno in

skrbno upravljanje tveganj podpira z

ustrezno organizacijsko strukturo, ki

zagotavlja varen in nepristranski pri-

stop k upravljanju tveganj.

Osnova organiziranosti upravljanja tve-

ganj je razmejitev pristojnosti in odgo-

vornosti, ki v èim veèji meri onemogoèa

napake, poneverbe in nepravilnosti ter

makroekonomska gibanja v domaèem

in mednarodnem okolju, prièakovan

razvoj banèništva, vse veèja konkuren-

ca in evropski trendi zaradi integra-

cijskih procesov, v katere se Slovenija

vkljuèuje. Pri tem je kljuènega pomena

tudi hitro in obse�no spreminjanje regu-

latornega okolja.

Temeljne smernice poslovne politike

banke so ob negotovem okolju še toliko

bolj poudarjene. Aktivnosti bodo naprej

usmerjene v optimiranje obsega poslo-

vanja in razumno prevzemanje tvega-

nja, krepitev konkurenènosti, razvoj

integralnega informacijskega sistema,

izboljšanje tehnološke podpore poslo-

vanja ter v razvoj kadrovske in organi-

zacijske strukture.

Posebna skrb je namenjena celovitemu

obvladovanju tveganj, ki izhajajo iz

banènega poslovanja, ter obvladovanju

stroškov poslovanja.

Politiko obrestnih mer in nadomestil za

storitve banka vodi skladno s spremem-

bami v okolju in s ciljem poveèevanja

konkurenènosti poslovanja. Tako višina

obrestnih mer kot višina nadomestil za

odpravlja konflikte interesov. Pri vseh

aktivnostih banka zagotavlja loèitev

komercialne funkcije oziroma enot, ki

sklepajo posle in prevzemajo tveganja

(front office), od zaledne funkcije, ki

spremlja in vodi posle (back office), ter

funkcije spremljanja in upravljanja

tveganj. Poleg tega procese neodvisno

nadzira notranja revizija. Banka ima

organizirano tudi slu�bo skladnosti

storitve sta odvisni tudi od bonitete in

pogajalske moèi komitentov.

Ustrezna organiziranost, motiviranost

in zadovoljstvo zaposlenih ob ustrezni

strokovni usposobljenosti so osnova za

doseganje strateških ciljev banke.

Banka je profilirana kot varna in stabilna

banka, kar se sicer nanaša na varnost

vlog v banki, vendar pa na drugi strani

zahteva skrbno poslovno politiko pri

prevzemanju in upravljanju tveganj.

Banka je prete�no usmerjena v tradi-

cionalne banène posle, njen apetit do

tveganj pa je nizek do zmeren.

Kljuèni del poslovnih aktivnosti pred-

stavlja zagotavljanje stabilnih virov ter

upravljanje kreditnega portfelja, pri èe-

mer banka prvenstveno sledi ciljem var-

nosti in jih postavlja pred donosnost, pri

èemer pa le-ta ni zanemarjena. Za ban-

ko predstavljajo trgovalne postavke le

manjši del nalo�b. Banka bo svojo izpo-

stavljenost do obrestnega tveganja in

tveganja spremembe vrednosti valut

ohranjala na relativno nizkem nivoju in

morebitno izpostavljenost, ki bi izvirala

iz rednega poslovanja v veliki meri teko-

èe varovala in/ali "zapirala".

poslovanja, katere osnovna funkcija je,

da z usmerjenimi organizacijskimi ukre-

pi preventivno deluje, da ne pride do

uresnièitve tveganj zaradi neskladnosti,

ki bi jim bila lahko banka izpostavljena.

To je tveganje zakonskih ali regulator-

nih sankcij, pomembnih finanènih izgub

ali izgube ugleda banke, zaradi nesklad-

nosti delovanja banke z relevantnimi

predpisi in standardi dobre prakse.
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Politike prevzemanja in upravljanja tve-

ganj podrobneje opredeljujejo postop-

ke pri ocenjevanju tveganj pri sklepanju

poslov v banki, postopke za ocenjeva-

nje izpostavljenosti tveganjem v èasu

trajanja poslov ter ugotavljanje potreb-

nega notranjega kapitala, postopke za

notranje poroèanje ter mehanizme not-

ranjih kontrol pri poslovanju.

Politike vsebujejo tudi podrobnejše op-

redelitve v zvezi z ocenjevanjem profila

tveganosti banke, notranjega kapitala

ter agregacijo kapitalskih zahtev za vsa

tveganja. Profil tveganosti banke izka-

zuje njeno tveganost, identificira tvega-

nja, katerim je banka izpostavljena in

ka�e apetit banke po prevzemanju

posameznih tveganj. Notranji kapital

banke je lahko zaradi specifiènosti

banke drugaèen od regulatornega in

slu�i za pokrivanje tveganj, ki jim je

banka izpostavljena, pri èemer obseg

teh tveganj ocenjuje banka sama (za

razliko od predpisane metodologije v

okviru 1. stebra kapitalskih predpisov).

Notranji kapital banke slu�i pokrivanju

vseh tveganj banke, zaradi èesar je

potrebno agregirati (sešteti) kapitalske

zahteve po internem kapitalu za vsa

tveganja. Politike opredeljujejo tudi po-

stopke in zahteve pri uvajanju novih

produktov, pravila pri uporabi zunanjih

izvajalcev, upravljanje tveganj informa-

cijskih sistemov ter vkljuèenost notra-

nje revizije v proces upravljanja tveganj.

Banka letno v okviru priprave letnega

naèrta poslovanja oceni primernost

strategij in politik upravljanja tveganj,

ter v skladu s postopki opredeljenimi v

politikah upravljanja tveganj oceni spo-

sobnost banke za prevzemanje tve-

ganj. Enkrat letno banka posreduje

Pravilnik o strategiji upravljanja tveganj

in procesa ocenjevanja ustreznega not-

ranjega kapitala v soglasje nadzorne-

mu svetu.

Sistem strategij in politik Gorenjske

banke vkljuèuje naslednje politike:

Politika upravljanja s kreditnim tvega-

njem (vkljuèuje tveganje koncentra-

cije);

Politika upravljanja s tr�nimi tveganji

(pozicijsko,obrestno,valutno);

Politika upravljanja z operativnim tve-

ganjem;

Politika upravljanja z likvidnostnim

tveganjem;

Politika upravljanja kapitala;

Politika nalo�b v vrednostne papirje;

Krovna varnostna politika.

Banka pri svojem poslovanju prevzema

razlièna tveganja, katerih višina je v

veliki meri odvisna od pripravljenosti

prevzemanja tveganja, to je apetita po

tveganju. Gorenjska banka je v svojem

pristopu do tveganj tradicionalno kon-

zervativna. Zaradi tega banka pre-

vzema relativno nizek nivo tveganja, saj

sta varnost in stabilnost poslovanja

prednostni usmeritvi banke. Profil tve-

ganosti banke izra�a pripravljenost

prevzemanja tveganja, to je apetita po

tveganju, ki je v Gorenjski banki rela-

tivno nizek.

-

-

-

-

-

-

-

Pravila organizacijske strukture in pri-

stojnosti posameznih organizacijskih

enot so opredeljena v internem aktu, ki

opredeljuje organiziranost banke. V tem

aktu so natanèno opredeljene strokovne

pristojnosti posameznih organizacijskih

enot, poleg njih pa v banki deluje veè

organov, ki sprejemajo odloèitve pove-

zane z prevzemanjem tveganj in uprav-

ljanjem tveganj. Med njimi so kljuèni

kolegij, kreditni odbor, likvidnostna komi-

sija in odbor za upravljanje z bilanco

banke (OZUB). Odloèitve povezane z za

banko po obsegu pomembnimi tveganji

se vedno sprejemajo z odloèitvijo na-

vedenih organov, kar zagotavlja minimi-

ranje konfliktov interesov in loèevanje

pristojnosti za prevzemanje in upravlja-

nje tveganj vse do uprave banke, ki je

vkljuèena v delovanje teh organov.

Osrednje aktivnosti upravljanja s tvega-

nji vodi slu�ba upravljanja tveganj. Le-ta

je neodvisna od poslovnih enot banke in

je odgovorna neposredno upravi in

predsedniku uprave. Osrednje mesto

upravljanja s tveganji na najvišji ravni v

banki imata odbor za upravljanje z bi-

lanco banke ter kreditni odbor.

Kljuèni elementi ocenjevanja profila tve-

ganosti so nivo prevzemanja in izpo-

stavljenosti do posameznih tveganj na

posameznih podroèjih poslovanja ter

posebej morebitne spremembe odno-

sa banke do tveganj na posameznih

podroèjih poslovanja. Pri ocenjevanju

profila tveganja banka uporablja meto-

dologijo, ki jo uporablja Banka Slovenije

pri ocenjevanju profila tveganosti bank

in je opredeljena v gradivu Proces oce-

njevanja tveganj v okviru nadzorniških

razkritij Banke Slovenije.

Poleg opredelitve in ocene tveganj je

sestavni del ocene profila tveganosti

tudi ocena kontrolnega okolja po posa-

meznih podroèjih poslovanja. Profil tve-

ganja se ocenjuje enkrat letno. Profil

tveganosti opredeljuje pomembnost

poslovnih podroèij in izpostavljenost

posameznih poslovnih podroèij posa-

meznim vrstam tveganja ter zajema

ocene tveganj in kontrolnega okolja po

poslovnih podroèjih.

Na osnovi ocene profila tveganja banke,

ki izra�a pripravljenost prevzemanja

tveganja, to je apetita po tveganju, na

razliènih podroèjih poslovanja, in na os-

novi dejanskega prevzemanja tveganj,

se ocenjuje, da so tveganja, katerim je

izpostavljena prete�no tradicionalna

banèna tveganja. Zaradi tega v banki

notranji kapital pokriva znana banèna

tveganja, ki so vsebovana v prvem

stebru kapitalske ureditve in za tvega-

nja, ki jih je banka identificirala v okvi-

ru priprave profila tveganosti banke.



Tako so tveganja, ki jih banka obravna-

va v okviru procesa ocenjevanja ustrez-

nega notranjega kapitala naslednja:

kreditno tveganje (standardiziran pri-

stop) in tveganje koncentracije (pribi-

tek na kapitalsko zahtevo za kreditno

tveganje izraèunan na podlagi koefi-

cienta koncentracije),

tr�no tveganje (pristop, ki temelji na

zapadlosti in izraèun na podlagi stress

testov),

obrestno tveganje (metodologija BS, ki

temelji na stress testu premika krivulje

donosnosti za +- 200 baziènih toèk),

operativno tveganje (enostavni pri-

stop),

tveganje dobièkonosnosti iz naslova

pasivnih obrestnih mer (metodologija

BS),

tr�no likvidnostno tveganja (izraèun

na podlagi stress testa),

likvidnostno tveganje, strateško tve-

ganje, tveganje ugleda in kapitalsko

tveganje.

Banka ima vzpostavljen sistem odobra-

vanja kreditov, v okviru katerega se

pred odobritvijo kredita ocenijo in anali-

zirajo vsi pomembni dejavniki, ki vpli-

vajo na oceno tveganja dol�nika in/ali

izpostavljenosti. Banka ima definirane

kriterije za odobravanje kreditov po-

sebej za kredite pravnim osebam in

samostojnim podjetnikom in posebej

za kredite obèanom. Poleg tega banka

prevzema kreditno tveganje pri nalo�-

bah v dol�niške vrednostne papirje, ki

pa se obravnavajo posamièno na najviš-

jem nivoju v banki.

Za potrjevanje kreditnih predlogov za

pravne osebe in samostojne podjetnike

je pristojen kreditni odbor, kreditna

komisija ali pooblašèene osebe. Za po-

samezne posle imajo v skladu z inter-

nimi akti, ki urejajo podpisovanje in

pooblastila, pooblastila posamezni de-

lavci v banki. O vseh poslih, za katere

imajo pooblastila posamezni delavci v

banki, se meseèno poroèa kreditnemu

odboru in upravi banke.

-

-

-

-

-

-

-

Sistem merjenja kreditnega tve-

ganja

oceni celotni kreditni portfelj po posa-

meznih komitentih in predlaga more-

bitne potrebne prerazvrstitve oziroma

spremembe potrebnega nivoja oslabi-

tev in/ali rezervacij.

Zavarovanje posojil in garancij se pre-

verja v celotni odplaèilni dobi oziroma v

èasu veljavnosti garancije. Redno se pri

vseh dolgoroènih posojilih in garancijah

preverja kvaliteto zavarovanja in oce-

njuje, ali je zavarovanje ustrezno. V

primeru neustreznega zavarovanja se

predlagajo morebitni ukrepi za ureditev

dodatnega zavarovanja.

Slu�ba upravljanja tveganj in sektor po-

slovanja s podjetji redno spremljata

kreditni portfelj kot celoto in izvajata

analize kreditnega portfelja. Redno

ugotavljata tudi koncentracijo kreditne-

ga portfelja.

Za ustrezno obvladovanje in sprem-

ljanje tveganja koncentracije banka

aktivno upravlja kreditni portfelj banke

predvsem s spremembami in prilago-

ditvami kreditne politike ter s prilaga-

janjem limitov.

Za operativno upravljanje tr�nih tve-

ganj je na podlagi politike trgovanja in

politike upravljanja tr�nih tveganj v

banki odgovoren sektor zakladništva.

Sektor zakladništva na podlagi prejetih

poroèil in analiz, izdelanih v sektorju

raèunovodstva in podpore poslovanju

in slu�bi upravljanja tveganj ter usme-

ritev s strani Odbora za upravljanje z

bilanco, sledi smernicam politike uprav-

ljanja tveganj.

Za ustrezno upravljanje tr�nih tveganj

in za skladnost poslovanja banke z

minimalnimi standardi trgovanja, ki jih

je predpisala Banka Slovenije, so kljuè-

na tudi organizacijska pravila, povezana

z razmejenostjo pristojnosti med sek-

torjem zakladništva in zaledno slu�bo v

sektorju raèunovodstva in podpore po-

slovanju.

Tržna tveganja

Banka posebej spremlja izpostavljenost

tveganja do oseb v posebnem razmerju

z banko.

Za namen ocenjevanja kreditnega tve-

ganja ima banka vzpostavljen sistem

razvršèanja dol�nikov v bonitetne raz-

rede in razvršèanje le teh v skupine za

razvrstitev od razreda A do E. Proces

razvršèanja temelji na kvantitativnih in

kvalitativnih merilih ter upošteva bist-

vene znaèilnosti posameznega dol�ni-

ka in/ali izpostavljenosti. Merila zago-

tavljajo jasno razvršèanje tveganj v

ustrezne bonitetne razrede in/ali sku-

pine na osnovi poslovanja in finanène

stabilnosti komitenta. Na osnovi raz-

vršèanja ter ocene potencialnih izgub iz

kreditnega tveganja za posamezne

skupine ali na osnovi individualne ocene

prièakovanih izgub za posamezne dol�-

nike in/ali izpostavljenosti se oblikujejo

oslabitve in rezervacije.

Proces in pravila razvršèanja se redno

spremljajo in najmanj enkrat letno je

ocenjena primernost procesa razvršèa-

nja in oblikovanja oslabitev oziroma

rezervacij v skladu z Mednarodnimi

standardi raèunovodskega poroèanja,

kot jih je sprejela EU.

Banka ima vzpostavljen sistem stal-

nega upravljanja kreditnega portfelja

banke.Pri tem gre za stalno spremljanje

izpostavljenosti do posameznih komi-

tentov ter za ocenjevanje finanènega

stanja dol�nikov. Banka dnevno sprem-

lja izpolnjevanje pogojev, ki izhajajo iz

kreditnih pogodb, posebej pravoèasno-

sti poravnavanja svojih obveznosti.

V èasu trajanja kredita banka stalno

spremlja poslovanje dol�nika, pri èemer

podrobneje preverja tveganost posa-

meznega dol�nika in/ali izpostavljenosti

ter oceni primernost ocenjene bonitete

ter prièakovano plaèilo pogodbenih ob-

veznosti. Hkrati s tem se preverja tudi

primernost in vrednost morebitnega

zavarovanja.

V skladu s pravili za razvršèanje terjatev

v skupine in ocenjevanje izgub za ob-

likovanje oslabitev banka meseèno

Gorenjska banka, d.d., Kranj

V skladu s Sklepom (Banke Slovenije) o razkritjih s strani bank in hranilnic
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Valutno tveganje

Obrestno tveganje

Banka ima za izpostavljenost valutnemu

tveganju postavljeno absolutno mejo z

doloèenim limitom za celotno devizno

pozicijo, kjer se dolge in kratke pozicije v

tujih valutah med seboj pobotajo. Med

dolge oziroma kratke pozicije se všte-

vajo bilanène postavke v bruto znesku,

zmanjšane za tiste oslabitve, ki bodo za

banko predvidoma predstavljale izgubo,

zunajbilanène postavke potencialnih ob-

veznosti, ki jih bo banka dejansko morala

plaèati vkljuèno s postavkami iz izvede-

nih instrumentov (predvsem terminskih

pogodb). Višino limita za skupno odprto

devizno pozicijo potrjuje uprava.

Banka ima tudi za odprto pozicijo po

posameznih valutah opredeljene limite.

Odprte pozicije za posamezne valute

se ugotavljajo na enak naèin kot skupna

odprta devizna pozicija. Višino limita za

odprte devizne pozicije po valutah po-

trjuje uprava.

V banki je vzpostavljen sistem spremlja-

nja obrestnega tveganja za zagotavlja-

nje ustreznega nivoja neto obrestnih

prihodkov in ustreznega nivoja kapitala

banke v okolju spreminjajoèih se obrest-

nih mer. Politika banke je, da se redno

spremlja in nadzira izpostavljenost ban-

ke obrestnemu tveganju ter da se raz-

vijajo scenariji razvoja obrestnih mer in

se pripravijo ukrepi za primere gibanj

obrestnih mer, ki bi resno negativno

vplivali na neto obrestne prihodke in na

kapital banke.

Za uresnièevanje usmeritev na podroè-

ju upravljanja obrestnega tveganja in

letnega naèrta poslovanja je v banki

ustanovljen odbor za upravljanje z

bilanco banke (v nadaljevanju: OZUB).

Naloge OZUB so predvsem:

obravnava poroèil in priprava ukrepov

za obrestna tveganja,

obravnava stanja in napovedi gibanja

obrestnih mer,

obravnava obrestnega tveganja v

banki,

predlaganje usmeritev za doloèanje

obrestnih limitov,

oblikovanje predlogov ukrepov za zma-

njševanje izpostavljenosti tveganjem,

oblikovanje predlogov za obrestno in

tr�no politiko.

-

-

-

-

-

-

Slu�ba upravljanja tveganj meseèno

pripravi analizo izpostavljenosti obrest-

nemu tveganju, ki jo posreduje upravi

banke in OZUB, ki jo tudi obravnava.

OZUB spremlja in analizira obrestno

tveganje najmanj na meseèni osnovi.

Hkrati pa obvešèa upravo banke in

predlaga ukrepe v primeru, ko izpostav-

ljenost obrestnemu tveganju prese�e

oziroma se pribli�a mejam.

Poleg izpostavljenosti po èasovnih ob-

dobjih je kljuèna mera izpostavljenosti

obrestnemu tveganju t. i. stress test, ki

pomeni vpliv vzporednega premika

krivulje donosnosti na neto obrestne

prihodke banke in na ekonomsko vred-

nost kapitala banke.

Za operativno upravljanje obrestnega

tveganja je v banki odgovoren sektor

zakladništva. Sektor zakladništva je

odgovoren, da izpostavljenost obrest-

nemu tveganju ne presega limitov.

Upravljanje obrestnega tveganja teme-

lji na sistemu limitov izpostavljenosti

obrestnemu tveganju. Banka ima po-

stavljen limit za uèinek stress testa,ki se

doloèi kot najveèji dovoljen znesek iz-

gube pri vzporednem premiku krivulje

donosnosti, in limite po èasovnih raz-

redih, ki so opredeljeni kot najveèja

absolutna vrednost zneska razlike med

aktivnimi in pasivnimi postavkami

(bilanènimi in zunajbilanènimi), ki se jim

obrestna mera spremeni v doloèenem

obdobju oziroma zapadejo v doloèe-

nem obdobju.

Banka ima vpeljane postopke za stalno

spremljanje in primernost sredstev in

mo�nosti za njihovo pravoèasno razpo-

lo�ljivost, tako tekoèe kot strukturne

likvidnosti na dnevnem nivoju skupaj z

izraèunavanjem predpisanih "koliènikov

likvidnosti", ki jih banka stalno spremlja

in tudi napoveduje za prihodnost ob

sklepanju posameznih poslov. Postopki

upravljanja z likvidnostjo so takšni, da

minimirajo likvidnostno tveganje.

Zagotavljanje zadostne likvidnosti je

prioritetna naloga banke za upravljanje

s sredstvi in obveznostmi do virov

Likvidnostno tveganje

sredstev. Cilji upravljanja likvidnosti

banke so naslednji:

dnevno izpolnjevanje vseh obvezno-

sti povezanih z denarnimi odtoki;

izogibanje pridobivanju sredstev po

ceni, ki je višja od tr�ne ali s prisilno

prodajo sredstev pod tr�no ceno in

izpolnjevanje predpisov,ki urejajo pod-

roèje likvidnosti in obvezne rezerve.

Za spremljanje likvidnostnega tveganja

sektor raèunovodstva in podpore po-

slovanju dnevno izraèunava razmerje

med terjatvami in obveznostmi za oba

razreda nalo�b v skladu s sklepom Ban-

ke Slovenije in dnevno poroèa vodstvu

banke. Sektor zakladništva vsebinsko

preverja izraèune koliènikov likvidnosti

in poroèa Banki Slovenije.

Banka zagotavlja in uravnava svojo

likvidnost:

z najemom manjkajoèih likvidnih sred-

stev na medbanènem denarnem trgu

(medbanèni denarni trg v Republiki

Slovenije in pri tujih bankah v Evro-

sistemu v obliki nezavarovanih med-

banènih likvidnostnih posojil),

z najetimi kreditnimi linijami pri drugih

bankah,

z najemom manjkajoèih sredstev pri

ECB preko operacij denarne politike

Evrosistema (dolgi, kratki tender),

s èrpanjem posojila za èez dan in mej-

nega posojila pri Banki Slovenije,

s pospešenim zbiranjem vezanih vlog

pravnih oseb pod ugodnejšimi pogoji

za komitenta in

s prodajo dol�niških vrednostnih pa-

pirjev.

Banka ima oblikovan sklad primernega

finanènega premo�enja (vpisana maksi-

malna zastavna pravica na vrednostnih

papirjih, ki se nahajajo na Enotni listi pri-

mernega finanènega premo�enja ECB v

KDD v korist Banke Slovenije). Hkrati

banka razpolaga z zadostno kolièino

vrednostnih papirjev, na katerih lahko

vpiše maksimalno zastavno pravico in

jih uvrsti v sklad primernega finanènega

premo�enja, ter si na ta naèin poveèa

sekundarno likvidnost (èrpanje sredstev

ECB preko operacij denarne politike

ECB in korišèenje posojila za èez dan in

mejnega posojila), ki zadošèa za obvla-

dovanje likvidnostnih kriz.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Politike upravljanja s tveganji v banki

opredeljujejo naslednji krovni dokumenti:

Politika upravljanja s kreditnim tve-

ganjem (vkljuèuje tveganje koncen-

tracije);

Politika upravljanja s tr�nimi tveganji

(pozicijsko,obrestno,valutno);

Politika upravljanja z operativnim tve-

ganjem;

Politika upravljanja z likvidnostnim

tveganjem;

Politika upravljanja kapitala;

Politika nalo�b v vrednostne papirje.

Kreditno tveganje predstavlja najpo-

membnejše tveganje v banènem poslo-

vanju, zaradi èesar mu banka posveèa

najveè pozornosti. Kreditno tveganje je

tveganje oziroma verjetnost, da komi-

tent zaradi katerega koli razloga ne bo

poravnal svojih obveznosti v celoti ozi-

roma v dogovorjenem roku.

Banka je izpostavljena kreditnemu tve-

ganju kreditnega portfelja, ki vkljuèuje

bilanène terjatve (posojila, nalo�be v

vrednostne papirje, kapitalske nalo�be

ipd.) in zunajbilanène obveznosti (jam-

stva, akreditivi, okvirni krediti, terjatve iz

izvedenih finanènih instrumentov ipd.)

do podjetij, bank, javnega sektorja,

samostojnih podjetnikov, obèanov in

drugih komitentov.

Glede na tveganost posameznega ko-

mitenta in v primeru dokazov o osla-

bitvah banka oceni ustrezne oslabitve

finanènih instrumentov.

Banka ima vzpostavljen ustrezen kredit-

ni proces, ki vkljuèuje proces odobritve

kredita, proces spremljave kredita, pro-

ces zgodnjega odkrivanja poveèanega

kreditnega tveganja in proces razvršèa-

nja dol�nika in/ali izpostavljenosti.

-

-

-

-

-

-

Kreditno tveganje

Banka ima zagotovljeno jasno razmeji-

tev pristojnosti in nalog med sektorjem

poslovanja s podjetji, sektorjem zaklad-

ništva in sektorjem poslovanja z obèani

ter sektorjem raèunovodstva in pod-

pore poslovanju in slu�bo upravljanja

tveganj, s èimer je komercialna funkcija

loèena od funkcije spremljanja posla in

upravljanja tveganj.

Banka ima v svojem poslovanju do kre-

ditnega tveganja razmeroma konzer-

vativen pristop, ki se ka�e v relativno

konzervativni in previdni politiki odo-

bravanja kreditov oziroma prevzemanja

kreditnega tveganja, kakor tudi v zelo

previdnem pristopu k vrednotenju kre-

ditnih postavk in oblikovanju oslabitev

in rezervacij. Veèina nalo�b (razen stan-

dardiziranih manj tveganih poslov

manjših zneskov) je odobrenih na nivoju

kreditnega odbora ali kreditne komisije,

kar dodatno zmanjšuje nevarnost kon-

flikta interesov in omejuje izpostavlja-

nje prevelikim kreditnim tveganjem.

Banka upravlja s kreditnim tveganjem

na nivoju posameznega komitenta ozi-

roma posamezne transakcije, ter tudi

na nivoju celotnega portfelja. Pri up-

ravljanju kreditnega tveganja banka

upošteva veè vidikov,kot so:

kvaliteta nalo�b (boniteta komitenta,

klasifikacija terjatev,slabitve),

koncentracija (velika izpostavljenost

posameznega komitenta in poveza-

nih oseb, globalni limit zadol�evanja

posameznega komitenta, panoge,

regije,dr�ave),

valuta (teèajna tveganja, razvrstitev

portfelja po valutah in spremljanje

usklajenosti z viri),

rok dospelosti (razvrstitev portfelja

po roènosti in spremljanje usklajeno-

sti z viri),

zavarovanje (ugotavljanje in sprem-

ljanje kvalitete zavarovanja),

vrsta kredita (tekoèi raèun, kratko-

roèna posojila,dolgoroèna posojila).

-

-

-

-

-

-

Kreditno tveganje, obstojeèe in poten-

cialno, se spremlja v celotnem obdobju

poslovnega odnosa s komitentom, to je

od prejema vloge in ostale dokumen-

tacije za odobritev posojila do odobrit-

ve in dokonènega odplaèila posojila.

Banka ima kreditno funkcijo organizi-

rano v dveh tr�nih organizacijskih eno-

tah, to je v sektorju poslovanja s podjetji

in sektorju poslovanja z obèani, poleg

tega pa je banka izpostavljena kredit-

nemu tveganju tudi pri nekaterih poslih,

ki sodijo v pristojnost sektorja zaklad-

ništva. Ti trije sektorji so odgovorni za

sklepanje poslov in pripravo kreditnega

predloga v skladu z internimi akti, ki

podrobneje urejajo to podroèje.

Sektor raèunovodstva in podpore poslo-

vanju je odgovoren za vodenje poslov,

za vse obraèune in vse ostale naloge, ki

sodijo v podporno funkcijo. Slu�ba up-

ravljanja tveganj spremlja izpostavlje-

nost banke kreditnemu tveganju in oce-

njuje primernost oblikovanih oslabitev in

rezervacij ter opredeljuje višino po-

trebnih oslabitev v primeru skupinskega

ocenjevanja izpostavljenosti.

Banka ima ustrezno razmejene pri-

stojnosti in naloge med tr�nimi enotami

in enoto podpore poslovanju (zaledne

slu�be) in upravljanja tveganj,vkljuèno z

vodstvenimi ravnmi.

Slu�ba upravljanja tveganj in sektor ra-

èunovodstva in podpore poslovanju za

vodstvo banke in pooblašèene osebe

zagotavljata razliène preglede in poroèi-

la o obvladovanju kreditnega tveganja.

Poroèanje o kreditni izpostavljenosti po

komitentih, poroèila o veliki izpostavlje-

nosti in druga redna poroèila, povezana

s kreditnim tveganjem, se praviloma

pripravljajo na meseèni osnovi, poroèila

o neplaèilih pa dnevno.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

V skladu s Sklepom (Banke Slovenije) o razkritjih s strani bank in hranilnic

Razkritja dodatnih informacij za leto 2012



Tržna tveganja

Valutno tveganje

Obrestno tveganje

Banka v svojem poslovanju prevzema

tr�na tveganja, to je tveganja spre-

membe poštene vrednosti finanènih in-

strumentov zaradi spreminjanja tr�nih

cen.Tr�na tveganja so posledica odprtih

pozicij obrestnih, valutnih in lastniških

instrumentov, ki so vsi izpostavljeni

splošnim in specifiènim spremembam

na trgu, kot so spremembe obrestnih

mer, deviznih teèajev in cen delnic.

Banka ima metodologijo ocenjevanja

izpostavljenosti tr�nim tveganjem in

ocenjevanja prièakovanih mo�nih izgub,

ki temelji na razliènih predpostavkah in

scenarijih. Uprava banke doloèa limite,

sprejemljive izpostavljenosti tveganjem,

ki se redno spremljajo.

Za tr�no tveganje ima banka sprejeto

politiko trgovanja, ki opredeljuje instru-

mente in naèin trgovanja.

Finanèni polo�aj in denarni tokovi

banke so izpostavljeni vplivu nestano-

vitnosti deviznih teèajev. Valutno tve-

ganje banke se spremlja in upravlja na

dnevni ravni. Banka izvaja dokaj kon-

servativno politiko upravljanja valutnih

tveganj, saj minimira valutno tveganje z

vsakodnevnim zapiranjem odprte va-

lutne pozicije. Limiti dopustnih izpo-

stavljenosti po posameznih valutah so

nadzorovani dnevno in potrjeni s strani

uprave banke.

Obrestno tveganje v banki se ka�e kot

tveganje vpliva spremembe obrestnih

mer na neto obrestne prihodke banke

ter kot tveganje vpliva spremembe

obrestnih mer na pošteno vrednost

finanènih instrumentov s fiksno obrest-

no mero. Ob tem spremembe obrest-

nih mer vplivajo tudi na ekonomsko

vrednost kapitala banke, ker se spre-

minja sedanja vrednost prihodnjih

denarnih tokov iz naslova banènih

sredstev, obveznosti do virov sredstev

in zunajbilanènih pozicij. Nekateri fi-

nanèni instrumenti, kot npr. nalo�be v

kapital, niso neposredno izpostavljeni

obrestnemu tveganju.

Obrestno tveganje izhaja iz obrestno

obèutljivih sredstev, ki imajo razliène

zapadlosti in drugaèno dinamiko spre-

minjanja variabilnih obrestnih mer kot

obveznosti do virov sredstev. Banka

spremlja in upravlja izpostavljenost

obrestnim tveganjem na podlagi meto-

dologije obrestnih razmikov in testa

izjemnih situacij za razliène scenarije za

gibanje obrestnih mer. Teste izjemnih

situacij banka izvaja za vpliv obrestnih

mer za 1 odstotno toèko za vpliv

obrestnih mer na neto obrestne pri-

hodke in za 2 odstotni toèki za vpliv na

ekonomsko vrednost kapitala, kar je v

skladu s priporoèili odbora za nadzor

bank pri Banki za mednarodne porav-

nave (BIS).

Cilj upravljanja obrestnega tveganja je

minimiranje nihanja neto obrestnih

mar� zaradi volatilnosti obrestnih mer

na trgu. Izpostavljenost banke obrest-

nim tveganjem se spremlja in upravlja

na podlagi metodologije obrestnih raz-

mikov. Poroèila vsebujejo analizo

obrestne obèutljivosti po posameznih

èasovnih pasovih, vkljuèujejo obrestno

obèutljive bilanène in zunajbilanène

postavke, ki se spremljajo po posamez-

nih vrstah obrestnih mer in po èasovnih

pasovih glede na njihovo zapadlost

oziroma datum ponovnega doloèanja

obrestnih mer. Z namenom spremljanja

obèutljivosti na spremembo obrestnih

mer uporablja banka tehnike, s katerimi

sledi tr�ni vrednosti in obrestnim

prihodkom (z merjenjem obèutljivosti

obrestnih prihodkov). Uprava banke

doloèa limite sprejemljivih obrestnih

razmikov po posameznih èasovnih pa-

sovih,ki se redno spremljajo.

Tveganje iz trgovanja z lastniškimi

vrednostnimi papirji trgovalnega

portfelja

Likvidnostno tveganje

Tveganje iz trgovanja z lastniškimi vred-

nostnimi papirji trgovalnega portfelja se

v banki ka�e kot tveganje vpliva

spremembe tr�nih teèajev lastniških

vrednostnih papirjev v trgovalnem port-

felju na rezultat poslovanja banke.

Pri izraèunu izpostavljenosti tveganju,ki

izhaja iz trgovanja z lastniškimi vred-

nostnimi papirji trgovalnega portfelja,

se uporablja ocena najveèje prièako-

vane izgube ob uporabi 99-odstotne

statistiène stopnje zaupanja ter 10-

dnevnega nalo�benega horizonta na

osnovi 5-letne serije podatkov.

Banka je izpostavljena dnevnim odlivom

denarnih sredstev iz naslova vlog preko

noèi, transakcijskih raèunov, zapadlih

vlog, èrpanj posojil ter plaèanih garancij.

Likvidnostne situacije banke ne pred-

stavljajo le aktivnosti za zagotavljanje

ustreznih denarnih tokov, temveè tudi

razpolo�ljivost likvidnih sredstev, s kateri-

mi je mogoèe tekoèe izpolnjevati za-

padle finanène obveznosti do strank. V

skladu z navedenim banka izraèunava in

redno poroèa številne likvidnostne kazal-

ce (v povezavi s sredstvi, z obveznostmi,

povezava med sredstvi in obveznostmi).

Kratkoroèna neusklajenost je v okviru

sprejemljivih okvirov upoštevaje napo-

ved o stabilnosti vpoglednih vlog, ki ka-

�ejo stabilno rast. Sposobnost banke,

da v èasu redno poravnava svoje te-

koèe obveznosti, je zagotovljena. More-

bitne neusklajenosti med prilivi in odlivi

banka brez te�av usklajuje tudi z akti-

vacijo sekundarne likvidnosti, to je z

uporabo instrumentov centralne banke.

Uprava banke doloèa limite za dele�

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

vanje odlivov, ter najni�ji obseg mo�-

nosti izposoje na medbanènem trgu za

pokrivanje odlivov tudi v primeru nepri-

èakovanih veèjih odlivov.
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Upravljanje likvidnosti in program up-

ravljanja likvidnosti banke le-ta vgrajuje

v vsakokratni letni naèrt poslovanja

banke. V letnem naèrtu poslovanja so

navedene temeljne usmeritve vodenja

likvidnosti banke, ki jih banka vgrajuje v

aktivnosti meseènega naèrta likvidno-

sti banke in v dnevno operativno iz-

vajanje likvidnosti banke. Iz naèrta so

razvidne tudi tehnika in postopki

spremljanja in nadzorovanja likvidnosti

banke. Vse bistvene spremembe na-

èrtovanih prilivov in odlivov sredstev in

nalo�b banka posodobi v novi verziji

naèrta likvidnosti banke za tekoèi me-

sec in za mesece do konca leta.

Operativno tveganje je tveganje izgub

kot posledice:

neprimernega ali neuspešnega izva-

janja notranjih procesov,

ravnanj ljudi,

delovanja sistemov,

zunanjih dejavnikov.

Banka k upravljanju operativnega tve-

ganja pristopa v prvi vrsti z uèinkovitimi

notranjimi kontrolami in razmejitvijo pri-

stojnosti pri vseh postopkih, z ustreznim

nadzorom vseh procesov, ustreznim

varovanjem, opredeljenimi postopki v

primeru izjemnih situacij ter nenazadnje

z zavarovanjem doloèenih tveganj. Ban-

ka ima vzpostavljen sistem za sprem-

ljanje operativnega tveganja oziroma

škodnih dogodkov, ki so posledica ope-

rativnega tveganja.

Upravljanje z operativnim tveganjem se

postopoma implementira na vseh ni-

vojih banène organizacije in poveèuje

zavedanje glavnih vidikov operativnega

tveganja kot posebne vrste tveganja, ki

ga je potrebno upravljati.

Strateško tveganje je posledica prepo-

èasne identifikacije trendov v banènem

Operativno tveganje

Strateško tveganje

-

-

-

-

sektorju ali pa sprejemanje napaènih

odloèitev na osnovi teh trendov. To ima

lahko za posledico pomembne poslov-

ne odloèitve, ki se lahko poka�ejo kot

neustrezne in neprimerne za dosega-

nje dolgoroènih poslovnih ciljev banke

in jih je te�ko ali pa celo nemogoèe

popraviti.

Kot del upravljanja banke je upravljanje

strateškega tveganja v pristojnosti

uprave banke, ki v sodelovanju z nad-

zornim svetom doloèa pozicioniranje

banke z vidika tveganja in doloèa stra-

teške usmeritve banke.

Strateško tveganje se ocenjuje pred-

vsem s kvalitativnimi metodami. Zato

banka stalno spremlja domaè in tuje

finanène trge in jim v okviru stalnega

procesa spremljanja prilagaja svoje

strateške usmeritve.

Uprava banke redno v okviru dolgoroè-

nega naèrtovanja poslovanja preverja

ustreznost sprejete strategije poslo-

vanja banke. To zagotavlja, da banka

lahko ustrezno reagira na spremembe

v okolju s prilagoditvijo svojega po-

slovnega modela ali svojih procesov

poslovanja.

Tveganje dobièkonosnosti predstavlja

tveganje, da banka ne bo mogla zago-

tavljati ustreznega nivoja dobièkonos-

nosti skozi daljše obdobje, kar bi banki

onemogoèalo ali ote�evalo njen razvoj.

Upravljanje tveganja dobièkonosnosti

je sestavni del upravljanja banke in ga

nadzira uprava banke. Kljuèni element

upravljanja tveganja dobièkonosnosti

je zagotavljanje ustrezne strukture bi-

lance stanja banke, ki zagotavlja ustvar-

janje ustreznega nivoja dobièka v dalj-

šem obdobju. Za izogibanje tveganju

dobièkonosnosti banka redno spremlja

svoje poslovanje in uprava tekoèe anali-

zira rezultate poslovanja.

Tveganje dobièkonosnosti

Banka uporablja pri vrednotenju posa-

meznih postavk v svojih izkazih kon-

zervativne pristope, ki zagotavljajo, da

banka ustrezno vrednoti svoja sredstva

in obveznosti.

Tveganje ugleda je tveganje neugodnih

uèinkov, ki so posledica poslabšanja

ugleda banke pri kljuènih zainteresi-

ranih osebah. Ti uèinki vkljuèujejo izpad

dohodka, izgubo, zmanjšanje števila

komitentov in zni�anje vrednosti delnic

banke.

V storitvenih dejavnostih, kot je tudi

banèništvo, kjer razlike med razliènimi

ponudniki niso jasno razvidne ali pa so

nematerializirane, je ugled banke ter

sloves poštenosti, korektnosti in dobre-

ga upravljanja eden najpomembnejših

sredstev banke. Izguba ali poslabšanje

ugleda ima lahko zelo hude posledice.

Kljuèna toèka uèinkovite izgradnje in

vzdr�evanja ugleda banke je pospe-

ševanje poslovne kulture, ki temelji na

integriteti in etiènem poslovanju kot

kljuènih vrednotah ter vzpodbuja pre-

prièanje, da mora vsaka poslovna od-

loèitev temeljiti na temeljnih etiènih

vrednotah banke, ki so opredeljena v

Politiki strokovnih in etiènih standardov

èlanov uprave in nadzornega sveta

Gorenjske banke.

Tveganje ugleda
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2. Informacije o osebah, vkljuèenih v razkritja

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

vanju banka) je samostojna slovenska

delniška dru�ba, ki opravlja univerzalne

banène posle. Poglavitna funkcija ban-

ke je sprejemanje vlog pravnih in fiziè-

nih oseb ter odobravanje kreditov iz

prejetih vlog v svojem imenu in za svoj

raèun. Poleg tega pa banka nudi še

razliène druge finanène storitve.

Gorenjska banka, d. d., Kranj, ni èlanica

finanènega ali banènega holdinga in ne

pripravlja konsolidiranih raèunovodskih

izkazov za potrebe nadzora na konsoli-

dirani podlagi.

Skupino Gorenjske banke sestavljajo

Gorenjska banka, d. d., Kranj, odvisni

dru�bi Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj, ki je v

V skupini Gorenjske banke ni dejanskih

ali pravnih ovir za prenos kapitala ali za

Vse podrejene dru�be skupine Gorenj-

ske banke, ki niso vkljuèene v konso-

lidacijo po Sklepu o nadzoru bank in

hranilnic na konsolidirani podlagi, iz-

polnjujejo zahtevan minimum kapitala.

( 11. èlen Sklepa o razkritjih bank in hranilnic)

Banko vodi trièlanska uprava banke,

katere predsednik je g.GorazdTrèek.

Poslovni naslov banke je: Gorenjska

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

4000 Kranj,Slovenija.

raèunovodskih izkazov opredelila kot

nepomembno. Ker dru�be posamièno

in vse skupaj ustrezajo sodilom nepo-

membnosti, banka odvisnih dru�b ni

konsolidirala oziroma ni izdelala konsoli-

diranih raèunovodskih izkazov. Nalo�bo

v kapital pridru�ene dru�be je v raèuno-

vodskih izkazih banke obraèunala po

kapitalski metodi.

-

-

Gorenjski glas, èasopisno podjetje,

d.o.o.,Kranj,

Skupna pokojninska dru�ba, d. d.,

Ljubljana.

Banka ni javna delniška dru�ba in z

delnicami ne trguje na organiziranem

trgu kapitala.

Banka ni vkljuèena v nadzor na konso-

lidirani podlagi znotraj EU, zato zahteve

glede razkritij izpolnjuje na posamièni

podlagi.

100-odstotni lasti banke in Gorenjski

glas, d. o. o., Kranj, ki je v 82,05-odstotni

lasti banke ter pridru�ena dru�ba Skup-

na, d. d., Ljubljana, v 26,0269-odstotni

lasti banke.

Banka je v raèunovodsko politiko za-

pisala sodila, na podlagi katerih je od-

visno dru�bo z vidika konsolidiranih

poravnavo obveznosti med nadrejeno

in podrejenimi dru�bami.

Skupni znesek primanjkljaja kapitala

je 0.Gre za naslednje firme:

Imobilia-GBK, promet z nepremiènina-

mi in hipotekarnimi posli,d.o.o.,Kranj,

-
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3. Kapital in kapitalske zahteve

Kapital banke se deli na tri kategorije:

temeljni kapital, dodatni kapital I in do-

datni kapital II. Izraèuna se kot vsota teh

treh kategorij, ob upoštevanju odbitnih

postavk,ki se odštevajo od posameznih

kategorij kapitala, ob upoštevanju raz-

merij med posameznimi kategorijami

oziroma sestavinami kapitala in ob upo-

števanju namena posameznih kategorij

kapitala.

Temeljni in dodatni kapital I se lahko

uporabita za izpolnjevanje kapitalskih

zahtev za kreditna, operativna ter tr�na

tveganja, dodatni kapital II pa samo za

izpolnjevanje kapitalskih zahtev za tr�-

na tveganja, razen kapitalskih zahtev za

tveganje poravnave in kreditno tvega-

nje nasprotne stranke.

Banka izpolnjuje predpisana razmerja

in omejitve med posameznimi sestavi-

nami kapitala.

Banka v temeljnem kapitalu upošteva

naslednje sestavine:

vplaèani osnovni kapital in kapitalske

rezerve,

rezerve iz dobièka,v delu, za katerega

se predvideva, da bo ostal še naprej

sestavina kapitala in ne bo razdeljen,

ki so zmanjšane za naslednje odbitne

postavke:

lastne delnice,

neopredmetena dolgoroèna sredstva.

Banka v kapital všteva del zneska drugih

rezerv iz dobièka. Z razporeditvijo do-

bièka v druge rezerve iz dobièka je

pokazala, da kratkoroèno nima namena

tega zneska namenjati za izplaèilo in bo

-

-

-

-

znesek drugih rezerv ostal še naprej

sestavina kapitala. Del drugih rezerv je

opredeljen tako, da se do nadaljnjega ne

predvideva, da bo namenjen delitvi.

Banka v temeljni kapital ne vkljuèuje

zadr�anih dobièkov in tisti del drugih

rezerv, za katerega se ne predvideva, da

do nadaljnjega ne bo razdeljen.

Banka v dodatnem kapitalu I upošteva

80 % zneska pozitivnih uèinkov iz pre-

se�ka iz prevrednotenja v zvezi z delni-

cami in dele�i, razpolo�ljivimi za prodajo

in izkazanimi po pošteni vrednosti.

Banka nima dodatnega kapitala II.

Banka nima hibridnih instrumentov.

Vplaèani osnovni kapital in kapitalske

rezerve izpolnjujejo predpisane pogoje

za sestavine temeljnega kapitala.
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(v tisoè EUR)

Temeljni kapital

Vplaèani osnovni kapital 13.830 13.830

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

Kapitalske rezerve 9.381 9.381

Rezerve in zadr�ani dobièek 227.113 287.875

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

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

Dodatni kapital I

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

Odbitne postavke od temeljnega in dodatnega kapitala

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

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

(-) Prese�ek nalo�b v druge kreditne ali finanène institucije, ki posamièno
ne presegajo 10 % kapitala druge kreditna ali finanène institucije - -

Kapitalske zahteve

Kapitalske zahteve za kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke:

Enote regionalne ali lokalne ravni dr�av 3 4

Osebe javnega sektorja 219 395

Institucije 5.692 4.526

Podjetja 60.425 67.392

Banèništvo na drobno 10.008 9.744

Zapadle postavke 16.231 9.203

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti 11.860 19.341

Ostale izpostavljenosti 3.073 2.607

Kapitalske zahteve za tr�na tveganja 2.976 4.283

Kapitalska zahteva za operativna tveganja 9.243 10.493

2012 2011

Skupaj temeljni kapital 220.792 275.096

Skupaj dodatni kapital I 64 445

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

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

Skupaj temeljni kapital (za namen kapitalske ustreznosti) 210.515 242.222

Skupaj kapital (za namen kapitalske ustreznosti) 210.515 242.222

Skupaj kapitalske zahteve 119.730 127.989

Koliènik kapitalske ustreznosti 14,07 % 15,14 %

Banka za izraèunavanje kapitalske za-

hteve za kreditno tveganje uporablja

standardizirani pristop. Kapitalska za-

hteva za kreditno tveganje se izraèuna

v višini 8 % tveganjem prilagojenih

zneskov izpostavljenosti, izraèunanih v

skladu z doloèbami 5. èlena Sklepa o

izraèunu kapitalske zahteve za kreditno

tveganje po standardiziranem pristopu

za banke in hranilnice (v nadaljevanju:

sklepa).

Banka izpolnjuje predpisana razmerja

in omejitve med posameznimi katego-

rijami oziroma sestavinami kapitala.

Njen dodatni kapital I ne presega znes-

ka temeljnega kapitala. Banka nima

hibridnih instrumentov in dodatnega

kapitala II.

Spodnja tabela povzema sestavine

kapitala, kapitalske zahteve in koliènik

kapitalske ustreznosti.

Tveganjem prilagojeni znesek izpostav-

ljenosti banka izraèuna po posameznih

kategorijah izpostavljenosti, in sicer kot

zmno�ek vrednosti izpostavljenosti in

ute�i tveganja. Vrednost izpostavljeno-

sti iz posamezne postavke sredstev je

enaka njeni knjigovodski vrednosti,

vrednost izpostavljenosti iz posamezne

zunajbilanène postavke pa je izraèuna-

na glede na konverzijske faktorje, ki so

odvisni od tveganja. Ute� tveganja

posamezne izpostavljenosti se doloèi

glede na kategorijo izpostavljenosti in

glede na stopnjo kreditne kvalitete.

* V zavarovanje prejete lastne delnice so ovrednotene po zadnji znani transakcijski ceni.
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4. Proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala

Upravljanje kapitala je stalen proces

doloèanja in vzdr�evanja zadostnega

obsega in kvalitete kapitala. Banka

mora zagotoviti, da vedno razpolaga z

ustreznim kapitalom glede na obseg in

vrste storitev, ki jih opravlja, ter glede na

tveganja, ki jim je izpostavljena pri

opravljanju teh storitev.Banka mora po-

slovati tako, da tveganja, ki jim je izpo-

stavljena pri posameznih oziroma vseh

vrstah poslov, ki jih opravlja, nikoli ne

prese�ejo predpisanih omejitev.

Kapitalske omejitve ali zahteve so na

eni strani zakonsko predpisane, na dru-

gi strani pa interno doloèene s strani

banke in so nad zakonsko predpisanimi.

Interno doloèene omejitve bo banka

spoštovala zaradi doseganja varnosti

poslovanja v skladu z zakonskimi okviri.

Kapital predstavlja osnovo za zagotav-

ljanje varnosti in stabilnosti poslovanja.

Le na osnovi moène kapitalske baze

lahko banka sklepa posle in prevzema

banèna tveganja. Gorenjska banka je

kapitalsko moèna banka, ki svojim

strankam zagotavlja zaupanje v var-

nost in stabilnost banke.

Ocenjevanje ustreznega notranjega ka-

pitala je bilo uvedeno predvsem zaradi

boljšega zagotavljanja ustreznega ka-

pitala bank glede na dejanska tveganja,

ki jih banke prevzemajo in so jim iz-

postavljene ter zagotavljanja, da bo

kapital ostal ustrezen tudi v prihodnosti

glede na naèrte, ki jih ima banka na

podroèju svojega poslovnega razvoja.

Pri tem je proces ocenjevanja us-

treznega notranjega kapitala oprede-

ljen z dvema spremenljivkama. Na eni

strani so tveganja, ki jim je banka izpo-

stavljena in ki presegajo okvir, ki ga

pokriva prvi steber kapitalskih zahtev,

na drugi pa kapital, ki ga ima banka za

( 13.a èlen Sklepa o razkritjih bank in hranilnic)

Banka za izraèun notranjega kapitala

uporablja izraèunano vrednost kapitala

iz prvega stebra, poveèano za druge

rezerve banke in zadr�ane dobièke, ki

se ne vkljuèujejo v izraèun kapitala v

okviru prvega stebra. Notranji kapital

banke se zni�uje za razliko med tr�no in

modelsko oceno nalo�b v vrednostne

papirje, katerih vrednost banka ocenju-

je po internem modelu vrednotenja.

Na osnovi ocene profila tveganja banke,

ki izra�a pripravljenost prevzemanja

tveganja, to je apetita po tveganju, na

razliènih podroèjih poslovanja, in na os-

novi dejanskega prevzemanja tveganj

se ocenjuje, da so tveganja, ki jim je

izpostavljena, prete�no tradicionalna

banèna tveganja. Zaradi tega v banki

notranji kapital pokriva znana banèna

tveganja, ki so vsebovana v prvem ste-

bru kapitalske ureditve, in tveganja, ki

jih je banka identificirala v okviru pri-

prave profila tveganosti banke. Tako so

tveganja, ki jih banka obravnava v

okviru procesa ocenjevanja ustreznega

notranjega kapitala,naslednja:

kreditno tveganje,

tveganje koncentracije,

tr�no tveganje,

obrestno tveganje,

likvidnostno tveganje,

operativno tveganje,

tr�no likvidnostno tveganje,

strateško tveganje,

tveganje ugleda,

kapitalsko tveganje,

tveganje dobièkonosnosti.

Glede na relativno visok notranji kapital

glede na ta tveganja banka ocenjuje, da

bi tudi v primeru izgub, ki bi bile po-

sledica drugih tveganj, notranji kapital

veè kot zadošèal za pokrivanje le-teh.

Ocenjevanje ustreznega notranjega

kapitala

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pokrivanja tveganj in morebitnih izgub

iz teh tveganj.

Tako pri ugotavljanju tveganj kot pri

ocenjevanju notranjega kapitala kapi-

talski predpisi omogoèajo manjšim in

manj kompleksnim institucijam,da upo-

rabijo pri procesu ocenjevanja ustrez-

nega notranjega kapitala enostavnejše

metode, ki so sorazmerne njihovi veli-

kosti in še bolj kompleksnosti njihovega

poslovanja.

Glede na dejstvo, da banka prete�no

opravlja klasiène banène posle, lahko

banka pristopi k procesu ocenjevanja

ustreznega notranjega kapitala na os-

novi manj kompleksnega pristopa.

Slu�ba upravljanja tveganj najmanj en-

krat letno v okviru priprave letnega

poroèila oceni ustreznost procesa oce-

njevanja ustreznega notranjega kapita-

la in njegove razporeditve. Ponovna

ocena se opravi tudi ob vsaki pomembni

spremembi izpostavljenosti tveganjem.

Banka v izraèunu oziroma oceni notra-

njega kapitala banke upošteva sesta-

vine, ki bi v primeru neprièakovanih

izgub slu�ile za pokrivanje le-teh in ki bi

zagotavljale varnost za vlagatelje. Gle-

de na svoje lastnosti predstavlja tako

notranji kapital banke celoten kapital

banke, to je osnovni kapital, vse rezerve,

prevrednotovalni popravek kapitala ter

nerazdeljeni dobièki. Banka v kapital

vkljuèuje tudi podrejeni dolg ter hibrid-

ne in inovativne instrumente, èe iz-

polnjujejo pogoje za vkljuèitev v kapital

banke v okviru prvega stebra kapital-

ske regulative, kot so opredeljeni v skle-

pu o izraèunu kapitala bank in hranilnic.

Ocenjevanje notranjega kapitala

banke

Gorenjska banka, d.d., Kranj

V skladu s Sklepom (Banke Slovenije) o razkritjih s strani bank in hranilnic
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Banka za namen izvajanja procesa

ICAAP (Internal Capital Adequacy

Assessment Process) izvaja stres teste,

ki temeljijo na metodologiji Banke Slo-

venije in smernicah CEBS (Committee

of European Banking Supervisors). Na

podlagi njihovih rezultatov banka pri-

dobi boljši pregled nad izpostavlje-

nostjo posameznim tveganjem, boljše

razumevanje lastnega profila tvega-

nosti ter hkrati la�je ocenjuje vpliv

razliènih izjemnih situacij na gibanje pri-

èakovanih prihodkov.S tega vidika stres

testi banki omogoèajo tudi izpolnjeva-

nje naèela »pogleda naprej«, saj lahko

primerja vpliv njihovih rezultatov na po-

slovni naèrt ter na tej podlagi sprejema

ustrezne ukrepe

Banka za oceno ustreznega notranjega

kapitala za kreditno tveganje uporablja

pristop, ki ga opredeljuje sklep o kapi-

talski zahtevi za kreditno tveganje po

standardiziranem pristopu skupaj z upo-

rabo kreditnih zavarovanj, kot jih opre-

deljuje sklep o kreditnih zavarovanjih.

Banka za pokrivanje prièakovanih izgub

na osnovi preteklih izkušenj in prièa-

kovanj oblikuje oslabitve in rezervacije,

kapital pa je namenjen pokrivanju ne-

prièakovanih izgub, ki se ocenjujejo z

navedeno metodologijo.

Poleg kapitalske zahteve za kreditno

tveganje v smislu tveganja neplaèila pa

ima banka vpeljane postopke za

spremljanje koncentracije kreditnega

tveganja.

Banka pri upravljanju kreditnega tvega-

nja intenzivno uporablja razliène oblike

zavarovanj. Zavarovanje posojil in garan-

cij se preverja v celotni odplaèilni dobi

oziroma v èasu veljavnosti garancije.

Kreditno tveganje

Tveganje iz naslova uporabe zava-

rovanj za zmanjševanje izpostavlje-

nosti kreditnemu tveganju

Tekoèe se pri vseh dolgoroènih posojilih

in garancijah preverja kvaliteto

zavarovanja in ocenjuje, ali je zavaro-

vanje ustrezno. V primeru neustrezne-

ga zavarovanja se predlagajo morebitni

ukrepi za ureditev dodatnega zavaro-

vanja. Zbirno informacijo o preverjanju

kvalitete zavarovanja celotnega port-

felja in morebitnih ukrepih za ureditev

dodatnega zavarovanja obravnava kre-

ditni odbor banke.

Glede na konzervativno politiko odo-

bravanja kreditov in s tem odnosa do

uporabe zavarovanj za zmanjšanje iz-

postavljenosti kreditnemu tveganju,

banka ocenjuje da dodatni kapital za

kritje tveganj, ki izvirajo iz uporabe za-

varovanj ni potreben. Pri tem banka pri

ocenjevanju prièakovanih izgub iz kre-

ditnega tveganja zavarovanja upošteva

le v manjši meri.

Banka je izpostavljena tveganju zaradi

koncentracije v svojem kreditnem port-

felju. V okviru prvega stebra kapitalske

zahteve temeljijo na razpršenem med-

sebojno ne zelo koreliranem portfelju,

kar pa lahko v posameznih portfeljih

odstopa od dejanskega stanja. Zaradi

navedenega bo banka ocenila tudi

kapitalsko zahtevo za tveganje kon-

centracije.

Za ugotavljanje in merjenje tveganja

koncentracije bo banka uporabila

Herfindahl-Hirschmanov indeks, ki je iz-

raèunan kot vsota kvadratov dele�ev

posameznih izpostavljenosti do pravnih

oseb in samostojnih podjetnikov.

Banka interno oceno kapitalskih potreb

za tveganje koncentracije ocenjuje na

podlagi poenostavljene metode, ki

opredeljuje oceno kapitalskih potreb za

tveganje koncentracije kot pribitek na

kapitalsko zahtevo za kreditno tveganje,

kot je opredeljeno v Navodilu za pred-

lo�itev in izpolnjevanje Poroèila Banki

Slovenije o izvajanju procesa ICAAP.

Tveganje koncentracije

Tržno tveganje

Obrestno tveganje

Likvidnostno tveganje

Banka kapitalsko zahtevo za tr�na tve-

ganja postavk trgovalne knjige izraèu-

nava z upoštevanjem metode, ki jo v

okviru prvega stebra kapitalskega nad-

zora v sklepu o kapitalski zahtevi za

tr�na tveganja predpisuje Banka Slove-

nije. Veè o kapitalski zahtevi za tr�na

tveganja je razkrito v 8. toèki razkritij.

Tovrsten pristop je ustrezen tudi zaradi

relativno majhnega obsega trgovanja

ter zaradi nekompleksnosti poslov v

trgovalni knjigi.

Za valutno tveganje ima banka vzpo-

stavljene zelo nizke limite, ki odprto pozi-

cijo omejujejo na tako nizkem nivoju, da

ni potrebno izraèunavati ustreznega not-

ranjega kapitala, kot tudi ni potrebno

izraèunavati kapitalske zahteve v okviru

prvega stebra kapitalske regulative.

Obrestno tveganje kot najpomemb-

nejše tr�no tveganje je zaradi svoje

pomembnosti obravnavano posebej.

Banka ugotavlja izpostavljenost obrest-

nemu tveganju na nivoju celotne bilance

banke, to je tako za trgovalno kot ban-

èno knjigo. Glede na to, da je obrestno

tveganje za trgovalno tveganje vsebo-

vano �e v okviru tr�nega tveganja, je to-

vrstni pristop nekoliko konzervativnejši.

Banka izraèunava ustrezen notranji ka-

pital na osnovi vpliva neugodnega pre-

mika celotne krivulje donosnosti za 200

baziènih toèk na ekonomsko vrednost

kapitala banke.

Banka ima vpeljane postopke za stalno

spremljanje tekoèe in strukturne lik-

vidnosti na dnevnem nivoju skupaj z

izraèunavanjem predpisanih "koliènikov

likvidnosti", ki jih banka stalno spremlja

in tudi projicira za prihodnost ob skle-

panju posameznih poslov.

* V zavarovanje prejete lastne delnice so ovrednotene po zadnji znani transakcijski ceni.
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V skladu s priporoèili banka ne izraèu-

nava ustreznega notranjega kapitala,

so pa postopki upravljanja z likvidnostjo

takšni, da minimirajo likvidnostno tve-

ganje.

Kapitalsko zahtevo za operativna tve-

ganja banka izraèunava upoštevaje

enostavno metodo, ki jo v okviru prvega

stebra kapitalskega nadzora v sklepu o

kapitalski zahtevi za operativna tvega-

nja predpisuje Banka Slovenije.

Banka ima vpeljane tudi postopke za

spremljanje in zbiranje podatkov o

škodnih dogodkih, ki so posledica ope-

rativnega tveganja.

Tr�no likvidnostno tveganje je tveganje,

da banka v kratkem èasu ne zmore

prodati ali nadomestiti �elene kolièine

likvidnih nalo�b, brez pomembnega

vpliva na tr�no ceno, bodisi zaradi neza-

dostne globine trga bodisi zaradi tr�nih

neravnovesij.

Za banko predstavljajo trgovalne po-

stavke le manjši del nalo�b. Banka

ocenjuje, da v primeru odprodaje ali

nadomestitve pozicij, glede na višino

teh pozicij ne bi bistveno vplivala na

tr�no ceno, v skladu s konservativno

politiko banke pri sprejemanju tveganj

pa za namen ocene kapitalske potrebe

za tr�no likvidnostno tveganje uporab-

lja stres test, ki predvideva zmanjšanje

vrednosti vrednostnih papirjev v trgo-

valni knjigi za 10 %.

Druga tveganja (strateško tveganje,

tveganje ugleda, kapitalsko tveganje in

tveganje dobièkonosnosti) banka obvla-

duje s svojim celovitim pristopom k po-

slovanju in sistemom notranjih kontrol in

Operativno tveganje

Tržno likvidnostno tveganje

Druga tveganja

poroèanja. Za kapitalsko pokrivanje teh

tveganj banka ocenjuje, da so ustrezno

pokrita s signalom za zgodnje opozarja-

nje (90-odstotna izkorišèenost kapita-

la), ki predstavlja "rezervo" v notranjem

kapitalu.

Banka je profilirana kot varna in stabilna

banka, kar zahteva skrbno poslovno

politiko pri sprejemanju in upravljanju

tveganj. Banka je prete�no usmerjena v

tradicionalne banène posle, na podlagi

èesar ocenjuje, da so tveganja, ki jih

prevzema ustrezno pokrita s kapitalsko

zahtevo.

Strateško tveganje se nanaša na ne-

gativne uèinke na kapital in prihodke

banke, ki bi bili posledica poslovnih

odloèitev, sprememb v gospodarskem

okolju, napaèno ali nepopolno izvajanje

sprejetih odloèitev ali neuspešnosti pri

prilagajanju spremembam v gospodar-

skem okolju.

Tveganje ugleda se nanaša na tveganje

negativnih uèinkov, ki se lahko pojavijo

kot posledica spremembe ugleda ban-

ke z obstojeèega nivoja. Ugled banke je

opredeljen kot polo�aj banke v oèeh

zainteresirane javnosti (investitorji/last-

niki, posojilodajalci, zaposleni, komitenti

itd.) glede na varnost, zanesljivost,

kompetentnost in integriteto banke.

Banka tveganje ugleda obvladuje s svo-

jim pristopom k poslovanju in celotnim

sistemom notranjih kontrol.

Kapitalsko tveganje izhaja iz neuravno-

vešene strukture kapitala banke glede

na njeno naravo poslovanja in velikost

ali iz mo�nih te�av pri zagotavljanju

dodatnega kapitala v primeru nujne

potrebe.

Strateško tveganje

Tveganje ugleda

Kapitalsko tveganje

Tveganje dobièkonosnosti

Dejavniki zunanjega okolja

Tveganje dobièkonosnosti je tveganje,

da banka zaradi prekomerne koncentra-

cije ali zaradi specifiène strukture prihod-

kov ne bo mogla zagotavljati trajnega in

vzdr�nega nivoja dobièkonosnosti.

Banka ima glede na svoje poslovanje,

ki je usmerjeno prete�no v klasiène, tradi-

cionalne banène posle, stabilno strukturo

prihodkov, kjer so kljuènega pomena za

dobièkonosnost banke neto obrestni pri-

hodki. Nivo neto obrestnih prihodkov

banka nadzira s stalnim spremljanjem

obrestnega tveganja, ki je upoštevaje

vpliv na neto obrestne prihodke zaradi

relativno velikega obsega vpoglednih

vlog in kapitala relativno majhno.

Banka ocenjuje kapitalsko zahtevo za

tveganje dobièkonosnosti iz naslova

pasivnih obrestnih mer na osnovi usme-

ritev Banke Slovenije za predlo�itev in

izpolnjevanje Poroèila o izvajanju pro-

cesa ICAAP in sicer na podlagi obsega

novih depozitov in preseganja povpreè-

ne realizirane depozitne obrestne mere

za te depozite nad zgornjo mejo, pred-

pisano s strani Banke Slovenije.

Banka na podlagi razliènih stres testov

interno ocenjuje kapitalske potrebe tudi

za specifièna tveganja, ki izhajajo iz de-

javnikov zunanjega okolja. Za pokrivanje

teh tveganj banka uporablja dodatno

kapitalsko zahtevo, ki je izraèunana na

podlagi splošnega stres testa pri ka-

terem so kljuène predpostavke vplivi

zunanjega okolja (zni�anje gospodarske

aktivnosti, padec cen nepremiènin, pa-

dec cen vrednostnih papirjev in podob-

no). Pri tem banka upošteva, da je to

alternativna sestavina kapitala, katere

namen je uporaba v kriznih situacijah.

Stresni scenarij za izraèun dodatne ka-

pitalske zahteve za potrebe specifiènih

tveganj iz dejavnikov zunanjega okolja

banka izvaja enkrat letno, na podlagi

stresnega scenarija predlaganega s

strani Banke Slovenije.

Gorenjska banka, d.d., Kranj
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Dodatne kapitalske zahteve

Banka v izraèunu upošteva tudi druge

zahteve skladno z zahtevami Banke

Slovenije, ki jih predpiše banki v okviru

procesa ocenjevanja ustreznega notra-

njega kapitala in sicer:

zni�anje kapitalske zahteve na pod-

lagi konsistentnosti oziroma primerlji-

vosti med bankami, saj morajo imeti

banke ob enakem profilu tveganosti

tudi enake ocenjene kapitalske po-

trebe s strani nadzornika,

dodatna kapitalska zahteva glede na

kvaliteto notranjega upravljanja v

banki.

-

-

Agregacija ustreznega notranjega

kapitala

Glede na dejstvo, da banka prete�no

opravlja klasiène banène posle in je ko-

relacijo med tveganji praktièno nemo-

goèe ugotoviti, hkrati pa gre za razlièna

tveganja, kjer je korelacija tako ali tako

relativno majhna se zbirna (agregatna)

ocena tveganj in ustrezni notranji ka-

pital zanje v banki ocenjuje s sešte-

vanjem ustreznega notranjega kapitala

za posamezna tveganja. Taka ocena je

izrazito konzervativna, ker implicira po-

polno korelacijo med razliènimi tveganji,

kar je izrazito konzervativna predpo-

stavka.

Sistem zgodnjega opozarjanja

Banka si za spremljanje ustreznega

notranjega kapitala postavlja toèko

signala, pri kateri bo slu�ba upravljanja

tveganj natanèno analizirala stanje in v

sodelovanju z drugimi organizacijskimi

enotami predlagala ukrepe, da notranji

kapital banke ne bi padel pod potreben

nivo. Banka si to mejo postavlja pri

90-odstotni izkorišèenosti notranjega

kapitala, to je, ko ustrezni notranji kapi-

tal prese�e 90 % notranjega kapitala

banke.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

V skladu s Sklepom (Banke Slovenije) o razkritjih s strani bank in hranilnic

Razkritja dodatnih informacij za leto 2012



5. Kreditno tveganje nasprotne stranke

Glede na dejstvo, da Gorenjska banka,

d. d., Kranj prete�no opravlja klasiène

banène posle in da posli z izvedenimi

finanènimi instrumenti predstavljajo za-

nemarljiv del poslovanja banke, banka

zaenkrat v skladu s 3. odstavkom 7.

èlena Sklepa o razkritjih s strani bank in

hranilnic (Uradni list RS 135/06, 42/09,

85/2010, 62/11, 100/11) ne bo podrob-

no razkrivala kreditnega tveganja na-

sprotne stranke.

Banka ima v svojem portfelju posle za-

èasnega nakupa/prodaje vrednostnih

papirjev z vnaprej doloèeno terminsko

prodajno ceno. Posli ne zadostijo zahte-

vam, da bi se za namen izraèuna kapi-

talske zahteve obravnavali kot dani

oz. najeti krediti na podlagi zastave

vrednostnih papirjev, zato jih banka

obravnava kot posle, ki so sestavljeni iz

promptnega nakupa oz. prodaje vred-

nostnih papirjev na eni strani in iz ter-

minske prodaje/nakupa na drugi strani.

Pogodbena vrednost teh poslov je

konec leta 2012 znašala 8.016 tisoè

evrov, kreditna nadomestitvena vred-

nost pa 3.738 tisoè evrov (2011: 1.916

tisoè evrov).

Banka sklepa tudi posle z valutni-

mi izvedenimi finanènimi instrumenti.

31. 12. 2012 ni bilo teh poslov, 31. 12.

2011 pa je pogodbena vrednost teh

poslov znašala 218 tisoè evrov in neto

kreditna izpostavljenost 14 tisoè evrov.

31. 12. 2012 je skupna vrednost izpo-

stavljenosti izvedenih finanènih instru-

mentov iz naslova kreditnega tveganja

nasprotne stranke tako znašala 3.738

tisoè evrov (2011: 1.930 tisoè evrov).

Banka pri poslovanju z izvedenimi fi-

nanènimi instrumenti ni imela dogovo-

rov o zavarovanju s premo�enjem, niti

pogodb o pobotu. Kapitalska zahteva je

znašala 299 tisoè evrov (2011: 180 tisoè

evrov).

Pogodbene vrednosti vseh izvedenih

finanènih instrumentov so razkrite v let-

nem poroèilu.

Banka ne sklepa poslov s kreditnimi iz-

vedenimi finanènimi instrumenti.

Banka kreditno tveganje nasprotne

stranke izraèunava za izvedene finanè-

ne instrumente na lastniške finanène

instrumente in na tujo valuto (terminski

nakup in prodaja za lastni portfelj) ter za

opcije. Za izraèun vrednosti izpostavlje-

nosti uporablja metodo tekoèe izpo-

stavljenosti na naslednji naèin:

a) izraèunajo se nadomestitveni stroški

za pogodbe s pozitivno vrednostjo,

tako da se vse pogodbe prevredno-

tijo z uporabo tekoèih cen na trenut-

ne tr�ne vrednosti; za pogodbe z

negativno vrednostjo je trenutna iz-

postavljenost enaka niè;

b) izraèuna se potencialna bodoèa kre-

ditna izpostavljenost za preostali èas

do zapadlosti pogodbe, tako da se

nominalne vrednosti ali vrednosti

osnovnih finanènih instrumentov po-

mno�ijo z ustreznimi konverzijskimi

faktorji glede na preostalo zapadlost

(6 % do enega leta, 8 % od enega do

pet let in 10 % nad pet let);

c) vrednost izpostavljenosti je vsota

nadomestitvenih stroškov in poten-

cialne bodoèe kreditne izpostavlje-

nosti.
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6. Kreditno tveganje in tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev

Banka kot zapadle postavke obravnava

vse postavke in izpostavljenosti, pri

katerih nasprotna stranka svojih po-

godbenih obveznosti ni poravnala pra-

voèasno in v pogodbeno dogovorjenem

obsegu ter v skladu z dogovorjenimi

pogoji.

Zapadla izpostavljenost je posamezna

izpostavljenosti, pri katerih dol�nik za-

muja s plaèilom celotne izpostavljenosti

ali njenega dela en dan ali veè. Med

zapadle izpostavljenosti se razvrsti ce-

lotna izpostavljenost po posamezni

pogodbi in ne samo tisti del izpostavlje-

nosti, iz katerega dol�nik zamuja s

plaèilom. Druge izpostavljenosti po dru-

gih pogodbah do istega dol�nika, pri

katerih dol�nik ne zamuja s plaèilom, se

Finanèna sredstva, merjena po od-

plaèni vrednosti

Na vsak dan poroèanja banka oceni, ali

obstaja nepristranski dokaz o oslabitvi

finanènega sredstva oziroma skupine

finanènih sredstev. Finanèno sredstvo

oziroma skupina finanènih sredstev je

oslabljena in izgube nastanejo, èe ob-

staja nepristranski dokaz o oslabitvi kot

posledica enega ali veè dogodkov, ki so

nastali po zaèetnem pripoznanju sred-

stva in imajo vpliv na prihodnje denarne

tokove.

( 15.a èlen Sklepa o razkritjih bank in hranilnic)

Izpostavljenosti po sklepu o izraèunu

kapitalskih zahtev za kreditno tvega-

nje po standardiziranem pristopu so

razkrite v toèkah 6.3., 6.4., 6.5. in 6.6.

razkritij.

Zapadle izpostavljenosti, upoštevane le

v višini zapadlega dela pogodbe, kjer se

zamuda upošteva od prvega dne za-

mude dalje, so razkrite v toèkah 6.7. in

6.8. razkritij.

Oslabljene postavke za raèunovodske

namene so vse postavke, za katere je

banka oblikovala slabitve, pri èemer, kot

je navedeno v nadaljevanju, banka lo-

èeno obravnava posamièno oslabljene

postavke ter skupinsko oslabljene po-

stavke.

Banka najprej oceni, ali obstajajo nepri-

stranski dokazi o oslabitvi pri posamiè-

no pomembnih finanènih sredstvih, to

je tistih, ki predstavljajo izpostavljenosti

do dol�nikov, ki so veèje od 650 tisoè

evrov.

Èe banka ugotovi, da ni prisotnih zna-

kov oslabitve pri posamièno pomemb-

nem finanènem sredstvu, ga vkljuèi v

skupino sorodnih finanènih sredstev in

preveri, ali so znaki oslabitve prisotni v

skupini. Sredstva, ki so bila posamièno

ocenjena in pri katerih se ugotovi pri-

sotnost znakov oslabitve, se ne vkljuèijo

v skupinsko preverjanje oslabitve.

ne razvrstijo med zapadle izpostav-

ljenosti.

Po sklepu o kapitalskih zahtevah za

kreditno tveganje po standardiziranem

pristopu so zapadle izpostavljenosti v

kategoriji zapadlih postavk upoštevane

v višini zapadlega dela, kjer se zamuda

upošteva od 90. dne zamude dalje, ko

znesek zamujenega dela izpostavlje-

nosti prese�e 200 evrov. Izjema so za-

padle postavke regulatorno zelo tvega-

nih postavk, ki so zajete v kategoriji

izpostavljenosti regulatorno zelo tvega-

nih postavk. Ostale zapadle izpostav-

ljenosti, to je tiste, ki zamujajo manj kot

90 dni in tiste, zamujajo nad 90 dni, a ne

prese�ejo 200 evrov, pa so zajete tudi v

drugih kategorijah izpostavljenosti.

Banka med drugim uporablja naslednja

merila za ugotavljanje nepristranskih

dokazov o oslabitvah finanènih sredstev:

zamude pri poravnavanju pogodbe-

nih obveznosti za plaèilo glavnice in

obresti,

finanène te�ave dol�nika,

neupoštevanje pogodbenih zavez

oziroma nespoštovanje pogodbenih

pogojev,

zaèetek steèajnega postopka ali pri-

silne poravnave,

poslabšanje dol�nikovega konku-

renènega polo�aja.

-

-

-

-

-
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Èe obstajajo nepristranski dokazi, da je

prišlo do izgube pri posojilih ali finanènih

nalo�bah v posesti do zapadlosti, se

znesek oslabitve izmeri kot razlika med

knjigovodsko vrednostjo sredstva in

njegovo sedanjo vrednostjo ocenjenih

prihodnjih denarnih tokov, ki v skladu z

MSRP predstavlja diskontirano vred-

nost, ugotovljeno z uporabo izvirne

efektivne obrestne mere. Knjigovod-

ska vrednost finanènega sredstva se

zmanjša za ugotovljene potrebne osla-

bitve in se prika�e kot izguba v izkazu

poslovnega izida.

Pri izraèunu oslabitev zavarovanih fi-

nanènih sredstev se upoštevajo tudi

prièakovani denarni tokovi iz unovèitve

prvovrstnih in primernih zavarovanj, ki

se ocenijo s pomoèjo upoštevanja èasa

unovèenja posamezne oblike zavarova-

nja, in sicer štiri leta za zastavljene

nepremiènine, tri leta za zastavljen ne-

tr�ne vrednostne papirje in zastavljene

kapitalske dele�e, dve leti pa za

zastavljene tr�ne vrednostne papirje.

Zaradi poenostavitve in obièajno navz-

kri�nega zavarovanja se lahko denarni

tokovi iz zavarovanja razliènih terjatev

do enega komitenta seštejejo, za

diskontiranje pa se uporabi povpreèna

efektivna obrestna mera vseh terjatev.

Za potrebe skupinskega ocenjevanja

oslabitve se finanèna sredstva razvrsti-

jo v skupine od A do E, upoštevaje

sorodne znaèilnosti glede kreditnega

tveganja, med njimi zlasti oceno finanè-

nega polo�aja posameznega dol�nika,

njegove zmo�nosti zagotovitve zadost-

nega denarnega pritoka za redno

izpolnjevanje obveznosti do banke v

prihodnosti, vrste in obsega zavarova-

nja finanènega sredstva oziroma pre-

vzete obveznosti po zunajbilanènih

postavkah do posameznega dol�nika in

izpolnjevanja dol�nikovih obveznosti do

banke v preteklih obdobjih.

Potrebne oslabitve se za skupino finan-

ènih sredstev ocenijo na osnovi izku-

šenj glede preteklih izgub pri sredstvih s

podobnimi znaèilnostmi glede kredit-

nega tveganja. Banka redno preverja

ustreznost uporabljene metodologije in

ocen, uporabljenih za doloèanje prihod-

njih denarnih tokov.

Ocenjevanje izgub temelji na enoletnih

matrikah dejanskih prehodov med sku-

pinami (od A do E) za obdobje od 2002

do 2012, kjer so v izraèunu upoštevani

vsi komitenti z izpostavljenostjo veèjo

od tisoè evrov. Na osnovi enoletnih ma-

trik prehodov v obdobju desetih let se

izraèuna povpreèna matrika prehodov,

ki ka�e povpreène verjetnosti prehodov

komitentov med skupinami. Za ocenje-

vanje izgub se predpostavlja, da banka

utrpi izgubo v primeru razvrstitve komi-

tenta v skupino D ali E, zato se izraèuna-

jo verjetnosti prehoda komitentov iz

posameznih skupin A, B in C v skupini D

in E.

Za izraèun odstotkov potrebnih osla-

bitev in rezervacij se poleg matrike

prehodov ugotavlja tudi dele� poplaèila

terjatev, ki so bile razvršèene v skupini D

in E. Pri tem se kot dejanska izguba

upošteva neplaèani del terjatve v ob-

dobju petih let od razvrstitve komitenta

v skupino D oziroma E. Morebitna po-

plaèila, ki presegajo ta èasovni okvir, se

pri izraèunu stopnje poplaèila terjatev

ne upoštevajo. Za terjatve, katerih pet-

letno obdobje redne izterjave od dneva

razvrstitve v skupino D oziroma E še ni

preteklo, se kot dejanska izguba upo-

števa ocenjeni odstotek oslabitev in

rezervacij. Za obdobje od 1.1.2002 do

31.12.2012 je povpreèna dejanska

izguba (LGD) izjemoma doloèena s

strani Banke Slovenije, ki z odredbo z

oznako PBH-24.10-004/12 banki

predpisuje uporabo LGD v višini 45 %.

Sicer pa je LGD izra�ena kot povpreèje

odstotkov izgub posameznih dol�nikov,

ute�enih z višino izpostavljenosti po-

sameznega dol�nika v èasu prehoda v

skupino D ali E.

Odstotek potencialne izgube oziroma

potrebnih skupinskih oslabitev in rezer-

vacij predstavlja zmno�ek verjetnosti

prehoda komitentov iz posameznih

skupin A, B, C v skupini D in E ter pri-

èakovane stopnje neplaèila terjatev

(LGD). Èe se kasneje znesek izgube

zmanjša kot posledica dogodka, ki je

nastopil po oslabitvi, se oslabitve od-

pravijo ali zmanjšajo.

Ko posojilo postane neizterljivo, se ga

odpiše z uporabo predhodno oblikova-

nega popravka vrednosti. Neizterljive

terjatve se odpišejo po izèrpanju vseh

mo�nosti za izterjavo in ko je znesek

izgube doloèen. V primeru kasnejšega

poplaèila odpisane terjatve se prika�e

prihodek v izkazu poslovnega izida.

Banka v vsakem poroèevalskem ob-

dobju oceni, ali so prisotni znaki, ki oz-

naèujejo oslabitev finanènih sredstev,

razpolo�ljivih za prodajo. Pomembno in

dolgotrajno zmanjšanje poštene vred-

nosti lastniškega instrumenta pod

njegovo nabavno vrednost lahko pred-

stavlja nepristranski dokaz o oslabitvi.

Èe obstaja nepristranski dokaz o osla-

bitvi finanènega sredstva, razpolo�lji-

vega za prodajo, se nabrana izguba,

pripoznana v drugem vseobsegajoèem

donosu, prenese v izkaz poslovnega

izida. Odprava oslabitve v primeru last-

niškega instrumenta se ne izvede preko

izkaza poslovnega izida, temveè se

kasnejše poveèanje poštene vrednosti

prika�e neposredno v kapitalu. Èe se v

naslednjem obdobju poštena vrednost

dol�niškega instrumenta poveèa in je

poveèanje moè nepristransko povezati

z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju

izgube, se odprava oslabitve izvede

preko izkaza poslovnega izida.

Rezervacije za obveznosti in stroške se

pripoznajo, èe ima banka zaradi pretek-

lega dogodka sedanjo obvezo (pravno

ali posredno) in je verjetno, da bo pri

poravnavi obveze potreben odtok de-

javnikov, ki omogoèajo pritekanje gos-

podarskih koristi, ter je znesek obveze

mogoèe zanesljivo izmeriti.

Finanèna sredstva, merjena po po-

šteni vrednosti

Rezervacije za obveznosti in stroške
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Spodnja tabela zajema vrednost iz-

postavljenosti, zmanjšano za oslabitve

oziroma rezervacije, brez upoštevanja

uèinkov kreditnih zavarovanj in povpreè-

ni znesek teh izpostavljenosti v letu, raz-

èlenjen po kategorijah izpostavljenosti.

Povpreèni znesek izpostavljenosti je

izraèunan kot aritmetièno povpreèje èe-

trtletnih podatkov.

(v tisoè EUR)

Enote centralne ravni dr�ave ali centralne banke 379.979 388.783

Enote regionalne ali lokalne ravni dr�av 177 251

Osebe javnega sektorja 5.469 8.219

Institucije 56.770 49.986

Podjetja 894.341 924.806

Banèništvo na drobno 231.485 230.763

Zapadle postavke 152.236 142.919

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti 122.866 152.521

Ostale izpostavljenosti 55.682 54.763

Od tega:

-iz bilanènih postavk sredstev 1.732.647 1.793.726

-iz zunajbilanènih postavk 162.621 157.608

-iz izvedenih finanènih instrumentov 3.738 1.677

Neto vrednost Neto vrednost
izpostavljenosti izpostavljenosti

(31.12.2012) (povpreèje 2012)

Skupaj izpostavljenost 1.899.005 1.953.010

(v tisoè EUR)

Enote centralne ravni dr�ave ali centralne banke 406.144 373.058

Enote regionalne ali lokalne ravni dr�av 251 298

Osebe javnega sektorja 9.901 14.509

Institucije 45.636 58.536

Podjetja 979.824 1.035.766

Banèništvo na drobno 228.936 225.379

Zapadle postavke 88.168 69.954

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti 177.200 179.083

Ostale izpostavljenosti 60.307 72.707

Od tega:

-iz bilanènih postavk sredstev 1.845.325 1.868.898

-iz zunajbilanènih postavk 149.111 157.046

-iz izvedenih finanènih instrumentov 1.930 3.346

Neto vrednost Neto vrednost
izpostavljenosti izpostavljenosti

(31.12.2011) (povpreèje 2011)

Skupaj izpostavljenost 1.996.366 2.029.290

Na dan 31. 12. 2012

Na dan 31. 12. 2011
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Spodnja tabela zajema vrednost izpo-

stavljenosti, zmanjšano za oslabitve

oziroma rezervacije, brez upoštevanja

uèinkov kreditnih zavarovanj, glede na

geografska podroèja, razèlenjeno po

kategorijah izpostavljenosti.

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

Skupaj izpostavljenost 1.715.397 172.058 108.911 1.996.366

Enote centralne ravni dr�ave ali centralne banke 286.029 120.115 - 406.144

Enote regionalne ali lokalne ravni dr�av 251 - - 251

Osebe javnega sektorja 9.901 - - 9.901

Institucije 24.303 17.599 3.734 45.636

Podjetja 844.298 31.079 104.447 979.824

Banèništvo na drobno 228.828 29 78 228.936

Zapadle postavke 87.514 1 652 88.168

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti 173.966 3.234 - 177.200

Ostale izpostavljenosti 60.307 - - 60.307

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

Skupaj izpostavljenost 1.655.589 143.978 99.438 1.899.005

Enote centralne ravni dr�ave ali centralne banke 278.377 101.602 - 379.979

Enote regionalne ali lokalne ravni dr�av 177 - - 177

Osebe javnega sektorja 5.469 - - 5.469

Institucije 32.723 22.924 1.122 56.770

Podjetja 802.683 16.551 75.107 894.341

Banèništvo na drobno 231.399 23 63 231.485

Zapadle postavke 129.088 1 23.147 152.236

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti 119.991 2.875 - 122.866

Ostale izpostavljenosti 55.682 - - 55.682

Na dan 31. 12. 2012

Na dan 31. 12. 2011
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Spodnja tabela zajema vrednost izpo-

stavljenosti, zmanjšano za oslabitve

oziroma rezervacije, brez upoštevanja

uèinkov kreditnih zavarovanj, glede na

vrsto komitentov, razèlenjeno po kate-

gorijah izpostavljenosti.

(v tisoè EUR)

Enote centralne ravni dr�ave ali centralne banke 379.979 - - 379.979

Enote regionalne ali lokalne ravni dr�av 177 - - 177

Osebe javnega sektorja 5.469 - - 5.469

Institucije 0 - 56.770 56.770

Podjetja 894.341 - - 894.341

Banèništvo na drobno 45.620 185.865 - 231.485

Zapadle postavke 152.236 - - 152.236

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti 122.862 - 4 122.866

Ostale izpostavljenosti 37.680 9.315 8.687 55.682

Pravne osebe Prebivalstvo Banke Skupaj

Skupaj izpostavljenost 1.638.365 195.180 65.461 1.899.005

(v tisoè EUR) Pravne osebe Prebivalstvo Banke Skupaj

Enote centralne ravni dr�ave ali centralne banke 406.144 - - 406.144

Enote regionalne ali lokalne ravni dr�av 251 - - 251

Osebe javnega sektorja 9.901 - - 9.901

Institucije 0 - 45.636 45.636

Podjetja 979.824 - - 979.824

Banèništvo na drobno 42.670 186.264 1 228.936

Zapadle postavke 88.168 - - 88.168

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti 177.196 - 4 177.200

Ostale izpostavljenosti 42.186 9.355 8.765 60.307

Skupaj izpostavljenost 1.746.340 195.620 54.406 1.996.366

Na dan 31. 12. 2012

Na dan 31. 12. 2011
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Spodnja tabela zajema vrednost iz-

postavljenosti, zmanjšano za oslabitve

oziroma rezervacije, brez upoštevanja

uèinkov kreditnih zavarovanj, po pre-

ostali zapadlosti, razèlenjeno po kate-

gorijah izpostavljenosti.

Na dan 31. 12. 2012

Na dan 31. 12. 2011

(v tisoè EUR)

Enote centralne ravni dr�ave ali centralne banke 102.031 277.948 379.979

Enote regionalne ali lokalne ravni dr�av 1 175 177

Osebe javnega sektorja 338 5.131 5.469

Institucije 53.240 3.530 56.770

Podjetja 400.016 494.326 894.341

Banèništvo na drobno 108.598 122.886 231.485

Zapadle postavke 123.649 28.587 152.236

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti 112.878 9.989 122.866

Ostale izpostavljenosti 48.736 6.946 55.682

Do enega leta Nad enim letom Skupaj

Skupaj izpostavljenost 949.488 949.517 1.899.005

(v tisoè EUR)

Enote centralne ravni dr�ave ali centralne banke 16.738 389.406 406.144

Enote regionalne ali lokalne ravni dr�av 2 249 251

Osebe javnega sektorja 531 9.370 9.901

Institucije 25.565 20.071 45.636

Podjetja 396.340 583.484 979.824

Banèništvo na drobno 104.917 124.019 228.936

Zapadle postavke 58.737 29.431 88.168

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti 108.771 68.429 177.200

Ostale izpostavljenosti 58.593 1.713 60.307

Do enega leta Nad enim letom Skupaj

Skupaj izpostavljenost 770.194 1.226.172 1.996.366
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Spodnja tabela povzema podatke gle-

de zapadlih izpostavljenosti, v okviru

tega znesek oslabljenih izpostavljenosti

Spodnja tabela povzema znesek neto

ukinjenih/oblikovanih popravkov vred-

nosti zaradi oslabitev in rezervacij za

in popravke vrednosti zaradi oslabitev

in rezervacij po posameznih vrstah ko-

mitentov. Zapadle izpostavljenosti so

zapadle izpostavljenosti po posamez-

nih vrstah komitentov.

upoštevane v višini zapadlega dela, od

prvega dne zamude dalje.

Na dan 31. 12. 2012

Na dan 31. 12. 2011

Okvirni Stanovanjski Potrošniški in Krediti velikim Krediti

Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam
in samostojnim podjetnikom

Skupaj
krediti

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

Zapadle izpostavljenosti 407 142 1.252 117.210 233.343 352.354

Oslabljene zapadle izpostavljenosti 407 142 1.252 117.210 233.343 352.354

Popravki vrednosti (288) (107) (1.125) (9.735) (121.117) (132.372)

Okvirni Stanovanjski Potrošniški in Krediti velikim Krediti

Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam
in samostojnim podjetnikom

Skupaj
krediti

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

Zapadle izpostavljenosti 355 144 1.738 138.976 88.539 229.753

Oslabljene zapadle izpostavljenosti 355 144 1.738 138.976 88.539 229.753

Popravki vrednosti (355) (107) (1.608) (43.375) (35.785) (81.229)

Okvirni Stanovanjski Potrošniški in Krediti velikim Krediti

Krediti prebivalstvu Krediti pravnim osebam
in samostojnim podjetnikom

Skupaj
krediti

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

Popravki vrednosti 1.1.2011 407 2 1.576 24.839 19.618 46.442

Neto (ukinjeni) / oblikovani
popravki vrednosti (52) 105 32 18.536 16.166 34.787

Popravki vrednosti 31.12.2011 355 107 1.608 43.375 35.784 81.229

Popravki vrednosti 1.1.2012 355 107 1.608 43.375 35.784 81.229

Neto (ukinjeni) / oblikovani
popravki vrednosti (67) - (483) (33.640) 85.333 51.143

Popravki vrednosti 31.12.2012 288 107 1.125 9.735 121.117 132.372
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Spodnja tabela zajema prikaz spre-

memb popravkov vrednosti in rezer-

vacij.Podatki so v tisoè EUR.

Oslabitve kreditov prebivalstvu

Stanje 1. januarja 2011 579 2.599 499 3.677

Oblikovanje oslabitev 455 542 614 1.611

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

Oblikovanje oslabitev 326 741 917 1.984

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

Okvirni Potrošniški in Stanovanjski Skupaj
krediti drugi krediti krediti

Stanje 31. decembra 2011 525 2.628 761 3.914

Stanje 31. decembra 2012 491 2.215 832 3.538

Oslabitve kreditov pravnim osebam in
samostojnim podjetnikom

(v tisoè EUR)

Stanje 1. januarja 2011 62.807 35.691 98.498

Oblikovanje oslabitev 26.752 15.394 42.146

Sprememba statusa dru�be (254) 254 -

Odprava oslabitve (26.440) (4.668) (31.118)

Oblikovanje oslabitev 13.091 59.367 72.458

Sprememba statusa dru�be (39.982) 39.982 -

Odprava oslabitve (10.106) (18.405) (28.511)

Krediti velikim družbam Krediti MSD Skupaj

Stanje 31. decembra 2011 62.865 46.671 109.536

Stanje 31. decembra 2012 25.868 127.615 153.483

Stanje 1. januarja 2011 262

Oslabitev 69

Odprava oslabitve (144)

Oslabitev 91

Odprava oslabitve (109)

Stanje 31. decembra 2011 187

Stanje 31. decembra 2012 169

Oslabitve drugih finanènih sredstev

Stanje 1. januarja 2011 808

Oblikovanje rezervacij 313

Ukinitev rezervacij (708)

Oblikovanje rezervacij 458

Ukinitev rezervacij (504)

Stanje 31. decembra 2011 413

Stanje 31. decembra 2012 367

Rezervacije za zunajbilanène obveznosti
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7. Dodatna razkritja banke, ki uporablja standardiziran pristop

Za doloèanje ute�i tveganja za izraèun

kapitalske zahteve za kreditno tveganje

v skladu z doloèbami Sklepa o izraèunu

kapitalske zahteve za kreditno tveganje

po standardiziranem pristopu za banke

in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06,

104/07, 85/10, 97/10, 62/11, 100/11,

Bonitetne ocene imenovanih zunanjih

bonitetnih institucij Fitch Ratings in

Moody's Investors Service se uporablja-

jo za vsako izmed naslednjih kategorij

izpostavljenosti:

izpostavljenosti do enot centralne

ravni dr�ave in do centralnih bank,

-

Banka pri doloèanju ute�i tveganja na

podlagi razpolo�ljivih bonitetnih ocen

dol�nika in njegovih finanènih instru-

mentov postopa skladno z doloèbami

Za vzporeditev ocen s stopnjami kredit-

ne kvalitete se uporablja vzporeditev,

objavljena na spletnih straneh Banke

Slovenije.

Pri izraèunu kapitalske zahteve za kre-

ditno tveganje po standardiziranem

pristopu na dan 31.12.2011 in na dan

31.12.2012 je banka uporabila boni-

tetne ocene Fitch Ratings in Moody's

Investors Service le pri izpostavljenosti

do institucij in do podjetij.

ute�i tveganja, kot so navedene v

omenjenem sklepu.

22/12, 100/12) je banka imenovala na-

slednje zunanje bonitetne institucije, ki

so s strani Banke Slovenije ocenjene kot

primerne:

Fitch Ratings,

Moody's Investors Service.

-

-

-

-

-

-

-

izpostavljenosti do enot regionalne ali

lokalne ravni dr�av,

izpostavljenosti do oseb javnega sek-

torja,

izpostavljenosti do multilateralnih

razvojnih bank,

izpostavljenost do institucij,

izpostavljenost do podjetij.

Sklepa o izraèunu kapitalske zahteve za

kreditno tveganje po standardiziranem

pristopu za banke in hranilnice. Za vse

razpolo�ljive bonitetne ocene uporablja
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Banka vzporeja ocene zunanjih boni-

tetnih institucij s stopnjami kreditne

kvalitete od 1 do 6. Konec leta 2012 je

upoštevala bonitetne ocene imenova-

nih zunanjih bonitetnih institucij pri

terjatvah v dveh kategorijah izpostav-

ljenosti (2011: dveh kategorijah izpo-

stavljenosti).

Skladno s 7. èlenom Sklepa o izraèunu

kapitalske zahteve za kreditno tveganje

po standardiziranem pristopu za banke

in hranilnice (v nadaljevanju: sklep) se iz-

postavljenostim do enot centralne ravni

dr�ave ali centralne banke, ki so denomi-

nirane in financirane v njeni domaèi valu-

ti, dodeli ute� tveganja 0 %, èeprav jim je

skladno s 6. èlenom sklepa glede na raz-

polo�ljivo dolgoroèno bonitetno oceno

imenovane ECAI, vzporejeno s stopnjami

kreditne kvalitete,dodeljena višja ute�.

Spodnja tabela povzema vrednost

izpostavljenosti, pri katerih so bile upo-

števane ocene imenovanih zunanjih

bonitetnih institucij, razèlenjenih po

stopnjah kreditne kvalitete (KK). Nobe-

na od vrednosti ni zavarovana z ustrez-

nim kreditnim zavarovanjem.

(v tisoè EUR)

Podjetja 3.032 - 5.824 - - -

Institucije 842 3.265 25.246 20.961 7 5.016

Neto vrednost izpostavljenosti

KK 1 KK 2 KK 3 KK 4 KK 5 KK 6

Skupaj izpostavljenost 3.873 3.265 31.069 20.961 7 5.016

(v tisoè EUR)

Podjetja - - 3.226 - -

Institucije 390 17.123 9.394 18.124 1

Neto vrednost izpostavljenosti

KK 1 KK 2 KK 3 KK 4 KK 5

Skupaj izpostavljenost 390 17.123 12.620 18.124 1

Na dan 31. 12. 2012

Na dan 31. 12. 2011

Banka je kapital zmanjšala za naslednje

odbitne postavke:

(v tisoè EUR)

Lastne delnice 26.441 26.314

Neopredmetena dolgoroèna sredstva 3.090 3.242

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

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

Udele�ba v pokojninski dru�bi 4.399 4.136

2012 2011

Odbitne postavke od kapitala 39.873 69.310
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(v tisoè EUR)

Kapitalska zahteva za pozicijsko tveganje dol�niških finanènih instrumentov

- splošno 122 268

- posebno 694 209

Kapitalska zahteva za pozicijsko tveganje lastniških finanènih instrumentov

-splošno 1.058 1.902

-posebno 1.058 1.902

-druga ne-delta tveganja za opcije 42 2

2012 2011

Skupaj kapitalska zahteva za pozicijsko tveganje 2.976 4.283

8. Razèlenitev kapitalske zahteve za tržna tveganja

Kapitalske zahteve za tr�na tveganja

izraèunava banka za vse pozicije, ki so

namenjene trgovanju. To so pozicije, ki

jih banka namerava v kratkem roku

prodati in/ali katerih namen je zaslu�ek

iz dejanskih ali prièakovanih kratkoroè-

nih sprememb med nakupno in prodaj-

no ceno ali iz drugih sprememb cene ali

obrestne mere. Uporabljene vrednosti

za vsako od pozicij iz trgovalne knjige

ustrezno odra�ajo trenutno tr�no

vrednost.

Kapitalska zahteva za tveganje prese-

ganja najveèjih dopustnih izpostavljeno-

sti na podlagi trgovanja (v letih 2011 in

2012 kapitalske zahteve ni bilo) je

de�elno specifièna kapitalska zahteva.

Izraèuna se na podlagi tistih izpostavlje-

nosti iz postavk trgovalne knjige do

posameznih oseb, za katere je treba

izraèunati najvišjo kapitalsko zahtevo za

posebno pozicijsko tveganje ter vsota

katerih je enaka znesku prese�nih izpo-

stavljenosti iz postavk trgovalne knjige.

Izraèuna se kot vsota kapitalskih zahtev

Kapitalsko zahtevo za pozicijsko tvega-

nje izraèunava banka za dol�niške in za

lastniške finanène instrumente. Izraèuna

se kot vsota kapitalske zahteve za po-

sebno in splošno pozicijsko tveganje.

Posebno pozicijsko tveganje je vsota

tehtanih dolgih in kratkih neto pozicij fi-

nanènih instrumentov. Ute�i so razliène

za dol�niške in lastniške finanène instru-

mente in so odvisne predvsem od bo-

nitetne ocene, zapadlosti in izdajatelja.

Splošno pozicijsko tveganje izraèunava

banka z uporabo pristopa, ki temelji na

zapadlosti.

izraèunava kapitalske zahteve za tve-

ganje poravnave.

Banka v svojem portfelju nima blaga, s

katerim trguje, zato ne izraèunava kapi-

talske zahteve za tveganje spremembe

cen blaga.

Banka nima trgovalnega portfelja s

korelacijo, to je pozicij v listinjenju in

kreditnih izvedenih finanènih instru-

mentov na podlagi n-tega neplaèila.

Kapitalska zahteva za tr�na tveganja je

enaka vsoti kapitalskih zahtev, ki se iz-

raèunajo za postavke trgovalne knjige:

za pozicijsko tveganje,

za tveganje preseganja najveèjih do-

pustnih izpostavljenosti na podlagi

trgovanja,

in kapitalskih zahtev, ki se izraèunajo za

postavke banène in trgovalne knjige:

za valutno tveganje,

za tveganje poravnave,

za tveganje spremembe cen blaga.

-

-

-

-

-

za posebno pozicijsko tveganje,pomno-

�enih z ustreznim faktorjem glede na to,

ali je prese�na izpostavljenost obstajala

manj ali veè kot 10 dni, in glede na višino

preseganja omejitve glede na kapital.

Ker skupna neto pozicija v tujih valutah

ne presega 2 % kapitala banke, banki ni

treba izraèunavati kapitalske zahteve

za valutno tveganje.

Banka nima neporavnanih transakcij

v trgovalni in banèni knjigi, zato ne

( 18. èlen Sklepa o razkritjih bank in hranilnic)

Spodnja tabela zajema kapitalsko za-

htevo za pozicijsko tveganje.
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9. Operativno tveganje

Banka glede na velikost, organiziranost

in širino poslovanja za izraèun kapi-

talske zahteve za operativno tveganje

uporablja enostavni pristop.

Kapitalska zahteva, izraèunana po eno-

stavnem pristopu, je enaka 15 % trilet-

nega povpreèja vsote èistih obrestnih in

neobrestnih prihodkov. Na dan 31. 12.

2012 je znašala 9.243 tisoè evrov (2011:

10.493 tisoè evrov).

( 20.a èlen Sklepa o razkritjih bank in hranilnic)

Banka ima vzpostavljen sistem za

spremljanje operativnega tveganja ozi-

roma škodnih dogodkov, ki so posledica

operativnega tveganja.

Upravljanje z operativnim tveganjem se

postopoma implementira na vseh ni-

vojih banène organizacije in poveèuje

zavedanje glavnih vidikov operativnega

tveganja kot posebne vrste tveganja, ki

ga je potrebno upravljati.

Namen banke pa ni samo zagotavljanje

minimalne kapitalske zahteve, kot jo

zahteva enostavni model, temveè tudi

bolj sistematièno upravljanje z opera-

tivnim tveganjem. To pomeni vzposta-

vitev okvira za upravljanje z operativnim

tveganjem, bele�enjem podatkov o

škodnih dogodkih in zagotovitev resur-

sov za izvajanje procesov identifikacije,

ocenjevanja, zmanjševanja in poroèanja

o operativnem tveganju.
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10. Naložbe v lastniške vrednostne papirje, ki niso vkljuèeni v trgovalno knjigo

Banka je bila konec leta 2012 udele�ena

v kapitalu trinajstih dru�b (2011: enaj-

stih dru�b), katerih nalo�be v lastniške

vrednostne papirje (delnice) ni vkljuèila

v trgovalno knjigo. Njihova knjigovodska

vrednost je 31. decembra 2012 znašala

40.512 tisoè evrov, kar je 2,3 % bilanène

vsote (2011: 57.513 tisoè evrov, 3,0 %

bilanène vsote). V letu 2012 je banka s

konverzijo terjatev v lastniške dele�e

pridobila delnice dru�b Merkur, d. d.,

Naklo in Intereuropa, d. d., Koper. V letu

2011 je pridobila delnice dru�b Therma-

na, d. d., Laško in Petrol, d. d., Ljubljana

ter odsvojila delnice Klirinško depotne

dru�be,d.d., Ljubljana; iz naslova opcij je

od dru�be BPT, d. o. o., Kranj pridobila

delnice Abanke Vipa, d. d., Ljubljana in

poveèala dele� v lastniškem kapitalu

AbankeVipa,d.d.,Ljubljana na 14,7 %).

Nalo�be v javne in nejavne dru�be je

banka razporedila med finanèna sred-

stva, razpolo�ljiva za prodajo, saj jih na-

merava posedovati nedoloèeno èasov-

no obdobje in jih lahko proda kadar koli.

Delnice dru�b NFD Holding, d. d., Ljub-

ljana, Probanka, d. d., Maribor (pred-

nostne), Pivovarna Laško, d. d., Laško,

Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana,

Abanka Vipa, d. d., Ljubljana, Istrabenz,

holdinška dru�ba, d. d., Koper, Petrol, d.

d., Ljubljana in Intereuropa, d. d., Koper

kotirajo na organiziranem trgu. Razen

(21.a, b, c, d èlen Sklepa o razkritjih bank in hranilnic)

Thermana, d. d., Laško in Merkur, d. d.,

Naklo) se najprej evidentirajo po svoji

nabavni vrednosti. Banka upošteva le

morebitne prihodke s prejetimi zneski iz

razdelitve èistega dobièka, ki nastane v

dru�bi, v katero vlaga, po datumu, ko je

bila finanèna nalo�ba opravljena.

Banka je v letu 2012 oslabila delnice

sedmih dru�b v skupni višini 37.865

tisoè evrov (2011: treh dru�b v skupni

višini 26.750 tisoè evrov). Veè informacij

o oslabitvah lastniških vrednostnih pa-

pirjev je razkrito v letnem poroèilu 2012,

v pojasnilu 20,o modelih vrednotenja pa

v pojasnilu 4.4.3.2.

Knjigovodska vrednost lastniških vred-

nostnih papirjev banène knjige je enaka

pošteni vrednosti teh nalo�b. Banka

lastniške vrednostne papirje (delnice), s

katerimi se trguje na borzi, vrednoti po

tr�ni ceni na datum bilance stanja, zato

je tudi tr�na vrednost enaka knjigovod-

ski. Izjema so delnice Abanke Vipa, d. d.,

Ljubljana z oznako ABKN in Pivovarne

Laško, d. d., Laško z oznako PILR, ki so

bile v letih 2012 in 2011 vrednotene po

modelu. Tr�na vrednost delnic ABKN je

konec leta 2012 znašala 4.255 tisoè

evrov (2011: 16.980 tisoè evrov), tr�na

vrednost delnic PILR pa 3.792 tisoè

evrov (2011:5.978 tisoè evrov).

delnic Abanke Vipa, d. d., Ljubljana in

delnic Pivovarne Laško, d. d., Laško, za

katere je banka v letih 2012 in 2011 za

merjenje poštene vrednosti uporabila

model, so vse vrednotene po tr�ni ceni

na Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana na

datum bilance stanja. Dobièki in izgube

iz naslova vrednotenja po pošteni vred-

nosti se prika�ejo v kapitalu in se pre-

nesejo v izkaz poslovnega izida, ko so

sredstva prodana ali oslabljena. Takrat

se kumulativni dobièki ali izgube, ki so

bili predhodno prikazani v kapitalu, pri-

poznajo v izkazu poslovnega izida. V

primeru nastanka oslabitve se negativ-

ni uèinki prenesejo iz kapitala v izkaz

poslovnega izida.

Nalo�ba v pridru�eno dru�bo Skupna,

d. d., Ljubljana je v raèunovodskih izka-

zih obraèunana po kapitalski metodi in

je bila ob pridobitvi pripoznana po na-

bavni vrednosti. V skladu s to metodo je

sorazmerni dele� banke v dobièkih ali

izgubah po pridobitvi nalo�be priznan v

izkazu poslovnega izida, dele� banke v

spremembah kapitala po pridobitvi na-

lo�be pa je prikazan v kapitalu banke.

Kumulativne spremembe po pridobitvi

nalo�be se odra�ajo v vrednosti na-

lo�be.

Finanène nalo�be v lastniške vrednost-

ne papirje v ostalih nejavnih dru�bah

(Banka Celje, d. d., Celje, Peko, d. d.,Tr�iè,
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Knjigovodska vrednost lastniških vred-

nostnih papirjev, ki niso vkljuèeni v trgo-

valno knjigo:

Knjigovodska vrednost lastniških dele-

�ev,ki niso vkljuèeni v trgovalno knjigo:

Banka v letu 2012 ni prodala nobene

delnice. V avgustu 2011 pa je prodala

celoten dele� Klirinško depotne dru�be,

d. d., Ljubljana in realizirala 13 tisoè ev-

rov kapitalskega dobièka.

Banka v dodatni kapital I vkljuèuje 80 %

zneska pozitivnih uèinkov iz naslova

prese�ka iz prevrednotenja v zvezi z

delnicami, razpolo�ljivimi za prodajo in

izkazanimi po pošteni vrednosti. V letu

2012 je v dodatni kapital I vkljuèila za 80

tisoè evrov uèinkov od delnic dru�b

Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana in

SWIFT Belgija (2011: za 556 tisoè evrov

od delnic dru�b Zavarovalnica Triglav, d.

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

Laško).

V letu 2012 ni bilo negativnih uèinkov iz

prese�ka iz prevrednotenja v zvezi z

delnicami, razpolo�ljivimi za prodajo in

izkazanimi po pošteni vrednosti, za

katerega bi morala banka zmanjšati

temeljni kapital (2011: zmanjšanje za

6.434 tisoè evrov).

Banka je imela konec leta 2012 tudi

nalo�be v kapital dru�b, ki banki omo-

goèajo opravljanje storitev (Bankart,

d. o. o., Ljubljana, Sisbon, d. o. o., Ljublja-

na, Swift Belgija), ki so bile pridobljene z

namenom realizacije kapitalskega do-

bièka (Iskratel, d. o. o., Kranj) ali pa pred-

stavljajo dolgoroène nalo�be v kapital

odvisnih dru�b (Gorenjski glas, d. o. o.,

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

(v tisoè EUR)

Papirji, s katerimi se trguje na borzi:

Petrol, d. d., Ljubljana (PETG) 19.928 13.075

Abanka Vipa, d. d., Ljubljana (ABKN) 5.943 29.184

Pivovarna Laško, d. d., Laško (PILR) 7.323 8.842

Intereuropa, d. d., Koper (IEKG) 1.688 -

Istrabenz, d. d., Koper (ITBG) 189 1.169

Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana (ZVTG) 98 59

NFD Holding, d. d., Ljubljana (NF2R) 34 138

Probanka, d. d., Maribor (PRBP) 0,02 0,05

Papirji, s katerimi se ne trguje na borzi *:

Skupna, d. d., Ljubljana (SPDR) 4.399 4.136

Thermana, d. d., Laško (ZDRL) 906 906

Ostali vrednostni papirji 4 4

2012 2011

25.203 52.467

5.309 5.046

Skupaj 40.512 57.513

(v tisoè EUR)

Iskratel, d. o. o., Kranj 8.983 8.888

Bankart, d. o. o., Ljubljana 150 150

Kreditni biro SISBON, d. o. o., Ljubljana 19 1

SWIFT, La Hulpe, Belgija 13 12

Gorenjski Glas, d. o. o., Kranj 476 476

Imobilia%GBK, d. o. o., Kranj 13 13

2012 2011

9.654 9.540

*Banka je bila konec leta 2012 udele�ena v petih

delniških dru�bah (2011: petih delniških dru�bah),

katerih vrednostni papirji ne kotirajo na borzi. V ta-

beli sta razkriti le dve dru�bi (2011:dve dru�bi), saj so

knjigovodske vrednosti vrednostnih papirjev ostalih

dru�b majhne in zato nebistvene za javno objavo.

Gorenjska banka, d.d., Kranj
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11. Obrestno tveganje iz postavk, ki niso vkljuèene v trgovalno knjigo

Obrestno tveganje v banki se ka�e kot

tveganje vpliva spremembe obrestnih

mer na neto obrestne prihodke banke

ter kot tveganje vpliva spremembe ob-

restnih mer na pošteno vrednost finanè-

nih instrumentov s fiksno obrestno me-

ro. Ob tem spremembe obrestnih mer

vplivajo tudi na ekonomsko vrednost

kapitala banke, ker se spreminja seda-

nja vrednost prihodnjih denarnih tokov

iz naslova banènih sredstev, obveznosti

do virov sredstev in zunajbilanènih pozi-

cij.Nekateri finanèni instrumenti, kot npr.

nalo�be v kapital, niso neposredno izpo-

stavljeni obrestnemu tveganju.

Obrestno tveganje izhaja iz obrestno

obèutljivih sredstev, ki imajo razliène

zapadlosti in drugaèno dinamiko spre-

minjanja variabilnih obrestnih mer kot

obveznosti do virov sredstev. Banka

spremlja in upravlja izpostavljenost ob-

restnim tveganjem na podlagi meto-

dologije obrestnih razmikov in testa

izjemnih situacij za razliène scenarije za

gibanje obrestnih mer. Teste izjemnih

situacij banka izvaja za vpliv obrestnih

mer za 1 odstotno toèko za vpliv obrest-

nih mer na neto obrestne prihodke in za

2 odstotni toèki za vpliv na ekonomsko

vrednost kapitala, kar je v skladu s pri-

poroèili odbora za nadzor bank pri Banki

za mednarodne poravnave (BIS).

Cilj upravljanja obrestnega tveganja je

minimiranje nihanja neto obrestnih mar�

zaradi volatilnosti obrestnih mer na trgu.

Izpostavljenost banke obrestnim tvega-

njem se spremlja in upravlja na podlagi

metodologije obrestnih razmikov. Poro-

èila vsebujejo analizo obrestne obèutlji-

vosti po posameznih èasovnih pasovih,

obrestnemu tveganju t. i. stress test, ki

pomeni vpliv vzporednega premika kri-

vulje donosnosti na neto obrestne pri-

hodke banke in ekonomsko vrednost

kapitala banke.

Upravljanje obrestnega tveganja temelji

na sistemu limitov izpostavljenosti ob-

restnemu tveganju. Banka ima postav-

ljen limit za uèinek stress testa, ki se

doloèi kot najveèji dovoljen znesek iz-

gube pri vzporednem premiku krivulje

donosnosti, in limite po èasovnih razre-

dih, ki so opredeljeni kot najveèja ab-

solutna vrednost zneska razlike med

aktivnimi in pasivnimi postavkami (bi-

lanènimi in zunajbilanènimi), ki se jim

obrestna mera spremeni v doloèenem

obdobju oziroma zapadejo v doloèe-

nem obdobju.

Dolgoroèni krediti, vezani na spremen-

ljivo obrestno mero, so pri fiziènih in tudi

pravnih osebah v èasovne pasove uvrš-

èeni na podlagi ponovnega doloèanja

obrestnih mer, saj so vezani na 3- ali 6-

meseèni Euribor, v veliko primerih pa je

odèitavanje celo vsakomeseèno.Ti kredi-

ti so tako z vidika izpostavljenosti spre-

membi obrestnih mer obravnavani, kot bi

bili kratkoroèni, zato je verjetnost, da bi

prišlo do predèasnega poplaèila še pred

ponovno spremembo obrestnih mer,

majhna. Hkrati pa bi bili ti krediti tudi ob

razvršèanju na osnovi prièakovanega

predèasnega poplaèila uvršèeni v enake

ali pa zelo podobne èasovne pasove.

Predpostavke o predèasnih odpla-

èilih kreditov in gibanju vpoglednih

vlog

vkljuèujejo obrestno obèutljive bilanène

in zunajbilanène postavke, ki se sprem-

ljajo po posameznih vrstah obrestnih

mer in po èasovnih pasovih glede na

njihovo zapadlost oziroma datum po-

novnega doloèanja obrestnih mer. Z

namenom spremljanja obèutljivosti na

spremembo obrestnih mer, banka upo-

rablja tehnike, s katerimi sledi tr�ni vred-

nosti in obrestnim prihodkom (z merje-

njem obèutljivosti obrestnih prihodkov).

Uprava banke doloèa limite sprejemljivih

obrestnih razmikov po posameznih èa-

sovnih pasovih,ki se redno spremljajo.

V banki je vzpostavljen sistem spremlja-

nja obrestnega tveganja za zagotavlja-

nje ustreznega nivoja neto obrestnih

prihodkov in ustreznega nivoja kapitala

banke v okolju spreminjajoèih se obrest-

nih mer. Politika banke je, da se redno

spremlja in nadzira izpostavljenost ban-

ke obrestnemu tveganju ter da se razvi-

jajo scenariji razvoja obrestnih mer in se

pripravijo ukrepi za primere gibanj ob-

restnih mer, ki bi resno negativno vplivali

na neto obrestne prihodke in kapital

banke.

Slu�ba upravljanja tveganj meseèno pri-

pravi analizo izpostavljenosti obrestne-

mu tveganju, ki jo posreduje upravi

banke in OZUB, ki jo tudi obravnava.

OZUB spremlja in analizira obrestno

tveganje najmanj na meseèni osnovi.

Hkrati pa obvešèa upravo banke in

predlaga ukrepe v primeru, ko izpostav-

ljenost obrestnemu tveganju prese�e

oziroma se pribli�a mejam.

Poleg izpostavljenosti po èasovnih ob-

dobjih je kljuèna mera izpostavljenosti

Gorenjska banka, d.d., Kranj
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Glede na omenjeno stabilnost in kon-

stanten trend narašèanja vpoglednih

vlog tako prebivalstva kot pravnih oseb

in upoštevaje dejstvo, da se obrestne

mere za vpogledne vloge ne spreminja-

jo v enakem obsegu oziroma razmerju

Izkorišèenost limitov na transakcijskih

raèunih je bila ocenjena kot stabilna,

hkrati pa z vidika obrestnega tveganja

izkorišèenost nima vpliva, saj gre za

Odstotki vkljuèevanja vpoglednih vlog

(VV) po èasovnih pasovih

kot se spreminjajo druge tr�ne ob-

restne mere, bi bilo upravièeno, da bi

banka vpogledne vloge pri obravnavi

obrestnega tveganja razvrstila v naj-

daljši èasovni pas. Glede na kon-

zervativni pristop banke in teoretièno

postavke, ki se jim obrestna mera spre-

meni v zelo kratkem èasu ali pa

zapadejo prej, kot bi se jim spremeni-

la obrestna mera. Tako so z vidika

mo�nost spremembe trenda gibanj

vpoglednih vlog banka k razvrstitvi

pristopa bolj konzervativno in razvršèa

vpogledne vloge v krajše èasovne

pasove.

obrestnega tveganja uvršèeni v po-

dobno kratke èasovne pasove ne glede

na to,ali in kdaj bi zapadli.

Èasovni pas Do 1 Od 1 do 3 Od 3 do 6 Od 6 do 12 Od 1 do 2 Od 2 do 3 Od 3 do 4 Od 4 do 5
meseca mesecev mesecev mesecev leti let let let

Odstotek VV 2 % 3 % 5 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20%

Ob predpostavki, da bi nalo�be in ob-

veznosti banke na dan 31. 12. 2012

ostale nespremenjene in v posesti ban-

ke do zapadlosti in da banka ne bi

aktivno posegala v strukturo nalo�b in

obveznosti z namenom spreminjati iz-

postavljenost obrestnemu tveganju, bi

padec tr�nih obrestnih mer za 1 od-

stotno toèko za vse èasovne pasove za

banko predstavljal zmanjšanje neto ob-

restnih prihodkov v enoletnem obdobju

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

jona evrov).

Banka ocenjuje tudi vpliv spremembe

obrestnih mer na ekonomsko vrednost

kapitala. Padec tr�nih obrestnih mer za

2 odstotni toèki za vse èasovne pasove

bi za banko predstavljal zmanjšanje

ekonomske vrednosti kapitala v višini

7,4 milijona evrov (2011: 0,2 milijona

evrov). Razlika ni v tolikšni meri posle-

dica poveèane izpostavljenosti do ob-

restnega tveganja, temveè predvsem

posledica spremembe metodologije

obravnave vpoglednih vlog. Tudi tu

velja, da gre za teoretièen padec, saj

padec obrestnih mer za 2 odstotni toèki

ni realen.

V primeru manjših oziroma veèjih spre-

memb, kot so upoštevane v zgornjih

scenarijih,bi bil vpliv na rezultat oziroma

kapital banke sorazmerno veèji oziroma

manjši.

Gorenjska banka, d.d., Kranj
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12. Likvidnostno tveganje

Sektor zakladništva vsakodnevno v

skladu z internimi predpisi spremlja fi-

nanène tokove, informira likvidnostno

komisijo, ki potrjuje predlagano projekci-

jo, pripravlja mo�ne scenarije v odvisno-

sti od verjetnosti predvidenih dogodkov.

Pri ocenjevanju potrebne likvidnosti

banka natanèno in redno spremlja:

èasovni razpored tekoèih in bli�ajoèih

se denarnih tokov na strani sredstev

in obveznosti do virov sredstev;

obseg pokritja potencialnih denarnih

odtokov z denarnimi pritoki v dolo-

èenem obdobju z dospelimi oziroma

hitro unovèljivimi sredstvi;

obseg potencialnih denarnih odtokov,

ki jih je mogoèe pokriti z izposojo na

medbanènem trgu

-

-

-

Likvidnostno tveganje pomeni nevar-

nost, da banka v doloèenem èasu ne bo

sposobna poravnati dospelih obvez-

nosti, ker ne bo imela na razpolago

primernih likvidnih sredstev.

rokovnik aktivnosti za pripravo planskih

dokumentov v katerem so tudi temelj-

ne usmeritve finanènega naèrta in ciljni

kazalniki poslovanja za prihodnje leto.

Na podlagi potrjenih planskih do-

kumentov nato banka izvaja razliène

operativne akcije.

Za obvladovanje in spremljanje likvid-

nosti banka izvaja naslednje operativne

akcije:

Letni naèrt poslovanja banke;

Meseèni naèrt likvidnosti;

Dnevno naèrtovanje likvidnosti (Ob-

vezna rezerva);

Dnevna likvidnostna komisija;

Kreditni odbor banke;

Odbor za upravljanje z bilanco Go-

renjske banke,d.d.,Kranj (OZUB).

-

-

-

-

-

-

Banka ima ustrezno naèrtovan letni naèrt

banke ter vsako meseèno naèrtovanje

prilivov in odlivov banke na poravnalnem

raèunu banke. Poleg letnega in meseè-

nega naèrtovanja banka še optimalno

vodi izpolnjevanje obvezne rezerve, ki je

predpisano s strani ECB za zmanjševanje

likvidnostnega tveganja ter vzdr�evanja

obveznih rezerv ter doseganje primarnih

rezerv.

-

-

dostop do drugih virov sredstev in na

podlagi sekundarne rezerve likvid-

nosti

obseg in vzdr�evanje zahtevane lik-

vidnosti, kot jo doloèa regulativa.

Za obvladovanje likvidnostnega tvega-

nja sektor raèunovodstva in podpore

poslovanju dnevno izraèunava razmerje

med terjatvami in obveznostmi za oba

razreda (I.razred do 30 dni, II. razred od

0-180 dni) nalo�b, sektor zakladništva

dnevno poroèa vodstvu banke in Banki

Slovenije o dose�enih koliènikih likvid-

nosti.

Za pripravo planskih dokumentov sek-

tor raèunovodstva in podpore poslo-

vanju pripravi temeljne usmeritve in

Gorenjska banka ima doloèene razliène

naèine za zmanjševanje likvidnostnega

tveganja, ki med drugim obsegajo si-

stem limitov za omejevanje izpostavlje-

nosti likvidnostnemu tveganju, likvid-

nostne rezerve v primeru morebitnih

likvidnostnih kriz, limite za koncentraci-

jo vlog ter ustrezno razpršeno strukturo

virov likvidnosti ter dostop do teh virov.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

V skladu s Sklepom (Banke Slovenije) o razkritjih s strani bank in hranilnic

Razkritja dodatnih informacij za leto 2012



Za ocenjevanje likvidnostnih potreb

banka upošteva razliène scenarije, pri

njihovem oblikovanju pa izhaja iz dose-

danjih izkušenj, poznavanja tr�nih raz-

mer in trenutne likvidnostne pozicije.

Gorenjska banka ima opredeljene us-

trezne ukrepe za prepreèitev in odpra-

vo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje,

ki med drugim vkljuèujejo tudi:

izvajanje razliènih scenarijev ter

sprejeti krizni naèrt za primere more-

bitnih polo�ajev likvidnostnih kriz.

Krizni naèrt je zbir postopkov za pre-

preèitev oziroma odpravo vzrokov likvid-

nostnih kriz, postopkov za premostitev

in omejevanje posledic obèasnih in dol-

gotrajnejših kriz ter ukrepov za izbolj-

šanje likvidnostnega polo�aja banke.

Kljuèni element kriznega naèrta je si-

stem spremljanja indikatorjev in oziro-

ma kazalcev likvidnosti, ki preventivno

-

-

delujejo na nastanek likvidnostne krizne

situacije. Zgodnje ugotavljanje kriznih

razmer se izvršuje ob redni dnevni

spremljavi likvidnostne pozicije banke z

napovedjo koliènikov likvidnosti. V

nadaljevanju je opredeljen popis razmer,

ko se uporabi ravnanje za primere po-

lo�aja likvidnostnih kriz in z doloèitvijo

oseb, ki so odgovorne za prepoznavanje

kriznih razmer ter imena oseb, ki se o

tem obvestijo.

Za uèinkovito upravljanje in nadzor lik-

vidnostnega tveganja ima banka raz-

vite ustrezne kontrolne postopke in

informacijski sistem, ki banki omogoèa

dnevno izpolnjevanje vseh obveznosti

in izpolnjevanje predpisov, ki urejajo

podroèje likvidnosti. Za ugotavljanje

likvidnostnih kriz in za vnaprejšnje

izogibanje likvidnostnim krizam se v

banki uporabljajo naslednji kazalci lik-

vidnosti:

-

-

-

-

-

-

Koliènik likvidnosti banke (iz Sklepa o

minimalnih zahtevah za zagotavljanje

ustrezne likvidnostne pozicije bank in

hranilnic);

Koliènik likvidnosti banke v prihod-

nosti;

Obvezna rezerva;

Odprta devizna pozicija;

Kratkoroèna zadol�itev na medbanè-

nem denarnem trgu,pri ECB ter MF;

Dolgoroèna zadol�itev pri tujih ban-

kah in SID banki.

V primeru, da pristojnosti in odgovorno-

sti likvidnostne komisije in kreditnega

odbora v posameznem primeru likvid-

nostne krize niso zadostne, uprava

Gorenjske banke, d. d., Kranj na predlog

vodje SRPP in vodje sektorja zaklad-

ništva, sprejme dodatne pristojnosti in

odgovornosti za ravnanje v primeru

likvidnostnih kriz.

Gorenjska banka, d.d., Kranj
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13. Sistem prejemkov

Banka ima sprejeto Politiko prejemkov

in nagrajevanja delavcev, ki upošteva

poslovno strategijo dela banke, cilje,

organizacijsko shemo, dolgoroène inte-

rese banke in ukrepe za prepreèevanje

nasprotja interesov. Politiko je na pred-

log Komisije za prejemke in kadrovske

ter organizacijske zadeve sprejel Nad-

zorni svet Gorenjske banke, d. d., Kranj.

Zadnje spremembe so bile sprejete na

Seji Nadzornega sveta dne 14. 3. 2013.

Cilj Politike prejemkov je, da na pre-

gleden naèin opredeli vrste prejemkov,

kriterije in pravila, na osnovi katerih se

izvajajo plaèila posameznikom.

Komisijo za prejemke in kadrovske ter

organizacijske zadeve, ki jo je imenoval

Nadzorni svet dne 12.6.2012, sestav-

ljajo naslednji èlani: predsednik Miha

Resman in èlana Matej Podlipnik ter

Stojan �ibert.

Politika je oblikovana na podlagi Sklepa

o skrbnosti èlanov uprave in nadzornih

svetov bank in hranilnic ter Sklepa o

upravljanju s tveganji in izvajanju proce-

sa ocenjevanja ustreznega notranjega

kapitala za banke in hranilnice. Pri pri-

pravi Politike prejemkov in nagrajevanja

v Gorenjski banki d.d., Kranj ni sodeloval

nobeden od zunanjih èlanov.

Komisija ima naslednja pooblastila in naloge:

- priprava predlogov za nadzorni svet o kandidatih za nadzorni svet banke,

- izpeljava postopkov in priprava predlogov za nadzorni svet banke za imenovanje

predsednika in èlanov uprave,

- priprava in doloèitev predlogov kriterijev in vsebine pogodb o zaposlitvi ter skle-

panje pogodb, odloèanje o letnih nagradah, stimulaciji, udele�bi na poslovnem

izidu in drugih pogojih dela za predsednika in èlane uprave,

- opravljanje drugih zadev s kadrovskega in organizacijskega podroèja po poobla-

stilu nadzornega sveta,èe o njih odloèa ali jih obravnava nadzorni svet,

- priprava predloga sprememb Sklepa o delu uprave,ki ga prejme nadzorni svet,

- priprava predlogov splošnih naèel politik prejemkov, vkljuèno z oblikovanjem sta-

lišè glede posameznih vidikov politik prejemkov,

- ocenjevanje ustreznosti vzpostavljenih metodologij, na podlagi katerih sistem

prejemkov spodbuja ustrezno upravljanje s tveganji, kapitalom in likvidnostjo,

- priprava priporoèil nadzornemu svetu glede izvajanja politik prejemkov,

- priprava predlogov odloèitev glede prejemkov zaposlenih vkljuèno s tistimi, ki

vplivajo na tveganja in upravljanje s tveganji banke,

- pregled ustreznosti zunanjega svetovalca, katerega storitve je nadzorni svet

uporabil pri doloèanju politik prejemkov banke,

- pregledovanje ustreznosti splošnih naèel politik prejemkov in njihovega izvajanja,

- preverjanje skladnosti politik prejemkov s poslovno politiko banke v dolgoroènem

èasovnem obdobju,

- izvajanje neposrednega nadzora nad prejemki tistih zaposlenih s posebno naravo

dela, ki delujejo v okviru funkcij sistema notranjih kontrol in drugih kontrolnih

funkcij (slu�ba notranjega revidiranja,slu�ba upravljanja s tveganji).
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S Politiko prejemkov je zagotovljeno, da

so razmerja med fiksnim in variabilnim

delom prejemkov uravnote�ena tako,

da višina celotnih prejemkov zaposlene-

ga ni pomembno odvisna od variabil-

nega dela prejemka, hkrati pa še vedno

predstavlja uèinkovit naèin vzpod-

bujanja zaposlenega za doseganje

ali preseganje naèrtovanih rezultatov

dela. Fiksni del prejemka predstavlja

dovolj visok dele� v celotnih prejemkih

V okviru Politike prejemkov in nagraje-

vanja delavcev so doloèeni zaposleni

delavci s posebno naravo dela, ki lahko v

okviru svojih delovnih nalog in aktivnosti

pomembno vplivajo na profil tveganosti

banke. Kot zaposleni delavci s posebno

naravo dela so opredeljeni èlani uprave,

višje vodstvo in svetovalec za skladnost

poslovanja.

Glede na naèelo sorazmernosti na ravni

banke in na ravni zaposlenega s poseb-

no naravo dela banki ni potrebno izvajati

naèel politike prejemkov v zvezi s èasov-

nim zamikom izplaèila variabilnega dela.

Banka v primeru nezadostne poslovne

zaposlenega tako,da lahko banka izvaja

prilagodljivo politiko variabilnega pre-

jemka, vkljuèno z mo�nostjo njegovega

neizplaèila. Višina variabilnega dela pre-

jemka je odvisna od izpolnitve zastavlje-

nih poslovnih ciljev iz poslovnega naèrta

in sicer predvsem od: zagotavljanja

ustrezne likvidnosti banke, doseganja

naèrtovanega dobièka,ohranjanje vred-

nosti kapitala, dele�a dobièka v primer-

javi z ostalimi bankami, dele�a donosa

uspešnosti ali negativnega poslovnega

rezultata zmanjša variabilne prejemke,

o èemer na predlog Komisije za prejem-

ke in kadrovske ter organizacijske zade-

ve odloèi nadzorni svet.

Vokviru Politike je zasledovana tudi mo�-

nost odlo�itve dela variabilnih prejemkov

za posamezno poslovno leto. V tem pri-

meru se variabilni del prejemkov najmanj

v višini 40 % izplaèa v obdobju odlo�itve,

ki nastopi po zakljuèku obraèunskega

obdobja in traja najmanj 3 le-ta.Variabilni

del prejemka se v obdobju odlo�itve

plaèuje v sorazmernih dele�ih, glede na

èas trajanja obdobja odlo�itve,vendar ne

na kapital na depozite roènosti nad 5 let,

izpostavljenosti tveganjem banke.

Podlage za nagrajevanje delavcev, za-

poslenih po kolektivni pogodbi je Kolek-

tivna pogodba dejavnosti banèništva v

Slovenije in interni splošni akt banke, ki

vkljuèuje kljuèna merila ocenjevanja us-

pešnosti zaposlenih in sicer: kvaliteto in

kolièino opravljenega dela, gospodar-

nost ter odnos do sodelavcev.

pogosteje kot enkrat letno ali v enkrat-

nem znesku ob koncu obdobja odlo�itve.

Variabilni del letnega prejemka zapo-

slenih s posebno naravo dela je odvisen

od uspešnosti pri delu in od višine pre-

vzetega tveganja v banki.

Obseg prevzetega tveganja v banki se

meri z izkorišèenostjo notranjega kapi-

tala v okviru procesa ocenjevanja us-

treznega notranjega kapitala. Pri tem je

osnova za nagrajevanje razmerje med

interno oceno kapitalskih potreb in inter-

no oceno kapitala.Variabilni del nagrade

se doloèa v skladu z naslednjo tabelo:

<85% 100%

<90% 90%

<95% 75%

<100% 50%

>=100% 0%

Razmerje med interno oceno kapitalskih potreb Delež izplaèanega
variabilnega dela nagradein interno oceno kapitala
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Merila uspešnosti, na podlagi katerih je

zaposleni upravièen do delnic, opcij ali

drugih oblik variabilnega dela prejemka,

so doloèena v pogodbi o zaposlitvi in do-

datkih.Merila uspešnosti so naslednja:

- izpolnitev zastavljenih nalog, uresni-

èevanje poslovnih naèrtov, doseganje

ciljev poslovne politike,

- vzdr�evanje primerne likvidnosti,

- ohranjanje vrednosti kapitala,

Banka z dol�niškimi ali kapitalskimi in-

strumenti ne trguje na javnem trgu,

zato ne uporablja MSRP 8 – Poslovni

Spodnja tabela zajema zneske iz-

plaèanih prejemkov, razèlenjene po

Vsi variabilni prejemki in izplaèila iz

naslova odpravnin zaposlenih s poseb-

no naravo dela so pogodbeno vnaprej

dogovorjeni. V letu 2011 in 2012 ni bilo

odlo�enih variabilnih delov prejemkov

niti izplaèil odpravnin.

Banka nagrajuje èlane uprave tudi v ob-

liki podeljenih delniških opcij. Izvršilne

- poslovanje z dobièkom,

- doseganje dele�a dobièka,poveèane-

ga za rezervacije, odpise, izkljuèene

prihodke, vkalkulirane bodoèe stroš-

ke, popravke terjatev glede na kapital,

ki je relativno višji od obrestne mere, ki

jo daje banka za depozite nad pet let

ali relativno višji kot dosegajo v po-

preèju podobne in primerljive banke v

Sloveniji.

segmenti za razkrivanje informacije po

poslovnih segmentih. Posledièno tudi

informacij o skupnem znesku izplaèanih

kategorijah zaposlenih s posebno na-

ravo dela.Podatki so v tisoè EUR.

cene opcij so enake transakcijski ceni

delnic oziroma knjigovodski vrednosti

delnic, èe transakcijska cena ni znana.

Naèrt za posameznega upravièenca

preneha veljati s prenehanjem statusa

po pogodbi o zaposlitvi. Opcije so izvrš-

ljive po pol leta od datuma podelitve, èe

banka dosega cilje donosnosti. Opcije

so izvršljive v obdobju petih let po

Upravièenost do nakupa delnic za vsa-

ko poslovno leto potrdi Nadzorni svet

na podlagi predlaga Komisije za pre-

jemke in kadrovske ter organizacijske

zadeve pod pogoji iz Opcijskega naèrta.

prejemkov, razèlenjenih po poslovnih

podroèjih ne razkriva.

datumu podelitve. Banka nima nobene

pravne ali drugaène obveze do imet-

nikov opcij za odkup delnic ali porav-

navo opcij v gotovini. V letu 2012 ni bilo

podeljenih delniških opcij, v letu 2011

pa so bile podeljene tri delniške opcije

(skupaj 1.100 delnic, po ceni 1.200 ev-

rov).Opcije, izvršljive v letu 2011 in 2012,

niso bile uveljavljene.

Èlani uprave (3 prejemniki) 703 51 12 20 786

Delavci banke, zaposleni po individualni pogodbi (15 prejemnikov) 1.339 24 36 - 1.399

Fiksni Variabilni Zavarovalne Druga Skupaj
prejemki prejemki premije plaèila

Skupaj 2.042 75 48 20 2.185
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14. Pomemben poslovni stik
( 23.c èlen Sklepa o razkritjih bank in hranilnic)

Gorenjska banka, d.d., Kranj

V skladu s Sklepom (Banke Slovenije) o razkritjih s strani bank in hranilnic

Razkritja dodatnih informacij za leto 2012

V nadaljevanju so razkrite informacije o

pomembnih poslovnih stikih, ki ob-

stajajo med èlanom uprave oziroma

nadzornega sveta ali njegovim o�jim

dru�inskim èlanom in banko v letu 2012.

Poslovni stiki so lahko neposredni ali

posredni. Posredni poslovni stik obsta-

ja, èe je èlan uprave oziroma nadzorne-

ga sveta ali o�ji dru�inski èlan poslovni

partner, imetnik kvalificiranega dele�a,

direktor ali vodilni delavec dru�be oziro-

ma organizacije, ki ima z banko pomem-

ben poslovni stik.

Banka ugotavlja pomembne neposred-

ne in posredne poslovne stike s èlani

uprave ali njihovimi o�jimi dru�inskimi

èlani, s èlani nadzornega sveta ali njiho-

vimi o�jimi dru�inskimi èlani, z dru�bami

oziroma organizacijami, v katerih so

èlani uprave oziroma èlani nadzornega

sveta ali o�ji dru�inski èlani poslovni

partnerji, imetniki kvalificiranega dele-

�a,direktorji ali vodilni delavci.

Banka obravnava neposreden in posre-

den pomemben poslovni stik v okviru

zahtev veljavnih predpisov in vzpostav-

ljene politike o upravljanju z nasprotji

interesov. V letu 2012 ni bilo ugotovlje-

nih pomembnih neposrednih poslovnih

stikov, zato v nadaljevanju banka razkri-

va informacije le o posrednih pomem-

bnih poslovnih stikih.

Banka v letu 2012 z dru�bami oz. or-

ganizacijami, v kateri je èlan uprave

oziroma nadzornega sveta ali o�ji dru-

�inski èlan poslovni partner, imetnik

kvalificiranega dele�a, direktor ali vodil-

ni delavec, ni imela sklenjenih pogodb o

dobavi blaga ali izvedbi storitev (toè-

ka a).

Poslovni stiki, ki jih ima banka z dru�-

bami oz. organizacijami, v kateri je èlan

uprave oziroma nadzornega sveta ali

o�ji dru�inski èlan poslovni partner,

imetnik kvalificiranega dele�a, direktor

ali vodilni delavec, in se nanašajo na

uporabo banènih ali drugih storitev, so

obravnavni skladno s sprejeto poslovno

politiko oziroma obièajno prakso banke

(toèka b).

Banka v skladu s svojo poslovno politiko

namenja doloèena sredstva za

sponzoriranje in donacije. V letu 2012

sta nad 1.000 evri prispevkov prejela

dva kluba, v katerih so èlan uprave, èlan

nadzornega sveta in o�ji dru�inski èlani

tudi èlani kluba (toèka c).

Pomemben posredni poslovni stik je

vsako pogodbeno ali drugo poslovno

razmerje, ki izpolnjuje katero od na-

slednjih meril:

a. med dru�bo oz. organizacijo, v ka-

teri je èlan uprave oziroma nad-

zornega sveta ali o�ji dru�inski èlan

poslovni partner, imetnik kvalifici-

ranega dele�a, direktor ali vodilni

delavec, in banko je sklenjena po-

godba o dobavi blaga ali izvedbi

storitev, vkljuèno s finanènimi in

svetovalnimi storitvami,

b. dru�ba oz. organizacija, v kateri je

èlan uprave oziroma nadzornega

sveta ali o�ji dru�inski èlan poslovni

partner, imetnik kvalificiranega de-

le�a, direktor ali vodilni delavec, je

kot stranka banke pri uporabi ban-

ènih ali drugih storitev dele�na

obravnave, ki ni skladna s sprejeto

poslovno politiko oziroma obièajno

prakso banke (npr. ugodnejša ob-

restna mera pri depozitih ali kredi-

tih, ne-zaraèunavanje stroškov brez

utemeljene podlage,…),

c. organizacija, v kateri je èlan uprave

oziroma nadzornega sveta ali o�ji

dru�inski èlan, èlan organizacije,

prejema od banke prispevke v ob-

liki donatorskih, sponzorskih ali dru-

gih podpornih sredstev, pri èemer ti

prispevki skupaj presegajo znesek

1.000 evrov na letni ravni.
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Osebe iz toèke c

Položaj v organizaciji

Ime organizacije

Vrsta sredstev

Višina sredstev

Tilen Zugwitz - èlan uprave

Mojca Globoènik – èlanica nadzornega sveta

Ciril Globoènik – o�ji dru�inski èlan èlanice nadzornega sveta

Matej Globoènik – o�ji dru�inski èlan èlanice nadzornega sveta

Èlani

Plavalni klub Radovljica

Sponzorska sredstva

36.000 evrov

Oseba iz toèke c

Položaj v organizaciji

Ime organizacije

Vrsta sredstev

Višina sredstev

Stojan �ibert - èlan nadzornega sveta

Èlan

Golf & Country klub, Kranj

Donatorska sredstva

1.500 evrov

Odvisni dru�bi banke (Gorenjski glas,

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

v letu 2012 nista imeli pomembnih po-

slovnih stikov.



15. Kreditna zavarovanja

Krovna dokumenta, ki v banki urejata

zavarovanja, sta Pravilnik o oblikah zava-

rovanja posojil in Pravilnik o vrednotenju

zavarovanj, v katerih so predstavljene

vse oblike zavarovanja posojil in te-

meljne usmeritve, ki jih je treba upošte-

vati pri sklepanju zavarovanj.

Banka ima vzpostavljeno analitièno

spremljavo vseh prejetih zavarovanj.

Skladno z zakonskimi zahtevami

spremlja in poroèa zavarovanja po po-

šteni vrednosti.

Poštena vrednost zavarovanja je enaka:

– tr�ni oziroma ocenjeni vrednosti (po

modelu) finanènih sredstev, prejetih v

zavarovanje,

Pomembnejše vrste primernih dajalcev

osebnih jamstev:

jamstva enot centralne ravni dr�ave,

jamstva institucij.

Institucije, ki jih banka kot dajalce oseb-

nih jamstev upošteva pri pripoznavanju

osebnih kreditnih zavarovanj v izraèunu

kapitalske zahteve za kreditna tveganja,

nimajo bonitetne ocene primerne ECAI,

-

-

Glavne vrste zavarovanj s premo�e-

njem,ki jih banka sprejema,so:

zastava stanovanjskih in poslovnih

nepremiènin,

-

– višini zavarovane terjatve pri pristopu

k dolgu,prejetem v zavarovanje,

– 100 % vrednosti jamstva zavarovalnic,

banènih garancij, dr�avnih in obèin-

skih poroštev,

– vrednosti stanovanjskih nepremiènin

in vrednosti poslovnih nepremiènin so

enake tr�nim vrednostim primerljivih

prodaj.

Za vse vrste zavarovanj je v banki vzpo-

stavljena spremljava vrednosti zavaro-

vanj. Praviloma je vrednost sklenjenega

zavarovanja višja od zavarovane izpo-

stavljenosti, s èimer banka prepreèuje

morebitne negativne posledice v pri-

meru veèjega nihanja tr�nih cen zastav-

ljenega premo�enja. Banka dodatno

a se izpostavljenostim zaradi dr�ave, v

kateri so te institucije, dodeli ute� 50 %

(skladno s Sklepom o izraèunu kapi-

talske zahteve za kreditno tveganje po

standardiziranem pristopu za banke in

hranilnice).

Enote centralne ravni dr�ave, ki jih banka

kot dajalce osebnih jamstev upošte-

va pri pripoznavanju osebnih kreditnih

-

-

-

-

zastava poslovnih sredstev, kot so

oprema,zaloge in terjatve,

zastava vrednostnih papirjev,

zavarovanje pri zavarovalnici,

zastava banène vloge.

zahteva od posojilojemalcev dodatna

zavarovanja v primeru poslabšanja nji-

hovega finanènega polo�aja.

Vrsta zavarovanja je odvisna od vrste

posla ter od dejavnosti in bonitete po-

sojilojemalca. 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 unovèevanja zava-

rovanj in izterjave v primeru neplaèila

banka takoj pristopi k izterjavi in unov-

èitvi zavarovanj.

zavarovanj v izraèunu kapitalske zahte-

ve za kreditna tveganja, so enote dr�ave

èlanice EU, denominirane in financirane v

njeni domaèi valuti, zato se izpostavljeno-

stim dodeli ute� tveganja 0 % (skladno s

Sklepom o izraèunu kapitalske zahteve

za kreditno tveganje po standardizira-

nem pristopu za banke in hranilnice).

Banka nima poslov s kreditnimi izvede-

nimi finanènimi instrumenti.

Banka te�i k temu, da so nalo�be v kar

najveèji meri zavarovane z ustreznimi

zavarovanji. Zastava z nepremièninami

je najpogostejša oblika zavarovanja na-

lo�b pravnih in fiziènih oseb.
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Banka se pri zavarovanju z vrednost-

nimi papirji sooèa s tr�nim tveganjem,

natanèneje s tveganjem spremembe

cene vrednostnih papirjev na kapital-

skih trgih. Pri zavarovanju s poroštvi in

Banka kot ustrezna zavarovanja pri

izraèunu kapitalske zahteve za kreditno

tveganje uporablja naslednja stvarna

zavarovanja s finanènim premo�enjem:

banène vloge pri banki ali denarju

podobni instrumenti, ki jih ima banka

(upošteva vloge, katerih dospelost je

enaka ali daljša od dospelosti kredit-

ne izpostavljenosti);

dol�niški vrednostni papirji, ki so jih

izdale enote centralne ravni dr�av ali

centralnih bank (ki imajo bonitetno

oceno primerne ECAI, ki ustreza naj-

manj stopnji kreditne kvalitete 4);

-

-

Banka v izraèunu kapitalske zahteve za

kreditna tveganja upošteva osebna

jamstva pri izpostavljenostih do pod-

jetij. Po stanju na dan 31. 12. 2012 je bilo

garancijami se pojavlja kreditno tvega-

nje dajalca tega zavarovanja, zato ban-

ka višino prejetega poroštva všteva v

zgornjo mejo zadol�evanja poroka ozi-

roma garanta.

-

-

-

-

-

dol�niški vrednostni papirji, ki so jih

izdale institucije (ki imajo bonitetno

oceno primerne ECAI, ki ustreza naj-

manj stopnji kreditne kvalitete 3);

dol�niški vrednostni papirji, ki so jih

izdali drugi subjekti (ki imajo boni-

tetno oceno primerne ECAI, ki ustreza

najmanj stopnji kreditne kvalitete 3);

dol�niški vrednostni papirji s kratko-

roèno bonitetno oceno primerne

ECAI (ki ustrezna najmanj stopnji kre-

ditne kvalitete 3);

lastniški vrednostni papirji ali zamenlji-

ve obveznice vkljuèene v glavni indeks;

zlato.

101.525 tisoè evrov (2011: 107.120 ti-

soè evrov) izpostavljenosti do podjetij

(v letu 2010 tudi do institucij) zavaro-

vanih z osebnimi jamstvi.

Pri odobravanju nalo�b je prvotnega

pomena tveganje nasprotne stranke v

poslu, zavarovanje je le sekundarni vir

poplaèila obveznosti, zato banka ne

omejuje obsega zavarovanj, ki vkljuèu-

jejo tr�no oziroma kreditno tveganje.

Banka v praksi ne uporablja zavarova-

nja z zlatom. Zaradi omejitev po Sklepu

o kreditnih zavarovanjih, v izraèunu ka-

pitalske zahteve za kreditno tveganje

ne upošteva zavarovanj z enotami

investicijskih skladov. Zaradi nemateri-

alnosti banka v izraèunu kapitalske za-

hteve za kreditno tveganje v letih 2011

in 2012 ni upoštevala banènih vlog.

Banka v letih 2011 in 2012 ni imela dol�-

niških in lastniških vrednostnih papirjev

prejetih v zavarovanje, ki bi ustrezala

kriterijem za pripoznavanje primernega

zavarovanja s finanènim premo�enjem

po Sklepu o kreditnih zavarovanjih.

Banka ni imela izpostavljenosti, zavaro-

vanih s kreditnimi izvedenimi finanènimi

instrumenti.
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