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Uvod 

V skladu s 13. členom Uredbe št. 575/2013 Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: Uredba o kapitalskih 
zahtevah/CRR) objavljamo razkritja dodatnih informacij Skupine Agri Europe Cyprus Limited (v nadaljevanju: 
Skupina). 

Skupino sestavljajo naslednji člani: 

 AGRI EUROPE CYPRUS LIMITED, Ciper (AEC) kot matična družba, 

 NORD AGRI N.V., Nizozemska kot podrejena družba, 

 M&V INVESTMENTS, a. d., Beograd, Srbija kot podrejena družba, 

 AIK BANKA, a. d., Beograd, Srbija kot podrejena družba, ki je kreditna institucija, 

 GORENJSKA BANKA, d. d., Kranj, Slovenija kot podrejena družba, ki je kreditna institucija, 

 GB Leasing, d. o. o., Ljubljana, Slovenija kot podrejena družba. 

Razkritja Skupine so skladna z zahtevami osmega dela CRR in členi 431 do 455 CRR ter zahtevami ustreznih 
tehničnih standardov in smernic glede razkritij v osmem delu CRR. Na ravni Skupine je bila sprejeta Politika o 
razkritjih z namenom zagotavljanja skladnosti z zahtevami osmega dela CRR. 

Poročilo se objavlja letno. Skladno s členom 434(1) CRR Skupina Razkritja objavi enkrat letno na spletnih 
straneh https://www.gbkr.si/ in https://www.agrieurope.com.cy/. 

Poročilo ne vsebuje razkritij, ki za Skupino niso relevantna. Skupina ne posluje s kreditnimi izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ne uporablja bilančnega pobota, pristopa IRB za izračun kapitalskih zahtev za kreditno 
tveganje, ne uporablja notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev za tržna tveganja, ne izračunava 
kapitalskih zahtev za operativno tveganje po naprednem pristopu in ne opravlja poslov listinjenja. 

Skupina ni sistemsko pomembna globalna institucija, zato razkritja kazalnikov splošnega sistemskega pomena 
zanjo niso relevantna (člen 441 Uredbe CRR). 

Razkritja Skupine je potrdil upravni odbor Skupine AEC (v nadaljnjem besedilu: UO).  

1 Cilji in politike upravljanja tveganj 
(Člen 435.1 a, b, c, d, e in f Uredbe CRR) 

1.1. Splošne informacije o strategijah in politikah upravljanja tveganj 

Skupina svojo Strategijo upravljanja tveganj in nagnjenost k prevzemanju tveganj opredeljuje v svojih 
vsakoletnih postopkih strateškega načrtovanja, kamor vključuje svoje poslovne strategije in usmeritve, z 
namenom zagotovitve skladnosti s cilji v zvezi s prevzemanjem tveganj, kapitalom, likvidnostjo in cilji 
uspešnosti.  

Strateški cilji temeljijo na prizadevanjih Skupine, da se prepozna kot pomembna finančna institucija na vseh 
trgih, na katerih posluje.  

Glavni mejniki Poslovne strategije in pristopa upravljanja Skupine so: 

 osredotočenost na stranko – stranke so osnova poslovne dejavnosti; 

 specializacija pri ponujanju prilagojenih rešitev na izbranih trgih; 

 trajnostno poslovanje, ki prispeva k družbi, ekonomski stabilnosti in okolju; 

 upravljanje in pozicioniranje Skupine na dolgi rok z ustvarjanjem prepoznavne blagovne znamke; 

 uravnoteženo operativno in finančno tveganje z upoštevanjem stroškov in ozaveščenostjo o tveganjih; 

 močna organizacijska kultura s podporo predanih in talentiranih zaposlenih.  

Skupina na dolgi rok opredeljuje Strategijo upravljanja tveganj, ki določa cilje Skupine pri upravljanju tveganj 
in opredeljuje tveganja, ki jim je ali bi lahko bila izpostavljena, vključno s tveganji, ki nastanejo zaradi 
makroekonomskega okolja, v katerem deluje Skupina in vsaka odvisna družba Skupine. 

Dolgoročni cilj je zgraditi razpršen portfelj poslov in trgov z namenom podpore strankam na različnih trgih in v 
gospodarskih ciklih. Skupina se je razširila s kombinacijo organske rasti in strateških prevzemov. 

Skupina si želi novih investicijskih priložnosti s posebnim poudarkom na evropskih državah. Vsaka odločitev 
glede poslovnega širjenja se izvede na podlagi temeljite proučitve makroekonomskega in regulativnega okolja, 
v katerem družba posluje, ter na osnovi analize uspešnosti delovanja družbe, njene stroškovne učinkovitosti, 
kakovosti upravljalnega sistema, poleg tega mora biti vedno usklajena z oceno Skupine glede prihodnjih obetov 
gospodarstva in samega poslovanja.  

https://www.gbkr.si/
https://www.agrieurope.com.cy/
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Glavni strateški cilj Skupine v prihajajočem obdobju je doseči dolgoročno stabilno dobičkonosnost in povečati 
osnovna sredstva ob istočasnem izboljšanju že stabilne pozicije na trgih, na katerih posluje. Pričakuje se, da 
bo Skupina to dosegla z organsko rastjo portfelja in/ali postopkom pridobitve portfelja oz. lastniškega deleža 
v finančni družbi. Pričakuje se, da bodo tovrstne investicije omogočile razvejanost posla, ustvarile nove 
priložnosti, zagotovile prisotnost na izbranih trgih in ne nazadnje povečale vrednost za delničarje. 

S Strategijo upravljanja tveganj Skupine, ki je del celovitega sistema upravljanja tveganj, Skupina: 

 definira vsa tveganja, ki jim je Skupina izpostavljena ali utegne biti izpostavljena pri svojem 
poslovanju; 

 definira dolgoročne cilje upravljanja tveganj, določene v Poslovni strategiji Skupine; 

 določa osnovna načela upravljanja tveganj; 

 določa obveznost rednega poročanja o upravljanju tveganj.  

Osnovna načela prevzemanja tveganj so: 

 postavljanje jasnih pravil za upravljanje posameznih vrst tveganj s spremljajočimi procedurami za 
upravljanje vsake posamične vrste tveganj z jasno definiranimi cilji; 

 sprejemanje poslovnih odločitev na podlagi kvalitativne in/ali kvantitativne analize parametrov 
tveganj, da bi pravočasno zaznali spremembe pri profilu tveganja; 

 zbiranje popolnih, pravočasnih in točnih podatkov, pomembnih za upravljanje tveganj ter zagotavljanje 
ustreznih tehničnih in informativnih virov za varovanje in obdelavo podatkov; 

 načelo previdnosti pri sprejemanju tveganj, ob rednem spremljanju in nadzoru izpostavljenosti 
določenim vrstam tveganj, ter upoštevanje vzpostavljenega limitnega sistema; 

 uporaba številnih metod za identifikacijo in merjenje tveganj – pri upravljanju tveganj; poleg 
regulativnega okvira in pristopov ter notranjih metod upravljanja tveganj; 

 uporaba prejšnjih izkušenj, da bi se izognili napakam v prihodnje.  

Osnovna načela upravljanja tveganj, ki jim je Skupina izpostavljena pri svojem poslovanju ali bi jim utegnila 
biti izpostavljena, so opredeljena na ravni Skupine. Politika upravljanja tveganj Skupine opredeljuje smernice 
za proces upravljanja tveganj, ki jih uporabljajo odvisne družbe v skladu z naravo, obsegom in kompleksnostjo 
svojih poslovnih dejavnosti.  

Člani Skupine podrobneje opredelijo načela upravljanja tveganj glede na njihovo specifičnost, vendar pri tem 
upoštevajo Politiko upravljanja tveganj Skupine. Vsak član Skupine ima lokalno opredeljene politike in postopke 
upravljanja tveganj, ki predpisujejo odgovornosti, metode posameznih postopkov upravljanja tveganj, metodo 
in metodologijo za prepoznavanje, merjenje, ocenjevanje, blažitev in spremljanje teh tveganj, kot tudi načela 
za sistem notranjih kontrol. 

Da bi zagotovili okvir prevzemanja tveganj, mora vsaka odvisna družba spoštovati načela upravljanja tveganj: 

 redna identifikacija, merjenje, ocenjevanje in nadzor tveganj; 

 ohranjanje takšne notranje organizacije ali organizacijske strukture, pri kateri so funkcije front officea 
ločene od dejavnosti middle officea, back officea in dejavnosti nadzora tveganj z jasno definirano 
delitvijo dela in nalog zaposlenih, ki preprečuje nasprotje interesov; 

 seznanjanje zaposlenih z njihovim delom in nalogami ter redno vključevanje zaposlenih v proces 
upravljanja tveganj na vseh ravneh, kar pomeni, da imajo zaposleni na vseh ravneh osnovno znanje in 
razumejo tveganja z vidika osebne odgovornosti ter ukrepajo v skladu z notranjimi predpisi; 

 ustrezna komunikacija, pretok informacij in sodelovanje na vseh organizacijskih ravneh, kot predpogoj 
za implementacijo Strategije upravljanja tveganj; 

 celovitost sistema upravljanja tveganj – upravljanje tveganj mora zajeti vse poslovne dejavnosti in vsa 

tveganja, ki jim je izpostavljena vsaka odvisna družba pri svojem poslovanju – postavljanje celovitega 
okvira za upravljanje tveganj ter celovit in učinkovit sistem notranjih kontrol sta predpogoj za 
dolgoročni uspeh strategije; 

 razvoj sistema upravljanja tveganj kot strateška zaveza – upravljanje tveganj se bo vseskozi 
izboljševalo in usklajevalo s poslovnimi dejavnostmi Skupine ter spremembami v zunanjih in notranjih 
predpisih; 

 obvezno spremljanje sprememb višine kapitala in aktivno upravljanje kapitala s poudarkom na 
izpolnjevanju obveznosti, da je razpoložljiv kapital zadosten za pokrivanje vseh tveganj; 

 upravljanje tveganj je del poslovne kulture – zavedanje o pomenu upravljanja tveganj je prisotno na 
vseh ravneh organizacijske strukture Skupine. 
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Skupina redno, vsaj enkrat na leto, oceni tveganja, ki jim je izpostavljena. Tveganje možnosti nastanka 
neugodnih dogodkov na kapital, likvidnost in finančne rezultate Skupine kot posledica transakcij, ki jih Skupina 
izvaja, kot tudi makroekonomskega okolja, v katerem deluje.  

Skupina ima vzpostavljen celovit in zanesljiv sistem za upravljanje tveganj, ki je popolnoma integriran v 
poslovne dejavnosti vsake odvisne družbe Skupine in zagotavlja, da je profil tveganosti Skupine skladen z 
nagnjenostjo k prevzemanju tveganj Skupine. Na dolgi rok mora Skupina ohranjati izpostavljenost tveganjem 
znotraj predpisanih omejitev, tj. v skladu z opredeljeno nagnjenostjo k prevzemanju tveganj. 

Stresno testiranje je eno najpomembnejših orodij pri obvladovanju tveganj, usmerjenem v prihodnost. Stresno 
testiranje je oblikovano z namenom podpore višjemu vodstvu pri odkrivanju morebitnih pomanjkljivosti pri v 
prihodnost usmerjenem pogledu na profil tveganja Skupine kot tudi pri strateškem, poslovnem, kapitalskem in 
likvidnostnem načrtovanju. Skupina izvaja različne vrste stresnega testiranja: 

 analizo občutljivosti, s pomočjo katere merimo morebitni učinek posameznih dejavnikov tveganja, ki 
vplivajo na kapital ali likvidnost na ravni portfelja, podrejene družbe ali na ravni Skupine; uporablja se 
v procesu ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala (ICAAP) in za »ad-hoc« stresno testiranje, 

 analiza scenarijev, s katero ocenjuje odpornost Skupine na posamezni makroekonomski scenarij; 
uporablja se pri pripravi ICAAP in načrta sanacije, 

 povratno stresno testiranje kot oblika analize scenarijev, v katerem je cilj opredeliti scenarij ali 
kombinacijo scenarijev, ki privede do situacije, v kateri bi lahko postal poslovni model Skupine 
neizvedljiv. Uporablja se kot izhodišče pri razvoju scenarijev, ki bi Skupino v načrtu sanacije privedli 
skoraj do likvidacije in bi Skupina postala nedelujoča, v primeru, da se ne bi izvedla sanacija, 

 likvidnostno stresno testiranje. 

Rezultati stresnih testov so predstavljeni v poročilih o tveganjih na ravni Skupine in posameznih družb ter 
obravnavani s strani ustreznih upravljalnih organov. Blažilni upravljavski ukrepi, če se zdijo potrebni, so 
osredotočeni na učinkovitost, časovni okvir in izvedljivost le-teh. V procesu načrtovanja, določanja limitov in 
metrikah nagnjenosti k prevzemanju tveganj v stresnem položaju so rezultati testiranj uporabljeni kot vhodni 
podatki. V okviru poslovne strategije in strategije tveganj so obravnavane tudi zaznane pomanjkljivosti. 
Načrtovanje kapitala, izvedeno v okviru procesa ICAAP, mora vključevati vsaj en neugoden scenarij. 

Skupina redno izvaja postopke ocenjevanja notranje kapitalske ustreznosti (ICAAP) v skladu s Strategijo 
upravljanja tveganj Skupine, okvirom ICAAP in ILAAP Skupine ter upošteva regulativni okvir.  

ICAAP je formaliziran in dokumentiran proces, ki izpolnjuje naslednja merila: 

 temelji na procesu identifikacije in merjenja tveganj, na t. i. oceni tveganj; 

 zagotavlja vseobsežno oceno in merjenje tveganj ter spremljanje pomembnih tveganj, ki jim je Skupina 
izpostavljena ali utegne biti izpostavljena pri svojem poslovanju; 

 zagotavlja ustrezen notranji kapital v skladu s profilom tveganja Skupine; 

 je ustrezno vključen v sistem upravljanja Skupine in odločanja Skupine; 

 je predmet redne analize, spremljanja in verifikacije s strani upravljalnih organov Skupine. 

Glede na Poslovno strategijo Skupine je seznam tveganj, ki jim je Skupina izpostavljena oz. bi jim utegnila biti 
izpostavljena pri svojem delovanju, naslednji: 

1) Kreditno tveganje – vključuje različne vrste tveganj: 

a) tveganje neplačila – možnost nastanka negativnih učinkov na finančni rezultat in kapital Skupine 
zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do Skupine; 

b) preostalo tveganje – tveganje, da so uporabljene tehnike zmanjševanja kreditnega tveganja manj 
učinkovite, kot je pričakovano, ali da njihova uporaba nima ustreznega učinka na zmanjševanje 
tveganj, ki jim je Skupina izpostavljena; 

c) tveganje poravnave/prenosa – možnost negativnih učinkov na finančni rezultat in kapital Skupine na 
podlagi poslov, povezanih z dolžniškimi ali lastniškimi vrednostnimi papirji (razen za repo pogodbe 
in »reverse« repo pogodbe ter pogodbe za izdajanje in črpanje vrednostnih papirjev), kjer čas plačila 
in poravnave nista usklajena, in tudi na podlagi neporavnanih poslov, ki so posledica neizpolnitve 
obveznosti druge pogodbene stranke za posle proste poravnave na vnaprej dogovorjeni datum; 

d) tveganje nasprotne stranke – možnost negativnih učinkov na finančni rezultat in kapital Skupine 
zaradi neizpolnjenih obveznosti druge strani pri transakciji pred dokončno poravnavo denarnih tokov 
transakcije oziroma poravnavo denarnih obveznosti po tej transakciji; 
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e) valutno tveganje – tveganje zaradi vpliva spremembe valutnega tečaja domače valute na finančni 
položaj in kreditno sposobnost posojilojemalca, ki izhaja iz valutne neusklajenosti med terjatvami 
posojilojemalca in njegovimi obveznostmi do člana Skupine; 

f) kreditno tveganje, ki ga povzroča obrestno tveganje, je tveganje izgube zaradi sprememb 
referenčnih obrestnih mer, na katere se nanaša odplačilo posojila, kar lahko negativno vpliva na 
kreditno sposobnost stranke ali sposobnost stranke pravočasno poravnati obveznosti; 

g) tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev – tveganje zmanjšanja vrednosti 
odkupljenih denarnih terjatev, ko dolžnik po tistem, ko se je z odstopom terjatev že strinjal in odstop 
tudi potrdil, to terjatev, bodisi zaradi neizpolnitve osnovnega posla, spora s svojim dobaviteljem, 
vračilom določenega blaga ipd., zniža ali v celoti zavrne plačilo terjatve; 

h) tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (CVA) – pomeni tveganje izgube, ki izhaja iz 
spremembe zneska prilagoditve kreditnega tveganja zaradi spremembe kreditnega pribitka druge 
nasprotne stranke, ki izhaja iz spremembe kreditne kakovosti nasprotne stranke. 

2) Tveganje koncentracije – tveganje, ki je neposredna ali posredna posledica izpostavljenosti Skupine 
istemu ali podobnemu viru tveganja ali istemu ali podobnemu tipu tveganja. Tveganje koncentracije 
se nanaša na: 

a) velike izpostavljenosti; 

b) skupine izpostavljenosti z istimi ali podobnimi dejavniki tveganja, kot so: ekonomski sektorji, 
panoge, geografska območja, vrste izdelkov itn.; 

c) instrumente kreditne zaščite, vključuje ročno in valutno neusklajenost med veliko izpostavljenostjo 
in instrumenti kreditne zaščite za to izpostavljenost. 

3) Tržna tveganja – možnost negativnih učinkov na finančni rezultat in kapital Skupine na podlagi 
spremembe vrednosti bilančnih postavk in nebilančnih postavk zaradi volatilnosti (nihajnosti) cen na 
trgu. Tržna tveganja vključujejo valutno tveganje, pozicijsko tveganje na podlagi dolžniških in 
lastniških vrednostnih papirjev ter blagovno tveganje: 

a) valutno tveganje je tveganje zaradi negativnih učinkov na finančni rezultat in kapital Skupine zaradi 
spremembe tečaja; Skupina je temu izpostavljena v celotni bilanci stanja; 

b) pozicijsko tveganje je tveganje zaradi negativnih učinkov na finančni rezultat in kapital Skupine 
zaradi spremenjene vrednosti portfelja finančnih instrumentov (dolžniških in lastniških vrednostnih 
papirjev); zajema splošno in specifično pozicijsko tveganje: 

o splošno pozicijsko tveganje je tveganje fluktuacije pozicije kot posledica splošne situacije in 
sprememb na določenem trgu; 

c) specifično pozicijsko tveganje je tveganje spremembe pozicije vrednostnih papirjev zaradi 
spremembe dejavnikov, povezanih z njihovim izdajateljem; blagovno tveganje je možnost negativnih 
učinkov na finančni rezultat in kapital Skupine na podlagi izgub na pozicijah blaga zaradi gibanja cen 
blaga na trgu. 

4) Tveganje obrestne mere – je tveganje zaradi mogočih negativnih učinkov na finančni rezultat in 
kapital Skupine na podlagi pozicij v bančni knjigi zaradi sprememb obrestnih mer. 

a) Tveganje sprememb kreditnih pribitkov – tveganje znižanja vrednosti vrednostnih papirjev zaradi 
povečanja ravni tržnih obrestnih mer in zahtevanih donosov. 

5) Likvidnostno tveganje – možnost negativnih učinkov na finančni rezultat, sposobnost ohranjanja 
poslovanja in kapitala Skupine, ker ta ne more poravnati svojih zapadlih obveznosti, zaradi:  

a) črpanja obstoječih virov financiranja ali ker ne more pridobiti novih virov financiranja (funding 
liquidity risk) ali  

b) težav s konvertiranjem sredstev v likvidna sredstva zaradi motenj na trgu (market liquidity risk). 

6) Operativno tveganje – tveganje zaradi mogočih negativnih učinkov na finančni rezultat in kapital 
Skupine zaradi napak (nenamernih in namernih) pri delu zaposlenih, neustreznih notranjih postopkov 
in procesov, neustreznega upravljanja informacij in drugih sistemov v Skupini ter nepredvidljivih 
zunanjih dogodkov. Operativno tveganje zajema pravna tveganja, tveganje informacijske tehnologije 
in modelsko tveganje. 

a) Pravno tveganje je tveganje zaradi negativnih učinkov na finančni rezultat in kapital Skupine na 
podlagi sodnih ali zunajsodnih postopkov, ki zadevajo poslovanje Skupine (obvezna razmerja, delovna 
razmerja itn.). Pravno tveganje je tveganje zaradi izgube, ki je posledica neustreznega ali 
nepravočasnega zaznavanja in v skladu s tem upoštevanja sprememb v pravnem in regulativnem 
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okolju, ter tveganje zaradi izgub, ki so posledica pravnih pomanjkljivosti ali neusklajenosti med 
pogodbenimi akti in drugimi bančnimi dokumenti. 

b) IT-tveganje ali tveganje informacijskih tehnologij je v osnovi vsaka nevarnost poslovnim podatkom, 
kritičnim sistemom in poslovnim procesom. To je tveganje, povezano z uporabo, lastništvom, 
delovanjem, vključevanjem, vplivanjem in sprejemanjem informacijskih tehnologij znotraj 
organizacije. 

c) Tveganje modela – verjetnost izgub, ki so posledica napak ali slabosti finančnega modela, 
uporabljenega pri ocenjevanju in obvladovanju tveganj. 

7) Deželno tveganje – tveganje, ki se nanaša na državo izvora subjekta, ki mu je Skupina izpostavljena, 
ali tveganje zaradi mogočih negativnih učinkov na finančni rezultat in kapital Skupine, ker ta ne more 
izterjati denarnih sredstev tega subjekta zaradi razlogov, ki izhajajo iz politične, gospodarske ali 
socialne situacije v državi izvora dolžnika. Deželno tveganje vključuje naslednja tveganja: 

a) politično in gospodarsko tveganje, ki pomeni verjetnost izgube, ker Skupina ne more izterjati 

terjatev zaradi omejitev, ki jih določajo akti države in drugih organov države izvora dolžnika, ter 
splošnih in sistemskih okoliščin v tej državi; 

b) transferno tveganje, ki pomeni verjetnost izgube, ker Skupina ne more izterjati terjatev, 
denominiranih v valuto, ki ni uradna valuta države izvora dolžnika, zaradi omejitev plačila obveznosti 
do upnikov iz drugih držav v določeni valuti, določenih z akti države ali drugih organov v državi 
dolžnika. 

8) Tveganje skladnosti – možnost negativnih učinkov na finančni rezultat in kapital Skupine zaradi 
neskladnega poslovanja z zakoni in drugimi predpisi, standardi poslovanja, postopki za preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma ter drugimi postopki, in drugi akti, ki urejajo poslovanje 
Skupine, vključujejo tveganje sankcij regulatornega organa, tveganje finančnih izgub in tveganje 
ugleda. 

9) Tveganje zaradi pranja denarja in financiranja terorizma – tveganje, da bo pogodbena stranka 
zlorabila poslovno razmerje, transakcijo za pranje denarja ali financiranje terorizma, tveganje mogočih 
negativnih učinkov na finančni rezultat, kapital ali ugled Skupine zaradi uporabe Skupine (neposredna 
ali posredna uporaba poslovnega razmerja Skupine, transakcij, storitev ali produkta Skupine) za pranje 
denarja in/ali financiranje terorizma. 

10) Tveganje ugleda – možnost negativnih učinkov na finančni rezultat in kapital Skupine zaradi 
neusklajenosti poslovanja Skupine z zakonskimi akti, podzakonskimi akti, notranjimi akti Skupine, 
pravili stroke, dobro poslovno prakso in poslovno etiko Skupine in kot posledica mogoča izguba zaupanja 
javnosti oziroma neugoden odnos javnosti do poslovanja Skupine, ne glede na to, ali obstaja osnova za 
to ali ne. 

11) Strateško tveganje – možnost negativnega vpliva na finančni rezultat in/ali kapital Skupine zaradi 
pomanjkanja ustreznih politik in strategij, njihove neustrezne implementacije in zaradi sprememb v 
okolju, v katerem Skupina posluje, ali neodzivnost Skupine na te spremembe. 

Podrobnosti glede procesa upravljanja tveganj v Skupini, vključno z njihovo identifikacijo, merjenjem in 
ocenjevanjem, blaženjem, spremljanjem, upravljanjem, nadzorom in poročanjem o tveganjih, ki jim je 
Skupina izpostavljena pri svojem poslovanju, so opredeljene v Politiki upravljanja tveganj Skupine. 

1.2. Struktura in organizacija ustreznih funkcij upravljanja tveganj 

Z namenom ustreznega upravljanja tveganj je tako na ravni Skupine kot vsake odvisne družbe vzpostavljena 
ustrezna organizacijska struktura, ki ustreza obsegu, vrsti in kompleksnosti nalog, ki jih opravlja, z namenom 
preprečevanja navzkrižij interesov, ločitev funkcije prevzemanja tveganj (front office) iz funkcije upravljanja 
tveganj (middle office) in podporne dejavnosti (back office). 

Organizacijska struktura Skupine omogoča realizacijo postavljenih ciljev in načel upravljanja tveganj. 

Proces obvladovanja tveganj Skupine vključuje organe in organizacijske enote Skupine in njenih odvisnih družb. 

Vsaka odvisna družba Skupine podrobneje opredeli vloge in odgovornosti upravljavskih organov glede na načela, 
opredeljena v Strategiji upravljanja tveganj Skupine, in lokalne predpise. 

V procesu upravljanja tveganj Skupine so udeleženi: 
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 organi skupine – upravni odbor AEC v svoji nadzorni in upravni funkciji (enotirno upravljanje) ter odbor 
Skupine za tveganja in revizijo, 

 funkcije na operativni ravni: funkcija obvladovanja tveganj Skupine, skladnost poslovanja Skupine, 
notranja revizija Skupine in finančna funkcija Skupine, 

 organi, funkcije in enote na ravni podrejenih kreditnih institucij. 

 

Funkcija za tveganja v Skupini je notranja kontrolna funkcija. Ima neposredni dostop do nadzorne funkcije in 
odbora za tveganja in revizijo ter do vseh poslovnih področij, drugih notranjih enot in podrejenih družb, ki 
lahko povzročijo tveganje. Struktura in organizacija funkcije za tveganja v Skupini ima cilj zagotoviti:  

-izvajanje politik tveganja in nadzora nad okvirom za obvladovanje tveganj, 

-vzpostavitev učinkovitih procesov za obvladovanje tveganj,  

-da so vsa tveganja identificirana, ocenjena, izmerjena, spremljana, obvladana in ustrezno sporočena 
upravnemu organu, 

-upoštevanje kvalitativnih in kvantitativnih pristopov, 

-da so posli s povezanimi osebami pregledani in da so tveganja, ki jih ta predstavljajo za skupino, opredeljena 
in ustrezno ocenjena.  

Funkcija za tveganja Skupine je dejavno vključena v vse pomembne odločitve o obvladovanju tveganj.  

 

Funkcija skladnosti poslovanja v Skupini je neodvisna od poslovnih področij in notranjih operativnih funkcij, ki 
jih nadzira, ter ima ustrezno pristojnost, položaj in sredstva. Redno ocenjuje spremembe veljavne zakonodaje 
in predpisov ter zagotavlja pravilno izvajanje ustrezno dokumentirane Politike skladnosti poslovanja, s katero 
morajo biti seznanjeni vsi zaposleni.  

 

Funkcija notranje revizije v skupini je neodvisna od revidiranih dejavnosti in drugih funkcij. Izvede neodvisni 
pregled in poda objektivno zagotovilo glede skladnosti vseh dejavnosti in enot Skupine, vključno z dejavnostmi, 
ki jih izvajajo zunanji izvajalci, s politikami in postopki Skupine ter zunanjimi zahtevami. Funkcija notranje 
revizije oceni, ali je okvir notranjih kontrol skupine učinkovit in smotrn. 

 

Na ravni odvisnih družb kreditnih institucij je vsaki odvisni družbi dovoljeno organizirati procese upravljanja 
tveganj, določene v skladu z lokalnimi posebnostmi in regulatornimi zahtevami ter skladno s splošnimi načeli, 
določenimi v tem dokumentu. 

Z namenom identifikacije ter konkretnejšega upravljanja in blažitve tveganj, ki jim je Skupina izpostavljena, 
je vsaka odvisna družba organizirala svoje funkcije ob spoštovanju naslednjih pravil »treh linij obrambe«: 

Prva linija obrambe je na ravni poslovnih in operativnih enot odvisnih družb, ki so odgovorne za: 

 identifikacijo in implementacijo procesa kontrolnih mehanizmov,  

 razvoj in implementacijo neodvisnega monitoringa kontrolnih mehanizmov na ravni prve linije obrambe 
z namenom znižanja ravni tveganja, 

 identifikacijo tveganj v poslovanju in 

 implementacijo in neodvisno spremljanje kontrolnih mehanizmov ter poročanje o rezultatih v primeru 
odkrivanja bistvenih/kritičnih pomanjkljivosti. 

Druga linija obrambe je na ravni funkcij za obvladovanje tveganj v podrejenih družbah in funkcije za 
obvladovanje tveganj Skupine, ki so odgovorne za: 

1 učinkovito upravljanje tveganj zaradi lastništva nad posameznimi tveganji, 

2 organizacijsko ločevanje in neodvisnost enot iz prve linije obrambe, 

3 izvajanje testiranja ali tekoče verifikacije, da bi se izvedla neodvisna ocena profila tveganja glede na 
sprejeto raven tveganja in učinkovitost neodvisnega monitoringa, 

4 poročanje o rezultatih neodvisnega monitoringa skupaj s priporočili za sanacijo v primeru odkritih 
pomanjkljivosti, 

5 spremljanje implementacije sanacijskih načrtov. 

Tretja linija obrambe je na ravni funkcije notranje revizije v podrejenih družbah in v Skupini, ki je odgovorna 
za: 

 neodvisno in objektivno oceno učinkovitosti in ustreznosti sistema notranjih kontrol na podlagi 
opravljenih revizij.  
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1.3. Obseg in narava poročanja o tveganjih  

Postopek poročanja je razdeljen na dva segmenta:  

 notranje poročanje in  

 regulatorno poročanje.  

Notranje poročanje  

Notranje poročanje o tveganjih na ravni Skupine zajema sklop poročil, ki so predložena upravnemu odboru AEC 
v njegovi nadzorni in upravni funkciji ter odboru Skupine za tveganja in revizijo v skladu z določenimi roki.  
 
Ureditev procesa identificiranja, obvladovanja in spremljanja tveganj v Skupini ter linija komuniciranja 
podrejenih družb z operativnimi funkcijami za tveganja v skupini sta opisani v politiki Skupine za obvladovanje 
tveganj.  
Operativna funkcija za tveganja v skupini je zadolžena za usklajevanje celotnega procesa zbiranja potrebnih 
podatkov od podrejenih družb, izračunavanje in poročanje o izbranih kazalnikih tveganj in vrednostih na ravni 
skupine ter spremljanje posojilnega portfelja na ravni skupine na osnovi podatkov, prejetih od podrejenih 
družb. Vsaka podrejena družba je odgovorna za točnost podatkov in pravočasno predložitev operativni funkciji 
za tveganja v skupini.  
Operativna funkcija za tveganja v skupini je odgovorna za poročanje o kreditnem tveganju, tržnem tveganju, 
obrestnem tveganju, likvidnostnem tveganju in operativnem tveganju upravnemu odboru AEC (upravni funkciji 
skupine in nadzorni funkciji skupine), usklajevanje procesa ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala (ICAAP) 
v skupini in posodabljanje načrta sanacije skupine. Vsake tri mesece poroča upravnemu odboru AEC. Poleg tega 
poroča tudi občasno glede na regulativne zahteve in v primeru kršitve omejitev. Izmenjava podatkov je 
izvedena v skladu s predpisanimi vmesniki. 
Podrejene družbe predložijo podatke in sklop poročil operativni funkciji za tveganja v skupini v določenih 
časovnih presledkih glede na vrsto tveganja in raven poročanja. Za namene poročanja na ravni skupine so vsi 
podatki in poročila podrejenih družb usklajena na podlagi predlog, ki jih zagotovi operativna funkcija za 
tveganja v skupini. Ustrezne informacije v zvezi z nadzorovanjem tveganj zagotovi služba/enote za 
nadzorovanje tveganj vsake podrejene družbe/članice skupine takoj, ko so na voljo in dokončna poročila 
posameznih članic. Članice zagotovijo podatke, potrebne za izračun kazalnikov tveganja in izdelavo ustreznega 
pregleda izpostavljenosti tveganjem na ravni skupine.   
Glede na vrsto tveganja in/ali namen spremljanja je pogostost poročanja določena na naslednji osnovi:  

- dnevno: spremljanje uporabe omejitev glede nasprotnih strank in držav na podlagi podatkov, ki jih 
službi za nadzorovanje tveganj v skupini vsakodnevno zagotovijo službe/enote za nadzorovanje tveganj 
vsake podrejene družbe, in spremljanje dnevne likvidnostne pozicije na podlagi podatkov, ki jih 
podrejene družbe predložijo operativni funkciji za tveganja v skupini, 

- mesečno: operativna funkcija za tveganja v skupini izračuna vse opredeljene kazalnike na konsolidirani 
ravni, ki vključuje spremembe opredeljenih kazalnikov tveganja in izpostavljenosti tveganjem na 
konsolidirani osnovi; podrejene družbe predložijo tudi podatke, potrebne za izračun ustreznih 
kazalnikov tveganja in izpostavljenosti tveganjem na ravni podrejene družbe in konsolidirani ravni. 
Podatke zagotovijo službe/enote za nadzorovanje tveganj podrejenih družb, 

- trimesečno: operativna funkcija za tveganja v skupini poroča odboru za tveganja in revizijo ter 
upravnemu odboru AEC. Sklop podatkov, sporočenih vsake tri mesece dodatno vsebuje izračun notranjih 
kapitalskih zahtev,  

- letno: sklop podatkov, sporočenih na letni osnovi, vsebuje vse informacije kot za trimesečno poročanje. 
Poleg tega upravni odbor AEC enkrat letno prejme poročilo o procesih ICAAP in ILAAP (proces 
ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti): opredelitev tveganj, ocena tveganj, stresno testiranje 
pomembnih tveganj itd. Operativna funkcija za tveganja v skupini usklajuje proces poročanja, kar 
vključuje tudi zbiranje podatkov na konsolidirani ravni ter izvedbo potrebnih izračunov in stresnega 
testiranja. Operativna funkcija za tveganja v skupini je prav tako odgovorna za letno posodobitev 
načrta sanacije skupine, 

- občasno: za posamezno analizo ali regulativno zahtevo. 

Regulatorno poročanje  

Poročila o obvladovanju in nadzorovanju tveganj so predložena na konsolidirani ravni v oblikah in rokih, ki jih 
predpiše regulator. 
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1.4. Politike za varovanje pred tveganjem in za njegovo zmanjševanje ter strategije in procesi za 
spremljanje stalne učinkovitosti varovanj pred tveganji in zmanjševanje tveganj 

Spodnji dokumenti so ključnega pomena za področje obvladovanja tveganj: 

 Strategija upravljanja tveganj Skupine,  

 Izjava Skupine o nagnjenosti k prevzemanju tveganj, 

 Politika upravljanja tveganj Skupine, 

 ICAAP in ILAAP okvir Skupine, 

 Načrt za neprekinjeno zagotavljanje likvidnosti Skupine, 

 okvir Skupine za izračun oslabitev v skladu z MSRP 9, 

 politika Skupine glede nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti, 

 politika Skupine glede upravljanja z zavarovanji, 

 politika Skupine glede povezanih strank, 

 okvir Skupine glede trgovalne in bančne knjige, 

 okvir IRRBB (obrestno tveganje v bančni knjigi) Skupine. 
 
Poleg krovnih dokumentov upravljanja tveganj na ravni Skupine ima vsaka odvisna kreditna institucija tudi 
politike in postopke za upravljanje posameznih vrst tveganj, ki natančno opredeljujejo procese in 
metodologijo za ocenjevanje tveganj pri odobritvi, postopke za merjenje tveganj, sistem limitov, tehnike 
blažitve tveganj, določanje potrebnega notranjega kapitala, postopke notranjega poročanja in mehanizme 
notranjih kontrol poslovanja. Na tretji in najnižji ravni obstajajo tudi navodila, metodologije za izvajanje 
posameznih dejavnosti ali postopkov v procesu prevzemanja in obvladovanja tveganj, predpisani obrazci in 
evidence. 

1.5. Izjava upravljalnega organa o ustreznosti ureditev upravljanja tveganj v banki 

Upravni odbor AEC potrjuje, da je ureditev upravljanja tveganj na ravni Skupine ustrezna in da je vzpostavljen 
sistem za upravljanje tveganj ustrezen glede na poslovno strategijo in model, kompleksnost in profil tveganja 
Skupine. 
 

Izjava o nagnjenosti k prevzemanju tveganj izraža odnos Skupine do prevzemanja tveganj z namenom doseganja 
strateških ciljev, opredeljenih v strategiji o tveganjih in poslovanju. Količinsko je opredeljena z nizom 
kazalnikov in omejitev na osnovi vrst ali podvrst tveganj. Vrednosti ključnih kazalnikov tveganja, ki so 
uporabljene za spremljanje profila tveganj Skupine, so določene bodisi kot stroge omejitve bodisi kot ciljne 
vrednosti ter so izdelane na osnovi trenutnih in pričakovanih tveganj Skupine ter dobrih praks in splošno znanih 
meril poslovanja ob upoštevanju regulativnih zahtev. 

Pregled profila tveganj in omejitev skupine na dan 31. 12. 2020 je predstavljen v spodnji tabeli: 

 

Ključni kazalnik tveganja Vrsta limita 31.12.2020 

Količnik skupnega kapitala (TCR) Zavezujoč 20,72% 

Delež nedonosnih izpostavljenosti (NPE ratio) Zavezujoč 1,73% 

Delež nedonosnih posojil (NPL ratio) Zavezujoč 3,20% 

Razmerje stroškov tveganja Ciljni -0,31% 

Razmerje koncentracije posameznega imena  Zavezujoč 19,23% 

Količnik likvidnostnega kritja (LCR) Zavezujoč 207,32% 

Količnik neto stabilnih virov financiranja (NSFR) Zavezujoč 142,21% 

F/X kazalnik tveganja Zavezujoč 1,95% 

Vsota vseh izpostavljenosti v trgovalni knjigi Zavezujoč 30,40 mio EUR 

Vpliv spremembe obr.mere +/- 200 odstotnih točk na 
kapital  

Zavezujoč -5,59% 

Vpliv spremembe obr.mere +100 odstotnih točk na 
neto obrestne prihodke v obdobju enega leta  

Zavezujoč 1,31% 

Število notranjih primerov prevar Ciljni 0 
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2 Informacije glede ureditve upravljanja  
(Člen 435.2 a, b, c, d in e Uredbe CRR) 
 

Upravni odbor AEC je sprejel politiko skupine glede notranjega upravljanja. Ključni namen politike skupine 
glede notranjega upravljanja je opredeliti splošna načela notranjega upravljanja družbe.   
Vsaka podrejena družba je na lokalni ravni sprejela svojo politiko notranjega upravljanja, ki mora biti po 
veljavni zakonodaji kar najbolj usklajena z načeli in pravili, določenimi v politiki skupine glede notranjega 
upravljanja.   
Skupina spodbuja naslednje ključne vrednote:  

 odgovornost do strank, zaposlenih in družbe na splošno; 

 zavezanost k držanju obljub in izpolnjevanju ciljev; 

 odprta komunikacija in sodelovanje;  

 ustvarjalni pristop k reševanju težav ob medsebojnem upoštevanju različnih stališč in 

 učinkovitost pri vsakodnevnem delu in med izpolnjevanjem zavez. 
Skupina je zavezana k razvoju kulture, ki je usmerjena v stranke, ozaveščenosti o tveganjih, integritete, 
učinkovite organizacije in družbene odgovornosti.  
Dolgoročni cilj skupine je usmeriti prizadevanja k povečevanju vrednosti. S ciljem dolgoročno uspešnega 
poslovanja skupina upošteva interese zaposlenih, strank, upnikov, deležnikov in skupine kot celote, obenem pa 
se osredotoča na okoljske in družbene vidike poslovanja, da bi zagotovila trajnostni razvoj. 
Glavna načela, ki jih je treba upoštevati pri opredelitvi upravnih in nadzornih funkcij, so: 
 
Struktura upravljanja skupine je predstavljena na spodnji sliki: 
 

 
 

Upravni odbor AEC sestavljajo štirje člani, od katerih je eden izvršni član UO v upravni funkciji, trije pa so 
neizvršni člani UO v nadzorni funkciji. 

 

2.1. Nadzorna funkcija 

 

Nadzorna funkcija:  

– nadzoruje in spremlja sprejemanje odločitev in ukrepov uprave ter zagotavlja učinkovit nadzor nad 
upravno funkcijo, vključno s spremljanjem in podrobnim pregledom uspešnosti posameznikov in odbora 
ter izvajanjem strategije in ciljev institucije;  



 
 
  

12 
 

– konstruktivno izpodbija in kritično pregleduje predloge in informacije, ki jih zagotovijo člani upravne 
funkcije, ter njene odločitve;  

– zagotovi in občasno oceni učinkovitost okvira institucije za notranje upravljanje ter sprejme ustrezne 
ukrepe za obravnavo morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti;  

– nadzoruje in spremlja dosledno izvajanje strateških ciljev institucije, organizacijskega ustroja in 
strategije tveganj, vključno z okvirom glede nagnjenosti k prevzemanju tveganj in obvladovanja 
tveganj, ter drugih politik (npr. politika prejemkov) in okvirov glede razkritij;  

– spremlja dosledno izvajanje kulture tveganj institucije;  

– nadzoruje izvajanje in ohranjanje kodeksa ravnanja ali podobnih in učinkovitih politik za opredelitev, 
obvladovanje in zmanjševanje dejanskih in morebitnih navzkrižij interesov;  

– nadzoruje celovitost finančnih informacij in poročanja ter okvira za notranje upravljanje, vključno z 
učinkovitim in razumnim okvirom za obvladovanje tveganj;  

– zagotovi, da so vodje funkcij notranje revizije sposobni delovati neodvisno in lahko ne glede na dolžnost 
poročanja drugim notranjim organom, poslovnim področjem ali enotam izrazijo pomisleke in po potrebi 
neposredno opozorijo nadzorno funkcijo, kadar neugoden razvoj tveganj vpliva ali bi lahko vplival na 
institucijo; in  

– spremlja izvajanje načrta notranje revizije po predhodni vključitvi odborov za tveganja in revizijo, kjer 
so taki odbori vzpostavljeni.  

2.2. Upravljalska funkcija 

 

Upravljalska funkcija je odgovorna za izvajanje strategij ter redno obravnava izvajanje in ustreznost teh 
strategij. Operativno izvajanje opravlja uprava institucije.  

Upravljalska funkcija po potrebi brez nepotrebnega odlašanja celovito poroča in redno obvešča o ustreznih 
elementih za oceno situacije, tveganj in dogodkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na institucijo, npr. pomembne 
odločitve glede poslovnih dejavnosti in prevzetih tveganj, ocena gospodarskega in poslovnega okolja, likvidnosti 
in dobre kapitalske osnove institucije ter ocena njene izpostavljenost pomembnim tveganjem. 

2.3. Število direktorskih mest, ki jih zasedajo člani upravljalnega organa 

V spodnji tabeli so informacije o številu direktorskih funkcij, ki jih imajo člani upravnega in nadzornega 
odbora skupine na dan 31. 12. 2020: 

 

  
Število direktorskih mest Skupine (vsi se 

štejejo kot 1) 
Druga direktorska mesta 

Druge 
funkcije 

Nadzorna funkcija Skupine 

  
Izvršna 

direktorska 
mesta 

Neizvršna direktorska 
mesta 

Izvršna 
direktorska 

mesta 

Neizvršna 
direktorska mesta 

Druge 
funkcije 

G. Miodrag Kostić   
Predsednik upravnega 
odbora AEC 

1 2 - 

G. Aleksandar Kostić   
Član upravnega odbora 
AEC 

1 2 - 

G. Nicos Anastasis 
Neophytou 

  
Član upravnega odbora 
AEC 

- - - 

  
Število direktorskih mest Skupine (vsi se 

štejejo kot 1) 
Druga direktorska mesta 

Druge 
funkcije 

Upravljalska funkcija Skupine 

  
Izvršna 

direktorska 
mesta 

Neizvršna direktorska 
mesta 

Izvršna 
direktorska 

mesta 

Neizvršna 
direktorska mesta 

Druge 
funkcije 

G. Andrew Moustras 
AEC-upraljalska 

funkcija 
  - - - 
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2.4. Odbor za revizijo in tveganja 

Odbor za revizijo in tveganja je upravni organ, ki ga nadzoruje nadzorna funkcija Skupine, ki obravnava, 
analizira ter strateško nadzoruje in obvladuje tveganja v celotni Skupini.  

 

Odbor za revizijo in tveganja je odgovoren za naslednje: 

- svetuje in nudi podporo nadzorni funkciji v zvezi s spremljanjem celotne dejanske in prihodnje 
nagnjenosti k prevzemanju tveganj in strategije tveganj institucije ob upoštevanju vseh vrst tveganj, 
da bi zagotovil, da sta ti v skladu s poslovno strategijo, cilji, korporativno kulturo in vrednotami 
institucije;  

- pomaga nadzorni funkciji pri nadzoru izvajanja strategije tveganj institucije in ustreznega sklopa 
omejitev;  

- nadzoruje izvajanje strategij za upravljanje kapitala in likvidnosti ter za vsa druga ustrezna tveganja 
institucije, kot so tržno, kreditno in operativno tveganje (vključno s pravnimi tveganji in tveganji v 
zvezi z IT) ter tveganje izgube ugleda, da bi ocenil njihovo ustreznost glede na odobreno nagnjenost k 
prevzemanju tveganj in strategijo;  

- poda nadzorni funkciji priporočila glede potrebnih prilagoditev strategije tveganj, ki so med drugim 
posledica sprememb v poslovnem modelu institucije, razvoja dogodkov na trgu ali priporočil, ki jih 
poda funkcija za obvladovanje tveganj;  

- nudi nasvete glede imenovanja zunanjih svetovalcev, za najem katerih se lahko odloči nadzorna 
funkcija za namene svetovanja ali podpore;  

- nadzoruje usklajevanje med vsemi pomembnimi finančnimi produkti in storitvami, ki so zagotovljeni 
strankam, ter poslovnim modelom in strategijo tveganj institucije15. Odbor za tveganja mora oceniti 
tveganja, povezana z zagotovljenimi finančnimi produkti in storitvami, ter upoštevati uskladitev med 
cenami, določenimi za te produkte in storitve, ter dobičkom, ustvarjenim od teh produktov in storitev;  

- oceni priporočila notranjih in zunanjih revizorjev ter naknadno spremlja ustrezno izvajanje sprejetih 
ukrepov;  

- spremlja učinkovitost notranje kontrole kakovosti institucije in sistemov za obvladovanje tveganj ter, 
kjer je primerno, njene funkcije notranje revizije glede na finančno poročanje revidirane institucije;  

- nadzoruje vzpostavitev računovodskih politik institucije;  
- spremlja zakonsko predpisano revizijo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov;  
- pregleda obseg in pogostost zakonsko predpisane revizije letnih ali konsolidiranih računovodskih 

izkazov. 

 

 
Vse podružnice morajo v lokalnih politikah upravljanja podjetij opredeliti poklicne (znanje, izkušnje) in etične 
standarde (ugled, kolektivna primernost, nasprotje interesov), pa tudi druge poklicne standarde (obveznost 
skrbnega, lojalnega in neodvisnega vedenja), ki se upoštevajo pri izbiri članov organa upravljanja. Pri izbiri 
članov upravljalnega organa je treba upoštevati različnost z vidika uravnoteženosti spolov in drugih značilnosti. 

Člani upravljalnega organa morajo imeti strokovno (teoretično) znanje, veščine in (praktične) izkušnje, 
vključno z osebno integriteto, da lahko neodvisno presojajo in sprejemajo odločitve, ki so najboljše za 
posamezno družbo. Člani morajo biti pristojni, da ves čas izvajajo izčrpno in objektivno presojo o relevantnih 
zadevah. 

Člani upravljalnega organa morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in strokovno teoretično znanje, 
veščine in izkušnje na področju bančnih in finančnih storitev ali na drugih ustreznih področjih (npr. ekonomija, 
pravo, upravni in finančni predpisi, matematika, statistika) ter najmanj petletne izkušnje na področjih, 
povezanih z bančništvom ali finančnimi storitvami. 

Člani nadzornega sveta morajo imeti dovolj izkušenj, da zagotovijo konstruktiven in kritičen pogled na odločitve 
uprave ter učinkovit nadzor nad upravo, da učinkovito izvajajo svojo vlogo pri sprejemanju politik in odločitev, 
za katere je odgovoren nadzorni svet, zlasti glede nadzora nad izvajanjem strateških ciljev Skupine / odvisnih 
družb, določanja, sprejemanja in rednega preverjanja strategije prevzemanja in obvladovanja tveganj ter 
učinkovitega sodelovanja v odborih nadzornega sveta. 
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2.5. Politika zaposlovanja za izbor članov upravljalnega organa  

 
Na ravni skupine so glavna načela glede izbire članov upravnega organa določena v politiki Skupine glede 
notranjega upravljanja. Člani upravnega organa morajo imeti strokovno (teoretično) znanje, spretnosti in 
(praktične) izkušnje, vključno z osebno integriteto, za neodvisno izvrševanje svoje presoje pri sprejemanju 
odločitev v najboljšem interesu podrejene družbe. Člani morajo biti sposobni kadar koli celostno in objektivno 
presojati o ustreznih zadevah. 
Člani upravnega organa morajo imeti vsaj univerzitetno diplomo ter strokovno teoretično znanje, spretnosti in 
praktične izkušnje v bančništvu in finančnih storitvah ali na drugih ustreznih področjih (npr. ekonomija, pravo, 
uprava in finančni predpisi, matematika, statistika) ter vsaj pet let nedavnih izkušenj na področjih, povezanih 
z bančništvom ali finančnimi storitvami.  
Skupina pri izbiri članov upravnega organa upošteva strokovne standarde (znanje, izkušnje) in etične standarde 
(ugled, kolektivna primernost, navzkrižje interesov) ter druge poklicne standarde (obveznost skrbnega, 
lojalnega in neodvisnega ravnanja) članov upravnega organa.  
Člani upravnega odbora AEC imajo zadostne izkušnje za zagotavljanje konstruktivnih in kritičnih pregledov 
odločitev upravne funkcije in učinkovitega nadzora nad upravno funkcijo, učinkovitega izvrševanja svoje vloge 
pri sprejemanju politik in odločitev, odgovornost za katere nosi upravni odbor AEC v svoji nadzorni funkciji, 
zlasti v zvezi z nadzorom zasledovanja strateških ciljev skupine, za določanje, sprejemanje in redno 
pregledovanje strategije prevzemanja in obvladovanja tveganj ter za učinkovito sodelovanje v odboru za 
tveganja in revizijo.  
 
Vse podrejene družbe morajo v svojih politikah upravljanja opredeliti strokovne, etične ter druge poklicne 
standarde (obveznost skrbnega, lojalnega in neodvisnega ravnanja) članov upravnega organa. 
 

2.6. Politika raznolikosti glede izbire članov organa upravljanja, ciljev, določenih v tej politiki, in 
obsega, v katerem so bili doseženi  

 
Skupina sledi načelu uravnotežene zastopanosti spolov v smislu, da je v upravnem organu vsaj 20 odstotkov 
vsakega od spolov. Trenutno je v upravnem odboru zastopan samo en spol. Namen je imeti raznoliko strukturo 
spolov (vsaj petino žensk).  
Upravni odbor AEC ima v svoji nadzorni funkciji neodvisne člane, ki niso v navzkrižju interesov ter ki delujejo 
neodvisno in objektivno pri sprejemanju odločitev in nimajo tesnih gospodarskih povezav s skupino. 
 

2.7. Tok informacij glede tveganj do upravljalnega organa 

Upravni odbor AEC in odbor Skupine za tveganja in revizijo se sestajata redno. Funkcija za obvladovanje tveganj 

v Skupini poroča upravnemu odboru AEC vsake tri mesece. Poleg tega poroča tudi občasno glede na regulativne 

zahteve in v primeru kršitve omejitev.  

Leta 2020 sta se upravni odbor AEC ter odbor za tveganja in revizijo sestala desetkrat. 
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3  Področje uporabe 
(Člen 436 Uredbe CRR) 

Skupina AEC je zavezanka za objavo razkritij na konsolidirani ravni v skladu z Uredbo 575/2013. Člani Skupine 
so navedeni v uvodnem delu teh razkritij.  

Lastniška struktura Skupine z odstotkom lastništva je prikazana na spodnji sliki:  

 

 

 
 
V Skupini ni pomembnih praktičnih ali pravnih ovir za takojšnji prenos kapitala ali poravnavo obveznosti med 

nadrejeno osebo in podrejenimi družbami. Prav tako v prihodnosti ne predvidevamo nobenih pomembnih 

praktičnih ali pravnih ovir za takojšnji prenos kapitala ali poravnavo obveznosti med nadrejeno osebo in 

podrejenimi družbami.  

Razlike v konsolidaciji za računovodske in bonitetne namene so predstavljene v preglednicah spodaj:  

Ime družbe 
Obseg za računovodske 

namene 
Obseg za bonitetne namene 

Agri Europe Cyprus Ltd, Ciper DA DA 
NordAgri NV, Nizozemska DA DA 
M&V Investments a. d., Beograd DA DA 
AIK Banka a. d., Beograd DA DA 

Gorenjska Banka d. d., Kranj DA DA 
GB Leasing d. o. o., Ljubljana DA DA 
Imobilia - GBK d. o. o., Kranj DA NE 
Hypo Alpe Adria Leasing d. o. o., Ljubljana DA NE 

 
   v tisoč EUR 

Postavka Računovodski nameni Bonitetni nameni Razlika 

Sredstva skupaj  4.068.836   4.067.977   859  
Obveznosti skupaj  3.344.250   3.344.395   (146) 
Kapital skupaj  724.586   723.582   1.004  
 - od tega dobiček tekočega leta  61.437   62.380   (943) 

AEC Europe 
Cyprus 
limited, 
Cyprus

Nord Agri N.V. 
Holland

M&V 
Investments 
a.d. Beograd

AIK banka 
a.d. Beograd

Gorenjska 
banka d.d. 

Kranj

GB Leasing 
d.o.o. 

Ljubljana

100% 

91.7% 

100% 

100% 

100% 
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4 Kapital  
(Člen 437 a, b, c, d in e Uredbe CRR) 

4.1. Celovita uskladitev postavk kapitala ter filtrov in odbitkov od kapitala z izkazom finančnega 
položaja 

Kapital Skupine je sestavljen iz elementov celotnega kapitala, dodatno ga zmanjšujejo odbitne postavke. 

V spodnji preglednici je prikazano, v kolikšnem obsegu se posamezne postavke izkaza finančnega položaja 
vključujejo v izračun kapitala za namen kapitalske ustreznosti.  

(v tisoč EUR) 31. 12. 2020 
 Izkaz finančnega 

položaja 
Vključeno v 

kapital 

Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge 
bank 

 852.454   -  

Finančna sredstva v posesti za trgovanje  28.977   (29) 

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
ki niso v posesti za trgovanje 

 36.703   (37) 

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida  31.400   (31) 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa  355.085   (355) 

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti  2.548.105   -  

Naložbe v kapital odvisnih družb  8.359   -  

Opredmetena sredstva  175.375   -  

- Opredmetena osnovna sredstva  47.132   -  

- Naložbene nepremičnine  128.243   -  

Neopredmetena sredstva  8.357   (8.357) 

Terjatve za davek  4.823   -  

Odložene terjatve za davek  5.565   -  

 - v zvezi z bodočimi dobički, ki ne izhajajo iz začasnih razlik  4.300   (4.300) 

 - v zvezi z bodočimi dobički, ki izhajajo iz začasnih razlik  1.265   -  

Druga sredstva  12.202   -  

Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo  572   -  

SREDSTVA SKUPAJ 4.067.977  -  

Finančne obveznosti v posesti za trgovanje  102   -  

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti  3.322.339   -  

Rezervacije  10.678   -  

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb  2.734   -  

 - Obveznosti za davek  8   -  

 - Odložene obveznosti za davek  2.726   -  

Druge obveznosti  8.544   -  

OBVEZNOSTI SKUPAJ 3.344.397 - 

Osnovni kapital  1   1  

Kapitalske rezerve  -   -  

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos  19.439   19.439  

Rezerve iz dobička  201.543   201.279  

 - rezerve iz dobička prejšnjih let  200.433   -  

 - rezerve iz dobička poslovnega leta  1.110   -  

Lastni deleži  -   -  

Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta)  545.462   -  

 - zadržani dobiček prejšnjih let  483.318   363.604  

 - čisti dobiček poslovnega leta, po uporabi za rezerve  62.144   -  

(-) Vmesne dividende  (47.140)  -  

Manjšinski deleži [neobvladujoči deleži]  4.275   -  

KAPITAL SKUPAJ 723.580  -  

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 4.067.977  -  

Druga znižanja navadnega temeljnega kapitala   (192) 

Seštevek postavk iz izkaza finančnega položaja in zastavlljenih lastnih delnic -  571.022  

KAPITAL -  571.022  

 

4.2. Opis glavnih značilnosti instrumentov posameznih kategorij kapitala, ki jih izda banka 

Za razkritje glavnih značilnosti instrumentov navadnega lastniškega kapitala prvega reda je Skupina uporabila 
predlogo za glavne značilnosti kapitalskih instrumentov, kar je skladno s 3. členom Izvedbene uredbe. 
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Predloga za glavne značilnosti kapitalskih instrumentov 

1 Izdajatelj 
Agri Europe Cyprus 

Limited 
 

2 
Edinstvena oznaka (npr. CUSIP, koda ISIN ali oznaka Bloomberg za zasebno 
prodajo) 

N. P.  

3 Zakonodaja, ki ureja instrument Ciper  

Regulativna obravnava  

4 Pravila iz uredbe o kapitalskih zahtevah v prehodnem obdobju N. P.  

5 Pravila iz uredbe o kapitalskih zahtevah po prehodnem obdobju N. P.  

6 
Sprejemljivi na posamični/(sub)konsolidirani podlagi/na posamični in na 
(sub)konsolidirani podlagi 

Konsolidirani  

7 Vrsta instrumenta (vrste določi posamezna jurisdikcija) Navadne delnice  

8 
Znesek pripoznan v regulativnem kapitalu (valuta v milijonih na zadnji 
datum poročanja) 

0,001 mio EUR  

9 Nominalni znesek instrumenta 1,00 EUR  

9a Cena izdaje Glej opombo (1)  

9b Cena odkupa N. P.  

10 Računovodska razvrstitev Kapital delničarja  

11 Prvotni datum izdaje Glej opombo (1)  

12 Stalni ali z določenim rokom zapadlosti Stalni  

13 Prvotni datum zapadlosti N. P.  

14 Odpoklic izdajatelja na podlagi prehodne nadzorniške odobritve N. P.  

15 Poljubni datum odpoklica, pogojni datumi odpoklica in odkupni znesek N. P.  

16 Naknadni datumi odpoklica, če so potrebni N. P.  

 Kuponske obrestne mere/dividende  

17 Fiksna ali spremenljiva dividenda/kuponska obrestna mera Spremenljiva  

18 Kuponska obrestna mera in vsak z njo povezan indeks N. P.  

19 Obstoj možnosti neizplačila donosov N. P.  

20a 
Popolna diskrecijska pravica, delna diskrecijska pravica ali obvezni (glede na 
časovno razporeditev) 

Popolna diskrecijska  

20b 
Popolna diskrecijska pravica, delna diskrecijska pravica ali obvezni (glede na 
znesek) 

Popolna diskrecijska  

21 Možnost povečanja ali druge spodbude za odkup N. P.  

22 Nekumulativni ali kumulativni N. P.  

23 Konvertibilni ali nekonvertibilni N. P.  

24 Če so konvertibilni, kateri so sprožilni dogodki konverzije N. P.  

25 Če so konvertibilni, ali so v celoti ali delno N. P.  

26 Če so konvertibilni, kakšna je stopnja konverzije N. P.  

27 Če so konvertibilni, ali je konverzija obvezna ali izbirna N. P.  

28 Če so konvertibilni, navedite vrsto instrumenta, v katerega se konvertirajo N. P.  

29 
Če so konvertibilni, navedite izdajatelja instrumenta, v katerega se 
konvertirajo 

N. P.  

30 Značilnosti odpisa N. P.  

31 V primeru odpisa, kateri so sprožilni dogodki N. P.  

32 V primeru odpisa, ali se odpišejo v celoti ali delno N. P.  

33 V primeru odpisa, ali je stalen ali začasen N. P.  

34 V primeru začasnega odpisa, opis mehanizma za zvišanje vrednosti N. P.  

35 
Položaj v hierarhiji podrejenosti pri likvidaciji (navedite vrsto instrumenta, 
ki je tik pred zadevnim instrumentom) 

Podrejen vsem 
obveznostim v družbi 

 

36 Neskladne preoblikovane značilnosti N. P.  

37 Če neskladne značilnosti obstajajo, jih navedite N. P.  

 

Opomba (1)      

Datum izdaje: 
Št. izdanih 

delnic 

Nominalna 
vrednost, 

EUR 

Znesek premije na vrednost, 
EUR 

Cena izdaje, EUR Znesek premije, EUR 

16. 3. 2011 1000 1   1,00    

26. 7. 2013 100 1 47,62  48,62  4.762  

13. 9. 2013 72 1 694.436,50  694.437,50  49.999.428  

7. 11. 2017 41 1 560.974,61  560.975,61  22.999.959  

Skupaj 1.213  73.004.149  

31.12.2019 Razdelitev Agri Europe, prenos delnic na drug del razdeljene institucije  (73.004.149) 
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Osnovne dejavnosti Agri Europe do decembra 2019 so vključevale kmetijsko gospodarstvo, bančništvo in 
hotelirstvo:  

 NordAgri N.V. (krovna družba za podrejene družbe, ki poslujejo v bančnem sektorju); 

 AEC Agrinvestment Limited (krovna družba za podrejene družbe, ki poslujejo v kmetijskem sektorju); 

 Oseane Holding Limited (krovna družba za podrejene družbe, ki poslujejo v nepremičninskem sektorju) 
in  

 AEC Hotels Limited (krovna družba za podrejene družbe, ki poslujejo v hotelirskem sektorju).  
Decembra 2019 je bila dokončno izvedena delitev in tri od štirih podrejenih družb (vse razen NordAgri N.V.) so 
bile prenesene na novo ustanovljeno družbo Erythrina Limited (v nadaljnjem besedilu: Erythrina), medtem ko 
sta družbi AEC in Erythrina v polni lasti skupnega lastnika Agri Holding AG. Primarni cilj tega prenosa je bil 
ločiti podrejene družbe, ki poslujejo v različnih poslovnih sektorjih, v katerih za dejavnosti, poslovanje in 
funkcije, veljajo različne zakonske zahteve. Vplačan presežek kapitala je bil prenesen na novo ustanovljeno 
družbo. 
Agri Europe Cyprus Limited, Ciper, nastopa kot matično podjetje družb, ki se ukvarjajo z bančništvom 
(Skupina). 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Skupina nima kapitalskih instrumentov dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala. 

4.3. Določila in pogoji za vse instrumente posameznih kategorij kapitala 

Med instrumente navadnega lastniškega kapitala Skupina vključuje navadne delnice, ki izpolnjujejo določila in 
pogoje iz 28. člena Uredbe CRR. Med pomembnejšimi določili instrumentov navadnega lastniškega kapitala so 
stalnost, fleksibilnost glede izplačil in razpoložljivost za pokrivanje izgub. 

4.4. Ločeno razkritje narave in zneskov bonitetnih filtrov in odbitkov od kapitala in opis vseh omejitev, 
ki se uporabljajo za izračun kapitala skladno z Uredbo in instrumentov, bonitetnih filtrov in 
odbitkov, za katere veljajo te omejitve 

Skladno z regulatornimi zahtevami mora Skupina vzdrževati količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala 
v višini 4,5 %, količnik temeljnega kapitala v višini 6 % in količnik skupnega kapitala v višini 8 %. Ob koncu leta 
2020 je navadni lastniški temeljni kapital presegal zahtevane vrednosti za 400.501 tisoč EUR, temeljni kapital 
za 400.501 tisoč EUR in skupni kapital za 342.268 tisoč EUR. 
 

 
  v tisoč EUR 

Zaporedna številka elementa in naziv elementa A B 

Navadni lastniški temeljni kapital: instrumenti in rezerve    

1 
Kapitalski instrumenti in z njimi povezan vplačani presežek 
kapitala 

1 
26(1), 27, 28, 29, 26 

(3), seznam EBA 

  od tega: v skladu z 28. členom Uredbe (EU) št. 575/2013 1 26(3), seznam EBA 

2 Zadržani dobiček 363.604 26(1)(c) 

3 
Akumulirani drugi vseobsegajoči donos (in druge rezerve, ki 
vključujejo nerealizirane dobičke in izgube v skladu z veljavnimi 
računovodskimi standardi) 

220.718 26(1) 

6 
Navadni lastniški temeljni kapital pred regulativnimi 
prilagoditvami 

584.323  

Navadni lastniški temeljni kapital: regulativne prilagoditve    

7 Dodatne prilagoditve vrednosti  (452) 34, 105 

8 
Neopredmetena sredstva (zmanjšana za povezane obveznosti za 
davek)  

(8.357) 36(1)(b), 37, 472(4) 

10 
Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček, 
razen tistih, ki izhajajo iz začasnih razlik (zmanjšane za povezane 
obveznosti za davek, če so izpolnjeni pogoji iz člena 38(3)  

(4.300) 36(1)(c), 38, 472(5) 

16 
Neposredni in posredni deleži institucije v lastnih instrumentih 
navadnega lastniškega temeljnega kapitala  

- 36(1)(f), 42, 472(8) 

26 
Regulativne prilagoditve za navadni lastniški temeljni kapital v 
zvezi z zneski, za katere se uporablja obravnava pred uredbo o 
kapitalskih zahtevah  

(192) 0 

Zaporedna številka elementa in naziv elementa   

28 
Skupne regulativne prilagoditve navadnega lastniškega 
temeljnega kapitala 

(13.301) 0 

29 Navadni lastniški temeljni kapital 571.022 0 

Dodatni temeljni kapital: instrument   

36 Dodatni temeljni kapital pred regulativnimi prilagoditvami -  
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Dodatni temeljni kapital: regulativne prilagoditve   

45 
Temeljni kapital (temeljni kapital = navadni lastniški temeljni 
kapital + dodatni temeljni kapital) 

571.022  

Dodatni kapital: instrumenti in rezervacije   

51 Dodatni kapital pred regulativnimi prilagoditvami -  

Dodatni kapital: regulativne prilagoditve   

57 Skupne regulativne prilagoditve dodatnega kapitala -  

58 Dodatni kapital -  

59 
Skupni kapital (skupni kapital = temeljni kapital + dodatni 
kapital) 

571.022  

59a 

Tveganju prilagojena sredstva v zvezi z zneski, za katere se 
uporabljajo obravnava pred uredbo o kapitalskih zahtevah in 
predhodne obravnave ter za katere velja postopna odprava 
skladno z Uredbo (EU) št. 575/2013 (tj. preostali znesek skladno 
z uredbo o kapitalskih zahtevah) 

 

472,472(5),472(8)(b)
,472(10)(b), 

472(11)(b),475,475(2
)(b), 

477(2)(c),477(4)(b) 

  
od tega: odložene terjatve za davek, ki nanašajo na prihodnji 
dobiček in ne izhajajo iz časovnih razlik 

  

  
od tega: odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji 
dobiček in izhajajo iz časovnih razlik 

  

  
od tega: znesek deležev v finančnem sektorju, kjer ima banka  
pomemben delež 

  

60 Skupna tveganju prilagojena sredstva 2.755.294  

Kapitalski količniki in blažilniki   

61 
Navaden lastniški temeljni kapital (kot odstotni delež zneska 
izpostavljenosti tveganju) 

20,72% 92(2)(a), 465 

62 
Temeljni kapital (kot odstotni delež zneska izpostavljenosti 
tveganju) 

20,72% 92(2)(a),465 

63 
Skupni kapital (kot odstotni delež zneska izpostavljenosti 
tveganju) 

20,72% 92(2)(c) 

64 

Zahteva po posamezni instituciji lastnemu blažilniku (zahteva 
po navadnem lastniškem temeljnem kapitalu, skupaj z 
zahtevami po varovalnih kapitalskih blažilnikih in proticikličnih 
blažilnikih, ki so izraženi kot odstotni delež zneska 
izpostavljenosti tveganju) 

9,76% 128, 129 in 130 CRD 

65 od tega: zahteva po varovalnem kapitalskem blažilniku 2,50%  

66 od tega : zahteva po proticikličnem blažilniku 0,01%  

68 
Navadni lastniški temeljni kapital, ki lahko izpolnjuje zahteve 
po blažilnikih (kot odstotni delež zneska izpostavljenosti 
tveganju) 

12,72% 128 CRD 

Zneski pod pragi za odbitke (pred tehtanjem tveganja)   

72 
Neposredni in posredni deleži kapitala subjektov finančnega 
sektorja, kadar institucija v teh subjektih nima pomembne 
naložbe (znesek pod pragom 10%, zmanjšan za sprejemljive 
kratke pozicije) 

7.911 

36(1)(h),45,46, 
472(10), 

56(c),59,60, 
475(4),66(c),69,70, 

477(4) 

 

 

73 

Neposredni in posredni deleži institucije v instrumentih 
navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov 
finančnega sektorja, kadar ima institucija v teh subjektih 
pomembno naložbo (znesek pod pragom 10 %, zmanjšan za 
sprejemljive kratke pozicije) 

2.606 
36(1)(i), 45, 48, 470, 

472(11) 

75 
Odložene terjatve za davek, ki izhajajo iz začasnih razlik – 
znesek pod pragom 10 %, zmanjšan za povezane obveznosti za 
davek, če so izpolnjeni pogoji iz člena 38(3) 

1.266 
36(1)(c), 38, 48, 470, 

472(5) 

 
5 Kapitalske zahteve 

(Člen 438 a, c, e in f Uredbe CRR)  

5.1. Povzetek pristopa k ocenjevanju ustreznosti svojega notranjega kapitala za podporo obstoječih in 
prihodnjih dejavnosti  

Skupina je vzpostavila postopek ocenjevanja notranje kapitalske ustreznosti (v nadaljevanju: ICAAP) v skladu 
s svojo strategijo upravljanja tveganj, tj. v skladu s svojim profilom tveganja. Skupina redno izvaja ICAAP, 
hkrati upošteva regulativni okvir. 

Skupina v sklopu prvega stebra izračuna kapitalske zahteve za kreditno, tržno, operativno tveganje in tveganje 
prilagoditve kreditnega vrednotenja (CVA). Skupina za kreditno in CVA-tveganje uporablja standardizirani 
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pristop in enostavni pristop za izračunavanje kapitalskih zahtev za operativno tveganje, kot je opredeljeno v 
CRR. V okviru izračunavanja kapitalskih zahtev prvega stebra Skupina izračunava minimalne kapitalske zahteve 
za valutno tveganje in pozicijsko tveganje glede na pozicije v trgovalni knjigi.  

Dodatne vrste tveganja so opredeljene v sklopu drugega stebra, za katere Skupina izračunava notranje 
kapitalske zahteve. 

Notranji kapital Skupine je enak izračunanim sredstvom v skladu s CRR. Razpoložljiv notranji kapital je kapital, 
ki je na voljo za pokrivanje vseh tveganj, ki jim je Skupina (lahko) izpostavljena pri svojem poslovanju. Skupina 
je dolžna opredeliti razpoložljivi notranji kapital in ga razporediti med opredeljene vrste tveganj. Zahteve 
skupnega notranjega kapitala kažejo na količino kapitala, ki je potrebna za pokrivanje vseh tveganj, ki jim je 
Skupina (lahko) izpostavljena pri svojem poslovanju, medtem ko zahteve notranjega kapitala za posamezna 
tveganja kažejo količino zahtevanega kapitala za pokritje posameznega tveganja, ki mu je Skupina (lahko) 
izpostavljena. 

Skupina postopek ocenjevanja notranje kapitalske ustreznosti izvaja v skladu s/z: 

 Strategijo upravljanja tveganj v Skupini in Politiko upravljanja tveganj v Skupini, 

 ICAAP in ILAAP okvirom v Skupini, 

 poleg tega imajo vsi člani Skupine v svojih notranjih aktih opredeljene postopke za izvajanje postopka 
ocenjevanja notranje kapitalske ustreznosti, vse v skladu z okvirom, opredeljenim na ravni Skupine. 

Z načrtovanjem razpoložljivega notranjega kapitala Skupina prav tako zagotavlja ohranjanje ravni kapitala, ki 
lahko deluje kot podpora nadaljnji rasti zasebne prodaje, za pridobitev prihodnjih virov sredstev in kot 
zagotovitev neprekinjenosti pri izvajanju poslovne politike. Načrtovanje regulativnega in notranjega kapitala 
se izvaja za obdobje treh let. 

ICAAP je formaliziran in dokumentiran postopek, ki izpolnjuje naslednja merila: 

 temelji na postopku identifikacije in merjenja tveganj, tj. na oceni tveganja, 

 omogoča celovito oceno in merjenje tveganj, kot tudi spremljanje pomembnih tveganj, ki jim je 
Skupina (lahko) izpostavljena pri svojem poslovanju, 

 zagotavlja ustrezno raven notranjega kapitala v skladu s profilom tveganja Skupine, 

 ustrezno je vpleten v sistem upravljanja v Skupini in v postopek odločanja v Skupini, 

 podvržen je rednim analizam, spremljanju in preverjanju upravnih organov Skupine. 

Postopek ICAAP se izvaja na konsolidirani ravni in vključuje naslednje faze: 

 opredelitev pomembnih tveganj, 

 izračun zneska notranjih kapitalskih zahtev za posamezna tveganja, 

 izračun zahtev skupnega notranjega kapitala, 

 izračun zahtev skupnega notranjega kapitala v stresnih situacijah, 

 primerjava: 
o izračunanega kapitala v skladu z regulatornimi zahtevami in razpoložljivim notranjim 

kapitalom,  
o minimalnih kapitalskih zahtev in notranjih kapitalskih zahtev,  
o vsote minimalnih kapitalskih zahtev in zahtev skupnega notranjega kapitala. 

Skupina v svojem okviru ICAAP in ILAAP opredeljuje kvantitativna in kvalitativna merila, na podlagi katerih se 
določajo pomembna tveganja, ki so vključena v postopek ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala. Tukaj 
se upoštevajo vrsta, obseg in zahtevnost delovanja Skupine, kot tudi posebnosti trgov, na katerih Skupina in 
člani Skupine poslujejo. 

Skupina za izračun zahtev notranjega kapitala za vsako opredeljeno pomembno tveganje uporablja naslednje 
pristope in modele: 

 tveganje neplačila, vključno s tveganjem nasprotne stranke – standardizirani pristop; 

 tveganje koncentracije – notranji model, ki temelji na Herfindahl-Hirschmanovem indeksu (HHI); 

 devizno tveganje – notranji model; 

 preostalo tveganje – notranji model; 

 kreditno tveganje, povzročeno zaradi tveganja obrestnih mer – notranji model;  

 tveganje države – notranji model;  

 tržna tveganja – standardizirani pristop; 

 operativno tveganje – enostavni pristop; 

 likvidnostno tveganje – ocena vsote likvidnih sredstev in ustreznosti prek resnih stresnih scenarijev; 
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 obrestno tveganje v bančni knjigi in tveganje kreditnega razpona – EVE-scenariji šoka za obrestno 
tveganje in notranji model; 

 tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (CVA-tveganje) – standardizirani pristop; 

 druga tveganja – notranji model. 

Skupina opravlja stresne teste za vsa pomembna tveganja in izračunava kapitalske zahteve v stresnih pogojih. 

Zahteve skupnega notranjega kapitala se izračunajo kot preprosta vsota zahtev notranjega kapitala za vsako 
vrsto tveganja, za katero se izračunajo kapitalske zahteve, plus učinki izvedenih stresnih testov za določena 
tveganja. Ta pristop se šteje kot konservativen, saj ne upošteva učinkov razpršitve med različnimi vrstami 
tveganja.  

Rezultat postopka ocenjevanja notranjega kapitala na dan 31. 12. 2020 kaže skupne notranje kapitalske 
zahteve, ki za 41 % presegajo regulatorne kapitalske zahteve. 

5.2. Kapitalske zahteve za kreditno tveganje, tržno tveganje, tveganje poravnave in operativno 
tveganje  

Skupina tveganje neplačila opredeljuje kot pomembno tveganje. Z namenom ocene zahteve notranjega 
kapitala za kreditno tveganje Skupina uporablja standardizirani pristop, kot je opredeljen v Uredbi o kapitalskih 
zahtevah (CRR). 

Tveganju prilagojena sredstva Skupine so vsota izpostavljenosti bilančnih sredstev in zunajbilančnih postavk, 
pomnoženih z ustrezno utežjo kreditnega tveganja, kot je opredeljeno v 113. členu Uredbe CRR. Utež 
kreditnega tveganja za vsako posamezno pozicijo bilančnih sredstev in za vsako zunajbilančno postavko se 
opredeli na podlagi kategorije izpostavljenosti in ravni kreditne kakovosti. Poleg tega se kreditno tveganje za 
zunajbilančne izpostavljenosti izračunava z uporabo predpisanih kreditnih konverzijskih faktorjev (CCF) 
različnim vrstam zunajbilančnih transakcij. Kapitalska zahteva za kreditno tveganje se izračuna tako, da se 
tveganju prilagojena sredstva pomnožijo z 8 %.  

Za izračun kapitalskih zahtev za tržna tveganja se uporablja predpisana metoda (več o tem v poglavju 10). 
Kapitalske zahteve za operativno tveganje se izračunajo z enostavnim pristopom (več o tem v poglavju 11). 

Preglednica s kapitalskimi zahtevami za kreditno tveganje (po posameznih kategorijah izpostavljenosti), 
vključno s tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, operativnim tveganjem in tveganjem prilagoditve 
kreditnega vrednotenja (CVA-tveganjem) na 31.12.2020, je predstavljena spodaj:  

Postavka  
v tisoč 
EUR 

SKUPNA IZPOSTAVLJENOST TVEGANJEM 2.755.294 

TVEGANJU PRILAGOJENA IZPOSTAVLJENOST ZA KREDITNA TVEGANJA IN TVEGANJA NASPROTNE 
STRANKE 2.407.874 

Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 199.385 

Enote regionalne ali lokalne ravni držav  8.986  

Subjekti javnega sektorja  3.651  

Multilateralne razvojne banke    

Mednarodne organizacije    

Institucije  54.304  

Podjetja  994.920  

Izpostavljenosti na drobno  415.654  

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine  178.841  

Neplačane izpostavljenosti  62.856  

Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem  250.435  

Krite obveznice    

Terjatve do institucij in podjetij s kratkoročno bonitetno oceno    

Kolektivni naložbeni podjemi (CIU)  5.568  

Lastniški instrumenti  44.257  

Druge izpostavljenosti  189.017  
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SKUPNA IZPOSTAVLJENOST ZA TVEGANJE PORAVNAVE/DOSTAVE - 

SKUPNA IZPOSTAVLJENOST ZA POZICIJSKO IN DEVIZNO TVEGANJE  60.794  

Lastniški finančni instrumenti  60.794  

Sredstva v tuji valuti  -  

SKUPNA IZPOSTAVLJENOST ZA OPERATIVNO TVEGANJE (OpR)  286.351  

OpR enostavni pristop (BIA)  286.351  

SKUPNA IZPOSTAVLJENOST ZA TVEGANJE PRILAGODITVE KREDITNEGA VREDNOTENJA (CVA)  275  

Standardizirana metoda  275  

 

V spodnji tabeli je prikaz količnika kapitalske ustreznosti na dan 31. 12. 2020:  

Postavka v tisoč EUR 
Količnik kapitalske 

ustreznosti 

SKUPNA IZPOSTAVLJENOST TVEGANJEM 2.755.294   

NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL 571.023 20,72 % 

TEMELJNI KAPITAL 571.023 20,72 % 

KAPITAL 571.023 20,72 % 

6 Izpostavljenost kreditnemu tveganju nasprotne stranke 
(Člen 439 Uredbe CRR) 

Tveganje nasprotne stranke je tveganje, ki nastane zaradi zamude pri transakciji nasprotne pogodbene stranke 
pred končnim pobotom denarnega toka transakcije, tj. neizpolnitev denarnih obveznosti določene transakcije. 

Skupina tveganju prilagojena sredstva za kreditno tveganje nasprotne stranke izračunava na podlagi naslednjih 
pozicij v trgovalni in bančni knjigi: 

 izvedeni finančni instrumenti, 

 kreditni izvedeni finančni instrumenti, 

 repo in povratni repo posli, 

 posli posoje ali izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, 

 posojanje vrednostnih papirjev, 

 posli z dolgim obdobjem poravnave. 

Skupina je tovrstnemu tveganju izpostavljena na osnovi povratnih repo poslov, kot tudi na podlagi izvedenih 
finančnih instrumentov. 

Za namen izračuna kreditnega tveganja nasprotne stranke Skupina uporablja trenutno metodo izpostavljenosti 
(za izvedene finančne instrumente) in kompleksno metodo za izračun prilagojene vrednosti transakcije in 
zavarovanja s premoženjem v primeru repo in povratnih repo poslov. 

V skladu s trenutno metodo izpostavljenosti se znesek izpostavljenosti izračuna kot vsota: 

 trenutne izpostavljenosti glede na pogodbo, kjer je vrednost pozitivna in predstavlja tržno vrednost 
zadevne pogodbe (pri pogodbah z negativno vrednostjo je trenutna izpostavljenost enaka nič); in 

 morebitnih izpostavljenosti v preostalem obdobju do zapadlosti pogodbene obveznosti, ki se pridobi, 
ko se hipotetična vrednost glavnice vsake pogodbe na dan izračuna pomnoži z ustreznim konverzijskim 
faktorjem, ki ga predpiše regulator. 

Glede na zapleteno metodo se skupek izpostavljenosti, na katerega se nanašajo uteži kreditnega tveganja, 
izraža kot efektivna vrednost izpostavljenosti. Efektivna vrednost izpostavljenosti je enaka znesku razlike med 
prilagojenimi vrednostmi izpostavljenosti in zavarovanjem s premoženjem. Če je znesek negativen, je enako 
0. 

Vrednost izpostavljenosti kreditnega tveganja nasprotne stranke na dan 31. 12. 2020 znaša 22.063.447 EUR, 
kapitalske zahteve pa 1.765.076 EUR.  

Podrobnosti v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti so razkrite v konsolidiranem letnem poročilu AEC 
Skupine na 31.12.2020 v pojasnilu 23 »Terjatve iz naslova izvedenih finančnih instrumentov« in 34 »Obveznosti 
iz naslova izvedenih finančnih instrumentov«. 
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7 Kapitalski blažilniki 
(Člen 440 Uredbe CRR) 

Z uvedbo Uredbe Basel III je evropska zakonodaja uvedla sistem kapitalskih blažilnikov, ki predstavljajo dodatno 
zahtevo za določanje potrebnega zneska kapitala. Poleg zahtev iz prvega in drugega baselskega stebra mora 
Skupina s svojim najkakovostnejšim kapitalom (CET1) izpolnjevati tudi zahteve iz kapitalskih blažilnikov. 
Posledica neizpolnjevanja zahtev glede kapitalskih blažilnikov so omejitve pri razporeditvi rezultatov 
poslovanja z namenom okrepitve kapitalske podlage Skupine. 
 

Stopnja lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika v Skupini je tehtana povprečna stopnja veljavnih 
stopenj proticikličnih blažilnikov za države, v katerih ima Skupina ustrezne kreditne izpostavljenosti. Stopnja 
lastnega proticikličnega blažilnika Skupine ob koncu leta 2020 je bila 0,01 %. 

Spodnja preglednica prikazuje izračun zneska lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika Skupine na dan 
31. 12. 2020. 

  V tisoč EUR 

1. Znesek skupne izpostavljenosti tveganju, v tisoč EUR 2.755.294 

2. Stopnja lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika Skupine v % 0,01 

3. Zahteva za lastni proticiklični blažilnik Skupine v tisoč EUR (1. *2.) 276 

Spodnja preglednica prikazuje geografsko razporeditev kreditne izpostavljenosti Skupine, ki je ustrezna za 
izračun proticikličnega kapitalskega blažilnika na dan 31. 12. 2020.  

 

Država 
Splošne kreditne 

izpostavljenosti, v 
tisoč EUR 

Kapitalske 
zahteve, v tisoč 

EUR 

Uteži 
kapitalskih 
zahtev, v % 

Stopnja 
proticikličnega 

kapitalskega 
blažilnika, v % 

Združeni arabski emirati  103 5 0.00 0.00 
Avstrija  4,500 357 0.20 0.00 
Avstralija  2 0 0.00 0.00 
Bosna in Hercegovina  3,328 107 0.06 0.00 
Belgija  818 64 0.04 0.00 
Bolgarija  1,607 128 0.07 0.50 
Brazilija  12 1 0.00 0.00 
Kanada  32 2 0.00 0.00 
Švica  162 6 0.00 0.00 
Kitajska  200 16 0.01 0.00 
Ciper  37,095 2,967 1.68 0.00 
Nemčija  2,326 228 0.13 0.00 
Španija  42 2 0.00 0.00 
Francija  3,404 454 0.26 0.00 
Združeno kraljestvo  13,514 2,025 1.15 0.00 
Grčija  1,221 145 0.08 0.00 
Hrvaška  85,485 6,669 3.79 0.00 
Madžarska  2,665 213 0.12 0.00 
Irska  152 10 0.01 0.00 
Italija  10,446 952 0.54 0.00 
Luksemburg  19,479 2,335 1.33 0.25 
Črna gora  40,621 3,843 2.18 0.00 
Makedonija  80 5 0.00 0.00 
Nizozemska  7,513 538 0.31 0.00 
Poljska  2,349 182 0.10 0.00 
Romunija  1,829 111 0.06 0.00 
Srbija  1,363,521 79,603 45.18 0.00 
Ruska federacija  590 47 0.03 0.00 
Švedska  396 32 0.02 0.00 
Slovenija  1,616,818 74,173 42.10 0.00 
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Država 
Splošne kreditne 

izpostavljenosti, v 
tisoč EUR 

Kapitalske 
zahteve, v tisoč 

EUR 

Uteži 
kapitalskih 
zahtev, v % 

Stopnja 
proticikličnega 

kapitalskega 
blažilnika, v % 

Slovaška  5,513 428 0.24 1.00 
Turčija  395 32 0.02 0.00 
Ukrajina  10 0 0.00 0.00 
Združene države Amerike 5,973 508 0.29 0.00 
Danska 1 0 0.00 0.00 
Indija 21 1 0.00 0.00 
Skupaj 3.232.223 176.189 100,00   

 

8 Popravki zaradi kreditnega tveganja 
(Člen 442 a, b, c, d, e, f, g, h in i Uredbe CRR) 

8.1. Opredelitev »zapadlosti« in »oslabljenosti« za računovodske namene  

Skupina kot zapadle postavke obravnava vse postavke in izpostavljenosti, pri katerih nasprotna pogodbena 
stranka ni pravočasno poravnala svojih pogodbenih obveznosti in v pogodbeno dogovorjenem obsegu ter v skladu 
z dogovorjenimi pogoji.  

Skupina zapadlost opredeljuje v skladu z Uredbo CRR. Neplačilo posameznega dolžnika nastopi, kadar dolžnik 
zamuja s plačilom katere koli pomembne kreditne obveznosti več kot 90 dni. 

Neplačilo se lahko opredeli tudi, kadar dolžnik zamuja s plačilom obveznosti manj kot 90 dni, če se zaznajo 
druga kvantitativna ali kvalitativna merila, ki kažejo na obstoj objektivnega dokaza oslabljenosti finančnega 
sredstva:  

 bistveno poslabšanje finančnega položaja stranke,  

 pomembno spremenjeni pogoji odplačila zasebne prodaje zaradi finančnih težav posojilojemalca (FNPE 
ali NPE), 

 začetek stečajnega postopka ali začetek druge vrste finančne reorganizacije, 

 druge razpoložljive kvalitativne informacije. 

Pomemben znesek se opredeli v skladu z ustreznimi predpisi ECB za podrejene družbe, ki so kreditne institucije 
v EU.  

Oslabljene postavke za računovodske namene so vse postavke, ki so opredeljene kot skupina 3 v skladu z MSRP 
9.  

8.2. Opis pristopov in metod, sprejetih za določanje popravkov zaradi kreditnega tveganja 

V skladu z MSRP 9 Skupina vsaj enkrat vsake tri mesece:  

 ocenjuje kakovost terjatev, določi, kje obstaja objektivni dokaz oslabitve;  

 ocenjuje, ali se je pojavilo pomembno povečanje kreditnega tveganja v zvezi z datumom prvotnega 
pripoznanja; in  

 izračunava znesek oslabitve na podlagi pričakovanih izgub.  

Okvir za obvladovanje na ravni Skupine v skladu z MSRP 9 (okvir MSRP 9) sprejme uprava AEC na ravni Skupine 
in vse podrejene družbe, ki so kreditne institucije, so usklajene s tem okvirom, kot tudi z vsemi morebitnimi 
regulatornimi zahtevami na lokalnih ravneh. Skupina pripoznava oslabitve v skladu z okvirom MSRP 9 za vse 
finančne instrumente, ki se merijo po odplačni vrednosti. 

Po oceni pričakovanih kreditnih izgub (izračunu popravka vrednosti) Skupina ocenjuje posamezne finančne 
instrumente (na ravni posojila), da bi ugotovila, ali je prišlo do pomembnega povečanja kreditnega tveganja 
ali neplačila, in temu primerno razvrsti: 

 Skupina 1 zajema vsa finančna sredstva brez pomembnega povečanja kreditnega tveganja od 
začetnega pripoznanja na datum poročanja;  

 Skupina 2 zajema finančna sredstva s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega 
pripoznanja, toda brez objektivnih dokazov o oslabitvi; 
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 Skupina 3 pa zajema finančna sredstva z objektivnimi dokazi o oslabitvi na datum poročanja. 

Izračun oslabitev – skupina 1 

Za namen izračuna oslabitev skupine 1 so pričakovane 12-mesečne kreditne izgube del pričakovanih kreditnih 
izgub v celotnem trajanju finančnega sredstva in predstavljajo gotovinske primanjkljaje v tem času, ki bodo 
nastali v primeru neplačila v 12 mesecih po datumu poročanja, tehtano z verjetnostjo takega neizpolnjevanja 
obveznosti. 

Izračun oslabitev – skupina 2 

Pričakovana izguba predstavlja z verjetnostjo tehtano oceno kreditnih izgub (tj. sedanjo vrednost vseh 
gotovinskih primanjkljajev) v pričakovani življenjski dobi finančnega instrumenta, medtem ko je sam gotovinski 
primanjkljaj razlika med pogodbenimi denarnimi tokovi, ki pripadajo Skupini, ter pričakovanimi denarnimi 
tokovi. 

Izračun oslabitev – skupina 3  

Za izračun popravka vrednosti terjatev so v skupino 3 zajete: 

 vse izpostavljenosti z opredeljenim statusom neplačila in 

 vse finančne instrumente, oslabljene ob nastanku ali nakupu (angl. purchased or originated credit-
impaired financial assets – POCI) v skladu z MSRP 9. 

Oceno oslabitev se lahko opravi na posamezni in skupinski osnovi, odvisno od pomembnosti izpostavljenosti. 

Pričakovane kreditne izgube predstavljajo z verjetnostjo tehtano oceno pričakovane kreditne izgube in Skupina 
pri ocenjevanju pričakovanih prihodnjih denarnih tokov pripoznava več možnih scenarijev poplačila. Posamična 
ocena je narejena za posamezne pomembne stranke. 

Scenariji, ki se upoštevajo, so:  

 unovčenje zavarovanja s premoženjem,  

 prestrukturiranje,  

 stečaj,  

 prodaja terjatev,  

 izterjava gotovine in  

 drugi, ki so lahko ustrezni.  

Skupina pri opredelitvi scenarijev upošteva strategijo izterjave, opredeljene za posamezno stranko.  

Pri določanju verjetnosti določenih scenarijev se Skupina opira na zgodovino realizacije in izterjave 
neodplačanih posojil, kot tudi na posebne izpostavljenosti in druge razpoložljive informacije, ki so lahko 
ustrezne pri ocenjevanju verjetnosti realizacije določene strategije izterjave.  

Verjetnost vseh scenarijev mora skupaj znašati 100 %.  

Za vse druge izpostavljenosti se oslabitev izračuna na ravni Skupine, kar pomeni združitev preostalih 
finančnih instrumentov v skupini 3 s strani podsegmentov glede na strukturo portfelja.  

Vrednost oslabitve se izračuna s preostalim LGD (PD je 100 %). Preostali LGD se izračuna glede na število 
mesecev v zamudi in sanaciji, ki je bila diskontirana z EIR.  

Preostali LGD se uporabi pri nezavarovanem delu izpostavljenosti. Pri izračunu zavarovanega dela 
izpostavljenosti se upošteva samo tisti del izpostavljenosti, ki je zavarovan z opredmetenim sredstvom. 

Podroben pregled oslabljenih izpostavljenosti, prilagoditev tveganj in informacij o spremembah popravkov 
vrednosti zaradi kreditnega tveganja je na voljo v konsolidiranih računovodskih izkazih Skupine AEC na dan 31. 
12. 2020 v pojasnilu 4.1 (Kreditno tveganje). 
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8.3. Skupni znesek izpostavljenosti po računovodskih pobotih in brez upoštevanja učinkov iz naslova 
zmanjšanja kreditnega tveganja ter povprečni znesek izpostavljenosti skozi obdobje, razčlenjen 
na različne vrste kategorij izpostavljenosti 

Spodnja preglednica prikazuje znesek izpostavljenosti brez oslabitev ali rezervacij, brez upoštevanja učinkov 
iz naslova kreditnega zavarovanja in povprečni znesek izpostavljenosti v enem letu, razčlenjen na kategorije 
izpostavljenosti. Povprečni znesek izpostavljenosti se izračuna kot aritmetično povprečje četrtletnih podatkov. 
 

(v tisoč EUR) 

Neto vrednost 
izpostavljenosti 
(31. 12. 2020) 

Neto vrednost 
izpostavljenosti 

(povprečje 2020) 

   

   Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 705.266 646.773 
   Enote regionalne ali lokalne ravni držav 19.114 14.827 
   Subjekti javnega sektorja 8.318 9.139 
   Institucije 246.627 213.156 
   Podjetja 1.526.207 1.542.998 
   Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 433.358 445.691 
   Izpostavljenosti na drobno 718.343 707.291 
   Neplačane izpostavljenosti 56.881 68.931 
   Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem 207.076 171.710 
   Kolektivni naložbeni podjemi (CIU) 38.164 38.113 
   Lastniški instrumenti 40.349 38.450 
   Druge izpostavljenosti 742.460 665.705 

Skupna izpostavljenost  4.742.163 4.562.784 

 

8.4. Geografska porazdelitev izpostavljenosti, razčlenjenih v pomembna območja po pomembnih 
kategorijah izpostavljenosti 

Spodnja preglednica prikazuje znesek izpostavljenosti, zmanjšan za oslabitve ali rezervacije, brez upoštevanja 
učinkov iz naslova kreditnega zavarovanja, po geografskih območjih, razčlenjen na kategorije izpostavljenosti.  
 
Na dan 31. 12. 2020 

  (v tisoč EUR) 
Slovenija Srbija 

Druge EU 

države 

Druge 

države 
Skupaj 

      
   Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 208.344 436.449 55.545 4.928 705.266 
   Enote regionalne ali lokalnih ravni držav 10.240 8.874 0 0 19.114 
   Subjekti javnega sektorja 8.318 0 0 0 8.318 
   Institucije 14.770 25.941 187.259 18.657 246.627 
   Podjetja 413.734 924.036 153.343 35.092 1.526.205 
   Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 247.991 184.733 400 234 433.358 
   Izpostavljenosti na drobno 537.609 174.144 5.067 1.523 718.343 
   Neplačane izpostavljenosti 26.795 22.490 2.622 4.973 56.880 
   Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim    
tveganjem 

120.566 23.297 40.510 22.703 207.076 

   Kolektivni naložbeni podjemi (CIU) 6.796 31.369 0 0 38.165 
   Lastniški instrumenti 21.863 4.360 1.406 12.720 40.349 
   Druge izpostavljenosti 479.782 260.567 1.972 140 742.461 

Skupna izpostavljenost  2.096.808 2.096.260 448.124 100,970 4.742.162 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

8.5. Porazdelitev izpostavljenosti glede na vrsto nasprotne stranke, razčlenjenih po kategorijah 
izpostavljenosti 

Spodnja preglednica prikazuje znesek izpostavljenosti brez oslabitev ali rezervacij, brez upoštevanja učinkov 
iz naslova kreditnega zavarovanja po vrsti stranke, razčlenjen na kategorije izpostavljenosti.  
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Na dan 31.12. 2020         

(v tisoč EUR) Država 
Velike 
družbe 

Majhne 
in 

srednje 
družbe  

Prebivalst
vo Banke Drugo  Skupaj 

                
Enote centralne ravni 
držav ali centralnih bank 

 705.266   -   -   -   -   -   705.266  

Enote regionalne ali 
lokalnih ravni držav 

 19.114   -   -   -   -   -   19.114  

Subjekti javnega sektorja  8.237   -   81   -   -   -   8.318  

Institucije  -   -   -   -   246.627   -   246.627  

Podjetja  -   762.224   763.983   -   -   -   1.526.207  

Zavarovano s hipotekami 
na nepremičnine 

 -   164.939   174.807   93.215   -   397   433.358  

Izpostavljenosti na drobno  -   -   239.860   478.483   -   -   718.343  

Neplačane 
izpostavljenosti  

 644   21.446   23.818   7.765   1.122   2.085   56.880  

Izpostavljenosti, 
povezane z zelo visokim    
tveganjem  

 -   4.493   202.583   -   -   -   207.076  

Kolektivni naložbeni 
podjemi (CIU) 

 6.796   31.369   0   -   -   -   38.165  

Lastniški instrumenti   0   16.214   5.071   -   19.061   3   40.349  

Druge izpostavljenosti   99.478   374.693   9.403   6.313   91.286   161.288   742.461  

Skupna izpostavljenost 839.534 1.375.377 1.419.606 585.776 358.096 163.772 4.742.162 

 

8.6. Razčlenitev vseh izpostavljenosti po preostali zapadlosti, razčlenjenih glede na kategorije 
izpostavljenosti 

Spodnja preglednica prikazuje vrednost bilančnih izpostavljenosti, zmanjšano za oslabitve ali rezervacije, brez 
upoštevanja učinkov iz naslova kreditnega zavarovanja po preostali zapadlosti, razčlenjeno na kategorije 
izpostavljenosti.  

Na dan  31.12.2020  
(v tisoč EUR ) 

Do enega 
meseca 

Nad enim 
mesecem 
do enega 

leta 

Nad enim 
letom do 
pet let 

Nad pet 
let 

Skupaj 

   Enote centralne ravni držav ali 
centralnih bank  189.937   73.226   198.362   227.594   689.119  

   Enote regionalne ali lokalnih ravni 
držav  2.367   3.543   5.870   1.956   13.736  

   Subjekti javnega sektorja  108   1.147   4.869   1.069   7.193  

   Institucije  221.973   956   5.671   8.707   237.307  

   Podjetja  89.711   223.760   551.867   137.456   1.002.794  

   Zavarovano s hipotekami na 
nepremičnine  3.458   50.909   232.907   123.966   411.240  

   Izpostavljenosti na drobno  30.231   139.098   297.127   126.156   592.612  

   Neplačane izpostavljenosti  27.434   1.865   18.746   7.985   56.030  

   Izpostavljenosti, povezane z zelo 
visokim    tveganjem  296   23.435   91.695   24.318   139.744  

   Kolektivni naložbeni podjemi (CIU)  31.369   -     -     6.796   38.165  

   Lastniški instrumenti  9.810   265   -     30.274   40.349  

   Druge izpostavljenosti  174.336   4.982   22.459   563.859   765.636  

Skupna izpostavljenost   781.030   523.186   1.429.573  1.260.136   3.993.925  

      

8.7. Znesek zapadlih izpostavljenosti in znesek oslabljenih izpostavljenosti, znesek popravkov zaradi 
kreditnega tveganja, znesek oblikovanih popravkov zaradi kreditnega tveganja v poročevalskem 
obdobju – po vrstah nasprotne stranke  
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Spodnja preglednica prikazuje podatke glede zapadlih izpostavljenosti, v okviru tega zneske v zamudi in višino 
oblikovanih oslabitev po posameznih vrstah nasprotne pogodbene stranke.  
 
Na dan 31. 12. 2020 
 
(v tisoč EUR) Bruto vrednost 

posojil in terjatev 
Bruto vrednost 
zapadlih posojil 

Znesek v 
zamudi 

Oslabitev zapadlih 
terjatev 

Podjetja in država     
Posojila podjetjem  244.787   10.694   4.104   (473) 
Posojila MSP  481.369   7.677   2.863   (1.548) 
Posojila državi  5.425   6   0   -    
Fizične osebe     
Okvirna posojila  18.431   994   212   (50) 
Stanovanjska posojila  212.988   3.354   1.087   (511) 
Potrošniška in druga posojila  899.329   25.557   18.307   (6.660) 
Leasing  297.826   21.552   1.134   (1.225) 
Druga finančna sredstva  2.551   225   78   (24) 

Skupaj 2.162.706 70.058 27.785 (10.492) 

 

 

8.8. Znesek zapadlih izpostavljenosti in oslabljenih izpostavljenosti, razčlenjenih glede na pomembna 
geografska območja, vključno z zneski popravkov zaradi kreditnega tveganja v zvezi z vsakim 
geografskim območjem  

Zapadle izpostavljenosti v višini 27.785 tisoč EUR, za katere je oblikovanih 10.492 tisoč EUR bilo oslabitev, se 
večinoma nanašajo na območje Srbije in Slovenije. 
 
Na dan 31. 12. 2020 
 
(v tisoč EUR) Bruto vrednost 

kreditov 
Bruto vrednost 

zapadlih kreditov 
Znesek v 
zamudi 

Oslabitev zapadlih 
terjatev 

Slovenija 1.015.388  32.456  4.432  (2.928) 
Srbija 983.646  32.288  22.160  (7.500) 
Druge države Evropske unije 131.506  5.202  1.165  (55) 
Druge države 32.166  112  29  (9) 

Skupaj 2.162.706 70.058 27.785 (10.492) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

9 Neobremenjena sredstva 
(Člen 443 Uredbe CRR) 

V letu 2020 je imela Skupina svoje premoženje obremenjeno zaradi zavarovanja prejetih virov po denarnih 
operacijah centralne banke, zagotavljanja likvidnih sredstev sklada za reševanje bank, zavarovanja z denarnim 
premoženjem, vplačanega pri klirinških sistemih, centralnih nasprotnih strankah in drugih institucijah za 
infrastrukture kot pogoj za dostop do storitve (poravnalne jamstvene sheme SEPA), ter zaradi zavarovanja 
terjatev tujih poslovnih bank na podlagi s strani banke danih kontra garancij in akreditivov. Skupina svojega 
premoženja iz drugih virov financiranja, poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, posojanjem vrednostnih 
papirjev, repo pogodbami, izdajanjem kritih obveznic in listinjenjem, z izjemo navedenega, v letu 2020 ni 
obremenjevala. 

V spodnjih preglednicah so razkrite srednje vrednosti za leto 2020, skladno z Uredbo v zvezi z regulativnimi 
tehničnimi standardi za razkritje obremenjenih in neobremenjenih sredstev. 
 
Predloga A: Obremenjena in neobremenjena sredstva  
 

  
 (v tisoč EUR) 
  

Knjigovodska 
vrednost 

obremenjenih 
sredstev 

Poštena 
vrednost 

obremenjenih 
sredstev 

Knjigovodska 
vrednost 

neobremenjenih 
sredstev 

Poštena 
vrednost 

neobremenjenih 
sredstev 

Sredstva banke 130.934  3.740.624  
Lastniški instrumenti  -   -  66.113  
Dolžniški vrednostni papirji 72.435 69.620 477.883 491.474 
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  ki jih izda država 72.435 69.620 375.131 387.674 
  ki jih izdalajo finančne družbe  -   -  57.862 57.774 
  ki jih izdalajo nefinančne družbe  -   -  44.890 46.026 
Druga sredstva 58.499  3.196.628  
  sredstva na zahtevo 55.737  615.694  
  drugi krediti 2.762  2.285.223  
  druga sredstva  -   295.711  

 
Predloga B: Prejeta zavarovanja s premoženjem 
 
Skupina nima obremenjenega prejetega zavarovanja s premoženjem ali obremenjenih izdanih lastnih 
dolžniških vrednostnih papirjev.  
 
Predloga C: Viri obremenitve 
 

 (v tisoč EUR) Povezane obveznosti 
Sredstva in prejeta zavarovanja s 
premoženjem, ki so obremenjena 

Vloge 69.859 67.512 
Drugi viri obremenitve 2.762 63.538 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Predloga D: Opisi 
 
Podatki v predlogah A in C so izračunani z uporabo srednjih vrednosti četrtletnih podatkov, ki so bili poročani 
v zadnjih dvanajstih mesecih. 

Med neobremenjenimi sredstvi iz predloge A je 7,9 % postavk, ki niso na voljo za obremenitev pri običajnem 
poslovanju. To so sredstva v blagajni, neopredmetena sredstva, odložene terjatve za davek, opredmetena 
osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, naložbe v kapital odvisnih družb, dolgoročna sredstva v posesti za 
prodajo in druga nefinančna sredstva (v predlogi A so te postavke vključene med drugimi sredstvi). 

V primeru zavarovanja terjatev tujih poslovnih bank na podlagi od banke danih kontra garancij in akreditivov 
banka tujim poslovnim bankam zagotavlja zavarovanje v vrednosti najmanj 100 % vrednosti terjatve, če je 
terjatev v domači valuti, oz. najmanj v 125 % vrednosti terjatve, če je terjatev v tuji valuti. Zapadlost 
zavarovanja mora biti daljša od zapadlosti terjatev tujih poslovnih bank. 
 

10 Uporaba ECAI 
(Člen 444 a, b, c in e Uredbe CRR) 

10.1. Podjetja imenovanih zunanjih bonitetnih institucij (ECAI) in razlogi za morebitne spremembe 

V skladu z določbami Uredbe CRR je Skupina imenovala bonitetno hišo Moody‘s za določitev uteži tveganj za 
izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje. 

10.2. Kategorije izpostavljenosti, za katere se uporablja posamezna ECAI 

Skupina za določanje ravni kreditne kakovosti za izpostavljenosti vladam in centralnim bankam ter za 
izpostavljenosti bankam uporablja ocene izbranih ECAI. Zunanje ocene se uporabljajo pri izračunu RWA pri 
standardiziranem pristopu, če zunanja ocena obstaja. 

Za vzporeditev osnovnih bonitetnih ocen s stopnjami kreditne kakovosti se uporablja razpredelnica vzporejanja 
iz Priloge III Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1799 z dne 7. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih 
standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za kreditno tveganje skladno 
s členom 136(1) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta. 

10.3. Opis procesa določanja uteži tveganja za izpostavljenosti, ki niso vključene v trgovalno knjigo, na 
podlagi bonitetnih ocen izdajatelja in izdaje 

Pri določanju uteži tveganja Skupina, glede na razpoložljive bonitetne ocene dolžnika in njegovih finančnih 
instrumentov, postopa skladno z Uredbo CRR. Za vse razpoložljive bonitetne ocene uporablja uteži tveganja, 
ki so navedene v Uredbi CRR.  



 
 
  

30 
 

10.4. Vrednosti izpostavljenosti in vrednosti izpostavljenosti po upoštevanju učinkov zmanjšanja 
kreditnega tveganja, povezanih z vsako stopnjo kreditne kakovosti, kakor tudi vrednosti odbitkov 
od kapitala 

Banka vzporeja ocene zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti od 1 do 6. Bonitetne ocene 
imenovanih zunanjih bonitetnih institucij je upoštevala le pri terjatvah v kategoriji izpostavljenosti enot 
centralne ravni države. 

Vrednosti izpostavljenosti pred zmanjševanjem kreditnega tveganja in uporabo pretvorbenih faktorjev so 
razkrite v točki 8.3 teh razkritij. 

Spodnja preglednica vsebuje vrednosti izpostavljenosti (skupni znesek bilančnih in zunajbilančnih 
izpostavljenosti v okviru regulatornega obsega konsolidacije; v skladu s členom 111 CRR) po (i) uporabi 
pretvorbenih faktorjev in (ii) uporabi tehnik za zmanjšanje kreditnega tveganja, povezanih z vsakim korakom 
kreditne kakovosti, razčlenjeno po razredih izpostavljenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

31 
 

Na dan 31. 12. 2020           
           

(v tisoč EUR) 0 % 20 % 35 % 50 % 75 % 100 % 150 % 250 % Drugo Skupaj 

           

  Enote centralne ravni držav ali centralnih bank  583.833   6.764   -   -   -   196.543   -   596   -   787.736  

  Enote regionalne ali lokalnih ravni držav  -   7.280   -   -   -   7.530   -   -   -   14.810  

   Subjekti javnega sektorja  97   -   -   7.302   -   -   -   -   -   7.399  

   Institucije  -   225.654   -   552   -   7.366   1.021   -   -   234.593  

   Podjetja  -   -   -   -   -   1.096.974   -   -   -   1.096.974  

   Zavarovano s hipotekami na nepremičnine  -   -   -   -   601.899   -   -   -   -   601.899  

  Izpostavljenosti na drobno  -   -   104.105   318.070   -   -   -   -   -   422.175  

   Neplačane izpostavljenosti  -   -   -   -   -   32.640   20.144   -   -   52.784  

   Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem  -   -   -   -   -   -   166.957   -   -   166.957  

   Kolektivni naložbeni podjemi (CIU)  -   -   -   -   -   -   -   -   38.164   38.164  

   Lastniški instrumenti  -   -   -   -   -   37.743   -   2.606   -   40.349  

   Druge izpostavljenosti  553.221   -   -   -   -   187.343   -   669   -   741.233  

Skupna izpostavljenost  
 

1.137.151   239.698  
 

104.105   325.924   601.899   1.566.139   188.122   3.871   38.164   4.205.073  

            

 
 
 
 
Skupina je zmanjšala kapital za naslednje odbite postavke: 
 
(v tisoč EUR)  2020 

  
Neopredmetena sredstva 8.357 

Odložene terjatve za davek  4.300 

Popravek vrednosti zaradi zahtev preudarnega vrednotenja 452 

Druga znižanja navadnega temeljnega kapitala 192 

Odbite postavke od kapitala  13.301 
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11 Izpostavljenost tržnemu tveganju 
(Člen 445 Uredbe CRR) 

Skupina izračunava kapitalske zahteve za tržna tveganja za vse pozicije, ki so namenjene trgovanju. To so 
pozicije, ki jih banka namerava v kratkem roku prodati in/ali katerih namen je zaslužek iz dejanskih ali 
pričakovanih kratkoročnih sprememb med nakupno in prodajno ceno ali iz drugih sprememb cene ali obrestne 
mere. Uporabljene vrednosti za vsako od pozicij iz trgovalne knjige ustrezno izražajo trenutno tržno vrednost. 

Kapitalska zahteva za tržna tveganja je enaka vsoti kapitalskih zahtev, ki se izračunajo za postavke: 

 za pozicijsko tveganje glede na pozicije v trgovalni knjigi,  

 za valutno tveganje pozicij trgovalne in bančne knjige, 

 za tveganje spremembe cen blaga.  

Kapitalsko zahtevo za pozicijsko tveganje Skupina izračunava za dolžniške in lastniške finančne instrumente. 
Izračuna se kot vsota kapitalske zahteve za posebno in splošno pozicijsko tveganje. Posebno pozicijsko tveganje 
je vsota tehtanih dolgih in kratkih neto pozicij finančnih instrumentov. Uteži so različne za dolžniške in lastniške 
finančne instrumente ter so odvisne predvsem od bonitetne ocene, zapadlosti in izdajatelja. Skupina izračunava 
splošno pozicijsko tveganje z uporabo pristopa, ki temelji na zapadlosti. Leta 2020 je Skupina v svojem portfelju 
trgovalne knjige imela samo lastniške vrednostne papirje. 

Ker skupna neto pozicija v tujih valutah presega 2 % kapitala Skupine, Skupina izračunava kapitalske zahteve 
za valutno tveganje. Skupina nima neporavnanih transakcij v trgovalni in bančni knjigi, zato ne izračunava 
kapitalskih zahtev za tveganje poravnave.  

Skupina v svojem portfelju nima blaga, s katerim trguje, zato ne izračunava kapitalske zahteve za tveganje 
spremembe cen blaga. Skupina nima trgovalnega portfelja s korelacijo, to je pozicij v listinjenju in kreditnih 
izvedenih finančnih instrumentov na podlagi n-tega neplačila. 

12 Operativno tveganje 
(Člen 446 Uredbe CRR) 

Operativno tveganje je tveganje izgub kot posledice neprimernega ali neuspešnega izvajanja notranjih 
procesov, ravnanj ljudi, delovanja sistemov ali zunanjih dejavnikov ter vključuje informacijska tveganja, 
tveganja skladnosti ter pravno in modelsko tveganje. 

Pravno tveganje banka razume kot tveganje izgub zaradi neustreznega ali nepravočasnega zaznavanja in 
posledično upoštevanja sprememb v pravnem in zakonskem okolju, kot tudi tveganje izgub zaradi pravnih 
pomanjkljivosti ali neskladja pri pogodbenih aktih in drugih dokumentih. 

Cilji upravljanja operativnega tveganja za vsako podrejeno družbo so: opredeliti dogodke, ki so vir operativnega 
tveganja, razporediti ugotovljene dogodke v vnaprej opredeljene kategorije škodnih dogodkov, spremljati 
njihovo pogostost in pomembnost z opredeljenimi poslovnimi področji v skladu z njihovo organizacijo in 
aktivnostjo, kot tudi oblikovati podatkovno zbirko o dogodkih, ki nastanejo iz naslova operativnega tveganja. 

Identifikacija operativnega tveganja pomeni identifikacijo dogodkov, ki so vir operativnega tveganja, ki mu je 
vsaka podrejena družba lahko izpostavljena. Operativna tveganja se ugotavljajo za vse pomembne produkte, 
procese, sisteme in zunanje dejavnike. Identifikacija operativnega tveganja poteka na podlagi kombinacije 
opredelitve operativnih tveganj, izvedbe samoocene in nadzora tveganja, kot tudi na podlagi zbiranja podatkov 
o dogodkih, ki se štejejo kot del operativnega tveganja. 

Vsaka ocena podrejene družbe, tj. ocena izpostavljenosti operativnemu tveganju z upoštevanjem pogostosti 
nastanka tega tveganja, kot tudi morebitnega učinka na njen rezultat, z doslednim upoštevanjem dogodkov, 
za katere ni verjetno, da bi nastali, vendar se predvideva ali je znano, da če bi nastali, lahko povzročijo resne 
in pomembne izgube. 

Pri merjenju in ocenjevanju operativnega tveganja vsaka podrejena družba še posebej oceni, ali je mogoča 
izpostavljenost tveganju oz. se lahko tveganju izpostavi ob uvedbi novih produktov, dejavnosti, procesov in 
sistemov, poleg tega oceni, ali dejavnosti, ki jih želi zaupati tretjim osebam, vplivajo na raven operativnega 
tveganja in v kolikšni meri. 

Vsaka podrejena družba meri izpostavljenost operativnemu tveganju glede na kvalitativna in kvantitativna 
merila. Kakovost in razumljivost meritev morata zadostovati za zagotovitev učinkovitega sprejemanja 
odločitev. Merjenje vključuje oceno tveganja, analizo scenarijev in zbiranje podatkov o dogodkih operativnega 
tveganja. 
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Glede na rezultate identifikacije in ocene operativnega tveganja se opredelijo ukrepi za zmanjšanje tovrstnega 
tveganja. 

Zmanjšanje operativnega tveganja vključuje vzpostavitev ukrepov in pravil za uporabo teh ukrepov, ki se 
nanašajo na sprejemanje, zmanjšanje, prenos in izogibanje opredeljenim tveganjem, ki jih izmeri in oceni 
vsaka podrejena družba. 

Zmanjšanje operativnega tveganja se doseže s/z: 

 dosledno uporabo postopkov za identifikacijo, merjenje in oceno tveganj vsake podrejene družbe, 

 predlogom ukrepov pristojnih organizacijskih enot podrejene družbe, ki je kreditna institucija, 
namenjenih preprečevanju, nadzoru, zmanjšanju in odpravi operativnega tveganja. 

Eden od segmentov upravljanja operativnega tveganja vključuje upoštevanje rezultatov stresnih testov. 
Uporabljene predpostavke za stresne teste so opredeljene na stopnji podrejene družbe glede na lokalne 
posebnosti, kar je treba ustrezno evidentirati. 

Organizacijska enota, ki je odgovorna za nadzorovanje operativnih tveganj na ravni podrejenih družb, upošteva 
rezultate stresnega testiranja ter o tem obvešča funkcije likvidnostnega, tržnega in operativnega tveganja 
Skupine. 

Poročanje o operativnem tveganju vključuje sistem zunanjih in notranjih poročil o upravljanju operativnega 
tveganja. Zunanje poročanje se izvaja v skladu z zahtevami regulatorja.  

Organizacijska enota vsake podrejene družbe, ki je odgovorna za nadzor operativnega tveganja, mora 
pravočasno in ustrezno poročati funkcijam likvidnostnega, tržnega in operativnega tveganja Skupine o 
dejavnostih in tveganjih v zvezi z dogodki operativnega tveganja. 

Vsaka podrejena družba poroča Funkciji nadzora tveganj v Skupini: 

 »ad hoc« poročila o dogodkih z visokimi izgubami, 

 četrtletno – vključuje oceno in analizo izpostavljenosti operativnemu tveganju (analiza zbranih 
podatkov o dogodkih operativnega tveganja, priporočilih in rokih za zmanjšanje največjih operativnih 
tveganj, kot tudi o osebah/organizacijskih enotah, ki so odgovorne za sprejemanje predlaganih 
ukrepov, rezultatov samoocene itn.). 

Na zahtevo nadzornih organov Skupine lahko poročila vsebujejo tudi druge informacije, ki so relevantne za 
spremljanje operativnega tveganja. 

Glede na velikost, organiziranost in širino poslovanja Skupina za izračun kapitalske zahteve za operativno 
tveganje uporablja enostavni pristop. 

Kapitalska zahteva, izračunana po enostavnem pristopu, je enaka 15 % triletnega povprečja čistih obrestnih in 
neobrestnih prihodkov. 31. 12. 2020 je znašala 22.908 tisoč evrov. 
 

13 Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki niso vključeni  
v trgovalno knjigo 

(Člen 447 Uredbe CRR) 

Skupina je imela konec leta 2020 naložbe v lastniške vrednostne papirje (delnice), ki jih ni vključila v trgovalno 
knjigo, v skupni višini 40.293 tisoč EUR. Njihova knjigovodska vrednost je 31. decembra 2020 znašala: 

 

(v tisoč EUR)  

Deleži v kapitalu 31. december 2020 

Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi:  

Globalno potrdilo o lastrništvu NLB (GNLB) 7.514 

Budvanska rivijera a.d., Budva 6.230 

Sveti Stefan hoteli a.d., Budva 5.755 

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana  178 

ZIF Eurofond-1, d.d., Tuzla (EFNFRK1) 69 

Drugo 4.654 

Skupaj 24.400 

Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na borzi:  

GEN-EL d.o.o., Krško 11.275 

Sava Turizem d.d., Ljubljana (SHBR) 3.448 



 
 
  

34 
 

Sava d.d., Ljubljana 997 

Drugo 173 

Skupaj 15.893 

 

Na dan 31. 12. 2020 je udeležba Skupine v družbi Sveti Stefan Hoteli a.d., Budva, znašala 29,43 %, v družbi 
Budvanska rivijera a.d., Budva, pa 15,23 %. Naložbe v družbo Sveti Stefan Hoteli a.d., Budva, so predstavljene 
in knjižene kot naložbe v povezana podjetja v okviru računovodskih izkazov skupine v skladu z ustreznim 
MRS/MSRP. Delnice družb Budvanska rivijera a.d., Budva, in Sveti Stefan Hoteli a.d., Budva, kotirajo na 
črnogorski borzi vrednostnih papirjev.  

Delnice družb Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, ZIF Eurofond-1 d.d., Tuzla, in globalna potrdila o 
lastništvu NLB d.d., Ljubljana (GDR NLB), kotirajo na organiziranem trgu in so vrednotene po enotnem tečaju 
na Ljubljanski ali Sarajevski borzi na dan bilance stanja. 

Drugi lastniški instrumenti na borzi se nanašajo na 36 različnih delnic, ki kotirajo na organiziranem trgu in so 
vrednotene po enotnem tečaju na Črnogorski ali Beograjski borzi. Največja izpostavljenost je do družbe Naftna 
Industrija Srbije a.d., Novi Sad, in sicer v višini 982 tisoč EUR, ki kotira na Beograjski borzi. 

Dobički in izgube iz naslova vrednotenja po pošteni vrednosti se prikažejo v kapitalu in se prenesejo v izkaz 
poslovnega izida, ko se sredstva prodajo ali oslabijo. Takrat se kumulativni dobički ali izgube, ki so bili 
predhodno prikazani v kapitalu, pripoznajo v izkazu poslovnega izida. V primeru nastanka oslabitve se negativni 
učinki prenesejo iz kapitala v izkaz poslovnega izida. 

Naložbi v družbi Sava Turizem d.d., Ljubljana, in Sava d.d., Ljubljana, Skupina vrednoti s pomočjo zunanje 
cenitve, knjigovodska vrednost je enaka pošteni vrednosti naložb. Naložba v GEN-EL d.o.o. je vrednotena po 
nabavni vrednosti. 

Skupina naložbe v kapital družb, ki članici Skupine (Gorenjska banka) omogočajo opravljanje storitev (Bankart, 
d. o. o., Ljubljana, SWIFT Belgium in Sklad za reševanje bank), razvršča med strateške naložbe in jih vrednoti 
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. Skladno z Zakonom o organu in skladu za reševanje 
bank (ZOSRB; Uradni list RS, št. 97/14) ima banka tudi naložbo v Sklad za reševanje bank pri Banki Slovenije, 
ki jo vrednoti po pošteni vrednosti na podlagi vrednosti iz informacije, prejete od upravljavca. 

Knjigovodska vrednost lastniških vrednostnih papirjev (vključno z deležem banke v Skladu za reševanje bank), 
ki niso vključeni v trgovalno knjigo: 
 

  (v tisoč EUR)  
31. december 

2020 

   Sklad za reševanje bank 6.796 

   Bankart, d.o.o., Ljubljana 150 

   Imobilia-GBK, d.o.o., Kranj  2.521 

   Hypo leasing, d.o.o., Ljubljana 84 

Skupaj 9.551 

 
Naložbi v kapital družb Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj in Hypo Leasing, d. o. o., Ljubljana predstavljata 
dolgoročni kapitalski naložbi v odvisne oz. pridružene družbe. 
 

14 Izpostavljenost obrestnemu tveganju pri postavkah, ki niso vključene  
v trgovalno knjigo 

14.1. Narava tveganja obrestne mere in ključne predpostavke (vključno s predpostavkami o predčasnih 
odplačilih kreditov in gibanju nezapadlih vlog) ter pogostost merjenja obrestnega tveganja 

(Člen 448 Uredbe CRR) 

Skupina ima vzpostavljen sistem za spremljanje obrestnega tveganja z namenom zagotavljanja ustrezne ravni 

neto obrestnih prihodkov in ustrezne ravni kapitala Skupine v okolju spreminjajočih se obrestnih mer. Politika 

Skupine je, da redno spremlja in nadzira izpostavljenost Skupine obrestnemu tveganju ter da se razvijajo 

scenariji razvoja obrestnih mer in pripravijo ukrepi za primere gibanj obrestnih mer, ki bi resno negativno 

vplivali na neto obrestne prihodke in na kapital Skupine. 

Predpostavke o predčasnih odplačilih kreditov in gibanju vlog na vpogled 
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Skupina je kot obrestno občutljive postavke brez pogodbene ročnosti identificirala: 

 vpogledne vloge, kamor sodijo stanja na transakcijskih računih, pri prebivalstvu pa še hranilne vloge 
oziroma varčevalni računi v delu, ki je vpogleden; 

 vloge na odpoklic, kamor uvršča vloge na odpoklic pravnih oseb; 

 limite na bančnih računih in revolving posojila. 

Skupina skladno z notranjo metodologijo analizira stabilnost vpoglednih vlog z upoštevanjem sprememb obsega 
in karakteristike vpoglednih vlog ter vpliv gibanj na njihovo stabilnost najmanj enkrat letno. Upoštevaje 
dejstvo, da se obrestne mere za vpogledne vloge ne spreminjajo v enakem obsegu oziroma razmerju, kot se 
spreminjajo druge tržne obrestne mere, Skupina vpogledne vloge obravnava konservativno in jih v časovne 
žepke razvršča glede na njihovo stabilnost. Poleg tega Skupina razlikuje med stabilnim in nestabilnim delom 
depozitov, pri čemer se stabilni del depozitov obravnava kot tisti, ki bo z veliko verjetnostjo ostal neuporabljen. 
Stabilni del depozitov je prav tako razdeljen na pomemben in manj pomemben del, pri čemer se pomembni 
del nanaša na tiste stabilne depozite, pri katerih ni verjetno, da se bodo cene spremenile, tudi pri pomembnih 
spremembah okolja obrestnih mer, in/ali druge depozite, za katere bi Skupina lahko ustvarila gibanje depozitov 
v skladu s spremembami obrestnih mer. 

Glede na ugotovitve analize se Skupina lahko odloči, da del vpoglednih vlog obravnava kot »non-core« 
vpogledna sredstva in jih prerazporedi v ustrezne časovne žepke krajše ročnosti. Nestabilni del je razporejen 
v žepek obrestno občutljivih postavk z zapadlostjo do enega meseca ter stabilni del v preostale žepke z 
zapadlostjo do pet let. S to porazdelitvijo se predpostavlja, da bo največ vpoglednih vlog v primeru nenadne 
neugodne spremembe vseh obrestnih mer ob nespremenjenih internih obrestnih merah za vpogledne vloge, 
dvignjenih v prvem letu, nato pa po vsako leto v linearno padajočem trendu. 

Vloge na odpoklic pravnih oseb Skupina analizira enkrat letno ter na podlagi rezultatov analize glede obsega in 
ročnosti teh vlog presoja o načinu obravnave v okviru sistema upravljanja obrestnih tveganj po merilu 
materialnosti njihovega vpliva na obrestne pozicije. 

Skupina spremlja tudi izkoriščenost limitov na transakcijskih računih, ki je stabilna in z vidika obrestnega 
tveganja nima pomembnega vpliva. 

Kot postavke z vgrajenimi opcijami so opredeljeni predvsem dolgoročni krediti z nespremenljivo obrestno mero. 
Na podlagi analize predčasnih vračil je bilo ugotovljeno, da je delež izkoriščenja opcije predčasnega poplačila 
na ravni celotnega kreditnega portfelja nizek, zato se pri razvrstitvi postavk v časovne košarice mogoča 
predčasna poplačila ne upoštevajo. Dolgoročni krediti, vezani na spremenljivo obrestno mero, so tako pri 
fizičnih kot tudi pri pravnih osebah v časovne košarice uvrščeni na podlagi ponovnega določanja obrestnih mer. 
Ti krediti so tako z vidika izpostavljenosti spremembi obrestnih mer obravnavani kot kratkoročni, zato je 
verjetnost, da bi prišlo do predčasnega poplačila še pred ponovno spremembo obrestnih mer, majhna. 

14.2. Spremembe v donosih, ekonomski vrednosti ali drugo ustrezno merilo, ki ga uporablja vodstvo v 
primeru hitrega zvišanja ali znižanja obrestne mere, razčlenjene glede na najpomembnejše valute 

Obrestno tveganje je tveganje vpliva spremembe obrestnih mer na neto obrestne prihodke Skupine in kot 
tveganje vpliva spremembe obrestnih mer na pošteno vrednost finančnih instrumentov s fiksno obrestno mero. 
Ob tem spremembe obrestnih mer vplivajo tudi na ekonomsko vrednost kapitala Skupine, ker se spreminja 
sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov iz naslova bančnih sredstev, obveznosti do virov sredstev in 
zunajbilančnih pozicij.  

Obrestno tveganje izhaja iz obrestno občutljivih sredstev, ki imajo različne zapadlosti in drugačno dinamiko 
spreminjanja variabilnih obrestnih mer kot obveznosti do virov sredstev. Skupina spremlja in upravlja 
izpostavljenost obrestnim tveganjem na podlagi metodologije obrestnih razmikov in testa izjemnih primerov 
za različne scenarije gibanj obrestnih mer.  

Skupina spremlja in analizira obrestne občutljivosti po posameznih časovnih žepkih, ki vključujejo obrestno 
občutljive bilančne in zunajbilančne postavke po posameznih vrstah obrestnih mer in časovnih žepkih glede na 
njihovo zapadlost oziroma datum ponovnega določanja obrestnih mer. 

Za testiranje učinka scenarijev šoka na področju obrestnih mer na neto obrestne prihodke banka uporablja 
merilo vpliva spremembe krivulje obrestnih mer za 100 bazičnih točk, pri presoji učinka na kapital banke izmed 
šestih stresnih scenarijev za vsako pomembno valuto na 31. december 2020 (EUR in RSD) upošteva tisti premik 
obrestnih mer, ki najbolj neugodno vpliva na ekonomsko vrednost kapitala banke. 

Kontroling tveganj Skupine redno spremlja in posreduje poročila upravi AEC ter organu nadzora glede 
obrestnega tveganja na konsolidirani ravni. 
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Upravljanje obrestnega tveganja temelji na sistemu limitov izpostavljenosti obrestnemu tveganju. Na najvišji 
ravni je Skupina opredelila limit izpostavljenosti obrestnim tveganjem že v Izjavi o apetitu po tveganjih, kjer 
je kot enega ključnih kazalnikov postavila tudi vpliv spremembe obrestnih mer na kapital Skupine in kot mejno 
vrednost kazalnika, ki kaže na vpliv paralelnega dviga/znižanja ravni tržnih obrestnih mer za 200 bazičnih točk 
za EUR in za 300 bazičnih točk za valuto RSD, postavila na 20 % kapitala. 

Z upoštevanjem sprejete metodologije bi ob predpostavki, da bi naložbe in obveznosti Skupine na dan 31. 12. 
2019 ostale nespremenjene in v posesti Skupine do zapadlosti ter da Skupina ne bi aktivno posegala v strukturo 
naložb in obveznosti z namenom spreminjanja izpostavljenosti obrestnemu tveganju, horizontalni premik 
krivulje za 100 bazičnih točk za vse časovne žepke za Skupino pomenil spremembo neto obrestnih prihodkov v 
enoletnem obdobju za 9,5 milijonov evrov oziroma 1,31% računovodskega kapitala. 

Skupina prav tako ocenjuje vpliv spremembe obrestnih mer na ekonomsko vrednost kapitala. Najbolj škodljiv 
vpliv uporabljenih scenarijev je scenarij vzporednega naraščanja (EUR +200 bazičnih točk; RSD +300 bazičnih 
točk; kratkoročne mere se obrnejo navzdol, dolgoročne navzgor), ki bi zmanjšal ekonomski kapital Skupine za 
31,9 milijonov evrov. 

15 Politika prejemkov  
(Člen 450 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j Uredbe CRR) 

Skupina je sprejela Politiko prejemkov v Skupini z namenom opredelitve glavnih načel, ki jih vsak član Skupine 
mora uporabiti na lokalni ravni. Vsaka podrejena družba ima svojo lastno politiko prejemkov. Lokalne politike 
morajo do največjega mogočega obsega, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, upoštevati načela in pravila 
Politike prejemkov v Skupini. 

S politiko Skupine slednja izpolnjuje splošna načela uravnoteženja razmerja med fiksnim in variabilnim delom 
plače, s tem ko zagotavlja, da znesek prejemka zaposlenega ni odvisen predvsem od variabilnega dela plače, 
obenem pa je to učinkovit način za spodbujanje zaposlenih, da dosežejo ali presežejo načrtovane delovne 
rezultate.  

Fiksni del plače predstavlja dovolj velik delež vseh prejemkov zaposlenega, tako da lahko vse družbe v Skupini 
izvajajo v celoti prilagodljivo politiko variabilnih prejemkov, vključno z možnostjo neplačila.  

Politika o variabilnih prejemkih je določena na način, ki je združljiv z učinkovitim in pametnim obvladovanjem 
tveganj ter ne spodbuja prevzemanja tveganj, ki bi preseglo sprejemljivo raven za vsako družbo v Skupini; ki 
je v skladu s poslovno strategijo, dolgoročnimi cilji in interesi Skupine ter ki predvideva ukrepe za 
preprečevanje navzkrižij interesov. Politika Skupine je transparentna, poznana vnaprej in ustrezno 
dokumentirana.  

Politika Skupine predpisuje, da morajo biti prejemki zaposlenih v ustreznem ravnovesju z njihovimi pooblastili, 
dolžnostmi in nalogami, izkušnjami, odgovornostmi in finančnim položajem ustrezne družbe v Skupini, medtem 
ko mora biti vse skupaj urejeno in določeno v skladu z veljavno zakonodajo. 

Vse podrejene družbe morajo pri oblikovanju svojih politik prejemkov in praks za svoje zaposlene delovati v 
skladu z naslednjimi načeli:  

 politika prejemkov je združljiva s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in tako upravljanje 

tveganj tudi spodbuja (ne spodbuja izpostavljanja tveganjem, ki presega raven sprejemljivega tveganja 

za banko); 

 politika prejemkov je v skladu s poslovno strategijo, cilji, vrednotami in dolgoročnimi interesi Skupine 

ter vključuje ukrepe za preprečevanje nasprotja interesov; 

 zaposleni, ki opravljajo kontrolne funkcije, so neodvisni od organizacijskih enot, ki jih nadzorujejo, ter 

imajo ustrezne pristojnosti in prejemajo prejemke glede na doseganje ciljev, povezanih z njihovimi 

funkcijami, neodvisno od uspešnosti poslovnih področij, ki jih nadzirajo; 

 politika prejemkov jasno razlikuje med merili za določanje fiksnega in variabilnega prejemka; 

 variabilni del prejemka temelji na kombinaciji ocene uspešnosti posameznika in njegove organizacijske 

enote ter splošnega poslovnega rezultata podrejene družbe; 

 variabilni prejemki se izplačajo ali postanejo izplačljivi le, če so vzdržni glede na finančno stanje vsake 

družbe v Skupini in če so upravičeni glede na uspeh posamezne družbe v Skupini, organizacijske enote 

in posameznika; 

 vsaka podrejena družba ima vzpostavljena notranja pravila o sistemu zmanjševanja vrednosti vseh ali 

le določenih delov variabilnih prejemkov (malus) oz. povrnitve; 
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 plačilo vsakemu posamezniku v zvezi s predčasno prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi je odvisno od 

uspešnosti posameznika v določenem časovnem obdobju in ne sme nagrajevati neuspešnosti ali 

morebitnih kršitev.  

Pristop k prejemkom v skupini zagotavlja uravnotežen paket fiksnih in variabilnih finančnih in nefinančnih 
prvin, vsaka od teh pa naj bi na poseben način vplivala na motiviranosti in zadržanje zaposlenih. 

Poleg fiksnega dela prejemkov so zaposleni prav tako lahko upravičeni do variabilnega dela prejemkov – 
vključno s kratkoročnimi in dolgoročnimi načrti spodbujanja, v skladu z določili v njihovih pogodbah o zaposlitvi 
in politiki prejemkov zadevne podrejene družbe.  

Ocena uspešnosti je določena predvsem na podlagi kakovosti in obsega opravljenega dela ter na drugih merilih, 
določenih na ravni podrejene družbe, v skladu z veljavno lokalno zakonodajo. 

Razmerja med fiksnim in variabilnim delom prejemka so uravnotežena tako, da skupni znesek prejemkov 
zaposlenega ni pomembno odvisen od variabilnega dela, vendar še vedno zagotavlja učinkovit način 
spodbujanja zaposlenega za doseganje ali preseganje načrtovanih rezultatov dela.  

Prejemki, ki temeljijo na učinkovitosti, se lahko izplačajo v gotovini, delnicah, finančnih instrumentih, vključno 
s pogojnimi delnicami in drugimi na splošno odobrenimi instrumenti, vse s strogim upoštevanjem veljavne 
lokalne zakonodaje.  

Načeloma je variabilni del prejemka določen na podlagi ocene uspešnosti pri doseganju poslovne uspešnosti 
zadevne podrejene družbe ter letnih posameznih ciljev, izmerjenih in ocenjenih v skladu z notranjimi akti 
zadevne podrejene družbe. Variabilni del prejemka mora odražati trajnostni uspeh na podlagi tveganj, ki je 
višji od povprečno pričakovane uspešnosti, ki se odraža v fiksnem delu prejemka.  

Uskladitev tveganj v zvezi z variabilnim delom prejemkov nadzorujeta funkciji za obvladovanje tveganj in 
skladnost poslovanja:  

 Funkcija za obvladovanje tveganj oceni, kako struktura variabilnih prejemkov vpliva na profil tveganja 
in kulturo prevzemanja tveganj institucije, obenem pa oceni in potrdi podatke o prilagoditvi zaradi 
tveganj.  

 Funkcija za skladnost poslovanja analizira, kako politika prejemkov vpliva na skladnost z zakonodajo, 
predpisi ter notranjimi politikami in pravili, ter mora poročati o odkritih tveganjih glede skladnosti. 

Na splošno je ocena uspešnosti narejena enkrat letno ali v drugačnem časovnem obdobju, če tako določi 
ustrezna podrejena družba. 

Variabilni prejemki, vključno z odloženim delom, če je takšno plačilo dovoljeno glede na veljavno lokalno 
zakonodajo, se plačajo oz. so izplačljivi samo:  

 ko je finančno stanje posamezne podrejene družbe in njena izpostavljenost tveganju na sprejemljivi 
in trajnostni ravni ter  

 ko je tovrstno izplačilo upravičeno glede na poslovne rezultate posamezne podrejene družbe, 
organizacijske enote in posameznika v določenem časovnem obdobju (ki se uporablja kot merilo za 
oceno uspešnosti, npr. koledarsko leto itn.).  

Z namenom zagotovitve dolgoročne uspešnosti, če je to dovoljeno glede na zahteve veljavne lokalne 
zakonodaje, lahko podrejena družba odloži plačilo določenega dela variabilnih prejemkov. Odloženi del 
variabilnih prejemkov se v času odloga ne obrestuje. 

V kolikor to dovoljuje veljavna lokalna zakonodaja, lahko podrejena družba prekliče del ali ves variabilni del 
prejemka ali pa zahteva vračilo že plačanega variabilnega dela prejemka, če na podlagi okoliščin odkrije:  

• da so dejanja, opustitve dejanj ali odločitve zaposlenega privedle do pomembnih izgub 
podrejene družbe ali skupine, ali  

da zaposleni ne izpolnjuje standardov subjekta glede primernosti med delovnim časom.  
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v EUR 

  

Fiksni 
prejemki 

Variabilni prejemki, dodeljeni v 
letu 2020 za poslovno leto 2019 

Razmerje 
med 

fiksnim 
in 

variabilni
m delom 

Povračila 
stroškov 

Zavaro
vale  

premij
e 

Druga 
plačila 

Skupaj 

 

Izplačilo 
v 
gotovini 
  

Izplačilo v 
finančnih 
instrumentih 

Odloženi 
prejemek 
  

      

Vodstvena funkcija: 13 zaposlenih 1.286.612 178.615 0 0  0,14 2.668 9.990 72.077 1.549.962 

Komercialno bančništvo (pravno in fizično): 19 
zaposlenih 

1.386.628 155.725 0 0  0,11 23.752 20.773 59.710 1.646.588 

Upravljanje premoženja: 12 zaposlenih 668.967 61.485 0 0  0,09 8.291 6.178 9.477 754.398 

Zaledna pisarna in podpora: 41 zaposlenih 1.758.750 133.025 0 0  0,08 45.274 19.677 8.064 1.964.790 

Neodvisne funkcije notranjih kontrol 
(obvladovanje tveganj): 17 zaposlenih 

847.239 63.404 0 0  0,07 17.840 9.116 6.513 944.112 

Drugo: 61 zaposlenih 1.148.545 82.338 0 0  0,07 0 0 0 1.230.883 

Skupaj 163 zaposlenih 7.096.741 674.592 0 0   0,10 97.825 65.734 155.841 8.090.733 

Nadzorni svet: 17 članov 496.037 0 0 0   0 3.021 0 7.858 506.916 

SKUPAJ: 180 7.592.778 674.592 0 0   -  100.846 65.734 163.699 8.597.649 
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Zneski neporavnanih razmejenih prejemkov, ločeno na del z dodeljeno pravico do izplačila in del brez nje 

     
Stanje neizplačanih glavnic v alternativnem instrumentu in odloženem plačilu na dan 31. decembra 
2020 

        

 

 Neizplačane glavnice 

 Zadolžnica 
Odloženi  

 del 
Skupaj 

Vodstvena funkcija (uprava): 2 zaposlena 50.479 177.120 227.599 

Bančništvo na drobno: 2 zaposlena 52.275 98.140 150.415 

Upravljanje premoženja - - - 

Korporativna funkcija - - - 

Neodvisne funkcije in notr.kontrole (upravljanje 
tveganj) 

- - - 

Drugo - - - 

Skupaj: 4 zaposleni 102.754 275.260 378.014 

 
 
Znesek odpravnin, dodeljenih med finančnim letom, število upravičencev in najvišja takšna dodelitev 
posamezni osebi 
 
Izplačane odpravnine v letu 2020  

  

  
Izplačane 

odpravnine (v EUR) 

Vodstvena funkcija (uprava) - 

Bančništvo na drobno - 

Upravljanje premoženja: 1 zaposlen - 

Korporativne funkcije - 

Neodvisne funkcije in notr.kontrole (upravljanje 
tveganj) 

- 

Drugo - 

Skupaj: 1 zaposlen - 

 

V letu 2020 ni bilo dodeljenih odloženih prejemkov, izplačanih in znižanih s prilagoditvijo uspešnosti. 

V letu 2020 ni bilo vnaprej dogovorjenih variabilnih prejemkov. 

V letu 2020 nihče od zaposlenih v nobeni od odvisnih družb ni prejel milijona evrov ali več. Vsako podjetje razkrije 
plačila posameznim članom uprave v svojem letnem poročilu na ravni solo v skladu z lokalnimi predpisi. 

16 Finančni vzvod 
        (Člen 451 Uredbe CRR) 

Namen količnika finančnega vzvoda je omejiti velikost bilance Skupine s posebnim poudarkom na 
izpostavljenostih, ki niso tehtane v okviru obstoječih izračunov kapitalskih zahtev. Izračun finančnega vzvoda 
tako za števec uporablja temeljni kapital, medtem ko je imenovalec skupna izpostavljenost vseh aktivnih 
bilančnih in zunajbilančnih postavk po opravljenih prilagoditvah, v okviru katerih so posebej poudarjene 
izpostavljenosti iz izvedenih finančnih instrumentov ter izpostavljenosti iz poslov financiranja vrednostnih 
papirjev in druge zunajbilančne postavke.  

Skladno s členom 499(2) Uredbe CRR se je Skupina odločila razkriti količnik finančnega vzvoda, pri katerem je 
mera kapitala temeljni kapital. 
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Količnik finančnega vzvoda Skupine, ki je izračunan skladno s smernicami Delegirane uredbe Komisije (EU) 
2015/62, na dan 31. december 2020 znaša 13,41%. 

Da bi izpolnili obveznosti glede razkritja informacij o finančnem vzvodu, je Skupina uporabila predloge iz 
Izvedbene uredbe za razkrivanje količnika finančnega vzvoda. Postavke iz predlog, ki niso relevantne, niso 
prikazane. Podatki v predlogah so v tisoč EUR. 

  (v tisoč EUR)                                                                                             31. december 2020 
 

Tabela LRSum: Povzetek uskladitve računovodskih sredstev in mere skupne izpostavljenosti za izračun količnika 
finančnega vzvoda   

   
Zaporedna številka postavke in naziv postavke   

1 Vsa sredstva glede na objavljene računovodske izkaze  4.067.977  

4 Prilagoditev za izvedene finančne instrumente  199  

5 Prilagoditev za posle financiranja vrednostnih papirjev »SFT«  43.728  

6 Prilagoditev za zunajbilančne postavke (tj. konverzija v kreditne nadomestitvene 
vrednosti zunajbilančnih izpostavljenosti) 

 211.428  

7 Druge prilagoditve  (65.627) 

8 Mera skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda  4.257.705 

      
 

Predloga LRCom: Količnik finančnega vzvoda - usklajeno razkritje; mera skupne izpostavljenosti za izračun 
količnika finančnega vzvoda po CRR   

   
 Zaporedna številka postavke in naziv postavke    

Bilančne izpostavljenosti (razen izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja vrednostnih papirjev) 

1 Bilančne postavke (razen izvedenih finančnih instrumentov, poslov 
financiranja vrednostnih papirjev in fiduciarnih sredstev) 

      4.015.650  

2 (Zneski sredstev, ki se odbijejo pri določanju temeljnega kapitala)          (13.301) 

3 Skupni znesek bilančnih izpostavljenosti (razen izvedenih finančnih 
instrumentov, poslov financiranja vrednostnih papirjev in fiduciarnih 
sredstev) (vsota vrstic 1 in 2) 

    4.002.349  

Izpostavljenosti izvedenih finančnih instrumentov 

4 Nadomestitveni stroški, povezani z vsemi posli z izvedenimi finančnimi 
instrumenti 

 199 

11 Skupni znesek izpostavljenosti za izvedene finančne instrumente (vsota 
vrstic od 4 do 10) 

 199 

Izpostavljenosti transakcij financiranja vrednostnih papirjev 

12 Bruto sredstva iz poslov financiranja vrednostnih papirjev (brez priznanja 
pobota) po prilagoditvi za računovodske posle, knjižene kot prodaja 

           43.728  

16 Skupni znesek izpostavljenosti iz poslov financiranja vrednostnih papirjev 
(vsota vrstic od 12 do 15a) 

         43.728  

Druge zunajbilančne izpostavljenosti 

17 Zunajbilančne izpostavljenosti pri bruto hipotetičnem znesku          729.245  

18 (Prilagoditev za konverzijo v kreditne nadomestitvene vrednosti)        (517.817) 

19 Druge izpostavljenosti za zunajbilančne postavke (vsota vrstic 17 in 18)        211.428  

Kapital in mera skupne izpostavljenosti 

20 Temeljni kapital          571.023  

21 Mera skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda 
(vsota vrstic 3, 11, 16, 19) 

    4.257.704  

Količnik finančnega vzvoda 

22 Količnik finančnega vzvoda  13,41 % 

 
 
 
 
 
 
 
Predloga LRSpl: Razdelitev bilančne izpostavljenosti (razen izvedenih finančnih instrumentov in poslov 
financiranja vrednostnih papirjev) 
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Zaporedna številka postavke in naziv postavke    

EU-1 Skupni znesek bilančnih izpostavljenosti (razen izvedenih finančnih 
instrumentov in poslov financiranja vrednostnih papirjev), od katerih: 

 4.002.349 

EU-3 Izpostavljenosti v netrgovalni knjigi, od katerih:  4.002.349 

EU-5 
Izpostavljenosti, ki se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot 

centralne ravni države 
 752.171 

EU-6 Izpostavljenosti do enot regionalne ravni držav  8.874 

EU-7 Institucije  226.327 

EU-8 Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na nepremičnine  411.240 

EU-9 Izpostavljenosti na drobno  591.589 

EU-10 Izpostavljenosti do podjetij  995.867 

EU-11 Neplačane izpostavljenosti  52.922 

EU-12 Druge izpostavljenosti   963.359 

            
 
 
 
Predloga LRQua: Polja, namenjena prosti vsebini, za razkritje kvalitativnih postavk 
 

1 Opis procesov, ki se uporabljajo za upravljanje tveganja prevelikega finančnega vzvoda 

 Skupina redno presoja ustreznost višine kazalnika količnika finančnega vzvoda, sočasno s presojo ravni kazalnika 
kapitalske ustreznosti in drugih kazalnikov ustrezne ravni kapitala. Skupina uporablja kazalnik finančnega vzvoda v 
sklopu kazalnikov za  sistemska opozorila v okviru sanacijskega načrta skupine, izdelanega skladno z določbami 
Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta, kjer so definirane tudi mejne ravni za aktivacijo mehanizmov.  
Mejne vrednosti se redno spremljajo in poročajo Odboru za tveganja in revizijo v Skupini. 
 

2 Opis dejavnikov, ki so vplivali na količnik finančnega vzvoda v obdobju, na katerega se nanaša razkriti količnik 
finančnega vzvoda 

 Kot je razvidno iz spodnje tabele je količnik finančnega vzvoda v letu 2020 dosegel visoke ravni, krepko nad 
regulatorno in notranje opredeljenimi mejami. 
 
 31. 12. 

2020 
30. 9. 
2020 

30. 6. 
2020 

31. 3. 
2020 

Količnik finančnega vzvoda  13,41 % 13,37 % 14,41 % 13,85 % 
                 

 

17 Uporaba tehnik za zmanjševanje kreditnih tveganj 
(Člen 453 b, c, d, e, f in g Uredbe CRR) 

17.1. Politike in procesi za vrednotenje zavarovanja s premoženjem 

Zmanjšanje kreditnega tveganja vključuje vzpostavitev ukrepov in pravil za uporabo teh ukrepov, ki se nanašajo 
na sprejemanje, zmanjšanje, razpršitev, prenos in izogibanje tveganjem. 

Vsaka podrejena družba mora vzpostaviti tehnike za zmanjšanje tveganj na ravni posamezne transakcije z 
upoštevanjem notranje določenih limitov, razpršitvijo naložb in s pridobivanjem sprejemljivih instrumentov 
finančnega jamstva (zavarovanj s premoženjem).  

Zmanjšanje tveganja koncentracije se izvaja z aktivnim upravljanjem portfelja kreditov, kot tudi s 
prilagajanjem ravni izpostavljenosti z opredeljenimi notranjimi limiti. 

Skupina sprejema različne vrste zavarovanj s premoženjem. Podrejene družbe na svojem internem seznamu 
postopkov opredelijo sprejemljiva zavarovanja s premoženjem. Za vsako vrsto zavarovanja s premoženjem se 
opredeli ustreznost, torej ali se zavarovanje s premoženjem lahko obravnava kot dejavnik za zmanjšanje 
tveganja. Zavarovanja s premoženjem morajo izpolnjevati pravne in regulatorne zahteve, da se lahko 
sprejmejo kot dejavnik za zmanjševanje tveganja.  

Nadalje so za določitev interne vrednosti zavarovanja s premoženjem določena vsa merila za vrednotenje 
zavarovanja. Vrednotenje notranjega zavarovanja s premoženjem se izračuna tako, da se upošteva odbitek od 
tržne vrednosti, pri čemer je višina odbitka odvisna od vrste zavarovanja. Vsaka hčerinska družba določi odbitke 
ob upoštevanju posebnosti trga. Uporabljeni odbitki se preverjajo letno ali, v primeru pomembnih sprememb 
na trgu, pogosteje. 
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Podrejene družbe v skladu z zakonskimi zahtevami analitično spremljajo vrednosti zavarovanj, ki jih imajo, 
spremljajo in poročajo o teh zavarovanjih glede na pošteno oz. tržno vrednost. Za upravljanje, spremljanje in 
ocenjevanje zavarovanj z nepremičninami je vsaka podrejena družba, ki je banka, vzpostavila uporabo modula 
za tovrstna zavarovanja, ki ga je razvila zunanja institucija. Vsaka podrejena družba je sprejela seznam uradnih 
cenitev in cenitvenih družb.   
 
Vrednost zavarovanja je treba spremljati pogosteje v primeru pomembnih sprememb na trgu, ki se nanašajo 
na zavarovanje ter kadarkoli so na voljo informacije, ki nakazujejo na pomembno znižanje vrednosti 
zavarovanja. 
 

17.2. Opis glavnih vrst zavarovanja s premoženjem, ki jih sprejema Skupina 

 
V skladu z regulativnimi kapitalskimi zahtevami (CRR) so naslednje vrste zavarovanj prepoznane kot instrumenti 
za zmanjševanje kreditnega tveganja: 
 
Instrumenti stvarnega kreditnega zavarovanja 
 
Stvarno kreditno zavarovanje pomeni tehniko zmanjševanja kreditnega tveganja, pri kateri je zmanjševanje 
kreditnega tveganja zaradi izpostavljenosti podrejene družbe posledica pravice te podrejene družbe, da v 
primeru neplačila nasprotne stranke ali ob nastopu drugega določenega kreditnega dogodka v zvezi z nasprotno 
stranko izvede eno od naslednjih dejanj: 

- unovči, 
- pridobi prenos ali prisvojitev,  
- zadrži nekatera sredstva ali zneske,  
- zmanjša znesek izpostavljenosti ali ga nadomesti z zneskom razlike med zneskom izpostavljenosti in 

zneskom terjatve do podrejene družbe. 
 
Instrumenti osebnega kreditnega zavarovanja 
 
Osebno kreditno zavarovanje pomeni tehniko zmanjševanja kreditnega tveganja v primerih, ko je zmanjševanje 
kreditnega tveganja zaradi izpostavljenosti podrejene družbe posledica tega, da se tretja stranka zaveže k 
plačilu določenega zneska v primeru neplačila kreditojemalca ali ob nastopu drugih določenih kreditnih 
dogodkov. 
Spodaj so na splošno predstavljeni instrumenti stvarnega in osebnega kreditnega zavarovanja: 
 

Stvarno kreditno zavarovanje Osebno kreditno zavarovanje 

Nepremičnine  
Premičnine  

Denarna sredstva  
Pravice in terjatve 

Garancije  
Vrednostni papirji 

Zavarovanje 

 
 
V procesu vzpostavljanja ponujenega zavarovanja ne glede na vrsto le-tega je podrejena družba, stranka ali 
tretja oseba, povezana z zavarovanjem, dolžna spoštovati lokalne zakonske predpise, ki določajo upravljanje, 
razpolaganje in sklepanje zavarovanja. 
Zavarovanje je lahko ocenjeno v procesu sprejemanja odločitev o kreditu, če so izpolnjeni vsi potrebni pravni 
pogoji za vzpostavitev zavarovanja ter če zavarovanje pravno učinkuje in je izvršljivo po veljavnih državnih 
predpisih v primeru stečaja kreditojemalca ali lastnika zavarovanja. 

 

17.3. Glavne vrste izdajateljev jamstev in nasprotnih strank v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti 
ter njihovo boniteto 

Osebno jamstvo oziroma osebno kreditno zavarovanje je vrsta zmanjševanja kreditnega tveganja, pri katerem 
se tretja oseba zaveže, da bo plačala dolgovani znesek, če tega ne izpolni osnovni dolžnik (kreditojemalec). 

Pomembnejše vrste primernih dajalcev osebnih jamstev: 

 jamstva enot centralne ravni države, 
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 jamstva institucij. 

Enote centralne ravni države, ki jih banka kot dajalce osebnih jamstev upošteva pri pripoznavanju osebnih 
kreditnih zavarovanj v izračunu kapitalske zahteve za kreditna tveganja, so enote države članice EU (in države, 
ki niso članice EU, katerih regulativa je skladna z EU-regulativo), denominirane in financirane v njeni domači 
valuti, zato se izpostavljenostim dodeli utež tveganja 0 % (skladno z Uredbo CRR). 

Institucije, ki jih Skupina kot dajalce osebnih jamstev upošteva pri pripoznavanju osebnih kreditnih zavarovanj 
v izračunu kapitalske zahteve za kreditna tveganja, nimajo bonitetne ocene, primerne ECAI, vendar se 
izpostavljenostim zaradi države, v kateri so te institucije, dodeli utež 20 % (skladno z Uredbo CRR).  

Banka nima poslov s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti. 

17.4. Informacije o koncentracijah tržnega ali kreditnega tveganja v okviru prevzetega zmanjševanja 
kreditnega tveganja 

Skupina se tveganju koncentracije v zvezi z zavarovanji s premoženjem izogiba z razpršitvijo svojega portfelja 
glede na volumen, segmente strank, geografsko regijo itn. 

V primeru zavarovanja v obliki vrednostnih papirjev je Skupina podvržena tržnemu tveganju oz., natančneje, 
tveganju sprememb cen vrednostnih papirjev na kapitalskih trgih. Pri zavarovanju s poroštvi in garancijami se 
pojavlja kreditno tveganje dajalca tega zavarovanja, zato Skupina višino prejetega poroštva všteva v zgornjo 
mejo zadolževanja poroka oziroma garanta.   

Pri odobravanju naložb sta prvotnega pomena tveganje nasprotne stranke v poslu in ocenjevanje prostega 
denarnega toka komitenta, zavarovanje pa je le sekundarni vir poplačila obveznosti. Zavarovanja imajo 
pomembno vlogo v primeru poslabšanja kreditne spodobnosti komitenta. Za namen izogiba učinka tveganj, ki 
so posledica posameznih oblik zavarovanj, ima banka predpisana minimalna razmerja med vrednostjo 
zavarovanja in naložbe.  

V okviru posojilne dejavnosti Skupine vsaka podrejena družba oceni možnost odplačila plasmajev iz 
kreditojemalčevega vzdržnega denarnega toka, primarni vir odplačila pa naj bi bil prihodnji denarni tok. 
Zavarovanje je izključno mehanizem kreditnega zavarovanja, vzpostavljen za zaščito Skupine pred nerednimi 
plačili kreditojemalca in namenjen zmanjševanju izgube v primeru pomembnega poslabšanja profila tveganj 
ali neplačila kreditojemalca. Če je potrebno poplačilo terjatev iz zastavljenega zavarovanja, mora podrejena 
družba izbrati najučinkovitejšo metodo poplačila na podlagi analize posameznega primera. 

Posebno pozornost je treba nameniti zavarovanju obstoječih posojil s premoženjem v času finančne krize 
posojilojemalca. Zavarovanja, sklenjena v takem obdobju, morajo biti opravičljiva in izvršljiva glede na 
ustrezne lokalne zakonske predpise v primeru naknadne insolventnosti. 

Za namen oblikovanja individualnih oslabitev banka upošteva likvidacijske vrednosti nepremičninskih 
zavarovanj, ki zajemajo tako ocenjeno časovnico prodaje kot tudi dodatne diskonte za postopek prisilne 
prodaje in stroške, ki s tem nastanejo. Ker ocenjene likvidacijske vrednosti izhajajo iz tržnih vrednosti, bi v 
primeru pomembnega znižanja tržne vrednosti banka oblikovala dodatne oslabitve.  

17.5. Vrednost izpostavljenosti, ki jo krije primerno zavarovanje s finančnim premoženjem 

Skupina kot ustrezna zavarovanja pri izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje uporablja naslednja 
stvarna zavarovanja s finančnim premoženjem: 

 bančne vloge pri banki ali denarju podobni instrumenti, ki jih ima banka (upošteva vloge, katerih 
dospelost je enaka ali daljša od dospelosti kreditne izpostavljenosti); 

 dolžniški vrednostni papirji, ki so jih izdale enote centralne ravni držav ali centralnih bank (ki imajo 
bonitetno oceno primerne ECAI, ki ustreza najmanj stopnji kreditne kakovosti 4); 

 dolžniški vrednostni papirji, ki so jih izdale institucije (ki imajo bonitetno oceno primerne ECAI, ki 
ustreza najmanj stopnji kreditne kakovosti 3); 

 dolžniški vrednostni papirji, ki so jih izdali drugi subjekti (ki imajo bonitetno oceno primerne ECAI, ki 
ustreza najmanj stopnji kreditne kakovosti 3); 

 dolžniški vrednostni papirji s kratkoročno bonitetno oceno primerne ECAI (ki ustrezna najmanj stopnji 
kreditne kakovosti 3); 

 lastniški vrednostni papirji ali zamenljive obveznice, vključene v glavni indeks; 

 zlato. 
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V spodnji preglednici je prikazana skupna vrednost izpostavljenosti po posameznih kategorijah izpostavljenosti, 
ki jo krije primerno zavarovanje s finančnim premoženjem. Gre za zavarovanja z bančnimi vlogami. 
 

(v tisoč EUR)  
Zavarovanje s finančnim 

premoženjem  
 31. 12. 2020 

   Podjetja 41.541 

   Institucije 65 

   Izpostavljenosti na drobno 10.500 

   Neplačane izpostavljenosti 255 

   Postavke v zvezi s posebno visokim tveganjem 5.822 

   Druge postavke 160 

Skupaj izpostavljenosti  58.343 

 

17.6. Vrednost izpostavljenosti, ki je krita z jamstvi ali kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti 

Spodnja preglednica prikazuje skupno vrednost izpostavljenosti po posameznih kategorijah izpostavljenosti, ki 
je krita z jamstvi.  
 

(v tisoč EUR) Osebna jamstva 

 31. 12. 2020 

  
   Podjetja                               25.389  

   Institucije                               10.980  

   Izpostavljenosti na drobno                                   117  

   Neplačane izpostavljenosti                                3.364  

Skupaj izpostavljenosti 39.850 

 

18 Razkritje prehodnih ureditev MSRP 9 
       (Člen 473 a Uredbe CRR) 

Skupina ni uporabljala prehodnih ureditev pri izračunu regulativnega kapitala ali drugega zneska tveganju 
prilagojenih sredstev. 

19 Razkritje o kapitalu 
(Člen 492 Uredbe CRR)  

Razkritje za Skupino ni pomembno, saj le-ta ne uporablja prehodnih ureditev pri izračunu regulativnega 
kapitala ali drugega zneska tveganju prilagojenih sredstev.
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Annex 1 - Disclosure of non- performing and forborne exposures 
 

1 Predloga 1: Kreditna kakovost restrukturiranih izpostavljenosti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Od tega 

neplačane

Od tega 

oslabljene

Krediti in druga finančna sredstva         97.485.709         35.238.395         35.238.395 35.238.395       (2.513.603)        (6.149.578)        111.124.846     24.757.707            

Centralne banke                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   -                        

Sektor države                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   -                        

Kreditne institucije                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   -                        

Druge finančne družbe                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   -                        

Nefinančne družbe           96.317.441           33.536.798           33.536.798           33.536.798           (2.494.801)           (4.973.810) 110.177.266        24.757.707              

Gospodinjstva            1.168.268            1.701.598            1.701.598            1.701.598               (18.801)           (1.175.768) 947.581              -                        

Dolžniški vrednostni papirji                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                             -   

Prevzete obveznosti iz kreditov                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                             -   

Skupaj         97.485.709         35.238.395         35.238.395         35.238.395         (2.513.603)         (6.149.578)       111.124.846             24.757.707 

Bruto knjigovodska vrednost/nominalni znesek izpostavljenosti z ukrepi 

restrukturiranja

Akumulirane oslabitve, akumulirane 

negativne spremembe poštene 

vrednosti zaradi kreditnega tveganja 

in rezervacije

Prejeta zavarovanja s premoženjem in 

prejeta finančna poroštva za 

restrukturirane izpostavljenosti

Donosne 

restrukturirane

Nedonosne restrukturirane Donosnih 

restrukturiranih 

izpostavljenosti

Nedonosnih 

restrukturiranih 

izpostavljenosti

Od tega prejeta 

zavarovanja s 

premoženjem in 

prejeta finančna 

poroštva za 

nedonosne 

izpostavljenosti z 

ukrepi 
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2 Predloga 3: Kreditna kakovost donosnih in nedonosnih izpostavljenosti po številu dni zamude 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Krediti in druga finančna sredstva     2.240.905.160     2.209.897.206       31.007.954       74.158.359       46.691.714            553.087         7.356.094         3.807.881         4.245.008         1.797.977         9.706.599       74.157.308 

2 Centralne banke             14.609.542            13.744.503             865.039                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

3 Država             45.173.449            45.172.965                    483             815.217             135.189               34.346                 1.182               10.601             116.816                 2.642             514.440             815.217 

4 Kreditne institucije             72.438.770            72.403.826               34.944                 8.997                    595                      -                        -                   1.387                      -                        -                   7.015                 8.997 

5 Druge finančne družbe             42.664.471            42.663.668                    803                 6.609                      -                         7                      -                        -                      106                 6.461                      35                 6.515 

6 Nefinančne družbe        1.522.707.036       1.506.372.403         16.334.633         60.675.161         39.026.279             253.289          6.371.076          2.562.602          2.975.522             943.646          8.542.747         60.674.267 

7       Od tega: MSP           841.606.876          831.497.663         10.109.213         23.094.582         13.823.538             243.527          5.707.021          1.431.962             360.879             388.243          1.139.412         23.094.582 

8 Gospodinjstva           543.311.892          529.539.840         13.772.052         12.652.375          7.529.651             265.445             983.836          1.233.290          1.152.563             845.228             642.361         12.652.313 

9 Dolžniški vrednostni papirji         669.058.489        669.058.489                      -           1.461.464                       4                      -                        -                        -                        -                39.810         1.421.649         1.461.464 

10 Centralne banke                          -                           -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

11 Država           507.980.230          507.980.230                      -               368.380                      -                        -                        -                        -                        -                        -               368.380             368.380 

12 Kreditne institucije             55.831.332            55.831.332                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

13 Druge finančne družbe             36.448.000            36.448.000                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

14 Nefinančne družbe             68.798.927            68.798.927                      -            1.093.085                       4                      -                        -                        -                        -                 39.810          1.053.270          1.093.085 

15 Zunajbilančne izpostavljenosti         728.398.953            846.243            846.243 

16 Centralne banke                          -                        -                        -   

17 Država              9.004.769                      -                        -   

18 Kreditne institucije              1.178.688                      -                        -   

19 Druge finančne družbe              2.912.555                      -                        -   

20 Nefinančne družbe           636.862.558             826.968             826.968 

21 Gospodinjstva             78.440.383               19.276               19.276 

22 Skupaj     3.638.362.602     2.878.955.695       31.007.954       76.466.066       46.691.718            553.087         7.356.094         3.807.881         4.245.008         1.837.787       11.128.248       76.465.016 

Bruto knjigovodska vrednost / nominalni znesek

Nedonosne izpostavljenostiDonosne izpostavljenosti

Majhna 

verjetnost 

plačila, 

nezapadle ali 

zapadle ≤ 90 

dni

Nezapadle ali 

zapadle ≤ 30 dni

Zapadle > 30 

dni ≤ 90 dni
Zapadle > 7 let

Od tega 

neplačane

Zapadle

> 90 dni

≤ 180 dni

Zapadle

> 180 dni

≤ 1 leto

Zapadle

> 1 leto ≤ 2 leti

Zapadle

> 2 leti ≤ 5 let

Zapadle

> 5 let ≤ 7 let
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3 Predloga 4: Donosne in nedonosne izpostavljenosti ter z njimi povezani popravki oz. prilagoditve vrednosti in rezervacije 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Od tega 

skupina 1

Od tega 

skupina 2

Od tega 

skupina 2

Od tega 

skupina 3

Od tega 

skupina 1

Od tega 

skupina 2

Od tega 

skupina 2

Od tega 

skupina 3

1
Krediti in druga 

finančna sredstva
 2.240.905.160  1.899.690.843     341.214.317   74.158.359              -  74.158.359  (37.141.079)  (26.318.825)  (10.822.253)  (17.225.095)              -   (17.225.095)   (1.879.601)  1.175.756.662   40.399.275 

2 Centralne banke       14.609.542      14.609.542                    -                -              -           (864.121)         (864.121)                    -                    -              -                    -                  -                       -                   - 

3 Država       45.173.449      43.760.696        1.412.753       815.217              -      815.217         (489.038)         (411.321)          (77.717)          (91.963)              -           (91.963)                  -          6.003.330                   - 

4 Kreditne institucije       72.438.770      72.431.994              6.776          8.997              -          8.997         (513.144)         (513.144)                    -            (7.688)              -             (7.688)                  -                       -                   - 

5 Druge finančne družbe       42.664.471      42.598.771            65.700          6.609              -          6.609         (529.550)         (526.388)            (3.162)            (6.603)              -             (6.603)                  -         13.858.476                   - 

6 Nefinančne družbe  1.522.707.036  1.240.828.727     281.878.309  60.675.161              -  60.675.161    (31.717.383)    (22.835.267)      (8.882.116)    (12.867.035)              -     (12.867.035)     (1.879.601)       744.338.639     36.249.330 

7       Od tega: MSP     841.606.876     639.618.318     201.988.559     23.094.582              -    23.094.582    (11.211.928)      (6.876.430)      (4.335.498)      (3.773.733)              -       (3.773.733)       (746.961)       461.303.777     15.442.714 

8 Gospodinjstva     543.311.892     485.461.114      57.850.778     12.652.375              -    12.652.375      (3.027.842)      (1.168.584)      (1.859.258)      (4.251.805)              -       (4.251.805)       411.556.217       4.149.945 

9
Dolžniški vrednostni 

papirji
    669.058.489     631.463.958        6.194.393     1.461.464              -    1.461.464    (1.653.355)       (838.372)       (814.982)    (1.461.463)              -     (1.461.463)                  -             14.922                   - 

10 Centralne banke                     -                    -                    -                -              -                -                 -                    -                    -                 -              -                    -                  -                       -                   - 

11 Država     507.980.230     507.980.230                    -       368.380              -      368.380      (616.689)         (616.689)                    -      (368.380)              -         (368.380)                  -                       -                   - 

12 Kreditne institucije       55.831.332      55.831.332                    -                -              -                -        (47.537)          (47.537)                    -                 -              -                    -                  -                       -                   - 

13 Druge finančne družbe       36.448.000        5.047.861                    -                -              -                -        (22.009)          (22.009)                    -                 -              -                    -                  -                       -                   - 

14 Nefinančne družbe       68.798.927      62.604.535        6.194.393    1.093.085              -    1.093.085      (967.120)         (152.137)         (814.982)    (1.093.084)              -       (1.093.084)                  -               14.922                   - 

15
Zunajbilančne 

izpostavljenosti
    728.398.953     712.972.535       15.426.418        846.243              -       846.243      3.018.750      2.754.591         264.156          52.521              -           52.521       39.225.072              732 

16 Centralne banke                       -                       -                       -                   -              -                  -                    -                    -                    -                    -              -                    -                       -                   - 

17 Država           9.004.769          9.004.769                       -                   -              -                  -            37.364            37.364                    -                    -              -                    -                       -                   - 

18 Kreditne institucije           1.178.688          1.178.688                       -                   -              -                  -                267                267                    -                    -              -                    -               65.000                   - 

19 Druge finančne družbe           2.912.555          2.900.555               12.000                   -              -                  -            11.654            11.654                    -                    -              -                    -                       -                   - 

20 Nefinančne družbe        636.862.558       622.390.220         14.472.338         826.968              -         826.968       2.952.948       2.689.784          263.164            49.963              -            49.963         37.195.319                   - 

21 Gospodinjstva         78.440.383         77.498.303             942.080           19.276              -          19.276            16.517            15.523                991             2.557              -              2.557          1.964.753               732 

22 Skupaj  3.638.362.602  3.244.127.336     362.835.127   76.466.066              -  76.466.066  (35.775.684)  (24.402.606)  (11.373.080)  (18.634.038)              -   (18.634.038)   (1.879.601)  1.214.996.656   40.400.007 

Akumulirani 

delni odpisi

Prejeta zavarovanja in 

finančna poroštva

Za donosne 

restrukturirane 

izpostavljenosti

Za nedonosne 

restrukturiran

e 

izpostavljenos

ti

Bruto knjigovodska vrednost / nominalni znesek
Akumulirane oslabitve, akumilirane negativne spremembe poštene vrednosti zaradi 

kreditnega tveganja in rezervacije

Donosne izpostavljenosti Nedonosne izpostavljenosti
Donosne izpostavljenosti - akumulirane 

oslabitve in rezervacije

Nedonosne izpostavljenosti – akumulirane 

oslabitve, akumulirane negativne 

spremembe poštene vrednosti zaradi 

kreditnega tveganja in rezervacije 
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4 Predloga 9: Priposestovana in zasežena zavarovanja 

 

 

 

 

 

 
  

Vrednost ob začetnem pripoznanju Akumulirane negativne spremembe

1                                              179.785                                               (86.177)

2                                       107.065.774                                        (31.483.333)

3                                            2.805.572                                             (573.485)

4                                          92.152.979                                         (28.455.168)

5                                              169.288                                                          - 

6                                                          -                                                          - 

7                                          11.937.935                                           (2.454.680)

8                                       107.245.559                                        (31.569.510)

Premičnine (avtomobili, plovila, itd.)

Priposestovana in zasežena zavarovanja

Opredmetena osnovna sredstva

Drugo, razen opredmetenih osnovnih sredstev

Stanovanjske nepremičnine

Poslovne nepremičnine

Lastniški in dolžniški instrumenti

Drugo

Skupaj
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Annex 2 – Razkritja dodatnih informacij v skladu s Sklepom o uporabi Smernic o poročanju in razkritju 
izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 
(EBA/GL/2020/07) 

 
1: Informacije o kreditih in drugih finančnih sredstvih, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji 

 
(v tisoč EUR) 

 
Bruto knjigovodska vrednost 

Akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega 

tveganja 

Bruto 
knjigovods

ka vrednost 

  Donosno Nedonosno  Donosno Nedonosno  

   

Od tega: 
izpostavlj

enosti z 

ukrepi 
restruktur

iranja 

Od tega: 
instrumenti s 

pomembnim 

povečanjem 
kreditnega 

tveganja od 

začetnega 
pripoznanja, 

vendar  niso 

oslabljeni 
(druga 

skupina) 

 

Od tega: 

izpostavljenosti 

z ukrepi 
restrukturiranja 

Od tega: 

verjetnost 
neplačila 

in niso 

zapadle 
ali so 

zapadle 

<= 90 dni 

  

Od tega: 

izpostavljenosti 

z ukrepi 
restrukturiranja 

Od tega: 
instrumenti 

s 

pomembni
m 

povečanjem 

kreditnega 
tveganja od 

začetnega 

pripoznanja
, vendar  

niso 

oslabljeni 
(druga 

skupina) 

 

Od tega: 

izpostavljenosti 

z ukrepi 
restrukturiranja 

Od tega: 

verjetnost 

neplačila in 
niso 

zapadle ali 

so zapadle 
<= 90 dni 

Izpostavlje

nosti, ki 

vstopajo v 
kategorijo 

nedonosnih 

izpostavlje
nosti 

Krediti in druga 

finančna 

sredstva, za 

katere veljajo 
moratoriji, 

skladni z merili 

EBA 129.933 119.517 12.308 70.890 10.416 10.117 10.390 (6.985) (3.767) (717) (3.592) (3.218) (3.143) (3.200) 245 

od tega: 
gospodinjstva 7.325 7.112 - 1.904 213 - 197 (91) (64) - (56) (27) - (15) 200 

   od tega: 

krediti, 
zavarovani s 

stanovanjskimi 

nepremičninami 3.266 3.266 - 588 - - - (7) (7) - (7) - - - - 

od tega: 

nefinančne 

družbe 122.305 112.101 12.308 68.986 10.203 10.117 10.193 (6.892) (3.702) (717) (3.536) (3.191) (3.143) (3.186) 45 

   od tega: mala 
in srednje velika 

podjetja 60.679 53.679 12.308 24.335 7.000 6.913 6.990 (1.548) (1.170) (717) (1.005) (378) (330) (373) 45 

   od tega: 
zavarovani s 

poslovnimi 

nepremičninami 103.798 96.885 10.907 61.286 6.913 6.913 6.903 (2.614) (2.284) (460) (2.161) (330) (330) (325) - 
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2: Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji po preostali zapadlosti moratorijev 
 

(v tisoč EUR) 

 

Število dolžnikov 

 Bruto knjigovodska vrednost 

  
Od tega: 

zakonski moratoriji 
Od tega: 
potekli 

Preostala zapadlost moratorijev 

 
 <= 3 mesece 

> 3 mesece 

<= 6 mesecev 

> 6 mesecev 

<= 9 mesecev 

> 9 mesecev 

<= 12 mesecev 
> 1 leto 

Krediti in druga finančna 
sredstva, za katere je bil ponujen 

moratorij 23.543 653.734        

Krediti in druga finančna 

sredstva, za katere velja 
moratorij (odobreni) 23.478 613.381 613.381 483.448 34.075 65.726 16.298 13.834 - 

od tega: gospodinjstva  115.303 115.303 107.979 3.109 3.428 388 399 - 

    od tega: krediti, zavarovani s 
stanovanjskimi nepremičninami  13.337 13.337 10.071 1.798 1.012 219 237 - 

od tega: nefinančne družbe  492.776 492.776 370.471 30.966 61.994 15.910 13.434 - 

    od tega: mala in srednje 

velika podjetja  317.932 317.932 257.253 20.612 39.014 951 101 - 

    od tega: zavarovani s 
poslovnimi nepremičninami  209.350 209.350 105.552 23.037 53.620 13.808 13.333 - 

 

 

 

3: Informacije o novoodobrenih kreditih in drugih finančnih sredstvih, danih na podlagi na novo veljavnih javnih jamstvenih shem, uvedenih v odziv 

na krizo zaradi COVID-19 
 

(v tisoč EUR) 

 Bruto knjigovodska vrednost 
Najvišja vrednost jamstva, ki se lahko 

upošteva 
Bruto knjigovodska vrednost 

 
 od tega: restrukturirana Prejeta javna jamstva 

Izpostavljenosti, ki vstopajo v kategorijo 
nedonosnih izpostavljenosti 

Novoodobreni krediti in druga finančna sredstva, za 

katere veljajo javne jamstvene sheme 5.077 0 1.529 - 

od tega: gospodinjstva -   - 

  od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi 
nepremičninami -     - 

od tega: nefinančne družbe 5.077 0 1.529 - 

  od tega: mala in srednje velika podjetja 4.536   - 

  od tega: zavarovani s poslovnimi nepremičninami 1.180   - 

 

 

 

 

 


