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Bilančna vsota (v tisoč EUR)

673.351

Celotni kapital (v tisoč EUR)

45.103

Neto dobiček/izguba (v tisoč EUR)

-3.063

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
Donos na kapital

a. pred obdavčitvijo (v %)
b. po obdavčitvi (v %)
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2014

Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi (v %)

775.642

50.303
1,60

246

-57.164

-5,20

0,40

-141,89

-0,44

0,03

-7,03

Kapitalska ustreznost (v %)

13,27

Operativni stroški/prihodki (v %)

58,99

43,88

Bilančna vsota

42.877

1,43

2,22

Krediti/depoziti (stranke, ki niso banke) (v %)

2013

720.102

-6,15

Donos na sredstva po obdavčitvi (v %)

0,49

1,36

-142,20

2,26

2,21

11,90

10,01

53,17

74,71

49,33
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Marko Novak,
predsednik uprave

Spoštovani!

P

oslovno leto 2015 je bilo za Poštno banko Slovenije
in njene zaposlene zelo zahtevno in prelomno. Sicer je
bilo res moč opaziti znake gospodarskega okrevanja,
kar se je odražalo na investicijah in potrošnji prebivalstva, vendar smo morali zaradi številnih izzivov sprejeti kar nekaj pomembnih odločitev in izvesti spremembe, s katerimi smo
želeli doseči čim racionalnejše in učinkovitejše poslovanje ter
ustrezne finančne rezultate.

Marija Brenk,
članica uprave

Kljub nižji bilančni vsoti v letu 2015, ki znaša 673 milijonov
evrov, se je tržni delež banke znižal razmeroma malo, in sicer za
0,06 odstotka, in znaša 1,8 odstotka, kar je tudi nad načrtovanim.
Na znižanje so vplivali nižji prejeti krediti od bank, nižje vloge
strank, ki niso banke; predvsem zaradi zniževanja obrestnih mer
ter tudi višje oslabitve kreditov na področju poslovanja s pravnimi osebami in zaradi čiščenja nedonosnih kreditov še iz preteklih obdobij. Obseg kreditiranja prebivalstva se je ne glede na
gospodarske razmere povečal za 3 odstotke, tržni delež pa rahlo
povečal na 1,19 odstotka.
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Banka je v letu 2015 poslovala z izgubo 3,0 milijona evrov, razlog je predvsem v dodatno oblikovanih slabitvah in rezervacijah v znesku 13,4 milijona evrov, ki so posledica čiščenja slabih
oziroma nedonosnih kreditov še iz preteklih obdobij. Zmanjšali
so se tako obrestni prihodki, predvsem zaradi padanja obrestnih
mer, kot tudi neobrestni prihodki, zaradi krčenja kreditne aktivnosti. Dosežena kapitalska ustreznost konec leta 2015 znaša
13,27 odstotka.

Na področju poslovanja s pravnimi osebami smo uvedli debetno
kartico. Nadaljevali smo z intenzivnim trženjem storitev na terenu in se pri tem osredotočili na mala in srednje velika podjetja
ter samostojne podjetnike in zasebnike. Pri odobravanju novih
naložb smo skrbno presojali zmožnosti izpolnjevanja obveznosti
komitentov do banke glede na kazalnike poslovanja in uspešnosti
poslovanja podjetja za poplačilo kreditnih obveznosti v prihodnje ter pridobivali ustrezna zavarovanja.

V letu 2015 smo z ukrepi racionalizacije uspeli znižati operativne stroške poslovanja. Ti znašajo 15.575 tisoč evrov, kar je za
9 odstotkov oziroma za 1.467 tisoč evrov manj kot v letu 2014.
Pri tem so se stroški dela v primerjavi z letom 2014 znižali za 9
odstotkov, stroški materiala in storitev za 6 odstotkov in stroški
amortizacije za 15 odstotkov.

V letu 2015 smo znižali obseg nedonosnih terjatev za 23,2 odstotne točke. V sodelovanju z ostalimi deležniki in ob upoštevanju
Slovenskih načel prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu smo
sklenili vrsto dolgoročnih prestrukturiranj pri dolžnikih z vzdržnim poslovnim modelom. Pri ostalih dolžnikih smo vršili zlasti
aktivnosti prodaje terjatev in unovčevanja zavarovanja v sodnih
ter insolventnih postopkih.

Za doseganje vitke organizacijske strukture ter večje poslovne in
stroškovne učinkovitosti smo v letu 2015 izvedli reorganizacijo.
Število zaposlenih smo v primerjavi z letom 2014 znižali za 11
odstotkov.
Posebno skrb smo namenjali ohranjanju dobrih poslovnih odnosov z obstoječimi komitenti in pridobivanju novih komitentov.
Uvajali smo nove storitve in za komitente oblikovali prilagojeno
ponudbo paketov storitev.
Na področju poslovanja s prebivalstvom smo uvedli dve novi
vrsti osebnih računov in oblikovali pakete osebnih računov. Na
področju kreditiranja smo v ponudbo uvrstili eko potrošniške in
eko stanovanjske kredite. V sodelovanju z zavarovalnico Generali smo v paleto zavarovanj, ki jih v banki posredujemo, dodali
možnost sklenitve avtomobilskega zavarovanja. V sodelovanju
s Pošto Slovenije smo nadaljevali z izvedbo različnih izobraževalnih in motivacijskih dogodkov za uslužbence na poštah, ki so
izjemnega pomena pri prodaji storitev banke.
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V letu 2015 so bile v okviru projekta pripojitve Poštne banke
Slovenije Novi KBM preučene različne možnosti združevanja.
Na osnovi opravljenih analiz smo z upravo Nove KBM podprli
pripojitev Poštne banke Slovenije kot možnost, ki prinaša največ
prednosti z vidika organizacije dela, same izvedbe pripojitve in
sinergijskih učinkov pri poslovanju. Projekt združevanja bank
v Skupini Nove KBM prinaša veliko sprememb, vendar si od
združitve obetamo še močnejšo vlogo Skupine Nove KBM na
slovenskem bančnem trgu, za komitente Poštne banke Slovenije
pa širšo ponudbo kakovostnih storitev po njihovi meri.
Iskanje drugačnih, sodobnejših in racionalnejših poti je stalnica obstoja in delovanja vsake družbe na trgu. Zato bomo tudi
v letu 2016 delovali odgovorno in skrbeli za doseganje dobrih
poslovnih rezultatov. Aktivnosti bomo usmerjali v pridobivanje
novih komitentov, omogočali jim bomo široko paleto storitev in
poslovanje prek široke mreže pošt v Sloveniji ter elektronskih
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medijev. Zasledovali bomo zastavljene cilje povečevanja prihodkov, zmanjševanja stroškov in obsegov nedonosnih terjatev.
V procesu združevanja banke z Novo KBM bomo zagotavljali
konstruktivno sodelovanje in strokovno izvajanje aktivnosti. Z
namenom zagotavljanja maksimalne sinergije na trgu bomo še
naprej ohranjali odlične poslovne odnose s strateško zelo pomembnim poslovnim partnerjem, Pošto Slovenije.
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Spoštovani komitenti in poslovni partnerji, zahvaljujemo se vam
za dosedanje izkazano zaupanje. Prizadevali si bomo, da boste v
sodelovanju z nami še naprej dosegali poslovne in finančne cilje.
Zahvaljujemo se lastnikoma banke za profesionalno sodelovanje,
podane usmeritve in konstruktivne predloge pri spremljanju poslovanja banke.
Spoštovane sodelavke in sodelavci, zahvaljujemo se vam za predanost. Doseženi rezultati, kakovostne storitve in razvojni napredek Poštne banke Slovenije v vseh letih njenega delovanja temeljijo na vaši delavnosti, strokovnosti in ambicioznosti.
Maribor, februar 2016

Marija Brenk,			
članica uprave			

Marko Novak,
predsednik uprave
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Novaka. Hkrati je nadzorni svet na isti seji obravnaval predlog
sprememb in dopolnitev statuta banke, ki ga je nato 15. 6. 2015
sprejela skupščina banke in v okviru katerih se je med drugim
število članov nadzornega sveta zmanjšalo s petih na štiri člane.
Na dan 31. 12. 2015 je nadzorni svet tako deloval v naslednji
sestavi: mag. Sabina Župec Kranjc, predsednica, mag. Boris Novak, namestnik predsednice, ter mag. Miha Šlamberger in Vinko
Filipič, člana.
Nadzorni svet je svojo temeljno funkcijo zagotavljanja učinkovitega nadzora nad vodenjem banke opravljal z dolžnostjo skrbnega in vestnega ravnanja ter v skladu s pristojnostmi, kot mu
jih nalaga veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji, drugimi
predpisi in internimi akti banke. Pri svojem delu je upošteval
tudi določila veljavnega Kodeksa upravljanja javnih delniških
družb ter deloval na način, kot ga opredeljuje Poslovnik o delu
nadzornega sveta.
Nadzorni svet ocenjuje, da je v letu 2015 v okviru svojih pristojnosti deloval odgovorno ter je na ustrezen način nadzoroval delo
uprave in spremljal poslovanje banke.
mag. Sabina Župec Kranjc,
namestnica predsednika

Sestava nadzornega sveta
Nadzorni svet Poštne banke Slovenije je svoje delo v letu 2015
pričel v petčlanski sestavi: Aleš Hauc, predsednik, mag. Sabina
Župec Kranjc, namestnica predsednika, ter mag. Boris Novak,
mag. Miha Šlamberger in Vinko Filipič, člani.
Na 143. redni seji, 7. 4. 2015, se je nadzorni svet seznanil z
odstopno izjavo Aleša Hauca kot predsednika in člana nadzornega sveta. Za predsednico nadzornega sveta je imenoval mag.
Sabino Župec Kranjc in za namestnika predsednice mag. Borisa

Način in obseg nadzora vodenja banke
Nadzorni svet je deloval organizirano in v skladu s Poslovnikom o delu nadzornega sveta. Pri tem je sledil korporativnim
vrednotam banke ter izpolnjeval visoke standarde profesionalne
skrbnosti in etične standarde, vključno s preprečevanjem okoliščin, ki pomenijo ali bi lahko vodile v nastanek kakršnegakoli
nasprotja interesov. V okviru svojega delovanja je nadzorni svet
vzpodbujal visoko kulturo upravljanja tveganj in težil k poštenemu, preudarnemu in neoporečnemu izvajanju svoje funkcije.
Odgovorno je spremljal uresničevanje zastavljenega poslovnega
in finančnega načrta ter v okviru svojih pristojnosti skrbno izvajal nadzor nad varnim in strokovnim vodenjem poslov banke.
Pri tem ocenjuje, da je prejemal dovolj poročil in informacij ter
po potrebi dodatnih pojasnil in obrazložitev, kar mu je omogočalo aktivno vključevanje v nadzor nad delovanjem uprave ter
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poslovanjem banke. Strokovno pripravljena gradiva so nadzornemu svetu nudila ustrezno podlago ter mu omogočala kritično
in konstruktivno razpravo v posameznih zadevah.
Uprava, ki je bila na seje nadzornega sveta tudi stalno vabljena,
je nadzorni svet redno, pravočasno in izčrpno obveščala o pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje banke, profil
tveganosti, strategije in politike banke, ter o odstopanju od sprejetih ciljev. Nadzorni svet je od uprave tudi zahteval in prejel dodatna pojasnila in poročila v posameznih zadevah in poslovnih
dogodkih, zlasti z vidika obvladovanja tveganj banke iz naslova
teh dogodkov.
Odločanje in obravnavanje pomembnih poslovnih odločitev ter
odločitev v zvezi z upravljanjem tveganj, ki so v pristojnosti
uprave in ki so bile na sejah nadzornega sveta stalno prisotne,
je bilo odgovorno in dokumentirano. Ta odgovornost se niti formalno niti neformalno ni prenašala na nižje hierarhične ravnil.
Vsi člani nadzornega sveta so se aktivno vključevali in sodelovali v razpravah s svojimi samostojnimi stališči in utemeljitvami, kar kaže na ustrezno poznavanje in razumevanje področij
delovanja banke in upravljanja tveganj banke. V okviru svojih
pristojnosti in odgovornosti je nadzorni svet na podlagi poznavanja in razumevanja poslovanja, finančnih podatkov, ciljev,
strategij in politik banke vedno ravnal lojalno, v dobri veri in
v skladu z interesi banke. Pri tem so izvajali vse previdnostne
ukrepe, da bi se izognili okoliščinam in ravnanjem, ki bi lahko
vodila v nasprotje interesov. Primerov obstoja nasprotja interesov, ki bi zahtevali ukrepanje ali bi bili razlog za prenehanje
mandata katerega izmed članov nadzornega sveta, med člani
nadzornega sveta v letu 2015 ni bilo.
Člani nadzornega sveta, kot posamezniki in kot celota, imajo
za delo v nadzornem svetu ustrezno in raznoliko strokovno
znanje, veščine in izkušnje za sprejemanje lastnih razumnih,
objektivnih in neodvisnih odločitev in presoj. Raznolikost teh
znanj, veščin in izkušenj dopolnjujejo njihove osebne odlike in
integriteta, kar nadgrajuje njihovo razumevanje odgovornosti
in vloge delovanja v nadzornem svetu banke. Učinkovitemu izpolnjevanju te funkcije so vsi člani nadzornega sveta namenjali
dovolj časa in truda, kar kaže tudi visoka stopnja udeležbe in
aktivnega sodelovanja v razpravah na sejah nadzornega sveta in

PBS

sejah komisij nadzornega sveta. Nekateri člani nadzornega sveta
so se udeleževali tudi strokovnih izobraževanj, srečanj in konferenc, ki jih sta jih organizirala Združenje nadzornikov Slovenije
in Združenje bank Slovenije.
Predsednica nadzornega sveta je zagotovila redno sestajanje
nadzornega sveta, odgovorno skrbela za organizacijo, vodenje
in izvedbo sej ter v skladu z danimi pooblastili in po določilih
Poslovnika o delu nadzornega sveta prizadevno opravljala vse
naloge, ki izhajajo iz te funkcije. Pomembno je pripomogla, da
so bile odločitve nadzornega sveta sprejete premišljeno in ob
dobrem poznavanju problematike. Spodbujala je odprto in kritično razpravo ter zagotavljala izražanje in obravnavanje vseh
stališč. Z upravo banke je v zadevah, ki so zahtevale sprotno
obveščanje in takojšnji pretok informacij, vodila komunikacijo
tudi izven sej nadzornega sveta in predstavljala nadzorni svet
pri komuniciranju z javnostjo.
V letu 2015 je nadzorni svet izvedel samoocenitev svojega dela in
dela komisij nadzornega sveta. Iz samoocenitve, ki jo je nadzorni svet izvedel na podlagi vprašalnika Združenja nadzornikov
Slovenije izhaja, da je nadzorni svet svojo nadzorno funkcijo
opravljal kakovostno in odgovorno. Glede priprave, udeležbe
in aktivnosti na sejah ter prispevka k oblikovanju posameznih
odločitev je dosegel visok nivo in izkazal ravnanje vedno v skladu z interesi banke. Iz analize samoocenitve komisij nadzornega sveta (nadzorni svet ima oblikovani Komisijo za revizijo in
tveganja, ki je v letu 2015 z uveljavitvijo ZBan-2 nadomestila
Revizijsko komisijo ter Komisijo za prejemke in imenovanja, ki
je nadomestila Komisijo za kadrovske zadeve) izhaja, da so tudi
komisije ustrezno strokovno sestavljene in usposobljene za strokovno in načrtno opravljanje svojih nalog. S podajanjem svojih mnenj, predlogov in pobud nadzornemu svetu predstavljajo
dejansko pomoč na več pomembnih področjih delovanja bank,
med katerimi so bila v letu 2015 v ospredju: postopki za imenovanje članov uprave, spremljanje kvalitete kreditnega portfelja
ter zmanjševanje slabih terjatev (NPL) v portfelju banke, upravljanje tveganj, zmanjševanje stroškov banke ter druga področja, kjer je bil za obvladovanje stabilnega delovanja banke v letu
2015 potreben še posebej stalen in poglobljen nadzor.
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Preverjanje poslovanja banke in obravnava
najpomembnejših vprašanj iz poslovanja banke
Nadzorni svet se je v letu 2015 sestal na dvanajstih rednih sejah
in izvedel enajst korespondenčnih sej. Najpomembnejše naloge
nadzornega sveta so bile povezane z rednim mesečnim spremljanjem računovodskih izkazov ter administrativnih stroškov
banke in odstopanjem od sprejetih ciljev, obravnavanjem analize slabih komitentov med 50 največjimi komitenti banke ter
poročil o stanju in gibanju ter ukrepih za zmanjšanje odstotka
slabih terjatev (NPL) v portfelju banke. Nadzorni svet je v letu
2015 tudi podal zahtevo po stalnem poročanju in se tudi redno seznanjal o stanju NPL kreditov ter o vzpostavitvi sistema
zgodnjega obveščanja pri zaznavanju težav tako za pravne kot
za fizične osebe (EWS ali t.i. early warning system).
Sredi leta je nadzorni svet glede na uveljavitev ZBan-2 uskladil
imenovanje svojih komisij ter zahteval prilagoditve in predložitev drugih ključnih internih aktov banke v skladu s spremenjeno
zakonodajo.
Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Letno poročilo Poštne
banke Slovenije za leto 2014 in druga gradiva, ki sta jih uprava
in nadzorni svet predlagala v sprejem skupščini banke.
V letu 2015 je nadzorni svet tudi intenzivno ter ob upoštevanju vseh regulatornih zahtev glede postopkov in transparentnosti
imenovanja članov uprave izvedel vse potrebne aktivnosti za
stabilizacijo uprave banke z rednima članoma. S pomočjo komisije za kadrovske zadeve oziroma komisije za prejemke in
imenovanja je v skladu s kriteriji in veljavno zakonodajo izvedel
ustrezna imenovanja in aktivnosti za sklenitev pogodbe s članico in predsednikom uprave banke.
Konec meseca oktobra 2015 je nadzorni svet podal soglasje k
sprejetim odločitvam uprave banke, vezanim na integracijo Poštne banke Slovenije v Novo KBM ter se o poteku aktivnosti
nato redno seznanjal na svojih sejah.
Nadzorni svet je poleg zgoraj navedenega v letu 2015 obravnaval še naslednje ključne vsebine in pomembna vprašanja s področja poslovanja banke:
•	23. 1. 2015 je nadzorni svet prejel informacijo o prvih nerevidiranih rezultatih banke za leto 2014 in podal soglasje k upo-
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rabi čistega dobička leta 2014 za kritje prenesene izgube leta
2013. Nadzorni svet se je tudi seznanil z rezultati stresnega
testa Banke Slovenije, v katerega je bila banka vključena v
letu 2014.
•	27. 1. 2015 je nadzorni svet obravnaval kadrovske zadeve, v
okviru katerih se je seznanil s Fit & Proper ocenami ter:
• namesto mag. Danice Ozvaldič, ki ji je mandat v funkciji
nadomestne članice uprave prenehal 31. 1. 2015, imenoval
Aleksandra Jerenka za nadomestnega člana uprave do nastopa Marije Brenk v funkciji članice uprave; Marija Brenk je
funkcijo nastopila po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije
oziroma ECB in s sklenitvijo pogodbe dne 1. 4. 2015;
• za predsednika uprave Poštne banke Slovenije imenoval
Marka Novaka, ki je svoj petletni mandat na tej funkciji
nastopil po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije oziroma
ECB in s sklenitvijo pogodbe dne 28. 9. 2015.
•	26. 2. 2015 je nadzorni svet sprejel Letno poročilo Poštne banke Slovenije za leto 2014, poročila o delu svojih komisij za
leto 2014 ter potrdil letni načrt dela notranje revizije za leto
2015.
•	7. 4. 2015 se je nadzorni svet seznanil z odstopno izjavo predsednika in člana nadzornega sveta Aleša Hauca, podal soglasje
k predlaganim spremembam in dopolnitvam statuta banke ter
obravnaval in podal soglasje k drugim gradivom oziroma predlogom, ki jih uprava in nadzorni svet predložita v sprejem
skupščini banke.
•	14. 5. 2015 se je nadzorni svet seznanil ter podal soglasje k
načrtu upravljanja z nedonosnimi izpostavljenostmi, načrtu
gibanja vrednosti in kazalnikov nedonosnih izpostavljenosti
ter se seznanil s statusom neplačnikov na dan 31. 12. 2014, kar
je banka tudi posredovala Banki Slovenije.
•	1. 6. 2015 se je nadzorni svet seznanil in soglašal s spremembami in dopolnitvami statuta banke glede na spremenjeno zakonodajo ter uskladil delovanje in imenovanje svojih komisij
v skladu z določili ZBan-2.
•	15. 6. 2015 se je nadzorni svet seznanil s potekom mandata
nadomestni članici uprave Mojci Mak in na podlagi izvedene
ocene primernosti za nadomestno članico namesto nje imenoval mag. Natalijo Muršič Tomažič, ki je mandat nastopila
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18. 6. 2015 in ji je mandat potekel v skladu s sprejetim sklepom ob nastopu funkcije predsednika uprave Marka Novaka.
•	10. 7. 2015 se je nadzorni svet seznanil s pismom Banke Slovenije v zvezi s smernicami o minimalnih zahtevah za oblikovanje sistema zgodnjih opozoril in z nadaljnjo optimizacijo
procesov prestrukturiranja v bankah ter aktivnostmi banke za
vzpostavitev EWS sistema v banki. Zahteval je nadaljnje redno poročanje o vzpostavitvi tega sistema tako na sejah nadzornega sveta kakor tudi na sejah komisije za revizijo in tveganja.
•	11. 9. 2015 se je nadzorni svet seznanil z ustno informacijo
uprave glede postopka in tedanjega trenutnega statusa integracije Poštne banke Slovenije v Novo KBM ter zahteval podrobnejšo pisno predstavitev.
•	26. 10. 2015 je nadzorni svet obravnaval obsežnejše gradivo,
vezano na integracijo Poštne banke Slovenije v Novo KBM,
in podal soglasje k sprejetim odločitvam uprave za samo integracijo.
•	16. 11. 2015 je nadzorni svet podal soglasje k predlogu poslovnih ciljev in finančnega načrta banke za leto 2016 ter se
seznanil in podal soglasje k dopolnjenemu Načrtu upravljanja
z nedonosnimi izpostavljenostmi na podlagi zahteve Banke
Slovenije.
•	14. 12. 2015 je nadzorni svet podal soglasje k strategiji in politiki trgovanja ter se seznanil s poročilom o vzpostavitvi EWS
sistema na področju fizičnih oseb.
Nadzorni svet je na svojih sejah v letu 2015 obravnaval še naslednje ključne vsebine:
•	Seznanil se je s pismom poslovodstvu o ugotovitvah revizije
računovodskih izkazov za leto 2014.
•	Seznanil se je s poročilom o dejanskih ugotovitvah Deloitte
Revizija iz presoje ustreznosti oblikovanih oslabitev kreditov
na dan 30. 6. 2015.
•	Seznanil se je z informacijo o rezultatih stresnih testov Banke
Slovenije in podal usmeritve za izvedbo lastnega stresnega testa Poštne banke Slovenije na predpostavkah Banke Slovenije.
•	Seznanil se je z izjavo nadomestne članice uprave Mojce Mak,
ki je v skladu s sklepom Banke Slovenije o skrbnosti članov
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uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic nadzorni svet
seznanila o okoliščini, ki bi lahko vodila v nastanek nasprotja
interesov.
•	Seznanil se je z aktivnostmi ter spremljal njihovo izvajanje
za optimizacijo in racionalizacijo poslovanja banke. V okviru
navedenega in glede na spremenjeno zakonodajo je podal soglasje k spremembam v notranji organiziranosti banke.
•	Spremljal je aktivnosti za zmanjševanje števila zaposlenih ter
se seznanil z načrtom komuniciranja ob tovrstnih aktivnostih
banke.
•	Seznanjal se je z ocenami poslovanja do konca leta 2015 ter
zahteval dodatne ukrepe in predloge uprave za racionalizacijo
poslovanja, povečanje prihodkov ter izboljšanje oziroma zagotavljanje kapitalske ustreznosti banke. Posebej se je seznanjal z ukrepi za zniževanje operativnih stroškov poslovanja
banke in gibanjem kazalnika CIR (stroškovna učinkovitost)
ter o aktivnostih in optimizaciji stroškov na področju informacijske tehnologije.
•	Obravnaval je trimesečna poročila o notranjem revidiranju, v
posameznih zadevah zahteval celotna poročila iz posameznih
revizij ter opozarjal in zahteval poročanje o pravočasni izvedbi posameznih danih priporočil.
•	Obravnaval je redna poročila o tveganjih ter opozarjal na potrebne ukrepe in aktivnosti, kjer so bila v posameznih obdobjih zaznana večja tveganja.
•	Seznanil se je s podrobnim pregledom in vsemi izvedenimi
aktivnostmi v zvezi z zunanjo pravno presojo kreditnih poslov
banke, ki so se intenzivno izvajali v letu 2014, ter soglašal, da
se glede na ugotovitve z aktivnostmi na tem področju v smislu
nadaljnjih pregledov ne nadaljuje, v zvezi z že pregledanimi
pa se odvijejo postopki, ki so že bili sproženi.
•	Seznanil se je s poročilom v zvezi z ugotovitvami in priporočili ter načrtom izvedbe aktivnosti za odpravo ugotovljenih
nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz pregleda varnosti informacijskih sistemov ter zahteval preučitev odgovornosti zaposlenih banke pri izvajanju projekta jOmege glede na ugotovitve o
neracionalni porabi sredstev iz naslova izvedbe tega projekta,
za kar končnega poročila glede na odločitev o potrebni pridobitvi izvedenskega mnenja še ni prejel.
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•	Seznanil se je z informacijo o izdani sodbi in zaključku v
pravdni zadevi banke z Romano Fišer.
•	Podal je soglasje k spremembam in dopolnitvam internih aktov banke (Politika upravljanja, Poslovnik o delu nadzornega
sveta, Ustanovna listina Komisije nadzornega sveta za revizijo in tveganja ter poslovnik o delu te komisije, Temeljna listina notranjerevizijske dejavnosti in Pravilnik o izvajanju notranjerevizijske dejavnosti, Politika ocenjevanja primernosti
članov organa vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij, Poslovnik o delu uprave) glede na spremembe zakonodaje.
•	Obravnaval in podal soglasje tudi k odpisu terjatev, ki izpolnjujejo pogoje za odpis po sklepu Banke Slovenije ter v
skladu s svojimi pristojnostmi drugim odpisom in kapitalskim
naložbam banke ter velikim izpostavljenostim banke do komitentov, držav in institucij v skladu z določili ZBan, ter podal
soglasje k prenosu dela slabih terjatev na Novo KBM.
Januarja 2016 je nadzorni svet poleg rednih poročil iz poslovanja banke nato še:
•	potrdil okvirni letni načrt dela Komisije nadzornega sveta za
revizijo in tveganja za leto 2016,
•	sprejel Poslovnik o delu Komisije nadzornega sveta za prejemke in imenovanja,
•	sprejel prenovljeno Politiko prejemkov v skladu z veljavno
zakonodajo,
•	se seznanil s poročilom o delu službe notranje revizije v letu
2015,
•	sprejel plan dela službe notranje revizije za leto 2016,
•	se seznanil s Profilom tveganja za leto 2015,
•	se seznanil s pismom Banke Slovenije in smernicami za upravljanje nedonosnih terjatev ter ažuriranim individualnim planom banke za znižanje NPE za obdobje 2016–2018,
•	prejel informacijo o nerevidiranem rezultatu poslovanja banke
za leto 2015 ter podal soglasje k razporeditvi čiste izgube leta
2015 med zadržano izgubo leta 2015,
•	se seznanil z informacijo o statusu integracije Poštne banke
Slovenije v Novo KBM ter
•	sprejel predlog za izvedbo samoocenjevanja nadzornega sveta
za leto 2015.
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Nadzorni svet na podlagi navedenega meni, da je v letu 2015
v okviru svojih pristojnosti in v skladu z 272. členom in 281.
členom ZGD-1 redno, dovolj temeljito in z vso potrebno skrbnostjo preverjal poslovanje banke in s tem ustrezno strokovno
ter poglobljeno nadzoroval vodenje banke in delovanje notranje
revizije.
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Komisiji nadzornega sveta
Z uveljavitvijo ZBan-2 je nadzorni svet sprejel ustrezne spremembe glede imenovanja komisij nadzornega sveta in ureditve
njihovega članstva. V skladu z določili ZBan-2 in pridobljenim
dovoljenjem Banke Slovenije ter ECB glede združitve Revizijske komisije in Komisije za tveganja tako v okviru nadzornega
sveta na dan 31. 12. 2015 delujeta:
•	Komisija za revizijo in tveganja (prej Revizijska komisija) in
•	Komisija za prejemke in imenovanja (prej Komisija za kadrovske zadeve).
Komisiji sta svoje delo opravljali na podlagi veljavne zakonodaje ter v okviru pristojnosti in na način, kot ga določajo njuni
poslovniki. Člani komisij so v skladu z določili ZBan-2 tudi
člani nadzornega sveta. Z delovanjem komisij v takšni sestavi
je zagotovljena vsebinsko strokovna preučitev zadev in priprava predlogov, mnenj in pobud za nadzorni svet, kar pomembno
prispeva k učinkovitejšemu izvajanju nadzorovanja banke.
Kot delovno telo, namesto Komisije nadzornega sveta za pospeševanje poslovnega sodelovanja v finančni (bančni) skupini oziroma med Novo KBM, Pošto Slovenije in Poštno banko
Slovenije, ki je do uveljavitve ZBan-2 delovala kot komisija,
je nadzorni svet ustanovil delovno skupino z enakim imenom.
V njej delujejo tudi zunanji člani, kar temu delovnemu telesu
omogoča nadaljevanje delo komisije, dopolnjevanje s ključnimi
vsebinami, zlasti iz naslova predvidene integracije Poštne banke
Slovenije v Novo KBM in izpolnjevanje ključnega poslanstva
iskanja sinergij in maksimiranje dodane vrednosti pri skupnem
nastopu vseh treh partneric na trgu.
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Revizijska komisija oziroma Komisija za revizijo in tveganja
se je v letu 2015 sestala na skupaj devetih rednih sejah. Svoje
naloge je izvajala v skladu z letnim okvirnim načrtom dela, ki
ga je potrdil nadzorni svet. Komisija je v letu 2015 izpolnila
tudi vse dodatno naložene naloge s strani nadzornega sveta ter
nadzornemu svetu v okviru svojih pristojnosti podajala mnenja
o vsebinah, za katere je v skladu z zakonom dolžna in pristojna,
da o njih presoja. Poleg temeljite preučitve poročil s področja
notranjerevizijskega delovanja ter poročil o poslovanju banke
je komisija v letu 2015 vsebino svojega dela poglobila zlasti na
področju tveganj. Skozi redna poročila o tveganjih je oblikovala
svoja mnenja, predloge in pobude tudi v zvezi s preudarno in
učinkovito presojo vseh vrst tveganj, ki jim je banka pri svojem
poslovanju izpostavljena. Pozorno in z zahtevami po dodatnih
pojasnilih je spremljala učinkovitost notranjih kontrol, izvajanje priporočil notranje revizije in sistemov upravljanja tveganj
ter preverjala pravočasno sprejemanje ukrepov za odpravo pomanjkljivosti in neskladij ter ukrepov za odpravo in zmanjšanje
tveganj, ki jih je zaznala iz predloženih poročil. Predsednik komisije je nadzorni svet transparentno in verodostojno seznanjal s
poudarki iz razprav ter o zavzetih stališčih komisije do obravnavanih vsebin, kar je dodatno prispevalo h konstruktivni razpravi
nadzornega sveta in sprejetju ustreznih sklepov.
Komisija nadzornega sveta za kadrovske zadeve oziroma Komisija za prejemke in imenovanja se je v letu 2015 sestala
skupaj na dveh rednih sejah in izvedla pet korespondenčnih sej.
Vsebina večine sej je bila povezana s spremembami v upravi
banke, kjer je komisija odigrala ključno vlogo pri transparentni
izvedbi vseh potrebnih postopkov ter pripravi ustreznih podlag,
tako za vsakokratno imenovanje nadomestnih članov uprave kot
tudi pri prizadevanjih nadzornega sveta, da upravo stabilizira v
skladu z veljavno zakonodajo s stalnima članoma uprave. Komisija je v okviru svojih pristojnosti in izvedenih aktivnosti vselej pripravila ustrezno obrazložene predloge, ki so temeljili na
izdelanih ocenah primernosti, ki so bile v skladu z regulatornimi
zahtevami pravočasno naročene in izdelane s strani Fit & Proper
komisije banke. Komisija je med drugim tudi obravnavala in se
pozitivno izrekla glede sprememb in dopolnitev Politike ocen-
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jevanja primernosti članov organa vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij, ki jo je banka uskladila z določili ZBan-2.
Nadzorni svet je na tako pripravljenih podlagah lahko hitro in
učinkovito sprejemal odločitve ter zagotovil delovanje organov
banke v sestavi v skladu z veljavno zakonodajo.
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Pregled in potrditev Letnega poročila za leto 2015
Uprava banke je nadzornemu svetu v zakonskem roku predložila revidirano Letno poročilo Poštne banke Slovenije za leto
2015, skupaj z revizorjevim poročilom. Prav tako je uprava nadzornemu svetu predložila Poročilo o delu notranje revizije v letu
2015.
Nadzorni svet je obravnaval revidirano Letno poročilo Poštne
banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. za leto
2015 in ugotovil, da vsebinsko celovito povzema poslovanje
banke v letu, za katerega je bilo izdelano.
Nadzorni svet se je seznanil tudi s Poročilom pooblaščenega neodvisnega revizorja družbe Deloitte Revizija d.o.o. Po mnenju
revizorja računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih podajajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja banke na
dan 31. 12. 2015 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov
za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. Revizor tudi meni,
da je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi
izkazi.
Nadzorni svet se je tudi seznanil s predlogom uprave banke in je
upravi banke podal soglasje, da se čista izguba leta 2015 v višini
3.063.109,05 evra razporedi med zadržano izgubo.
Skupaj z revizorjevim poročilom k letnemu poročilu je uprava v
skladu s 546.a členom ZGD-1 nadzornemu svetu predložila tudi
Poročilo neodvisnega revizorja družbe Deloitte Revizija d.o.o.
o omejenem zagotovilu za poročilo uprave o razmerjih z obvladujočo družbo in drugimi odvisnimi družbami v skupini na
podlagi postopkov, ki jih je revizor opravil, in dokazov, ki jih
je pridobil. Nadzorni svet je preveril poročilo uprave in se do
poročila pozitivno izrekel, saj po svojem vedenju in na podlagi informacij, s katerimi v okviru svoje funkcije razpolaga, ni
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ugotovil navedb, ki bi bile v nasprotju z njemu znanimi dejstvi.
Kot izhaja iz sklepa poročila neodvisnega revizorja o omejenem
zagotovilu, tudi revizor na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov ni opazil ničesar, zaradi česar bi verjel, da
navedbe v poročilu o razmerjih s povezanimi družbami za leto,
ki se je končalo 31. 12. 2015, niso v vseh pomembnih pogledih
točne, da je bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede
na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost
izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka
ter da obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih
v poročilu, kazale na bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od
tiste, ki jo je dala uprava. Nadzorni svet na izjavo uprave, ki jo
je podala v zaključku poročila o razmerjih s povezanimi družbami, nima pripomb.
Nadzorni svet je Letno poročilo Poštne banke Slovenije za leto
2015 potrdil na seji dne 10. 3. 2016.
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Nadzorni svet Poštne banke Slovenije, d.d. –
bančne skupine Nove KBM d.d.

mag. Sabina Župec Kranjc,
predsednica
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1. POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU BANKE
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Vsebina1
1

31. 12. 2015
2

31. 12. 2014
3

31. 12. 2013
4

Indeks

5=2/3

Izkaz finančnega položaja (v tisoč EUR)
Bilančna vsota

673.351

720.102

775.642

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja

592.913

616.398

634.506

56.852

58.682

79.536

536.061

557.716

554.970

260.188

304.056

351.308

166.369

213.261

260.739

93.819

90.795

90.569

45.103

50.303

42.877

115.337

131.801

117.550

61.315

66.155

72.045

1-12/2015

1-12/2014

1-12/2013

Indeks

17.540

20.565

16.932

8.862

11.489

7.052

85

13.954

15.140

16.111

1.621

1.903

1.808

Oslabitve in rezervacije

13.418

14.810

63.102

Posl. izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustav. posl.

-2.591

201

-57.037

Čisti poslovni izid

-3.063

246

-57.164

-472

45

-127

1-12/2015

1-12/2014

1-12/2013

Indeks

-2.574

8.651

1.806

437

-1.471

-289

-

31. 12. 2015

31. 12. 2014

31. 12. 2013

211

237

239

89

2

2

2

31.508.159

31.508.159

31.508.159

100

1,3134

1,3134

1,3134

1,43

1,60

1,36

42.533

44.867

44.856

13,27

11,90

10,01

20,48

20,07

16,71

Obrestna marža

2,50

2,73

2,09

Marža finančnega posredništva

3,77

4,25

2,96

Donos na sredstva pred obdavčitvijo

-0,37

0,03

-7,03

Donos na sredstva po obdavčitvi

-0,44

0,03

-7,05

Donos na kapital pred obdavčitvijo

-5,20

0,40

-141,89

Donos na kapital po obdavčitvi

-6,15

0,49

-142,20

2,22

2,26

2,21

Likvidna sred./kratkor. fin. obv. do nebančn. sektorja

68,32

64,17

46,06

Likvidna sred./povprečna aktiva

48,81

43,04

28,87

- pravnih in drugih oseb
- prebivalstva
Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju2
- pravnim in drugim osebam
- prebivalstvu
Celotni kapital
Oslabitve fin. sred., merj. po odplač. vr., in rezervacije

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU BANKE

Obseg zunajbilančnega poslovanja3
Izkaz poslovnega izida (v tisoč EUR)
Čiste obresti
Čisti neobrestni prihodki
Stroški dela, splošni in administrativni stroški
Amortizacija

Davek iz doh. pravnih oseb iz rednega in ustav. posl.
Izkaz vseobsegajočega donosa (v tisoč EUR)
Drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo
Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa
Zaposleni
Število zaposlenih
Delnice
Število delničarjev
Število delnic
Nominalna vrednost delnice (v EUR)
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
KAZALCI
Kapital za namen kap. ustreznosti (v tisoč EUR)
Kapitalske zahteve (v tisoč EUR)
Kapitalska ustreznost (v %)

25.650

30.165

94

Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža

96

Notranja organizacija

97

Organizacijska shema

96
86
78
103
90
88
93

77
92
85

Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

91
-

-

100
100
90

35.845

Kvaliteta aktive (v %)
Oslabitve fin. sred., merj. po odplač. vred., in rezerv. za prevz. obv./razvr.
aktivne bilan. in zunajbil. postavke
Profitabilnost (v %)

Operativni stroški (v %)
Operativni stroški/povprečna aktiva
Likvidnost (v %)

Po metodologiji Banke Slovenije.
V kredite nebančnega sektorja so zajete tudi terjatve iz danih jamstev.
3
Obseg zunajbilančnega poslovanja ne zajema dolžnikov po akreditivih, ki imajo kritje v neizkoriščenih limitih oziroma kreditih.
1
2
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2. PREDSTAVITEV BANKE IN NJENEGA OKOLJA
2.1. Predstavitev banke

P

oštna banka Slovenije je na slovenskem bančnem trgu
s svojim delovanjem začela 1. 7. 1992. Skoraj leto dni
pred začetkom delovanja so banko ustanovile nekdanje
slovenske organizacije PTT-prometa kot delniško družbo za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev na temelju
Zakona o bančništvu in Zakona o gospodarskih družbah. Ko je
po razpadu Jugoslavije svojo filialo v Sloveniji zaprla Poštna hranilnica je Poštna banka Slovenije prevzela njene posle.
Banka že od samega začetka posluje prek najbolj razvejane in
najbolj enakomerno razporejene mreže poštnih enot. V sodelovanju s Pošto Slovenije je banka organizirala tudi svoje samostojne
enote, in sicer poslovalnici v Ljubljani in v Mariboru, ki poslujeta predvsem s fizičnimi osebami. V Murski Soboti, Celju, Kranju
in v Kopru ima banka odprta svoja predstavništva, ki v večini
poslujejo s pravnimi osebami.
Od skromnih začetkov, ko je banka ponujala le nekaj klasičnih
bančnih storitev, danes banka nudi celovito paleto bančnih in finančnih storitev. Banka stalno povečuje obsege poslovanja, širi
ponudbo in se še posebej posveča kakovosti svojega poslovanja,
ki se odraža v ponudbi storitev in v odnosu do komitentov. Istočasno s porastom obsega poslovanja in z razvojem poslovnih
funkcij banka krepi tudi podporne funkcije ter daje velik poudarek obvladovanju vseh vrst tveganj, s katerimi se sooča pri svojem poslovanju.
Poštna banka Slovenije je v letu 2004 postala članica bančne skupine Nove KBM in s tem članica širše finančne skupine Nove
KBM, ki prek različnih podjetij ponuja celotno paleto finančnih
storitev. Za Poštno banko Slovenije vključitev v bančno skupino
pomeni novo poglavje v njenem nadaljnjem razvoju.

V letu 2013 sta Nova KBM in Pošta Slovenije izvedli dodatno
dokapitalizacijo banke, na podlagi katere je prišlo do spremembe v lastniški strukturi. Nova KBM je tako postala 99,12-odstotna, Pošta Slovenije pa 0,88-odstotna lastnica Poštne banke
Slovenije.
Poštna banka Slovenije in Nova KBM sta v letu 2015 preučili
različne možnosti združevanja obeh bank. Na osnovi opravljenih analiz sta upravi bank podprli celovito združitev bank kot
možnost, ki prinaša največ prednosti z vidika organizacije dela,
same izvedbe združevanja in sinergijskih učinkov pri poslovanju.
K temu je podal svoje soglasje tudi nadzorni svet banke.
Do pravne združitve, ki je načrtovana za 1. 7. 2016, Poštna banka
Slovenije deluje kot ločena, samostojna pravna oseba, saj je potrebno pred nadaljnjimi koraki združevanja pridobiti dovoljenja
Banke Slovenije, Evropske centralne banke in drugih organov ter
izpolniti vse potrebne pogoje. V tem času poslovanje s strankami
Poštne banke Slovenije poteka nespremenjeno.
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Dejavnost banke

RAČUNOVODSKO POROČILO

Banka opravlja bančne storitve, finančne storitve in dodatne finančne storitve ter pomožne storitve, vse v skladu z Zakonom o
bančništvu.
Bančne storitve so sprejemanje depozitov in drugih vračljivih
sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.
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Banka lahko opravlja samo tiste vzajemno priznane finančne storitve in dodatne finančne storitve po zakonu o bančništvu, za katere pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev,
predvsem pa:
• sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev,
• dajanje kreditov, ki vključujejo:
–– potrošniške kredite,
–– hipotekarne kredite,
–– odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring),
–– financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa
dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnimi
instrumentom (forfeiting),
• plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja,
• izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta
storitev ni vključena v storitve iz prejšnje točke,
• izdajanje garancij in drugih jamstev,
• trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
–– s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
• trgovanje za svoj račun:
–– z instrumenti denarnega trga,
–– s prenosljivimi vrednostnimi papirji.
Banka lahko opravlja dodatne finančne storitve:
• posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.

PBS

2.2. Osebna izkaznica banke
Ime firme: Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke
Maribor d.d.

Skrajšano ime: PB Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.
Sedež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Telefon: 02 228 82 00

Telefaks: 02 228 82 10

Poslovno območje Ljubljana: Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 479 12 00

Telefaks: 01 479 12 27

Spletni naslov: www.pbs.si

Elektronska pošta: info@pbs.si
Ustanovitev: 1. 8. 1991
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Pričetek delovanja: 1. 7. 1992

Gospodarsko in bančno okolje

Matična številka: 5620112

Poslovanje banke

Številka reg. vpisa pri Okrožnem sodišču v Mariboru: 1/10463/00

Pomembnejši dogodki v letu 2015

Davčna številka: 24009725

Poslovanje posameznih področij

Identifikacijska številka za DDV: SI24009725
Šifra dejavnosti: 64.190

Osnovni kapital: 41.381.959,24 EUR
Številka računa: 01000-0009000034
IBAN: SI56 0100 0000 9000 034
SWIFT/BIC koda: PBSLSI22

Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

Organi banke so:
• skupščina banke,
• nadzorni svet banke,
• uprava banke.
Skupščina banke je najvišji organ banke, prek katerega oba delničarja uresničujeta svoje pravice. Nadzorni svet ima štiri člane,
ki jih imenuje in odpoklicuje skupščina delničarjev banke. Uprava banke je dvočlanska in ima predsednika ter štiri člane uprave;
imenuje in razrešuje ju nadzorni svet banke.
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2.3. Poslovna mreža

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

Poslovno mrežo Poštne banke Slovenije je v letu 2015 sestavljalo 550 poštnih enot različnih organizacijskih oblik: 110 pogodbenih pošt in 24 premičnih pošt, število klasičnih poštnih enot pa se
je znižalo na 416. V vseh teh enotah so se opravljale storitve za
fizične osebe in določene storitve za pravne osebe. Menjalniške
posle je opravljalo 341 pošt.

Poslovni center Ljubljana

Prednost opravljanja storitev prek poštne mreže je v njeni enakomerni pokritosti s poštami po vsej državi, v ugodnih delovnih
časih in v poslovanju pošt tudi ob sobotah.

Telefon: 02 228 8247

V letu 2015 je imela banka v svoji mreži 11 mobilnih bančnih
svetovalcev, ki so bili na voljo komitentom po vsej Sloveniji.
Mobilni bančni svetovalci so usposobljeni za individualno svetovanje ter prodajo na domu, v pisarni ali kjerkoli drugje, kjer
ustreza komitentom banke.
Banka je imela v letu 2015 nameščenih 22 lastnih bankomatov,
ki so povezani v mrežo BA v državi. Komitentom banke so brez
zaračunavanja provizije za dvig gotovine na razpolago lastni
bankomati in 258 bankomatov Nove KBM.
Ob dobri poslovni mreži različnih organizacijskih oblik je bilo
komitentom na razpolago učinkovito in stabilno elektronsko bančništvo za fizične in pravne osebe. Fizične osebe so lahko bančne
storitve opravljale tudi na mobilni banki prek mobilnih telefonov
in tablic.

Letno poročilo 2015

Slovenska cesta 32, 1101 Ljubljana
Telefon: 01 243 1970
Faks: 01 243 1975

Poslovni center Maribor

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Faks: 02 228 8259

Poslovni center Kranj

Dražgoška 8, 4000 Kranj
Telefon: 04 201 8550

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje

Faks: 04 201 8553

Pomembnejši dogodki v letu 2015

Poslovni center Celje

Poslovanje posameznih področij

Krekov trg 9, 3000 Celje
Telefon: 03 424 3980
Faks: 03 424 3985

Poslovni center Murska Sobota

Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 537 9790
Faks: 02 537 9792

Poslovanje banke
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

Storitve za fizične in pravne osebe je banka opravljala tudi v lastnih enotah, in sicer neposredno na lokacijah poslovnih sektorjev v Ljubljani in Mariboru, poleg tega pa še v poslovnih centrih
na različnih lokacijah. Pri tem sta poslovna centra Maribor in
Ljubljana v okviru poslovnih sektorjev namenjena predvsem
opravljanju storitev in trženju bančnih produktov za fizične osebe, poslovni center Celje, Kranj in Murska Sobota pa tudi za
pravne osebe.
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2.4. Notranja organizacija
S ciljem vzpostavitve funkcionalno učinkovitejše in stroškovno
vzdržne organizacijske strukture je bila že v letu 2014 izvedena
obsežnejša reorganizacija, ki pa jo je banka leta 2015 še nadgradila. Z novo reorganizacijo je sredi leta 2015 vzpostavila vitkejšo
organizacijsko strukturo ter pri tem ustrezno upoštevala zahteve
glede organiziranosti banke v skladu z določili novega Zakona o
bančništvu (ZBan-2).
Banka izvaja svoje poslovanje v poslovno organizacijskih enotah, ki so organizirane po funkcionalnem in teritorialnem principu.
Organizacijske enote banke so locirane na sedežu banke in na
območjih, ki jih s sklepom določi uprava banke.
Od 1. 6. 2015 dalje je banka organizirana tako:

Uprava banke
Uprava banko vodi, zastopa in predstavlja v pravnem prometu
v skladu s Statutom banke in zakonskimi predpisi ter na način
v skladu z določili Poslovnika o delu uprave. Uprava lahko ima
enega ali več svetovalcev in pooblaščencev.

PBS

Funkcionalne organizacijske enote
Funkcionalne organizacijske enote so sektorji in službe, v okviru katerih se izvajajo vse poslovne aktivnosti v skladu s poslanstvom in vizijo banke ter ob upoštevanju vseh vrst tveganj, ki
jim je banka pri opravljanju poslov s področja dela posameznega sektorja lahko izpostavljena. Funkcionalne organizacijske
enote so:
• Sektor poslovanja s podjetji,
• Sektor poslovanja s prebivalstvom,
• Sektor upravljanja tveganih terjatev,
• Sektor zakladništva,
• Sektor financ,
• Sektor informacijske tehnologije,
• Sektor podpore,
• Služba za upravljanje s tveganji,
• Služba notranje revizije,
• Pravna služba in skladnost poslovanja,
• Služba za kadrovske in splošne zadeve.
V okviru nekaterih služb in sektorjev so glede na potrebe delovnega procesa organizirani tudi oddelki.
V skladu s poslovno politiko banke v posameznih poslovno-organizacijskih enotah se prodajne aktivnosti izvajajo po teritorialnem principu prek:
• poslovnega centra Maribor,
• poslovnega centra Ljubljana,
• poslovnega centra Celje,
• poslovnega centra Murska Sobota,
• poslovnega centra Kranj,
• prodajnih kanalov Pošte Slovenije,
• mobilnih bančnih svetovalcev.
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2.5. Organizacijska shema
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UPRAVA

Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža

SLUŽBA ZA
UPRAVLJANJE S
TVEGANJI

Notranja organizacija

SVETOVALCI IN
POOBLAŠČENCI
UPRAVE

SLUŽBA NOTRANJE
REVIZIJE

Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke

SEKTOR FINANC

SEKTOR ZAKLADNIŠTVA

SEKTOR POSLOVANJA
S PODJETJI

SEKTOR POSLOVANJA
S PREBIVALSTVOM

Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva

SLUŽBA ZA KADROVSKE
IN SPLOŠNE ZADEVE

SEKTOR INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE

SEKTOR UPRAVLJANJA
TVEGANIH TERJATEV

Pisarna za kadrovske zadeve

Oddelek razvoja
informacijske tehnologije

Oddelek prestrukturiranja terjatev

Predstavnik za odnose z javnostmi

Oddelek operative

Oddelek sodne izterjave

SEKTOR PODPORE

PRAVNA SLUŽBA IN
SKLADNOST POSLOVANJA

Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

Oddelek administracije

Pravna pisarna

Oddelek spremljave

Pooblaščenec za skladnost
poslovanja in izvajanje ZPPDF

Tajništvo
Pisarna za splošne zadeve, nabavo
in organizacijo

Oddelek za plačilni promet

Varnostni inženir
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3. POSLOVNE USMERITVE

V
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letu 2015 so bile preučene različne možnosti združevanja Nove KBM in PBS. Na osnovi opravljenih
analiz sta upravi bank podprli združitev bank kot
možnost, ki prinaša največ prednosti z vidika organizacije dela, same izvedbe združevanja in sinergijskih učinkov
pri poslovanju. K temu sta podala soglasje tudi nadzorna sveta
bank.

Trženje denarnih in bančnih storitev bo banka skupaj z Novo
KBM kot nadrejeno banko izvajala v okviru bančne skupine in
s Pošto Slovenije kot strateškim poslovnim partnerjem. Pri tem
bo banka zasledovala zastavljene cilje povečevanja prihodkov in
zmanjševanja stroškov na enoto storitve in doseganja maksimalne sinergije na trgu. Posebno pozornost bo namenjala nemotenemu poslovanju s strankami in zadrževanju teh v združeni banki.

Poštna banka Slovenije je pri pripravi plana upoštevala, da do
1. 7. 2016 deluje kot samostojna pravna oseba. Na tej podlagi
je banka pripravila poslovni plan za leto 2016 ter finančni načrt
z upoštevanimi usmeritvami Nove KBM in sinergijskimi učinki
združevanja do leta 2020.

Na področju poslovanja s prebivalstvom bo banka še nadalje pridobivala nove komitente z osebnimi računi, saj je to osnova za
trženje vseh ostalih produktov banke. Na področju kreditiranja
je najpomembnejši cilj banke nadaljevati trend rasti kreditiranja
prebivalstva iz leta 2015.

Pri pripravi finančnega načrta za 2016 je banka upoštevala usmeritve Nove KBM kot večinske lastnice banke, in sicer:
• zmanjšanje administrativnih stroškov za 3 % v letu 2016,
• doseganje ciljnega CIR manjšega od 55 %,
• obrestna marža večja od 2 %,
• opravnine na ravni leta 2015,
• krediti strankam, ki niso banke – področje pravnih oseb na ravni leta 2015, področje prebivalstva z rastjo 1,7 %.

Pri poslovanju s podjetji je najpomembnejši cilj banke v letu
2016 ohranitev sodelovanja z obstoječimi strankami. Za ohranitev portfelja je ena izmed ključnih nalog tudi zaustaviti trend
upadanja kreditov.
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4.1. Gospodarsko in bančno okolje
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Gospodarsko okolje in napovedi1
Makroenonomski kazalniki

Predstavitev banke

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BDP v %

6,9

2008

Registrirana brezposlenost v %

7,7

6,7

9,1

10,7

11,8

12,0

13,1

13,1

Realna rast bruto plač na zaposlenega v %

2,2

2,5

2,5

2,1

0,2

-2,4

-2,0

Izvoz v %

13,6

4,2

-16,6

10,1

7,0

0,3

Uvoz v %

16,8

3,8

-18,8

6,6

5,0

5,6

2,1

1,8

1,9

2,0

Inflacija (konec leta) v %
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3,3

-7,8

Gospodarska rast v treh četrtletjih je bila skladna z napovedano
v jesenski napovedi gospodarskih gibanj in naj bi ob koncu leta
2015 ostala v okviru pričakovanj, to je 2,7 odstotka.
Gospodarska rast bo prav tako v letu 2016 ostala v okviru pričakovanj, BDP naj bi se povečal za nekoliko manj (2,3 odstotka).
Glavni dejavnik rasti bo ob nadaljnji rasti tujega povpraševanja
in izboljšanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ostal izvoz. Nadalje se bo okrepila zasebna potrošnja, na trgu dela se bo
nadaljevalo izboljševanje razmer, manjše kot v letu 2015 pa bodo
bruto investicije v osnovna sredstva, predvsem zaradi padca javnih investicij ob prehodu na novo finančno perspektivo. Med
pomembnejšimi makroekonomskimi neravnotežji se bo ohranjal
visok presežek na tekočem računu plačilne bilance, in sicer na
ravni okoli 7 odstotkov BDP.
Ključna tveganja glede gospodarskih razmer v letu 2016 ostajajo
povezana z mednarodnim in domačim okoljem: možnost upočasnitve rasti v naših pomembnejših gospodarskih partnericah, ce-

1,2

0,6

Napoved

Osebna izkaznica banke

2016

2017

12,3

11,8

11,1

0,9

1,3

1,4

0,8

2,6

5,8

5,0

5,2

4,9

Gospodarsko in bančno okolje

-3,9

1,4

4,0

4,9

3,8

5,0

Pomembnejši dogodki v letu 2015

2,7

0,7

0,2

0,1

1,2

1,6

-2,6

-1,0

3,0

2,7

2,3

2,3

novna gibanja na naftnih poljih, pogoji za investiranje v Sloveniji
ter previdnost ekonomskih subjektov pri odločitvah o trošenju,
tako zasebnem kot investicijskem.

Bančno okolje2
Gospodarsko okrevanje ugodno vpliva na finančni položaj podjetij in njihovo kreditno sposobnost. Večja previdnost bank je prisotna pri kreditiranju majhnih in srednjih podjetij, ki se odraža v
naraščanju razlike v obrestnih pribitkih v primerjavi z velikimi
podjetji. V tej skupini podjetij je skoncentriran velik del slabega
portfelja bank, več kot 40 odstotkov, vendar gre za zelo heterogeno skupino komitentov. Zato je v bankah potrebna večja diverzifikacija komitentov glede na njihove posebnosti, tako pri reševanju nedonosnih terjatev kot pri kreditiranju. Diferenciran pristop
je potreben tudi do komitentov, ki imajo lažji dostop do zunanjih
trgov in so bolj občutljivi na konkurenčne pogoje v tujini.
1

Vir: Pregled uresničevanja UMAR, Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015.

2

Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, januar 2016.
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Kreditno tveganje ostaja razmeroma visoko, čeprav se zniževanje nedonosnih terjatev nadaljuje, tako v absolutnem kot
relativnem pomenu. Z restrukturiranji in povečanim obsegom
odpisov banke aktivneje upravljajo slab del portfelja. Nedonosne
terjatve se v večjem obsegu in deležu, kljub ugodnim trendom v
gospodarstvu, ohranjajo v majhnih in srednjih podjetjih ter pri
tujcih. Pred kratkim sprejete smernice za upravljanje nedonosnih
terjatev do majhnih in srednjih podjetij naj bi vodstvom poslovnih bank služile kot vodilo za temeljito prestrukturiranje tega
dela portfelja.
Visok delež nedonosnih terjatev pomeni večje kreditno tveganje,
kadar je v kombinaciji z nizko pokritostjo teh terjatev z oslabitvami ter z nizko pokritostjo neoslabljenih terjatev s kapitalom.
V slovenskem bančnem sistemu sta oba pokazatelja pokritosti na
razmeroma visoki ravni, tako glede na zgodovinske vrednosti kot
v primerjavi z drugimi državami evroobmočja. Intenzivno oblikovanje oslabitev in rezervacij v preteklih letih, ki je prehodno
prispevalo k visokim izgubam, je povečalo stabilnost bančnega
sistema in znižalo tveganje večjih izgub iz kreditnega tveganja v
prihodnje. Vendar pa visok delež nedonosnih posojil kljub visokemu pokritju z oslabitvami zmanjšuje sposobnost bank za generiranje dohodka.
Kapitalska ustreznost, ki je po zadnjih dokapitalizacijah s strani
države presegla povprečje evroobmočja, je bankam zagotovila
povečano odpornost v primeru večjih šokov. V letu 2015 je kapitalska ustreznost dodatno porasla z ustvarjanjem notranjega kapitala prek pozitivnega poslovnega rezultata. Ob nizki in upadajoči
kreditni aktivnosti in nizkih obrestnih merah pa je ustvarjanje
dobička in s tem kapitala omejeno. Pri vzdrževanju kapitalske
ustreznosti zato še naprej pomembno vlogo igra optimalna poraba obstoječega kapitala, ki se v prvem polletju 2015, upoštevajoč strukturo kapitalskih zahtev za kreditno tveganje, ni bistveno
izboljšala. Ob tem pa so še vedno posamezne banke, ki tako po
kapitalski ustreznosti kot po pokritosti neoslabljenih nedonosnih
terjatev ne dosegajo ustreznih ravni.

PBS

Boljša kakovost portfelja prek nižjih stroškov oslabitev in rezervacij ugodno vpliva na dobičkonosnost bank. Ob tem ostaja
dohodkovno tveganje na razmeroma visoki ravni. Donosnost
neoslabljenega dela nedonosnih terjatev je občutno nižja od preostalega dela portfelja, kar banke sili v iskanje višjih donosov pri
ostalih naložbah. Nizke in padajoče obrestne mere, zniževanje
obrestnega razmika hkrati z zniževanjem obrestonosne aktive in
pasive, slednje tudi zaradi krajšanja ročnosti virov financiranja,
vplivajo na ohranjanje dohodkovnega tveganja tudi v prihodnje.
S plasiranjem presežne likvidnosti na trg tudi v nižje donosne
naložbe prispevajo k ohranjanju nizkih ravni obrestnih mer tudi
same banke. V iskanju višjih donosov banke usmerjajo naložbe v
čedalje dolgoročnejše investicije pri zelo nizkih obrestnih merah.
S podaljševanjem povprečne ročnosti naložb in skrajševanjem
ročnosti virov postaja zadosten obseg sekundarne likvidnosti vse
pomembnejši. Ob opisanih gibanjih se banke izpostavljajo več
tveganjem, tako obrestnim kot dohodkovnim in v primeru višje
tveganosti naložb še kreditnim. Na profitabilnost bank negativno vpliva tudi naraščajoča obremenitev bank z regulatornimi in
poročevalskimi zahtevami, ki povečujejo operativne stroške poslovanja.
Na nizko tveganje financiranja ugodno vpliva visoka presežna
likvidnost in razpoložljivost virov likvidnosti prek nestandardnih
ukrepov ECB. V strukturi financiranja se povečuje delež vlog
nebančnega sektorja, vendar se ob padajočih obrestnih merah
njihova ročnostna struktura skrajšuje v prid vpoglednih vlog. V
vlogah podjetij s 70 % prevladujejo vpogledne vloge, v vlogah
prebivalstva jih je več kot polovica. Stabilnost vpoglednih vlog,
predvsem gospodinjstev, je sicer razmeroma visoka, a so napovedi prihodnjega gibanja v okolju zgodovinsko nizkih obrestnih
mer nezanesljive.
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Krajšanje ročnosti virov financiranja sicer neposredno ne povečuje likvidnostnega tveganja v bankah, saj z visoko sekundarno likvidnostjo lahko pokrijejo zapadle obveznosti in prebrodijo
ročnostno neusklajenost virov in naložb. Vendar pa zaradi sočasnega podaljševanja povprečne ročnosti naložb narašča obrestno tveganje v bankah. Na ravni sistema se povečuje razmik
med povprečnim obdobjem spremembe aktivnih in pasivnih
obrestnih mer, predvsem z naraščanjem tega obdobja na aktivi,
manj pa s krajšanjem na pasivi. Banke s podaljševanjem ročnosti
naložb, s čimer delno blažijo učinke padajočih obrestnih prihodkov, in povečevanjem deleža naložb s fiksno obrestno mero povečujejo vrzel v zapadanju terjatev in obveznosti, saj se bo porast
obrestnih mer prej odrazil na obrestnih odhodkih kot na obrestnih
prihodkih. Zaradi daljšanja ročnosti naložb in prevladujočega
deleža posojil, odobrenih z variabilnimi obrestnimi merami, je
potrebne več previdnosti pri presojanju sposobnosti dolžnikov
za servisiranje dolgov v pogojih verjetnega porasta obrestnih
mer. V iskanju donosov postaja pomembno tudi, kam bodo banke usmerjale presežno likvidnost. Predvsem v smislu, da ne bi v
težnji po diverzifikaciji in zmanjšanju tveganja koncentracije še
toliko bolj povečale izpostavljenosti obrestnemu tveganju oziroma tveganjem, ki jih slabo poznajo in obvladujejo.

4.2. Pomembnejši dogodki v letu 2015
Januar
• 27. 1. 2015 je nadzorni svet Poštne banke Slovenije imenoval
Marka Novaka za predsednika uprave, ki bo funkcijo nastopil
po pridobitvi licence Banke Slovenije, in Aleksandra Jerenka
za nadomestnega člana uprave.
• Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije je letos za
prejemnika nagrade za dobro prakso v zasebnem sektorju izbral Poštno banko Slovenije, ki je izkazala visoko raven zavedanja, da so za varnost osebnih podatkov, ki je eno temeljnih
načel širše pravice do varstva osebnih podatkov, ključni tako
tehnični kot organizacijski ukrepi.

PBS

Februar
• 1. 2. 2015 je Aleksander Jerenko ob zaključku mandata mag.
Danice Ozvaldič, nadomestne članice uprave, nastopil funkcijo
nadomestnega člana uprave Poštne banke Slovenije. Mag. Danica Ozvaldič je nadaljevala z delom v banki na svojem predhodnem delovnem mestu svetovalke uprave.
Marec
• Na področju posredovanja zavarovalniških storitev je banka
razširila paleto storitev in pričela s posredovanjem avtomobilskih zavarovanj.
• Poštna banka Slovenije je uvedla poslovno debetno kartico Activa Visa Business Electron.
• Poštna banka Slovenije je sodelovala pri postavitvi prvega plačilomata Pošte Slovenije, ki omogoča plačilo UPN z gotovino.
April
• 1. 4. 2015 je Marija Brenk po izvedenem skupnem postopku
Evropske centralne banke in Banke Slovenije za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije članice uprave nastopila petletni
mandat članice uprave Poštne banke Slovenije. Poštno banko
Slovenije vodi skupaj z Mojco Mak, dosedanjo nadomestno
članico uprave. Aleksandru Jerenku pa se je z dnem nastopa
mandata Marije Brenk v funkciji članice uprave končal mandat
nadomestnega člana.
• 7. 4. 2015 se je nadzorni svet Poštne banke Slovenije seznanil
z odstopno izjavo Aleša Hauca z dne 17. 3. 2014 o nepreklicnem odstopu iz nadzornega sveta banke, kjer je opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta. Predsedovanje nadzornemu
svetu banke je po soglasno sprejetem sklepu nadzornega sveta
prevzela dosedanja namestnica predsednika, mag. Sabina Župec Kranjc. Na funkcijo namestnika predsednice je bil soglasno
izvoljen mag. Boris Novak. Člana nadzornega sveta sta še mag.
Miha Šlamberger in Vinko Filipič.
• Banka je organizirala motivacijski dogodek za uslužbence Pošte Slovenije in nadaljuje z akcijo pospeševanja prodaje na področju osebnih računov.
• Ob oblikovanju ugodne kreditne ponudbe za prebivalstvo je banka izvedla oglaševalsko akcijo Zdaj se splača.
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Ključni podatki o poslovanju banke

Maj
• Na področju kreditiranja prebivalstva je banka razširila ponudbo in uvedla EKO potrošniške in EKO stanovanjske kredite.
• Poštna banka Slovenije je oblikovala novo, poslovno in stroškovno učinkovito, organizacijsko strukturo.

• Banka je spremenila način poslovanja s strankami v Poslovnem centru Koper. Poslovanje s podjetji s tega območja banka
od septembra izvaja iz Ljubljane, za poslovanje s prebivalstvom pa je na lokaciji centra zagotovljena prisotnost mobilnega bančnega svetovalca ob uradnih urah.

Junij
• Banka je uvedla tudi dodatne vrste osebnih računov, in sicer
enostavni osebni račun ter depozitni osebni račun.
• Na področju poslovanja s prebivalstvom je banka oblikovala
pakete bančnih storitev na osebnih računih za posamezne segmente strank, in sicer Osnovni paket, Premium paket, Senior
paket.
• 18. 6. 2015 je mag. Natalija Muršič Tomažič ob zaključku
mandata Mojce Mak, nadomestne članice uprave, nastopila
funkcijo nadomestne članice uprave Poštne banke Slovenije.
Mojca Mak je nadaljevala z delom v banki na svojem predhodnem delovnem mestu direktorice Sektorja podpore v Poštni
banki Slovenije.

Oktober
• Nadzorni svet Poštne banke Slovenije se je na redni seji 26.
10. 2015 seznanil s poročilom uprave banke o nameravani pripojitvi k Novi KBM ter podal soglasje k sprejetim odločitvam
uprave banke.

Predstavitev banke in njenega okolja

December
• Banka je podprla društvo Rdeči noski, ki s klovni zdravniki
na obiskih v bolnišnicah s svojim smehom, humorjem, čaranjem, petjem in ustvarjanjem pozitivnega vzdušja malim pa
tudi velikim bolnikom polepša bolnišnične dni in pomaga pri
zdravljenju.

Poslovne usmeritve

Avgust
• Banka je pristopila k projektu odpisa dolgov socialno najšibkejšim strankam, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pomembnejši dogodki, ki so nastopili
po koncu poslovnega leta
Poštna banka Slovenije je v februarju 2016 pričela izdajati brezstične kartice Activa Maestro.

September
• 28. 9. 2015 je Marko Novak na podlagi izdaje dovoljenja
Evropske centralne banke za opravljanje funkcije predsednika uprave nastopil funkcijo predsednika uprave. Poštno banko Slovenije vodi skupaj z Marijo Brenk, dosedanjo članico
uprave.
• Nadomestni članici uprave mag. Nataliji Muršič Tomažič se je
z dnem nastopa funkcije predsednika uprave iztekel mandat in
je nadaljevala poslovno pot na predhodnem delovnem mestu
direktorice Sektorja zakladništva v Poštni banki Slovenije.
• Ob oblikovanju ugodne ponudbe je banka v septembru in oktobru nadaljevala z aktivnim trženjem potrošniških in stanovanjskih kreditov ter elektronske banke.
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Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO
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4.3. Poslovanje banke

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

4.3.1. Poslovni izid

POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke

Banka je v letu 2015 dosegla pozitiven rezultat pred oslabitvami in rezervacijami v višini 10.827 tisoč evrov. Ob upoštevanju
oblikovanih oslabitev in rezervacij v višini 13.418 tisoč evrov je
banka zaključila leto z izgubo v višini 3.063 tisoč evrov. Vseobsegajoči donos, ki upošteva tudi učinke iz prevrednotenja, pripoznane v kapitalu, je negativen v višini 5.200 tisoč evrov.

Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija

v tisoč EUR

Prihodki in odhodki

Čiste obresti*

2015

%

2014

%

Ind 15/14

Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje

17.540

66,4

20.565

64,2

8.888

33,7

9.570

29,9

93

Poslovanje banke

154

0,6

335

1,0

46

Poslovanje posameznih področij

-180

-0,7

1.567

4,9

Finančni in poslovni prihodki in odhodki

26.402

100,0

32.037

100,0

82

Delovanje notranje revizije

Stroški dela

-7.996

51,3

-8.781

51,5

91

Stroški materiala in storitev

-5.958

38,3

-6.359

37,3

94

Amortizacija

-1.621

10,4

-1.903

11,2

85

-15.575

100,0

-17.043

100,0

91

Čiste opravnine
Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju
Drugi čisti dobički/izgube*

Skupaj operativni stroški
Rezultat pred rezervacijami in oslabitvami
Rezervacije in oslabitve
Dobiček/izguba poslovnega leta

10.827

14.994

72

-13.418

-14.810

91

-2.591

100,0

184

100,0

-472

-18,2

45

-24,5

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta

-3.063

118,2

229

124,5

Čisti dobički/izgube pripoznani v presežku iz prevrednotenja

-2.137

7.181

Vseobsegajoči donos

-5.200

7.410

Davek iz dohodka

85

Organizacijska shema

Pomembnejši dogodki v letu 2015

Upravljanje tveganj
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

*Prilagoditev zaradi spremenjenega poročanja obresti, ki izvirajo iz negativne obrestne mere finančnih sredstev. V skladu s pojasnilom Ebe se negativne obresti od finančnih
sredstev začasno poročajo v postavki »obrestni odhodki od drugih obveznosti« (v letnem poročilu 2014 je banka te izkazovala med »drugimi čistimi poslovnimi izgubami«).
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Čiste obresti
V letu 2015 je banka realizirala 17.540 tisoč evrov čistih obresti,
ki so v primerjavi s preteklim letom nižje za 15 odstotkov oziroma za 3.025 tisoč evrov. Čiste obresti predstavljajo 66,4-odstotni delež vseh prihodkov. Razlogi znižanja so: nižji obsegi
poslovanja (na strani aktive predvsem kreditov strankam, ki niso
banke, na strani pasive pa vlog nebančnega sektorja), bistveno
nižji donosi nadomeščenih VP (HTM in RZP), padanje referenčne obrestne mere (Euribor) ter zniževanje aktivnih in pasivnih
obrestnih mer.
Obrestna marža znaša 2,50 odstotka (aktivna 2,98 odstotka, pasivna 0,48 odstotka), kar je za 0,23 odstotne točke manj kot v
letu 2014.

Čisti neobrestni prihodki
V letu 2015 je banka realizirala za 8.862 tisoč evrov čistih
neobrestnih prihodkov, kar je za 23 odstotkov oziroma 2.627 tisoč
evrov manj kot v enakem obdobju lani (pomembnejše postavke
čistih neobrestnih prihodkov so: čiste opravnine 8.888 tisoč
evrov, realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti,
ki niso merjene po pošteni vrednosti skozi IPI, 906 tisoč evrov
ter druge čiste poslovne izgube 1.161 tisoč evrov, med katerimi
predstavlja največjo postavko davek na finančne storitve).

PBS

Operativni stroški
Operativni stroški (administrativni stroški z amortizacijo) so v
letu 2015 znašali 15.575 tisoč evrov in so za 9 odstotkov oziroma
za 1.468 tisoč evrov pod stroški v letu 2014.
Stroški dela v višini 7.996 tisoč evrov so v primerjavi z enakim
obdobjem preteklega leta nižji za 9 odstotkov oziroma 785 tisoč
evrov.
Stroški materiala in storitev so nižji za 6 odstotkov ali 401 tisoč
evrov, strošek amortizacije pa za 15 odstotkov oziroma 282 tisoč
evrov.

Neto oslabitve in rezervacije
Oslabitve in rezervacije, oblikovane v višini 13.418 tisoč evrov,
so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižje za 1.074
tisoč evrov.

Davek iz dohodka pravnih oseb
iz rednega poslovanja
Banka za leto 2015 ne izkazuje obveznosti za davek iz dohodka
pravnih oseb iz rednega poslovanja, izkazuje pa neto odhodke iz
naslova odloženih davkov.

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

4.3.2. Finančni položaj

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Bilančna vsota banke ob koncu leta 2015 znaša 673.351 tisoč
evrov. V primerjavi z letom 2014 se je zmanjšala za 46.751 tisoč evrov oziroma za 6 odstotkov. Na znižanje so najbolj vplivale nižje vloge strank, ki niso banke, (23.485 tisoč evrov) ter
nižji prejeti krediti do bank (13.975 tisoč evrov). K znižanju so
prispevale tudi oblikovane dodatne oslabitve kreditov in drugih
terjatev.

POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
v tisoč EUR

Viri banke

31. 12. 2015

%

31. 12. 2014

%

Sprememba

Indeks

Finančne obveznosti po odplačni vrednosti

623.996

92,7

662.068

91,9

-38.072

94

- vloge strank, ki niso banke

592.913

88,1

616.398

85,6

-23.485

96

16.687

2,5

30.662

4,3

-13.975

54

- podrejene obveznosti

9.900

1,5

9.900

1,4

0

100

- druge finančne obveznosti

4.496

0,7

5.108

0,7

-612

88

Rezervacije

2.343

0,3

4.670

0,6

-2.327

50

Druge obveznosti z davki

1.909

0,3

3.061

0,4

-1.152

62

Kapital

45.103

6,7

50.303

7,0

-5.200

90

Skupaj

673.351

100,0

720.102

100,0

-46.751

94

- krediti do bank in centralnih bank

1

2

3

4

5=1-3

6=1:3

Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

Vloge strank, ki niso banke, v znesku 592.913 tisoč evrov predstavljajo 95-odstotni delež virov finančnih obveznosti po odplačni vrednosti. Pri tem vloge prebivalstva znašajo 536.061 tisoč
evrov, njihov delež v vseh vlogah pa je 90-odstoten.
Podrejene obveznosti v višini 9.900 tisoč evrov predstavlja vplačani depozit Nove KBM, ki ga banka všteva v dodatni temeljni
kapital.
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tisoč EUR

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

Sredstva banke

31. 12. 2015

%

31. 12. 2014

%

Sprememba

Indeks

63.795

9,5

76.851

10,7

-13.056

83

Finančna sredstva (vrednostni papirji)

328.627

48,8

315.249

43,8

13.378

104

Krediti

260.191

38,6

304.059

42,2

-43.868

86

3

0,0

3

0,0

0

100

260.188

38,6

304.056

42,2

-43.868

86

Notranja organizacija

5.232

0,8

5.823

0,8

-591

90

Organizacijska shema

10.036

1,5

11.320

1,6

-1.284

89

5.470

0,8

6.800

0,9

-1.330

80

673.351

100,0

720.102

100,0

-46.751

93,5

Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in
vpogledne vloge pri bankah

1

- krediti bankam
- krediti strankam, ki niso banke
Druga finančna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva
Druga sredstva z davki
Skupaj

2

3

4

5=1-3

6=1:3

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža

Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke

Največ sredstev ima banka naloženih v vrednostne papirje, in
sicer 48,8 odstotka, sledijo naložbe v kredite strankam, ki niso
banke, v višini 38,6 odstotka.
Naložbe v vrednostne papirje so se v letu 2015 povečale za
13.378 tisoč evrov oziroma za 4 odstotke in konec leta znašajo
328.627 tisoč evrov, od tega je razpoložljivih za prodajo v vrednosti 227.645 tisoč evrov.
Stanje neto kreditov strankam, ki niso banke je bilo konec leta
2015 260.188 tisoč evrov, kar je za 14 odstotkov manj kot konec
leta 2014. Pri tem so se krediti prebivalstvu povečali z 90.795
tisoč evrov na 93.819 tisoč evrov ali za 3 odstotke. Znižali so se
krediti pravnim osebam, na kar so vplivali dodatno oblikovanje
slabitev, odpisi in prodaje nadrejeni banki.

Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

29

ANALIZA POSLOVANJA BANKE V LETU 2013

PBS

Ključni podatki o poslovanju banke

4.3.3. Izkaz denarnega toka

Nagovor uprave banke
v tisoč EUR

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja

2015

2014

76.851

74.337

Neto denarni tokovi pri poslovanju

-29.165

29.120

Neto denarni tokovi pri naložbenju

16.883

-26.690

-900

0

126

84

-13.182

2.430

63.795

76.851

Neto denarni tokovi pri financiranju
Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike
Neto povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in den. ustreznikov
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja

Letno poročilo 2015

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki so se v letu 2015 zmanjšala za 13.182 tisoč evrov in znašajo 63.795 tisoč evrov. Na
znižanje so vplivali predvsem denarni tokovi pri poslovanju in
naložbenju z vrednostnimi papirji, razpoložljivimi za prodajo in
do zapadlosti. Podrobneje v izkazu denarnega toka v poglavju
Računovodski izkazi banke.

Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO
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4.4. Poslovanje posameznih področij
V poslovnem letu 2015 banka ni sklenila pravnih poslov z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu teh družb oziroma ni storila ali opustila kakršnihkoli drugih
dejanj na pobudo ali v interesu teh družb in bi ti posli pomenili
prikrajšanje za banko.

4.4.1. Poslovanje s prebivalstvom
V letu 2015 se je negativen trend v gospodarskem okolju pričel
umirjati, kar se je odražalo na investicijah in potrošnji prebivalstva ter posledično na nekoliko večjem povpraševanju po kreditih, kot v letu prej.
Banka je prek vseh obstoječih prodajnih kanalov izvajala aktivnosti za pridobivanje novih komitentov – imetnikov osebnih
računov. Prav tako je s ciljem imeti čim več komitentov z maksimalnim številom produktov intenzivno iskala možnosti prodaje
dodatnih storitev med obstoječimi komitenti.
Mobilni bančni svetovalci nadaljujejo s svojim poslanstvom.
Glavni namen njihovega delovanja še vedno ostaja pomoč poštnim uslužbencem na poštah za intenzivnejšo in kvalitetnejšo
prodajo bančnih storitev ter izobraževanje poštnih delavcev. Poleg tega so mobilni bančni svetovalci usposobljeni tudi za delo s
strankami na terenu. Njihovo uspešno delo se kaže v dvigu kakovosti storitev banke.
Število osebnih računov s kartico in knjižico se je v banki v letu
2015 zmanjšalo za 3,5 odstotka glede na prejšnje leto. Tako je
banka konec leta 2015 vodila nekaj manj kot 114.000 osebnih
računov. Delež osebnih računov s kartico se je povišal s 55 odstotkov na 56 odstotkov. Znižanje števila osebnih računov je v
veliki meri posledica zmanjšanja števila novih osebnih računov
v primerjavi s preteklimi leti.

PBS

V letu 2015 je banka nadaljevala s pridobivanjem novih uporabnikov elektronskega bančništva. Tako je elektronsko bančništvo
konec leta 2015 uporabljalo že več kot 12.000 komitentov banke.
Vsi ti lahko opravljajo transakcije in spremljajo bančno poslovanje tudi na mobilnih telefonih in tablicah s pomočjo posebne
aplikacije.
Na področju brezgotovinskega poslovanja ima banka v ponudbi
široko paleto kartičnih produktov. Banka izdaja plačilne kartice
v sodelovanju s sistemom Activa ter mednarodnima sistemoma
MasterCard in Visa. Kartice odlikuje velika prepoznavnost in
uporabnost tako v Sloveniji kakor tudi v tujini. Uporabljati jih
je mogoče na številnih prodajnih mestih, POS terminalih, v bankah, na poštnih okencih, bankomatih in seveda na internetu. Vsi
imetniki osebnih računov (razen tistih, ki poslujejo s knjižicami)
prejmejo kartico Activa/Maestro (opravljene transakcije pomenijo takojšnjo bremenitev računa), dodatno pa lahko izbirajo med
karticama z odloženim plačilom Activa/MasterCard in Activa/
Visa.
Število kartic z odloženim plačilom je ostalo na enakem nivoju
kot v letu 2014.
Banka je tudi v letu 2015 nadaljevala s pridobivanjem novih
uporabnikov dodatnih storitev. Intenzivno je rastlo število uporabnikov SMS varnostnega obveščanja (več kot 40-odstotno), ki
imetnikom kartice omogoča večjo varnost poslovanja.
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Banka je tudi v letu 2015 ponujala razne vrste zavarovanj, ki jih
je intenzivno ponujala predvsem ob prodaji drugih bančnih produktov. V ponudbo je banka zavarovanjem, ki jih je ponujala že
v letu 2014 (življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, rizično življenjsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje komitentov Poštne
banke Slovenije, zavarovanje premoženja, zavarovanje kartic in
osebnih predmetov, turistično zavarovanje, poslovno rizično zavarovanje za pravne osebe in zavarovanje Best Doctors), dodala
še avtomobilsko zavarovanje.
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Depozitno poslovanje

2015
2014

2015

kratkoročna
varčevanja

2014

2015

vloge na
vpogled

2014

0

77.933
74.632

2015

dolgoročni
krediti

2014

2015
2014

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija

Obseg kreditov prebivalstvu po ročnosti

kratkoročni
krediti

79.387
104.875

Nagovor uprave banke

Banka je v letu 2015 po nekaj letih upadanja danih kreditov prebivalstvu uspela povečati obseg plasiranih sredstev v primerjavi
s koncem leta 2014. Rast znaša 3,3 odstotka. Stanje danih stanovanjskih kreditov je tako naraslo za 10,8 odstotka, potrošniški
krediti so ostali na enakem nivoju kot v letu prej, rahel upad v
višini 1,6 odstotka je prisoten le pri koriščenih dovoljenih negativnih stanjih na osebnih računih (limitih).

Sredstva prebivalstva po ročnosti

dolgoročna
varčevanja

Ključni podatki o poslovanju banke

Kreditno poslovanje

Na področju zbiranja sredstev prebivalstva je banka v letu 2015
dosegla rahel upad, in sicer za nekaj manj kot 4 odstotke, pri
čemer se je upad ustavil v zadnjem kvartalu leta. Pri tem so se
vloge na vpogled zvišale za skoraj 12 odstotkov, obseg varčevanj
pa se je znižal, pri čemer je upad kratkoročnih varčevanj znašal
nekaj manj kot 30 odstotkov, dolgoročnih pa nekaj manj kot 25
odstotkov. Zbrana sredstva prebivalstva so tako konec leta 2015
znašala nekaj več kot 536 milijonov evrov, kar predstavlja skoraj
80 odstotkov bilančne vsote banke.
Glavni razlog za znižanje obsega sredstev je drastično znižanje
nivoja obrestnih mer, kar pomembno vpliva predvsem na stranke, ki so pri banki le depozitarji. Ti ob zapadlosti iščejo najugodnejše ponudbe na trgu.

Letno poročilo 2015

Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
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15.984
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0
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Nove storitve banke
Banka je v letu 2015 komitentom ponudila dve novi vrsti osebnih
računov, in sicer Enostavni osebni račun, ki je namenjen tistim,
ki ne potrebujejo vseh storitev banke in ne prejemajo rednih prilivov, ter Depozitni osebni račun, ki je namenjen tistim, ki samo
sklepajo depozite.
Prav tako je banka ponudila novo storitev, tako imenovane paket
ne osebne račune, kjer so v posamezni paket vključene določene storitve banke, ki jih imetnik paketnega osebnega računa ne
plačuje posebej. Za posamezne ciljne skupine so na voljo trije
paketni osebni računi, in sicer: Osnovni paket, Senior paket in
Premium paket.
Na področju kreditiranja je banka v ponudbo uvrstila Eko potrošniške in Eko stanovanjske kredite. Za dopolnitev palete zavarovanj, ki jih banka posreduje, pa je banka uvedla možnost skenitve avtomobilskega zavarovanja v sodelovanju z zavarovalnico
Generali.

4.4.2. Poslovanje s pravnimi osebami
Na področju poslovanja s pravnimi osebami je bilo tudi v letu
2015 še čutiti vpliv gospodarske krize, vendar manj kot pretekla
leta, pa tudi plačilna disciplina večjega dela pravnih oseb se je
nekoliko izboljšala.
Banka je nadaljevala s čiščenjem obstoječega kreditnega portfelja pravnih oseb, zato je bil kljub intenzivnejši komercialni aktivnosti, ki se je v banki aktivno odvijala skozi celo leto, ponovno
izkazan padec obsega kreditov pravnim osebam. Razlogi za nižje
kreditiranje pravnih oseb so slabe gospodarske razmere, stečaji
in prisilne poravnave, močna konkurenca z agresivnim nastopom določenih bank z ugodnejšimi pogoji, zahteve po doseganju
8-odstotnega donosa pri vseh novih in obnovljenih naložbah (zaveze Evropske komisije).

PBS

Posebno pozornost je banka namenila intenzivni izterjavi zapadlih terjatev do pravnih oseb, hitrejšemu odkrivanju povečanega
kreditnega tveganja pri komitentih in preprečitvi prehajanja komitentov med neplačnike.
Hkrati s čiščenjem kreditnega portfelja je banka stremela k ohranjanju in poglabljanju obsega poslovanja z obstoječimi dobrimi
komitenti ter s poudarkom na kakovostnih naložbah veliko pozornosti namenjala pridobivanju novih komitentov. Nove komitente je banka pridobivala predvsem v segmentu malih in srednje
velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov in zasebnikov.

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema

Pri odobravanju novih naložb je banka tveganje presojala glede
na kazalnike poslovanja in uspešnosti poslovanja podjetja za poplačilo kreditnih obveznosti v prihodnje.

Poslovne usmeritve

Stanje kreditov na dan 31. 12. 2015 na področju poslovanja s
pravnimi osebami je bilo 114.545 tisoč evrov, skupni znesek izdanih garancij je znašal 24.048 tisoč evrov.

Poslovanje banke

Banka je na področju pravnih oseb tržila vse bančne produkte za
področje pravnih oseb in z navzkrižno prodajo tržila tudi bančne produkte za fizične osebe, zaposlene v podjetjih. Trženje je
izvajala predvsem na osnovi individualnih ponudb ter osebnih
predstavitev s strani skrbnikov komitentov.
Pooblaščenim osebam na transakcijskih računih pravnih oseb je
banka v letu 2015 pričela izdajati poslovne debetne kartice Visa
Electron.

Letno poročilo 2015

Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje posameznih področij
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Družbena odgovornost
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4.4.3. Izvajanje plačilnega prometa
Plačilni sistemi
Banka je bila konec leta 2015 za namen izvajanja plačilnih storitev za svoje komitente in zase vključena v sisteme:
• TARGET 2
(plačilni sistem za procesiranje plačil velikih vrednosti in
nujnih plačil),
• SEPA IKP
(plačilni sistem za SEPA interna kreditna plačila),
• SEPA EKP
(sistem za SEPA eksterna kreditna plačila),
• SEPA EDD Core
(plačilni sistem za SEPA eksterne direktne obremenitve),
• SEPA IDD Core
(sistem za SEPA interne direktne obremenitve).
Poleg transakcij v plačilnih sistemih banka beleži tudi obseg
transakcij med računi v banki (interni plačilni promet).

PBS

Obseg kreditnih plačil – vrednostno (v milijardah evrov)

Ključni podatki o poslovanju banke

2015

2014

Indeks

SEPA IKP

3,3

3,3

99

SEPA EKP

0,2

0,1

150

interno

0,2

0,3

80

TARGET 2

4,7

6,0

Letno poročilo 2015

79

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža

Obseg kreditnih plačil – število nalogov

20.952

2014

15.355

Indeks

SEPA IKP

20.716.784

22.751.388

91

SEPA EKP

83.671

47.134

178

991.589

965.976

103

TARGET 2

interno

2015

Notranja organizacija

136

V letu 2015 banka beleži manjšo skupno vrednost plačil znotraj
Republike Slovenije kot leto prej (Target 2 in SEPA IKP). Količina plačil v plačilnem sistemu Target 2 je v letu 2015 bistveno višja kot leto pred tem, vendar gre za enkraten dogodek povečanja
količine plačil v Target 2. Pomembno zmanjšanje obsega plačil
banka beleži pri procesiranju domačih SEPA kreditnih plačil (za
9 odstotkov), predvsem zaradi upada enkratnih plačilnih transakcij na poštah. Banka opaža porast SEPA eksternih plačil za 78
odstotkov, kar je deloma posledica v letu 2014 uvedene dodatne
ponudbe storitve čezmejnega plačila na poštnih okencih.

Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
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Ključni podatki o poslovanju banke

Transakcijski računi pravnih oseb

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Število odprtih računov pravnih oseb na dan:
Vrsta pravnih oseb
Podjetja

Letno poročilo 2015

31. 12. 2015
1.301

31. 12. 2014
1.376

Indeks

95

POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja

Samostojni podjetniki

1.168

1.336

87

Predstavitev banke

Društva, skupine oseb, drugi

1.500

1.577

95

Osebna izkaznica banke

Skupaj

3.969

4.289

93

Stanje odprtih računov konec leta 2015 je 3.969, kar je 320 manj
kot konec leta 2014. Največji delež transakcijskih računov pripada društvom in ostalim skupinam (dobrih 38 odstotkov), sledijo
jim pravne osebe (33 odstotkov), medtem ko samostojnim podjetnikom pripada 29 odstotkov računov.
Od januarja do decembra 2015 je bilo odprtih 476 računov, zaprtih pa 796 računov. Število odprtih transakcijskih računov se še
vedno znižuje glede na stanje konec leta 2014, in to kljub znižanju
cen storitev plačilnega prometa, ki je stopilo v veljavo 1. 4. 2015.
Največ računov so zaprla podjetja (378 ali 48 odstotkov), samostojni podjetniki (265 ali 33 odstotkov), najmanj pa društva in
ostali subjekti (153 ali 19 odstotkov).

Elektronsko bančništvo

Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

Elektronsko bančništvo uporablja 2.297 komitentov banke, od
tega je 1.079 pravnih oseb, 735 samostojnih podjetnikov in 483
ostalih vrst komitentov. Število komitentov, ki uporabljajo elektronsko bančništvo, se je zmanjšalo za 5 odstotkov v primerjavi
z letom 2014.
Banka je v letu 2015 komitentom zagotavljala izvajanje plačilnih storitev prek dveh elektronskih bank. Poleg plačilnih storitev
banka uporabnikom elektronske banke zagotavlja tudi prejemanje in izdajanje e-računov.
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Ključni podatki o poslovanju banke

Plačilne transakcije na poštnih okencih

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Banka na področju plačilnega prometa za fizične osebe ohranja
pomembno vlogo pri sprejemu in obdelavi plačilnih nalogov, ki
so plačani z gotovino. Plačilne storitve za banko izvajata pogodbena partnerja Pošta Slovenije in Petrol.

POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke

Obseg transakcij na poštnih okencih

UPN z OCR in izjavo

Ostali plačilni nalogi UPN

Gotovinska izplačila pokojnin

Vplačila in izplačila za Novo KBM
Poštne nakaznice

Letno poročilo 2015

Količina

Količina

2015

2014

Indeks

Vrednost
v mio EUR

Vrednost
v mio EUR

2015

2014

11.219.150

13.014.862

86

475,2

545,1

344.033

378.590

91

135,7

149,1

5.852.959
490.442
425.273

Že nekaj let je banka priča upadu količine in vrednosti obdelanih
plačilnih nalogov, ki so vplačani z gotovino na poštnih okencih.
V primerjavi z letom 2014 je v letu 2015 zabeležen 11-odstotni
padec količine in 5-odstotni padec vrednosti enkratnih plačilnih
transakcij.
Poleg navedenih transakcij je banka v letu 2015 na poštnih okencih procesirala še 27.739 čezmejnih plačil v skupni vrednosti 9,6
mio evrov. Razlog za upad obsega plačil na poštnih okencih banka pripisuje predvsem močni konkurenci, večjemu obsegu občinskih blagajn in elektronskemu načinu poslovanja.

6.227.339

529.508
454.306

94
93
94

968,2
179,9
19,1

Osebna izkaznica banke

Indeks

Notranja organizacija

87

967,9

100

186,3

97

20,9

Poslovna mreža

91
92

gotovinskega izplačila pokojnin, v letu 2015 je bilo izplačanih 9
odstotkov manj pokojnin kot v letu 2014.
Banka je v začetku leta 2015 pričela izvajati plačilne transakcije
tudi prek plačilomata. Tako sprejetih in poravnanih je bilo 11.811
UPN z OCR v skupni vrednosti 0,5 milijona evrov.

Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
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Obseg poslovanja s pogodbenim izvajalcem plačilnih storitev
Petrol, ki sprejema plačila do višine 1.000 EUR, je v letu 2015
znašal 35,3 milijona evrov. Obdelanih je bilo 575.801 plačilnih
nalogov, kar je 14 odstotkov več kot v letu 2014.
Banka zagotavlja storitev vplačila in izplačila s transakcijskih računov fizičnih oseb, ki so komitenti Nove KBM. Obseg (količina) teh storitev je v letu 2015 upadla v primerjavi z letom 2014 za
7 odstotkov. Že vrsto let je prisoten trend zmanjševanja storitve
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

Mednarodni plačilni promet

Nagovor uprave banke

Banka omogoča poslovanje komitentom z uporabo več valutnih
transakcijskih računov. Mednarodna plačila banka procesira prek
Nove KBM.

Obseg čezmejnih transakcij in drugih plačilnih transakcij (v tujino) je v letu 2015 višji kot v letu 2014. Večino plačil v mednarodnem plačilnem prometu banka procesira v valutah EUR, HRK
in USD.

Obseg deviznega plačilnega prometa: 

v milijon EUR

Promet
Prilivi

2015

107,6

2014

Indeks

Odlivi

140,2

97,2

144

Skupaj

247,8

191,6

129

94,4

114

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015

Mednarodne poštne nakaznice

Poslovanje banke

Banka za Pošto Slovenije opravlja obračun prometa za fizične
osebe z mednarodnimi poštnimi nakaznicami. Poravnavo vplačil
in izplačil z mednarodnimi poštnimi nakaznicami izvaja z 19 državami, z eno poštno upravo poteka izmenjava še vedno po pošti,
z drugimi pa elektronsko prek sistema Eurogiro.

Banka je v letu 2015 beležila povečan obseg transakcij izplačanih mednarodnih poštnih nakaznic. Na račun povečanja povprečne vrednostni izplačanih mednarodnih poštnih nakaznic se
je v primerjavi z letom 2014 povečala tudi vrednost izplačanih
transakcij. Vplačanih mednarodnih poštnih nakaznic je bilo v
letu 2015 manj kot v letu 2014, znižala se je tudi vrednost le-teh.

Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

Količina

Količina

Indeks

Vrednost
v mio EUR

Vrednost
v mio EUR

Indeks

Izplačane mednarodne poštne nakaznice

7.052

6.236

113

2,218

1,791

124

Vplačane mednarodne poštne nakaznice

990

1.071

92

0,136

0,169

80

8.042

7.307

110

2,354

1,960

120

2015

Skupaj

2014

2015

2014
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4.4.4. Poslovanje zakladništva
Banka je v letu 2015 opravljala primarno funkcijo uravnavanja
likvidnosti v skladu z likvidnostno politiko banke. Njeno izvajanje dnevno nadzoruje likvidnostna komisija. Leto 2015 je bilo
zaznamovano z nedelujočim domačim medbančnim denarnim
trgom in nadaljnjim obračunavanjem negativne obrestne mere na
presežna stanja na poravnalnem računu. Banka je zato likvidnostne viške skušala časovno čim bolj optimirano nalagati v likvidne vrednostne papirje.
Zaradi uravnavanja denarnih tokov znotraj dneva v skladu s pravili dobre prakse pri izvajanju plačilnega prometa je banka po
potrebi najemala posojilo čez dan pri Banki Slovenije. Vsa posojila je banka vrnila v istem dnevu, kot jih je najela. Mejnih posojil
v letu 2015 banka ni najemala.
Konec leta 2015 ima banka iz naslova vezanih depozitov pravnih oseb, občin, društev in samostojnih podjetnikov zbranih 56,9
milijona evrov. Dodatno k navedenemu znesku izkazuje 9,9 milijona evrov hibridnega depozita, vplačanega s strani nadrejene
banke, ki ga banka lahko upošteva med sestavinami dodatnega
temeljnega kapitala.
Banka v letu 2015 ni črpala novih dolgoročnih medbančnih virov. Zadolženost banke pri SID banki in pri ECB konec leta 2015
se je glede na predhodno leto znižala za 13,99 milijona evrov, in
sicer zaradi rednih in predčasnih vračil. Banka je namreč s ciljem
dohodkovne optimizacije v letu 2015 predčasno vrnila vire, najete pri SID banki, v znesku 10,66 milijona evrov*.

* Navedeni znesek se nanaša na glavnice predčasno vrnjenih virov in ne
vključuje obresti.

PBS

Banka je v okviru zakladništva upravljala tudi z obsežnimi naložbami v vrednostne papirje. Pri tem je zasledovala cilj varnosti, likvidnosti in ustreznega donosa vrednostnih papirjev. Pridobljene
vrednostne papirje v letu 2015 je banka razporedila med bančne
postavke, od tega jih je bilo po stanju na dan 31. 12. 2015 30,68
odstotka v skupini do zapadlosti in 69,32 odstotka v skupini, razpoložljivi za prodajo. Banka je v novembru 2015 prodala vrednostne papirje iz trgovalnega portfelja, tako da po stanju konec leta
v trgovalni knjigi ni beležila postavk.
Banka v skladu z zastavljeno strategijo in politiko naložb vzdržuje visok delež naložb v prvovrstne vrednostne papirje, ki so
primerni za zavarovanje terjatev evrosistema. Na ta način ima
banka možnost sodelovati pri avkcijah monetarnih instrumentov
Evropske centralne banke. Delež navedenih vrednostnih papirjev
v portfelju vrednostnih papirjev banke je po stanju konec leta
2015 znašal 96,68 odstotka, delež vseh vrednostnih papirjev v
aktivi banke pa je bil 48,8-odstoten, kar pomeni, da se je v letu
2015 zvišal za dobrih 5 odstotkov.

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

38

ANALIZA POSLOVANJA BANKE V LETU 2013

PBS

Pregled naložb v vrednostne papirje na dan 31. december 2015 in 2014: 
Vrsta

Vrednostni papirji Republike Slovenije in vrednostni papirji s poroštvom
Republike Slovenije

v tisoč EUR

2015

2014

Indeks

225.667

220.468

Delnice izdajateljev s sedežem v Republiki Sloveniji

1.492

1.973

76

-481

Obveznice drugih izdajateljev v Republiki Sloveniji

8.073

4.157

194

3.916

84.377

74.523

113

9.854

1.956

7.956

25

-6.000

321.565

309.078

104

12.488

Dolžniški vrednostni papirji tujih izdajateljev
Drugi vrednostni papirji izdajateljev s sedežem v Republiki Sloveniji
Skupaj

102

Razlika
5.199

Opomba: podatki ne vključujejo obresti.

V letu 2015 banka ni izvedla nobene izdaje obveznic in tako trenutno nima izdanih vrednostnih papirjev, ki bi kotirali na organiziranem trgu.

4.4.5. Razvoj informacijske tehnologije
V letu 2015 je banka nadaljevala z nadgrajevanjem in prilagajanjem informacijske tehnologije poslovnim potrebam banke in
razvoju informacijske tehnologije. Pri upravljanju, razvoju in
nadgradnji informacijske tehnologije banka upošteva:
• zakonske spremembe in druge zahteve, ki jih mora banka upoštevati,
• strategijo varnostne politike,
• razvoj informacijske tehnologije.
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Banka je v letu 2015 dopolnjevala in nadgrajevala obstoječo
programsko opremo v skladu s poslovnimi zahtevami in spremembami zakonskih ter drugih bančnih predpisov. Dopolnila in
nadgradila je aplikativno programsko opremo, da je:
• v celoti avtomatizirala zaledne obdelave,
• v celoti avtomatizirala odobravanje plačilnih nalogov, razen
izjem,
• uvedla nove podpore zakladniškim poslom,
• uvedla tokenizacijo oziroma zakrivanje številke bančne kartice
za Novo KBM na poštnih okencih,
• uvedla elektronsko prevzemanje izvršb za FURS in RTV Slovenija,
• uvedla nova poročanja o komitentih za FURS in FATCA,
• optimirala meddnevne spremembe tečajnih list.
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Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
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Banka je v letu 2015 aktivnosti na področju informacijske tehnologije usmerila v analizo in pripravo:
• strategije razvoja infromacijske tehnologije bančne skupine
Nove KBM,
• skupnega načrtovanja investicij in stroško za informacijsko
tehnologijo.
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4.4.6. Zaposleni in izobraževanje
Zaposleni
S ciljem vzpostavitve učinkovitejše in stroškovno optimalne organizacije je banka v letu 2015 izvedla organizacijske spremembe, ki jim je sledila tudi sprememba sistemizacije delovnih mest.
Ob tej spremembi si je banka prizadevala, da delovna mesta zapolni z motiviranimi in strokovno usposobljenimi zaposlenimi,
med katerimi vladajo odprti in pregledni odnosi. Tovrstna prizadevanja so bila v letu 2015 posebej zahtevna.
Glede na zastavljen poslovni načrt in nadaljnje upadanje obsega
poslovanja je banka zaradi zagotavljanja vzdržnosti nadaljnjega
delovanja banke v povezavi s stroški dela v letu 2015 med drugim
izvajala tudi aktivnosti za zmanjševanje števila zaposlenih. Pri
tem je preučila in uporabila vse možnosti mehkih metod odpuščanja, zaradi poslovnih razlogov pa je redno odpovedala pogodbo o zaposlitvi 20 delavcem. Da so bili razlogi za redno odpoved
pogodbe o zaposlitvi na primeren in korekten način predstavljeni
zaposlenim, je banka v sodelovanju z zunanjo strokovno delavko
izvedla individualna izobraževanja tako zaposlenih v strokovni
službi kot tudi direktorjev sektorjev in vodij služb tistih področij,
kjer je bila glede na zmanjšan obseg dela ugotovljena potreba po
zmanjšanju števila zaposlenih.
Z namenom čim lažje vključitve delavcev, ki jim je bila iz poslovnih razlogov odpovedana pogodba o zaposlitvi, na trg dela,
je banka z zunanjim podjetjem sklenila pogodbo o sodelovanju
v programu aktivnega iskanja nadomestne zaposlitve. S tem je
banka kot družbeno odgovorno podjetje na razumevajoč in etičen
način želela pokazala odnos do zaposlenega tudi ob procesu prekinitve zaposlitve v banki ter zaposlenemu s pomočjo zunanjega
strokovnega partnerja poskušala omogočiti čim hitrejši ter lažji
prehod v novo zaposlitev. Vključitev v program je prostovoljna
in vanj se je od skupno 20 zaposlenih, ki jim je banka iz poslovnega razloga v letu 2015 odpovedala delovno razmerje, vključilo
11 zaposlenih.
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Uprava je aktivnosti za zmanjševanje števila zaposlenih, ki jih
je pričela aktivno izvajati v drugi polovici leta 2015, redno in
transparentno komunicirala sindikatu banke na rednih mesečnih
sestankih in na zborih delavcev tudi vsem zaposlenim. Tovrstno
komunikacijo je kontinuirano vodila tudi v povezavi s predvideno integracijo banke v Novo KBM ter sindikat in zaposlene
seznanjala o aktivnostih na tem projektu.
Banka si sicer nenehno prizadeva za skrb za zaposlene in jim je
tudi v letu 2015 nudila potrebno izobraževanje, varne in zdrave
delovne pogoje ter jih napotila na obdobne zdravstvene preglede
v skladu z oceno tveganja. Ta je bila glede na spremembo sistemizacije v letu 2015 ponovno revidirana. Banka si je vseskozi
tudi prizadevala za doseganje ustreznega ravnotežja med delovnimi obveznostmi in zasebnim življenjem.
Kljub finančnim in drugim omejitvam banka zasleduje cilj, da
zaposleni zapolnjujejo tista delovna mesta, ki v največji meri
ustrezajo konkretnim zahtevam delovnega mesta glede na proces
dela ter kompetencam, ki predstavljajo dodano vrednost vsakega
posameznega zaposlenega.
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Število zaposlenih
Na dan 31. 12. 2015 je bilo v banki 211 zaposlenih, od tega 155
žensk in 56 moških. Povprečno število zaposlenih v letu 2015
je bilo 227. Odhodov je bilo 32, novih zaposlitev 5, od tega 4
v skladu s sklepi organov banke in izdanimi imenovanji na področju vodenja in upravljanja banke in 1 za določen čas zaradi
potrebne nadomestitve odhoda enega zaposlenega na področju
upravljanja tveganih terjatev, in ker z notranjimi resursi primernega nadomestila za zapolnitev te vrzeli banka ni našla. Fluktuacija v letu 2015 je znašala 12,8 odstotka.

Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO
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Podatki o številu zaposlenih v letih 2015 in 2014

Starostna struktura zaposlenih
2015

2014

227

239

219,4

231,2

Število novih zaposlitev

5

16

Število odhodov v letu

32

18

210

231

Število zaposlenih za določen čas

1

6

Število zaposlenih invalidov

4

5

Skupno število zaposlenih na dan 31. 12.
Povprečno število zaposlenih v letu*
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega
delovnega časa

Število zaposlenih za nedoločen čas

211

237

*Aritmetično povprečje; stanje na zadnji dan

Nagrajevanje zaposlenih
Glede na omejitve iz naslova racionalizacije stroškov dela je
banka v letu 2015 zaposlene stimulirala zlasti s sistemom ocenjevanja in nagrajevanja delovne uspešnosti. Ob zavedanju, da
so največ vredni zadovoljni in motivirani zaposleni, je banka
zaposlenim prisluhnila in poskušala slediti njihovim pričakovanjem tudi z izvedbo letnih razgovorov. Zahtevne okoliščine na
področju zaposlenih v letu 2015 niso bile naklonjene učinkoviti
nadgradnji upravljanja delovne uspešnosti, kljub temu pa banka z izvajanjem letnih razgovorov in organizacijo formalnih in
neformalnih srečanj vseh zaposlenih nadaljuje s spremljanjem
organizacijske kulture in vedenja zaposlenih ter razvojne poti
posameznega zaposlenega.

Povprečna starost zaposlenih v banki na dan 31. 12. 2015 je znašala 45 let. Na dan 31. 12. 2015 je bila povprečna starost žensk
45 let in moških 43 let.

Izobraževanje
Banka se zaveda, da je v času spreminjajočih se potreb delovnega procesa, konkurenčnega okolja, zakonodajnih in globalnih
potreb zaposlene potrebno nenehno izobraževati, izpopolnjevati
in usposabljati, zato je to stalna obveza banke do zaposlenih.
V okviru kadrovske funkcije banka vodi aktivnosti za izobraževanje zaposlenih glede na potrebe banke na eni ter osebnostno
rast in razvoj zaposlenega na drugi strani.
Banka je glede na že omenjene okoliščine v letu 2015 nadaljevala z racionalnim pristopom pri izvajanju politike izobraževanja.
Poudarek je bil predvsem na strokovnih izobraževanjih in usposabljanjih zaradi sprememb zakonodaje in zahtev regulatorja.
V okviru racionalnega pristopa pri izvajanju politike izobraževanja je banka v letu 2015 večji poudarek namenila tudi prenosu
znanja med zaposlenimi in organizirala več internih izobraževanj, katerih nosilci so bili zaposleni banke z znanjem in veščinami po posameznih področjih njihovega delovanja.
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Vsi zaposleni v skladu z veljavno zakonodajo periodično opravljajo zahtevana izobraževanja s področja varstva pri delu in požarne varnosti.
Banka se je odzivala tudi na povabila matične banke, ki je s svojimi strokovnjaki na ravni Skupine Nove KBM organizirala več
aktualnih internih izobraževanj z različnih področij delovanja
banke. V letu 2015 se je tako 64 zaposlenih udeležilo 60 različnih izobraževanj z vseh področij bančnega poslovanja, vključno
z izobraževanji v okviru Skupine Nove KBM.
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Izobraževanje za poštne uslužbence, imenovano »Mala bančna
šola«, pa je za poštne uslužbence izvajala tudi Poštna banka Slovenije s svojimi zaposlenimi, ki so bili za to predhodno posebej
usposobljeni. Izobraževanje poteka že peto leto zapored, v letu
2015 pa je svoje znanje s področja produktov banke, plačilnega
prometa, prodaje ter odličnosti in komunikacije nadgradilo več
kot 100 poštnih uslužbencev.
Po pridobljeni formalni izobrazbi ima banka razmeroma visoko
izobrazbeno strukturo.
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015:
Stopnja izobrazbe
V. stopnja ali manj

Število delavcev

%

75

35,5

35

16,6

VII. stopnja ali več

101

47,9

Skupaj

211

100,0

VI. stopnja

4.5. Upravljanje tveganj

Letno poročilo 2015
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Cilj banke je imeti trden in zanesljiv sistem upravljanja tveganj,
ki obsega jasen organizacijski ustroj in učinkovite postopke ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj ter ustrezen sistem omejitev in notranjih kontrol.
Postopek upravljanja tveganj v banki zajema opredelitev vseh
tveganj, ki se pojavijo pri poslovanju banke, vzpostavitev metodologij spremljanja tveganj, postavitev limitov izpostavljenosti
posameznim vrstam tveganja, stalno spremljanje izpostavljenosti
tveganjem in upoštevanje postavljenih omejitev. Hkrati se banka prilagaja spreminjajočemu se poslovnemu okolju, kar zajema
ponovno ocenjevanje meja in metodologij, ko se razmere spremenijo.
Kakovostno ocenjevanje vseh vrst tveganj ter pravočasno odzivanje in zmanjševanje izpostavljenosti tveganjem banka dosega
z izdelavo različnih notranjih dokumentov – politik, metodologij in navodil s področja prevzemanja in upravljanja tveganj. Pri
njihovi izdelavi so upoštevani veljavna zakonodaja, interni akti
bančne skupine in interna pravila, ki so rezultat lastnih izkušenj.
Za vsako politiko so zadolžene odgovorne osebe, ki skrbijo za
usklajenost posamezne politike z ostalimi, upoštevanje veljavne
zakonodaje in dobre bančne prakse. Banka še posebej spremlja
in upravlja:
• kreditno tveganje,
• operativno tveganje,
• obrestno tveganje,
• likvidnostno tveganje,
• kapitalsko tveganje,
• tržno tveganje,
• tveganje dobičkonosnosti,
• strateško tveganje,
• tveganje ugleda.
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Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
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Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
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Z razvijanjem notranjega poročanja in z obravnavanjem ter sprejemanjem odločitev na ustreznih organih banke se v procese
upravljanja tveganj aktivno vključujeta uprava banke in celotno
višje vodstvo. Z dobrim upravljanjem tveganj se banka hitro in
učinkovito odziva na spremembe v okolju, približuje se potrebam strank in zagotavlja dolgoročno finančno stabilnost.
Kreditnemu tveganju, ki je eno najpomembnejših bančnih tveganj, banka posveča veliko pozornosti. Banka ima za identifikacijo in merjenje kreditnega tveganja izdelano metodologijo
ocenjevanja bonitete komitentov in metodologijo ocenjevanja
izgub iz kreditnega tveganja, usklajeno z bančno skupino. Banka
izračunava zgornjo mejo zadolženosti komitenta po metodologiji
bančne skupine in ima vzpostavljene tudi omejitve izpostavljenosti po dejavnostih. Ves čas trajanja kreditne izpostavljenosti
banka meri tveganost dolžnika, spremlja kritične dogodke in po
potrebi dolžnika posamično oslabi. Izračune posamičnih oslabitev in spremembe klasifikacij pred potrditvijo na upravi obravnava komisija za klasifikacije. Kreditno tveganje banka spremlja
tudi na Odboru za upravljanje z bilanco banke in na Odboru za
izterjavo. Banka izračunava kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu.
Obrestno tveganje, ki je tveganje nastanka izgub zaradi neugodnih sprememb obrestnih mer, banka spremlja glede na vrsto in
časovno strukturo obrestnih mer. Redno spremlja vpliv dejanskih
sprememb obrestnih mer v zadnjem dveletnem obdobju na kapital banke in izdeluje teste tveganja premika krivulje donosnosti
ter vpliv na izkaz poslovnega izida in ekonomsko vrednost kapitala. Banka obrestno tveganje omejuje z limiti izpostavljenosti
obrestnemu tveganju po časovnih žepkih, ki ga spremlja na Odboru za upravljanje z bilanco banke.
Banka spremlja likvidnostno tveganje dnevno na likvidnostni
komisiji. Za to ima vzpostavljeno metodologijo merjenja izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju, metodologijo izračuna potrebnega notranjega kapitala za likvidnostno tveganje ter vzpostavljen sistem limitov. Banka likvidnostno tveganje spremlja
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tudi s testi izjemnih situacij za izpostavljenost likvidnostnemu
tveganju. Izdeluje dnevne, mesečne in letne plane likvidnosti.
Z namenom upravljanja operativnega tveganja v banki deluje
Odbor za operativna tveganja, ki spremlja tveganja ter predlaga potrebne ukrepe. Banka redno spremlja škodne dogodke, za
kar uporablja aplikativno podporo s šifriranimi vrstami škodnih
dogodkov, ki jo je razvila bančna skupina. Metodologija je nadgrajena z zbiranjem škodnih dogodkov, kjer opredelitev zneska
ni možna. Pomembne izgube iz naslova operativnih tveganj se ob
nastanku takoj poročajo upravi in Odboru za operativna tveganja.
Banka zbira tudi prihodke iz naslova škodnih dogodkov in ugotavlja neto škode iz naslova operativnih tveganj.
Na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma je stalna naloga in osnovni cilj delovanja poznavanje strank,
s katerimi banka posluje. V letu 2015 so se v okviru skladnosti
poslovanja izvajale neodvisne naloge z namenom zmanjšanja
oziroma preprečitve finančnih izgub in ugleda banke zaradi poslovanja, ki ne bi bilo v skladu z veljavnimi predpisi in standardi
dobre prakse.
Banka neprekinjeno skrbi za varovanje informacij. V okviru te
naloge pripravlja, usklajuje in preverja izvajanje dokumentov
varnostne politike za svoj informacijski sistem. Dokumenti se
usklajujejo glede na zakonske spremembe, v primeru infrastrukturnih sprememb v informacijskem sistemu banke in v skladu
z mednarodnimi standardi ter priporočili. Posebna skrb se posveča nadzoru in preprečevanju vdorov v informacijski sistem
banke, varnostnim nadgradnjam informacijske infrastrukture ter
neprekinjenemu poslovanju. Zato ima banka tudi izdelane načrte
neprekinjenega poslovanja, ki se periodično preverjajo in posodabljajo. Kjer je to mogoče, so navedeni procesi tudi tehnološko
podprti.
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Kreditno, obrestno, kapitalsko in likvidnostno tveganje so podrobneje predstavljena v poglavju Izpostavljenost različnim vrstam tveganja.
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4.6. Delovanje notranje revizije
Služba notranje revizije je organizirana kot neodvisna služba, ki
je podrejena neposredno upravi banke. Deluje v skladu z zakonodajo, Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju,
Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja in Kodeksom notranjerevizijskih načel.
Izvajanje notranjih revizij poteka v skladu z letnim načrtom dela,
ki ga potrdi uprava banke v soglasju z nadzornim svetom banke.
Letni načrt dela temelji na profilu tveganosti banke, upoštevane
so tudi zahteve Nove KBM in regulatorja za periodično revidiranje posameznih področij poslovanja banke. Služba notranje
revizije opravlja revizijske preglede tudi v Pošti Slovenije, ki v
imenu in za račun banke opravlja storitve plačilnega prometa in
druge storitve.
Osnovni cilji notranjih revizij, opredeljeni v načrtu za leto 2015,
so bili z izvedenimi revizijami doseženi. V letu 2015 je bil poudarek na obvladovanju kreditnega tveganja, v okviru katerega
so bili izvedeni kvartalni pregledi izvajanja oslabitev ter revizija
razvrščanja dolžnika in izpostavljenosti, revizija odobravanja naložb pravnim osebam in revizija upravljanja z naložbami v službi
za prestrukturiranje rizičnih naložb. V okviru obvladovanja operativnega tveganja sta bili izvedeni revizija poslovanja pogodbenih izvajalcev bančnih storitev in revizija poslovanja poslovnega
centra Maribor, pa tudi revizije, povezane z obvladovanjem tveganj informacijske tehnologije. V 4. kvartalu je bila izvedena še
revizija politike prejemkov.
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Notranja revizija posebno pozornost namenja preverjanju obvladovanja vseh bančnih tveganj, preverjanju obstoja in delovanja v
poslovne procese vgrajenih kontrolnih mehanizmov, celovitosti
in ustreznosti navodil za delo, njihovemu izvajanju ter delovanju
v skladu z zakonodajo in pooblastili.
Pomembne dejavnosti Službe notranje revizije so še svetovanje,
koordiniranje izvedbe zunanjih revizij ter spremljanje izvajanja
podanih priporočil.
O opravljenih revizijah je Služba notranje revizije poročala upravi banke. Za upravo in nadzorni svet banke je pripravljala tudi
trimesečna poročila o opravljenem delu in izvajanju podanih priporočil ter letno poročilo o delu. Trimesečna poročila in letno
poročilo o delu notranje revizije je pred uvrstitvijo na sejo nadzornega sveta obravnavala komisija nadzornega sveta za revizijo
in tveganja.
Naloge notranjega revidiranja opravljata vodja službe s pridobljenim nazivom preizkušeni notranji revizor in revizor.
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4.7. Družbena odgovornost
Banka je tudi v letu 2015 vlagala v razvoj, vzpostavljala, krepila
in ohranjala odnose s poslovnimi partnerji, mediji, lastnikoma in
zaposlenimi banke. Nadaljevala je tudi s svojo naravnanostjo in
del ustvarjenega dohodka namenila kulturnim, športnim, humanitarnim in okoljevarstvenim dejavnostim.

Skrb za naravno okolje
Poštna banka Slovenije je nadaljevala z aktivnostmi in iskanjem
novih poti za dosego ciljev varovanja okolja in tudi v letu 2015
prispevala h kvalitetnejšemu življenju družbe.
Banka pri svojem delovanju z uvajanjem elektronskega poslovanja na različnih področjih nadomešča poslovanje s papirjem. Od
leta 2011 izdaja letno poročilo v elektronski obliki, od leta 2014
pa tudi revijo za zaposlene. V poslovnih objektih v Ljubljani in
Mariboru je banka vključena v sistem ločenega zbiranja vseh vrst
odpadkov. Tudi z ločenim zbiranjem praznih originalnih kartuš
in tonerjev banka prispeva k ekološki osveščenosti zaposlenih
in s tem banke kot celote ter zmanjšuje onesnaževanje zemlje s
trdimi, škodljivimi in težko razgradljivimi odpadki. Z namenom
manjše porabe papirja in tonerjev banka od leta 2013 vse zaposlene vključuje v uporabo več funkcionalnih naprav (tiskalniki,
skenerji).

Odnos do zaposlenih
Leto 2015 je bilo tako za banko kot njene zaposlene zahtevno
leto. Banka je uvajala spremembe na različnih področjih delovanja in izvajala vrsto novih aktivnosti. Zato je bilo pomembno, da
je krepila dobre in odprte odnose z zaposlenimi, skrbela za njihovo ustrezno informiranost, razvoj in zadovoljstvo ter skrbela
za komuniciranje z zaposlenimi in izboljšala pretok informacij.
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Banka že vrsto let izvaja letne razgovore z zaposlenimi. Namen
je, da zaposleni skupaj z nadrejenimi postavijo merljive cilje za
njihovo delo. Predvsem pa jih banka izvaja za odkrivanje sposobnosti in dodatnih znanj zaposlenih, ki jih banka želi pri zaposlenih krepiti ali dodatno izpopolniti.
Skladno z zdravstveno oceno tveganja banka svoje zaposlene redno napotuje na obvezne preventivne zdravstvene preglede.
Skladno z zakonodajo banka redno organizira teoretično in praktično izobraževanje zaposlenih na področju varstva pri delu in
požarne varnosti, ki se ga zaposleni udeležujejo periodično.
Banka je skrbela za redno komuniciranje z zaposlenimi ob kakršnihkoli novostih in spremembah, ki so jih ti potrebovali pri svojem delu. Le dobro obveščeni zaposleni lahko svoje delo opravlja
kakovostno, pravočasno in nemoteno.
Ob zelo pomembnih temah, ki jih je treba predstaviti zaposlenim,
banka vedno organizira zbore zaposlenih v Ljubljani in Mariboru. Tako banka omogoči, da zaposleni postavijo dodatna vprašanja, mnenja in predloge ter tudi takoj dobijo odgovore. V letu
2015 je banka zbore zaposlenih organizirala dvakrat, in sicer ob
pričetku projekta združevanja banke z Novo KBM ter ob reorganizaciji banke in zmanjševanju števila zaposlenih.
V letu 2015 je banka zaposlene o rezultatih, korporativnih novostih in usmeritvah seznanjala prek pisem uprave, okrožnic za
zaposlene in zborov zaposlenih.
Prav tako je banka izdajala mesečne okrožnice za zaposlene v
elektronski obliki in jih tako seznanjala o tekočih novostih in
spremembah.
Banka je nadaljevala z aktivnim nadgrajevanjem vsebine na internem spletnem portalu in tako skrbela za dostop zaposlenih do
čim večjega števila informacij, ki jih potrebujejo pri svojem delu.
Banka že 15 let izdaja interno publikacijo, ki jo je v letu 2014
preoblikovala v revijo za zaposlene in jo redno vsebinsko nadgrajuje. Namen revije je še vedno, da banka seznani svoje zaposlene z rezultati poslovanja, z odločitvami vodstva, z aktivnostmi
na posameznih področjih delovanja, z aktualnimi dogodki v banki in z drugimi strokovnimi in nekaterimi poljudnimi vsebinami.
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Tudi v letu 2015 je banka izdala 4 revije za zaposlene.
Prav tako banka na internem spletnem portalu dnevno objavlja
klipinge o pojavljanju Poštne banke Slovenije v medijih in tudi
o dogajanju v bančništvu ter tudi tako zaposlene redno seznanja
z aktualnimi temami.
V letu 2015 je banka v sodelovanju z nadrejeno banko zaposlene
obveščala o novostih v Skupini Nove KBM prek okrožnic skupine, pri nastajanju katere je banka tudi aktivno sodelovala.
Banka je nadaljevala tradicijo druženja sodelavcev in tudi v letu
2015 organizirala srečanje z zaposlenimi. Prav tako banka še vedno skrbi za ohranitev odnosov s svojimi upokojenci in jih redno
vabi na srečanja zaposlenih.
V letu 2015 je banka ponovno organizirala prednovoletno obdarovanje in gledališko predstavo z dedkom Mrazom za otroke
zaposlenih, in sicer v Lutkovnem gledališču Maribor ter Mini
teatru v Ljubljani.
V banki deluje Športno društvo PBS, ki organizira rekreativne
dejavnosti in udeležbo zaposlenih na različnih bančnih in poštnih
tekmovanjih.
Banka se zaveda pomena socialnega partnerstva, zato je kot vsa
leta do zdaj namenjala posebno pozornost sodelovanju s Sindikatom PBS. V zahtevnih pogojih delovanja v letu 2015, ob nujno
potrebni reorganizaciji, nižanju števila zaposlenih, pristopu banke k projektu združevanja z Novo KBM je banka krepila kakovostne odnose s Sindikatom PBS z rednimi mesečnimi srečanji in
skupaj z njim dosegala dogovore o potrebnih ukrepih.

Odnos do komitentov
Banka redno spremlja poslovanje svojih komitentov in njihove
potrebe ter temu prilagaja in razvija nove storitve ter ponudbo.
Banka je v letu 2015 komitentom ponudila dve novi vrsti osebnih
računov in sicer Enostavni osebni račun, ki je namenjen tistim,
ki ne potrebujejo vseh storitev banke in ne prejemajo rednih pri-
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livov, ter Depozitni osebni račun, ki je namenjen tistim, ki samo
sklepajo depozite.
Prav tako je banka ponudila novo storitev, tako imenovane paketne osebne račune, kjer so v posamezni paket vključene določene storitve banke, ki jih imetnik paketnega osebnega računa ne
plačuje posebej. Za posamezne ciljne skupine so na voljo trije
paketni osebni računi, in sicer: Osnovni paket, Senior paket in
Premium paket.
Na področju kreditiranja je banka ponudila dve novosti: EKO
potrošniški kredit in EKO stanovanjski kredit.
Banka je v sodelovanju s Pošto Slovenije postavila plačilomat, ki
omogoča gotovinsko plačevanje univerzalnih plačilnih nalogov z
OCR vrstico z ugodnejšo provizijo za plačnike.
Na nekaterih poštah je bila v letu 2015 uvedena diferencirana
(nižja) provizija za plačilo
V letu 2015 je banka komunicirala tako z obstoječimi kot potencialnimi komitenti. Pri tem je zasledovala doseganje poslovnih,
komunikacijskih in medijskih ciljev, kot so večanje prepoznavnosti banke in njene ponudbe, pridobivanje novih in ohranjanje
obstoječih komitentov, vzbujanje zanimanja za storitve banke in
večanje prodaje storitev. Tržno komuniciranje je bilo pripravljeno tako, da je zajelo ves slovenski prostor, predvsem z informacijami o storitvah za fizične osebe.
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Izvedla je dve oglaševalski akciji za kredite. Spomladi akcijo za
potrošniške kredite Zdaj se splača, s katero je nagovorila predvsem nekomitente, jeseni pa akcijo za potrošniške in stanovanjske kredite Jaz lahko, s katero je nagovorila predvsem komitente
banke.
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Banka je komitente o novostih v ponudbi redno obveščala z
mesečnimi izpiski o prometu na osebnem računu. Prav tako je
nadaljevala s pošiljanjem mesečnih promocijskih sporočil komitentom prek elektronskih sporočil. Komitente je redno obveščala
tudi z drugo direktno pošto, obvestili za javnost ter z novicami na
spletnih straneh banke www.pbs.si in v elektronski banki PBS.
net. Redno je odgovarjala na vprašanja komitentov, ki jih je prejela na elektronski naslov info@pbs.si in brezplačno telefonsko
številko 080 80 58.

Odnos do lastnikov
V letu 2015 se lastniška struktura banke ni spremenila. Večinska
lastnica je Nova KBM, manjši lastniški delež pa ima Pošta Slovenije. Banka je skladno z zakonodajo lastnika banke in zainteresirano javnost sproti obveščala o svojem finančnem in pravnem
položaju ter o svojem poslovanju. Pomembnejše informacije s
sej nadzornega sveta, sklice in sklepe skupščine ter letno poročilo je banka objavljala prek sistema elektronskega obveščanja
Ljubljanske borze – Seonet in na spletnih straneh banke.

Odnosi z mediji
Že ustaljene dobre odnose z mediji je banka ohranjala, hkrati pa
gradila nove odnose z veliko mero korektnosti in profesionalnosti, saj tudi dobri odnosi z mediji prispevajo k ohranjanju pozitivne medijske podobe banke.
Banka je aktivno in pravočasno odgovarjala na vprašanja novinarjev. O pomembnih dogodkih jih je obveščala s sporočili za
medije, obenem pa jim je pomagala pri iskanju tistih informacij,
ki niso neposredno vezane na banko.
Novinarji in uredniki vseh medijev imajo dostop do vseh objav
banke na spletni strani banke.
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Vpetost v širšo skupnost
Sponzorstva
Banka je v letu 2014 na področju kulture že tradicionalno sodelovala na festivalu Lent in na festivalu narodno-zabavne glasbe
Slovenije »Vurberk 2015«. Banka je podprla ženski Odbojkarski
klub Maribor Branik in Rokometni klub Maribor Branik. V letu
2015 je podprla vrhunske klube in športnike s področja smučanja, kajakaštva, odbojke in motokrosa, ki so s svojo predanostjo,
vztrajnostjo in odličnostjo dosegali izvrstne rezultate v domačem
in mednarodnem merilu.
Donacije
V letu 2015 je banka s svojimi sredstvi pomagala številnim humanitarnim in športnim projektom, katerih cilji so izboljšati kakovost življenja otrok, šolarjev in ljudi, potrebnih zdravstvene in
druge pomoči. Podprla je projekte na področju zdravljenja bolezni srca in ožilja ter delo društva Rdeči noski. To je poznano po
delu klovnov zdravnikov, ki na obiskih v bolnišnicah s svojim
smehom, humorjem, čaranjem, petjem in ustvarjanjem pozitivnega vzdušja malim pa tudi velikim bolnikom polepšajo bolnišnične dni in tako pomagajo pri zdravljenju.

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

47

UPRAVLJANJE BANKE

PBS

5. IZJAVA O UPRAVLJANJU

P

oštna banka Slovenije je organizirana kot delniška
družba za opravljanje bančnih poslov in posluje po
načelih likvidnosti, varnosti in rentabilnosti. Skladno
z zakonodajo, ki velja za gospodarske družbe, in voljo delničarjev je za banko izbran dvotirni sistem upravljanja z
upravo in nadzornim svetom ter skupščino, na kateri delničarja
uresničujeta svoje upravljavske pravice.
Delovanje in sestava organov upravljanja je del vsebine izjave o
upravljanju v nadaljevanju.
Izjava uprave in nadzornega sveta
banke o spoštovanju kodeksa
Banka je poslovala skladno z Zakonom o bančništvu, Zakonom
o gospodarskih družbah, Zakonom o trgu finančnih instrumentov
ter drugo zakonodajo, spoštuje Pravila Ljubljanske borze in druge predpise, ki urejajo vprašanja javnih delniških družb.
Uprava in nadzorni svet banke izjavljata, da je Poštna banka Slovenije pri svojem delu prostovoljno uporabljala določila Kodeksa
upravljanja javnih delniških družb, ki so ga so sprejeli Ljubljanska borza d.d., Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje
Manager dne 8. 12. 2009, s pričetkom uporabe 1. 1. 2010.
Kodeks upravljanja javnih delniških družb je med drugim javno
dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze: www.ljse.si.
V skladu z drugo točko 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah banka podaja naslednji pregled odstopanj od Kodeksa, ki ga je uporabila:
• K točki 6.2, 8, 8.1: banka ima samo dva delničarja, ki predlagata svoje predstavnike v nadzorni svet. Vsi člani nadzornega
sveta imajo tako zahtevano stopnjo izobrazbe kakor tudi strokovnosti in izkušnje in so podpisali izjavo, skladno z določili
Zakona o gospodarskih družba in Zakona o bančništvu.
• K točki 5.6: skladno z uveljavljeno prakso so bili člani nadzornega sveta doslej izvoljeni skupno.
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• K točki 5.9.: računovodski izkazi so del letnega poročila, s
katerim se, skupaj z revizorjevim mnenjem, skupščina banke
seznani. Predstavnik pooblaščenega revizorja se na skupščino
ne vabi, je pa prisoten na seji nadzornega sveta ob obravnavi
predloga za potrditev letnega poročila.
• K celotni točki 16: prejemki uprave banke so usklajeni z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v
večinski lastni RS in samoupravnih lokalnih skupnosti.
• K točki 20.4: banka kljub temu, da nima posebej izdelanega finančnega koledarja, objavlja pomembnejše informacije banke
usklajeno z obema delničarjema.
Dodatna pojasnila, skladna s petim in
šestim odstavkom 70. Člena ZGD-1
Značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v banki s postopkom računovodskega poročanja
Banka ima ves čas svojega delovanja vzpostavljen lasten sistem
notranjih kontrol, saj je uprava banke dolžna s svojim delovanjem vsem poslovnim partnerjem, lastnikom in nadzornim institucijam zagotoviti ustrezen sistem za obvladovanje tveganj.
Z namenom zagotavljanja varnega poslovanja in varnega okolja
za zaposlene v banki, zunanje izvajalce in druge poslovne partnerje ima banka med notranjimi kontrolnimi dejavnostmi, ki
so predvidene z zakonodajo, uvedeno varnostno politiko na področju informacijskih sistemov in področju premoženja banke,
vključno z načrti neprekinjenega poslovanja in kriznimi načrti.
Banka ima sprejete ustrezne dokumente: strategijo poslovanja
in upravljanja tveganj ter strategijo razvoja informacijskih sistemov, politiko upravljanja tveganj, politiko varnosti informacijskih sistemov, sistemov varovanja premoženja ter ostale dokumente, ki opredeljujejo spremljavo poslovanja in kontrole.
Banka varuje premoženje z zagotavljanjem selektivnih kontrol
dostopa in drugim tehničnim varovanjem ter rednim letnim popisom.
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Varnost informacijskega sistema banka zagotavlja s tehničnimi
in fizičnimi kontrolami ter s spremljanjem ustreznosti strojne in
programske opreme, upoštevajoč načela zaupnosti, razpoložljivosti in neoporečnosti informacij.
Banka s sprejeto kadrovsko politiko spremlja zasedenost delovnih mest in izvajanje izobraževanja ter s tem zagotavlja strokovnost in kakovost kadrov.
Skladno s sprejeto organizacijo dela se dnevno opravljajo notranje kontrole na nivojih posameznih finančnih storitev. Sistem
računovodskih evidenc zagotavlja zanesljive, pravočasne in popolne informacije.
V sistem notranjih kontrol je vključena služba notranje revizije, ki neodvisno opravlja preglede in ocenjuje ustreznost sistema upravljanja, kvaliteto notranjih kontrol, izvajanje procesa
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala ter dejavnosti, ki jih
opravljajo zunanji izvajalci.
Organi banke (nadzorni svet, uprava banke, kreditni odbori, odbor za izterjavo, odbor za upravljanje z bilanco banke, odbor za
operativna tveganja, likvidnostna komisija) skladno s svojimi
pristojnostmi spremljajo poročila o poslovanju banke, poročila o
tveganjih, zunanjem poslovnem okolju ter skladnost podatkov z
veljavno zakonodajo, standardi, kodeksi in notranjimi akti.
Pomembna neposredna in posredna imetništva delnic banke
Na dan 31. 12. 2015 dosegajo kvalificirane deleže, kot jih določa
Zakon o prevzemih, naslednje osebe:
• Nova KBM, ki ima v lasti 31.229.499 navadnih delnic in s tem
99,1156-odstotni delež glasovalnih pravic,
• Pošta Slovenije, ki ima v lasti 278.660 navadnih delnic in s tem
0,8844-odstotni delež glasovalnih pravic.
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Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice
Banka nima delnic, ki bi zagotavljale posebne kontrolne pravice.
Omejevanje glasovalnih pravic
Banka ima samo dva delničarja, ki glasujeta skladno z določili,
zapisanimi v statutu banke.
Pravila banke o imenovanju ter zamenjavi članov organov
vodenja ali nadzora in sprememba statuta
Pravila o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali
nadzora ter o spremembah statuta so opredeljena v Statutu Poštne
banke.
Pooblastila članov poslovodstva za izdajo ali nakup lastnih
delnic
Uprava banke nima izrecnega pooblastila za nakup ali izdajo lastnih delnic.
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Organi banke
Organi banke so strukturirani skladno z izbranim dvotirnim sistemom upravljanja in so:
• skupščina,
• upravljalni organ banke:
–– nadzorni svet,
–– uprava.
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Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

Skupščina
Skupščina banke je organ, prek katerega delničarja uresničujeta
svoje pravice in odločata o temeljnih vprašanjih v zadevah družbe, ki se nanašajo na razvojna vprašanja ter določena organizacijsko-statusna vprašanja v smislu strukture in delovanja banke.
Pristojnosti skupščine, način njenega delovanja in odločanja ter
ostale zadeve v zvezi z delovanjem skupščine so v skladu z veljavno zakonodajo opredeljene v statutu banke. Statut je objavljen na uradni spletni strani banke.
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Seje skupščine v letu 2015
V letu 2015 je bila izvedena ena seja skupščine banke. Na seji sta
bila prek svojih predstavnikov oziroma pooblaščencev zastopana
oba delničarja.

Nadzorni svet svojo temeljno funkcijo zagotavljanja učinkovitega nadzora nad vodenjem banke opravlja z dolžnostjo skrbnega
in vestnega ravnanja ter v skladu s pristojnostmi, kot mu jih nalagajo veljavna zakonodaja, drugi predpisi in interni akti banke.

Na 33. seji skupščine, 15. 6. 2015, sta delničarja:
• sprejela poročilo o notranjem revidiranju za leto 2014 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta,
• se seznanila z letnim poročilom za leto 2014 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2014,
• se seznanila, da Poštna banka Slovenije za poslovno leto 2014
izkazuje čisti dobiček poslovnega leta 2014 v višini 246.118,81
evrov, ki ga banka uporabi za kritje prenesene izgube poslovnega leta 2013; ostanek izgube v višini 1.243.368,84 evrov
ostane nepokrit in se vodi kot zadržana izguba leta 2013,
• odločala o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
delo v letu 2014 ter jo tudi podelila,
• sprejela sklep o imenovanju revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2015,
• sprejela spremembe in dopolnitve statuta banke,
• se seznanila s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov
vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij Poštne banke
Slovenije po aktualizaciji v letu 2014.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2015
V letu 2015 se je nadzorni svet sestal na dvanajstih rednih sejah
in izvedel enajst korespondenčnih sej.

Sklepe na skupščini, ki je bila izvedena v letu
2015, sta delničarja sprejela soglasno.
Sklepi skupščine so bili javno objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze prek sistema SEOnet in na uradni spletni strani
banke, kjer bodo dostopni pet let.
Nadzorni svet in komisije nadzornega sveta
Nadzorni svet
V skladu s statutom banke ima nadzorni svet, ki zagotavlja odgovoren nadzor in sprejemanje odločitev v korist banke, štiri člane.
Člane nadzornega sveta izvoli skupščina banke na predlog delničarjev za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Člani
nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika
predsednika.

Skupščina Poštne banke Slovenije je 15. 6. 2015 sprejela spremembe in dopolnitve statuta, v skladu s katerimi se je število
članov v nadzornem svetu spremenilo s petih na štiri člane.
Tudi v sestavi nadzornega sveta je v letu 2015 prišlo do sprememb. Nadzorni svet se je na seji nadzornega sveta 7. 4. 2015
seznanil, da je dotedanji predsednik nadzornega sveta Aleš Hauc
dne 17. 3. 2015 podal odstopno izjavo, po kateri odstopa kot član
in predsednik nadzornega sveta, ter za predsednico nadzornega
sveta soglasno izvolil dotedanjo namestnico predsednika nadzornega sveta mag. Sabino Župec Kranjc. Na isti seji je dotedanjega
člana nadzornega sveta mag. Borisa Novaka izvolil za namestnika predsednice nadzornega sveta.
Ob zaključku leta 2015 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi:
• predsednica
mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave Nove KBM
• namestnik predsednice
mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije
• član
mag. Miha Šlamberger, pooblaščenec uprave Nove KBM
• član
Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije
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Mandat nadzornemu svetu v navedeni sestavi traja do 21. 6.
2016.
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Za skupščino delničarjev je nadzorni svet pripravil pisno poročilo nadzornega sveta, ki je kot samostojen dokument vključeno v
to letno poročilo. V skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami
regulatorja poročilo nadzornega sveta izčrpno in verodostojno
opisuje vse aktivnosti nadzornega sveta v poslovnem letu 2015.
Komisije nadzornega sveta
V skladu z veljavno zakonodajo in politiko upravljanja banke kot
pomožna delovna telesa za posamezna področja dela nadzornega
sveta, za obravananje strokovnih zadev, pripravo predlogov sklepov, spremljanje njihovega uresničevanja ter opravljanje drugih
strokovnih nalog, nadzorni svet oblikuje komisije in druga delovna telesa oziroma delovne skupine.
Do uveljavitve ZBan-2 so v skladu z določili ZBan-1 in imenovanji nadzornega sveta delovale naslednje tri komisije nadzornega sveta:
• Revizijska komisija nadzornega sveta,
• Komisija nadzornega sveta za kadrovske zadeve in
• Komisija nadzornega sveta za pospeševanje poslovnega sodelovanja v finančni (bančni) skupini oziroma med Novo KBM,
Pošto Slovenije in Poštno banko Slovenije.
Revizijska komisija nadzornega sveta
Revizijsko komisijo so v skladu z zakonodajo sestavljali trije člani. V letu 2015 se je sestala na štirih rednih sejah in je delovala v
naslednji sestavi:
• predsednik
mag. Miha Šlamberger, pooblaščenec uprave Nove KBM
• član
mag. Igor Marinič, pooblaščenec poslovodstva Pošte Slovenije
• članica
Jožica Germ, direktorica družbe AJŠA davčno svetovanje in
storitve d.o.o.
7. 4. 2015 se je nadzorni svet seznanil z odstopno izjavo članice
komisije Jožice Germ in sprejel sklep o prenehanju njenega članstva v revizijski komisiji nadzornega sveta z dnem imenovanja
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novega člana oziroma članice. Do imenovanja slednjega do uveljavitve ZBan-2, ko je revizijsko komisijo nadomestila Komisija
nadzornega sveta za revizijo in tveganja, ni prišlo.
Revizijska komisija je na svojih sejah temeljito obravnavala vsebine, kot ji je to nalagala veljavna zakonodaja ter zasledujoč potrjen okvirni letni načrt svojega dela. Podrobneje je delo komisije
predstavljeno v okviru poročila nadzornega sveta za skupščino
banke.
Komisija nadzornega sveta za kadrovske zadeve
Komisija nadzornega sveta za kadrovske zadeve je delovala v tričlanski zasedbi. V letu 2015 se je sestala na dveh rednih in dveh
korespondenčnih sejah. Delovala je v naslednji sestavi:
• predsednik
Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM (do 17. 3. 2015)
• član
mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije
• član
mag. Miha Šlamberger, pooblaščenec uprave Nove KBM
Glavnina dela komisije se je v letu 2015 nanašala na aktivnosti
komisije v okviru njenih pristojnosti v zvezi z zagotovitvijo sestave uprave banke v skladu z veljavno zakonodajo.
Podrobneje je delo komisije predstavljeno v okviru poročila nadzornega sveta za skupščino banke.
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Komisija nadzornega sveta za pospeševanje poslovnega sodelovanja v finančni (bančni) skupini oziroma med Novo KBM,
Pošto Slovenije in Poštno banko Slovenije
Komisijo za pospeševanje poslovnega sodelovanja so sestavljali
štirje člani, od tega dva predstavnika družbenika Nove KBM in
dva predstavnika družbenika Pošte Slovenije.
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Sestava komisije se je v letu 2015 spremenila, potem ko je nadzorni svet na svoji 142. seji, 26. 2. 2015 na pobudo Komisije
nadzornega sveta za kadrovske zadeve imenoval dva nova člana
predstavnikov družbenika Nove KBM, tako da je komisija odtlej
delovala v naslednji sestavi:
• predsednica
mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave Nove KBM
(namesto Igorja Žibrika)
• član
Robert Senica, predsednik uprave Nove KBM
(namesto Vlaste Brečko)
• član
Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije
• članica
Petra Mencigar Cvar, mag., direktorica področja razvoja in
tehnologije storitev Pošte Slovenije
V letu 2015 se je komisija sestala na eni seji.
Komisija je delovala z namenom usklajevanja predlogov za intenziviranje konkurenčne prednosti pri skupnem nastopu na trgu
ter iskanja in udejanjanja možnih sinergijskih učinkov med vsemi tremi družbami. Na seje komisije nadzornega sveta je bila
stalno vabljena uprava Poštne banke Slovenije in svetovalka
uprave Poštne banke Slovenije, ki po svoji funkciji in v okviru
svojih pristojnosti pokriva razmerja s Pošto Slovenije. Na povabilo komisije nadzornega sveta so se sej udeleževali tudi strokovni delavci iz vseh treh družb.
Z uveljavitvijo ZBan-2, po katerem so člani komisij nadzornega
sveta lahko le člani nadzornega sveta, je nadzorni svet namesto
komisije imenoval delovno skupino za pospeševanje poslovnega sodelovanja. Ta deluje z enakim namenom in nadaljuje delo
komisije, pri čemer svoje delo širi na vsebine in cilje, povezane
s predvideno integracijo Poštne banke Slovenije v Novo KBM.
Glede na pomembnost vsebin, ki v okviru projekta integracije
le še dodatno pridobivajo na pomenu, je nadzorni svet sestavo
delovne skupine v sestavi, kot je delovala predhodna komisija,
ocenil za najprimernejšo in je ni spreminjal.
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Po uveljavitvi ZBan-2 je nadzorni svet na svoji 145. redni seji,
1. 6. 2015, na podlagi izdanega dovoljenja Banke Slovenije in
Evropske centralne banke v zvezi z združitvijo Komisije za revizijo in Komisije za tveganja imenoval naslednji dve komisiji:
• Komisija nadzornega sveta za revizijo in tveganja,
• Komisija za prejemke in imenovanja.
Komisija nadzornega sveta za revizijo in tveganja
Komisijo nadzornega sveta za revizijo in tveganja v skladu z zakonodajo sestavljajo trije člani. V letu 2015 se je sestala na petih
rednih sejah in je delovala v naslednji sestavi:
• predsednik
mag. Miha Šlamberger, pooblaščenec uprave Nove KBM
• članica
mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave Nove KBM
• član
Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije
Komisija nadzornega sveta za revizijo in tveganja je opravljala
svoje naloge na podlagi zakona ter v skladu s sprejetim okvirnim načrtom dela predhodne revizijske komisije, pri čemer je v
obravnavo dodatno vključila zlasti vsebine s področja tveganj in
skladnosti poslovanja. Komisija svoje delo opravlja v skladu s
statutom, ustanovno listino in pravilnikom o delovanju komisije.
Podrobneje je delo komisije predstavljeno v okviru poročila nadzornega sveta za skupščino banke.
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Komisija za prejemke in imenovanja
Komisijo za prejemke in imenovanja sestavljajo trije člani. V letu
2015 se je sestala na treh korespondenčnih sejah. Delovala je v
naslednji sestavi:
• predsednik
mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije
• članica
mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave Nove KBM
• član
mag. Miha Šlamberger, pooblaščenec uprave Nove KBM
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Podobno kot pred tem Komisija nadzornega sveta za kadrovske
zadeve je tudi Komisija za prejemke in imenovanja v letu 2015
izvajala predvsem aktivnosti in vse ustrezne postopke v zvezi z
izpopolnitvijo v sestavi uprave banke.
Tudi o delu te komisije so aktivnosti podrobneje predstavljene
v okviru poročila nadzornega sveta o svojem delu za skupščino
banke.
Plačilo nadzornemu svetu in članom komisij
oziroma delovne skupine nadzornega sveta
Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so za
svoje delo upravičeni do naslednjih prejemkov:
• sejnine,
• plačila za opravljanje funkcije,
• doplačila za posebne obveznosti in druge prejemke (potni stroški ...).
Pri tem so upravičeni do prejemkov v višini, ki je določena z
veljavnim sklepom skupščine iz leta 2011, s ciljem prispevanja k
racionalizaciji stroškov delovanja organov banke pa je nadzorni
svet že marca 2014 s sklepom te prejemke znižal za 10 %.
V skladu s sklepom skupščine Nove KBM z dne 27. 6. 2014 člani
nadzornega sveta, ki so tudi člani uprave nadrejene družbe Nove
KBM, od 8. 7. 2014, plačil iz naslova delovanja v nadzornem
svetu Poštne banke Slovenije in njegovih delovnih telesih ne prejemajo.
Zunanji člani delovne skupine nadzornega sveta prejmejo plačilo
v višini, ki je določena s sklepom nadzornega sveta. Prejemke
posameznih članov nadzornega sveta in članov komisij in delovne skupine nadzornega sveta v posameznem poslovnem letu
banka razkriva v računovodskem delu letnega poročila.
Uprava banke
Uprava banke banko vodi samostojno in na lastno odgovornost.
Odgovorna je do banke, njenih delničarjev in upnikov. Glede na
to, da uprava skrbi in odgovarja za delovanje celotne banke, se
njen položaj od položaja ostalih zaposlenih v banki razlikuje.

PBS

Uprava deluje v skladu z veljavno zakonodajo. Pravice in obveznosti ter pristojnosti in odgovornosti uprave poleg veljavne
zakonodaje določa tudi statut banke. Način delovanja uprave podrobneje ureja Poslovnik o delu uprave.
Razmerja med članom uprave in banko ureja pogodba o zaposlitvi, ki jo v skladu s pristojnostjo zastopanja družbe proti članom
uprave s posameznim članom uprave podpiše predsednik nadzornega sveta.
Sestava uprave
V letu 2015 se je sestava uprave večkrat spreminjala. Leto 2015
je pričela uprava v sestavi mag. Danica Ozvaldič, nadomestna
članica uprave, in Mojca Mak, nadomestna članica uprave. Na
mesto mag. Danice Ozvaldič, ki se ji je mandat v funkciji nadomestne članice uprave v skladu z zakonom iztekel 31. 1. 2015, je
nadzorni svet imenoval novega nadomestnega člana uprave, Aleksandra Jerenka. Njegov mandat se je v skladu s sklepom nadzornega sveta iztekel z nastopom Marije Brenk, ki jo je nadzorni svet decembra lani imenoval za članico uprave Poštne banke
Slovenije. Po izvedenem skupnem postopku Evropske centralne
banke in Banke Slovenije za izdajo dovoljenja za opravljanje
funkcije članice uprave je Marija Brenk nastopila svoj petletni
mandat v funkciji članice uprave 1. 4. 2015. Medtem je nadzorni
svet tudi že izpeljal vse potrebne postopke, po katerih bi uprava
lahko pričela delovati v polni sestavi, in v januarju za predsednika uprave imenoval Marka Novaka. 17. 6. 2015 se je nato iztekel
mandat nadomestni članici uprave Mojci Mak in glede na to, da
postopek za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije za predsednika uprave dotlej še ni bil zaključen, je nadzorni svet namesto
Mojce Mak imenoval novo nadomestno članico uprave, mag.
Natalijo Muršič Tomažič. 11. 9. 2015 je bilo dovoljenje Marku
Novaku izdano in v skladu s tem ter sklepom nadzornega sveta je
28. 9. 2015 nastopil mandat v funkciji predsednika uprave banke.
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Poštno banko Slovenije na dan 31. 12. 2015 tako predstavlja in
zastopa uprava v sestavi:
• Marko Novak, predsednik uprave, in
• Marija Brenk, članica uprave.
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V letu 2015 je uprava v vsakokratni sestavi delovala v skladu z
ustrezno profesionalno skrbnostjo in etiko, pravili preprečevanja
nasprotja interesov ter predpisi, standardi in notranjimi akti. Pri
upravljanju banke je upoštevala nagnjenost banke k tveganjem,
limite tveganj in sposobnost banke za prevzemanje tveganj glede na zapletenost in obseg poslov. Delovala je v dobri veri in v
skladu z interesi banke ter upoštevala vse okoliščine, ki bi lahko
vodile v nastanek kakršnegakoli nasprotja interesov.
Uprava v vsakokratni sestavi je svojo funkcijo opravljala odgovorno in je pri tem tesno sodelovala z namenom uresničevanja
najboljših interesov banke. Pri sprejemanju najpomembnejših
odločitev, ki so pomembno vplivale na poslovno, finančno ali
pravno stanje banke, je dosegala soglasje.
Pri svojem ravnanju je uprava upoštevala dolžnost dokumentiranega odločanja in odobravanja pomembnih poslovnih odločitev
ter odločitev v zvezi z upravljanjem tveganj, ki so v pristojnosti uprave, ter te odgovornosti ni prenašala na nižje hierarhične
ravni.
Uprava se je v letu 2015 sestajala na rednih tedenskih sejah, v
nujnih zadevah, ki so zahtevale takojšnjo odločitev, je odločala
tudi izven rednih sej. V letu 2015 je v zadevah iz poslovanja banke odločala na 52. rednih sejah in sprejela 89 sklepov izven sej
uprave. Uprava je odgovorne osebe sektorjev in strokovnih služb
obveščala o pomembnejših informacijah in jim podajala usmeritve za njihovo delo v okviru razprav na sejah uprave in sejah
kolektivnih organov banke ter tudi v redni komunikaciji izven
formalnih sestankov. Uprava je nadzornemu svetu banke za izvajanje nadzora vodenja poslov banke podajala strokovno pripravljena in vsebinsko verodostojna gradiva ter ga redno seznanjala
o vseh pomembnih zadevah iz poslovanja banke. Z nadzornim
svetom je vodila transparentno in stalno komunikacijo tudi izven
sej nadzornega sveta. Uprava je v letu 2015 sledila vsem regulatornim spremembam in redno izpolnjevala obveznosti poročanja
pristojnim organom v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2015
je uprava v sodelovanju z Novo KBM pristopila k projektu integracije banke z Novo KBM. Za ta namen je Novi KBM posredovala vse zahtevane podlage in podatke ter omogočila sodelovanje
s strokovnimi službami banke.

PBS

Vodstveni delavci po stanju 31. 12. 2015:
Ime in priimek:

Funkcija:

Aleš Hauc

pooblaščenec uprave

mag. Danica Ozvaldič

svetovalka uprave

Anita Osterc Kralj

vodja Službe za kadrovske
in splošne zadeve

Sanja Miljuš Herman

vodja Pravne službe in
skladnosti poslovanja

Duška Zalokar

vodja Službe za
upravljanje s tveganji

Melita Dobaj

vodja Službe notranje
revizije

Sabina Janežič

direktorica Sektorja
poslovanja s podjetji

Aleksander Jerenko

direktor Sektorja
poslovanja s prebivalstvom

mag. Natalija Muršič Tomažič

direktorica Sektorja
zakladništva

Mojca Mak

direktorica Sektorja
podpore

mag. Božena Blažič

direktorica Sektorja
plačilnega prometa in
elektronskega bančništva

Andrej Dokl

direktor Sektorja
informacijske tehnologije

Boris Hauptman

direktor Sektorja financ

Boštjan Černivec

direktor Sektorja
upravljanja tveganih
terjatev
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Ključni podatki o poslovanju banke

Strokovni kolegij banke sestavljajo uprava, pooblaščenec in svetovalka uprave, direktorji sektorjev in vodje služb, pooblaščenka
za skladnost poslovanja in izvajanje ZPPDFT, varnostni inženir
in predstavnica za odnose z javnostmi.

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke

Del pooblastil in pristojnosti je uprava prenesla tudi na kolektivne organe, ki delujejo v okviru svojih pristojnosti, in sicer:
• kreditni odbor banke,
• kreditni odbor za rizične naložbe,
• odbor za izterjavo pravnih oseb,
• likvidnostna komisija,
• odbor za upravljanje z bilanco banke,
• odbor za operativna tveganja,
• komisija za klasifikacije,
• odbor za spremljavo projektov.

Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015

Ta Izjava o upravljanju se nanaša na poslovno leto 2015 in jo je
potrdil nadzorni svet na seji dne 10. 3. 2016.

Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

Marija Brenk,			
članica uprave			

Marko Novak, 			
predsednik uprave		

mag. Sabina Župec Kranjc,
predsednica nadzornega sveta
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6. IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA

Ključni podatki o poslovanju banke

U

POSLOVNO POROČILO

prava potrjuje računovodske izkaze za leto, končano na dan 31. december 2015, in uporabljene računovodske usmeritve ter
pojasnila k računovodskim izkazom.

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila, tako da le-to predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja
banke in izidov njenega poslovanja za leto, končano 31. decembra 2015.

Osebna izkaznica banke

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so bile računovodske ocene izdelane po načelu
previdnosti in dobrega gospodarjenja. Potrjuje tudi, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju banke ter v skladu z veljavno zakonodajo in z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela
Evropska unija.

Organizacijska shema

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter preprečevanje
in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova davka od dohodka pravnih oseb in drugih
davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Poslovna mreža
Notranja organizacija
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo

Maribor, januar 2016

RAČUNOVODSKO POROČILO

Marija Brenk,
članica uprave

		
		

Marko Novak,
predsednik uprave		
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7. REVIZORJEVO POROČILO

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj

REVIZIJSKO POROČILO

Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO
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Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2015
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2015
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
REVIZIJSKO POROČILO

Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Izjava o upravljanju
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizorjevo poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO
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RAČUNOVODSKO
POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
Računovodsko poročilo

Po membnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Poslovne in razvojne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2012
Izjava o upravljanju banke
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizijsko poročilo

Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2013
Finančni rezultati poslovanja banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveg anj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
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1. RAČUNOVODSKI IZKAZI BANKE

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO

Izkaz poslovnega izida
		

v tisoč EUR

	

VSEBINA

Pojasnila

Leto 2015

Leto 2014

Prihodki iz obresti

2.4.1.

20.902

27.968

Odhodki za obresti*

2.4.1.

-3.362

-7.403

Čiste obresti

2.4.1.

17.540

20.565

Prihodki iz dividend

2.4.2.

84

55

Prihodki iz opravnin

2.4.3.

30.524

33.871

Odhodki za opravnine

2.4.3.

-21.636

-24.301

Čiste opravnine

2.4.3.

8.888

9.570

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

2.4.4.

906

3.960

Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju

2.4.5.

154

335

Čiste izgube iz tečajnih razlik

2.4.6.

-35

-2

Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sred. brez nekratk. sred. v posesti za prodajo

2.4.7.

26

-39

Druge čiste poslovne izgube*

2.4.8.

-1.161

-2.390

Administrativni stroški

2.4.9.

-13.954

-15.140

Amortizacija

2.4.10.

-1.621

-1.903

Rezervacije

2.4.11.

1.690

841

Oslabitve

2.4.12.

-15.108

-15.651

-2.591

201

-472

45

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA

-3.063

246

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA

-3.063

246

-0,0972

0,0078

DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja

Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico

Letno poročilo 2015

2.4.13.

2.4.14.

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

* Prilagoditev zaradi spremenjenega poročanja obresti, ki izvirajo iz negativne obrestne mere finančnih sredstev. V skladu s pojasnilom Ebe se negativne obresti od finančnih sredstev začasno poročajo v postavki »obrestni odhodki od drugih obveznosti« (v letnem poročilu 2014 je banka te izkazovala med »drugimi čistimi poslovnimi
izgubami«).

Pojasnila na straneh od 65 do 122 so sestavni del računovodskih izkazov.
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Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

VSEBINA

Leto 2015

Leto 2014

-2.137

7.181

POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID

47

-59

Aktuarski dobički/izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki

57

-71

Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene

-10

12

POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID

-2.184

7.240

Dobički v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo

-2.631

8.723

-2.631

8.708

0

15

447

-1.483

-5.200

7.427

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI
DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI

Dobički iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu
Prenos dobičkov v poslovni izid
Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko prerazvrstijo v poslovni izid
VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

Letno poročilo 2015

-3.063

246

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja

Pojasnila na straneh od 65 do 122 so sestavni del računovodskih izkazov.

Likvidnostno tveganje
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Izkaz finančnega položaja

PBS
Letno poročilo 2015
Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Vsebina

Pojasnila

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah

2.5.1.

63.795

76.851

Finančna sredstva, namenjena trgovanju

2.5.2.

0

282

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

2.5.3.

227.645

198.376

Krediti

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke

265.423

309.882

- krediti bankam

2.5.5.

3

3

- krediti strankam, ki niso banke

2.5.6.

260.188

304.056

- druga finančna sredstva

2.5.7.

5.232

5.823

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

2.5.4.

100.982

116.591

Opredmetena osnovna sredstva

2.5.8.

6.458

7.308

Neopredmetena sredstva

2.5.9.

3.578

4.012

2.5.11.

5.470

6.800

673.351

720.102

Tržna tveganja

623.996

662.068

Likvidnostno tveganje

592.913

616.398

16.687

30.662

- podrejene obveznosti

9.900

9.900

- druge finančne obveznosti

4.496

5.108

Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

2.5.12.

- vloge strank, ki niso banke
- krediti bank in centralnih bank

Rezervacije

2.5.13.

2.343

4.670

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

2.5.10.

1.481

1.447

1.481

1.447

428

1.614

628.248

669.799

- odložene obveznosti za davek
Druge obveznosti

2.5.14.

SKUPAJ OBVEZNOSTI
Osnovni kapital

2.5.15.

41.382

41.382

Presežek iz prevrednotenja

2.5.15.

8.027

10.164

Zadržana izguba (vključno s čisto izgubo poslovnega leta)

2.5.15.

-4.306

-1.243

45.103

50.303

673.351

720.102

SKUPAJ KAPITAL
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL

Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

Pojasnila na straneh od 65 do 122 so sestavni del računovodskih izkazov.
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Izkaz denarnih tokov (po posredni metodi oziroma različici II)

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Oznaka VSEBINA

Leto 2015

Leto 2014

(2.591)

201

1.621

1.903

0

15

14.675

15.368

432

267

35

2

0

44

(1.612)

(3.226)

900

880

Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo

(1.690)

(841)

Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti

11.770

14.613

(935)

78.515

282

(45)

(31.899)

5.858

29.785

73.003

897

(301)

(Zmanjšanja) poslovnih obveznosti

(40.000)

(64.008)

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

(38.234)

(64.499)

(1.766)

491

(29.165)

29.120

0

0

(29.165)

29.120

52.216

58.767

12

116

0

21

52.204

58.630

(35.333)

(85.457)

(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin)

(180)

(496)

(Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev)

(171)

(434)

(34.982)

(84.527)

16.883

(26.690)

A.

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a)

Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo
Amortizacija

Pojasnila

2.4.10.

Oslabitve finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

RACUNOVODSKI IZKAZI BANKE

Oslabitve kreditov
Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, neopredmetenih
sredstev in drugih sredstev
Čiste izgube iz tečajnih razlik

2.4.6.

Čiste izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin
Drugi (dobički) iz naložbenja
Druge izgube iz financiranja

b)

(Povečanja)/zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov)
Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju
Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
Čisto zmanjšanje kreditov
Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev

c)

Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti
č)

Denarni tokovi pri poslovanju (a+b+c)

d)

Vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb

e)

Neto denarni tokovi pri poslovanju (č+d)

B.

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a)

Prejemki pri naložbenju
Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin
Prejemki pri prodaji neopredmetenih sredstev
Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti

b)

Izdatki pri naložbenju

(Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti)
c)

Neto denarni tokovi pri naložbenju (a-b)

C.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a)

Prejemki pri financiranju

0

0

Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti

0

0

Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov

0

0

Izdatki pri financiranju

(900)

0

(Odplačila podrejenih obveznosti)

(900)

0

c)

Neto denarni tokovi pri financiranju (a-b)

(900)

0

D.

Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike

126

84

E.

Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Ae+Bc+Cc)

(13.182)

2.430

F.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja

76.851

74.337

G.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F)

63.795

76.851

b)

2.5.1.

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
PBS

Osnovne informacije

Letno poročilo 2015

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Plačane obresti ter prejete obresti in dividende so v razkritju 2.4.2.
Pojasnila na straneh od 65 do 122 so sestavni del računovodskih izkazov.
63

RACUNOVODSKI IZKAZI BANKE

PBS

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

VSEBINA
ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

41.382

0

Akumulirani
drugi
vseobsegajoči Rezerve iz
donos
dobička
10.164

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi
KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

0

-2.137
41.382

0

8.027

Letno poročilo 2015

0

BILANČNA IZGUBA POSLOVNEGA LETA

Nagovor uprave banke

Zadržana izguba
(vključno s
čisto izgubo
poslovnega leta)

Skupaj
kapital

-1.243

50.303

RAČUNOVODSKO POROČILO

-3.063

-5.200

Računovodski izkazi banke

-4.306

45.103

-4.306

-4.306

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO

Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014
v tisoč EUR

VSEBINA
ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU
Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi
KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

Akumulirani
drugi
vseobsegajoči Rezerve iz
donos
dobička

Zadržana izguba
(vključno s
čisto izgubo
poslovnega leta)

Skupaj
kapital

Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

41.382

0

2.984

0

-1.489

42.877

0

0

7.180

0

246

7.426

41.382

0

10.164

0

-1.243

50.303

-1.243

-1.243

BILANČNA IZGUBA POSLOVNEGA LETA

Izpostavljenost različnim vrstam tveganj

Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Pojasnila na straneh od 65 do 122 so sestavni del računovodskih izkazov.
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2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
2.1. Osnovne informacije

PBS

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO

Poštna banka Slovenije je komercialna banka, usmerjena v standardno poslovanje s prebivalstvom in podjetji.
Banka ima svoj sedež v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5.
Poštna banka Slovenije je delniška družba ter je v 99,12-odstotni lasti Nove KBM in 0,88-odstotni lasti Pošte Slovenije in spada
v Skupino Nove KBM.
Skupino Nove KBM tvorijo obvladujoča družba Nova KBM in odvisne družbe, med katerimi je tudi Poštna banka Slovenije.
Skupina Nove KBM sestavlja konsolidirane računovodske izkaze, ki so na voljo na sedežu banke Nove KBM v Mariboru, Ulica
Vita Kraigherja 4.
Poštna banka Slovenije je zavezana k sestavi posamičnih računovodskih izkazov.

Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

2.2. Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Uprava Poštne banke Slovenije je 21. 1. 2016 odobrila objavljene računovodske izkaze banke na dan 31. 12. 2015.
Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), kot
jih je sprejela Evropska unija.
Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen v spodnjih primerih, kjer se upošteva poštena vrednost:
• finančna sredstva, namenjena trgovanju,
• finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo.
Metode, uporabljene pri merjenju poštene vrednosti, so opisane v nadaljevanju.
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Uporaba presoj in ocen
Priprava računovodskih izkazov v skladu z MSRP zahteva uporabo presoj in ocen, ki vplivajo na vrednost poročanih sredstev in
obveznosti, na razkritje potencialnih sredstev in obveznosti na datum poročanja ter na višino prihodkov in odhodkov v obdobju,
ki se je takrat končalo.
Najpomembnejše presoje se nanašajo na razporejanje finančnih instrumentov, še posebej na delitev med portfeljem v posesti do
zapadlosti in portfeljem, razpoložljivim za prodajo oziroma namenjenim trgovanju. Razporejanje finančnih instrumentov se izvede pred prvotnim pripoznavanjem finančnega instrumenta glede na politiko banke.
Ocene se uporabijo za: oslabitve kreditov strankam, oslabitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, poštene vrednosti
finančnih sredstev in obveznosti, rezervacije za zunajbilančna tveganja, amortizacijsko dobo opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih sredstev, potencialne davčne postavke, rezervacije za obveznosti do zaposlencev in rezervacije za obveznosti iz
naslova pravnih sporov.
Predstavitvena in funkcijska valuta
Postavke v računovodskih izkazih so predstavljene v evrih, ki so funkcijska in predstavitvena valuta banke.
Vsi zneski v računovodskih izkazih in njihovih pojasnilih so izraženi v tisoč evrih, razen če je drugače navedeno. Zaradi zaokroževanja podatkov se lahko pri seštevanju pojavijo računske razlike.
Primerjalne informacije
Banka je skladno s spremembami poročanja obresti, ki izvirajo iz negativne obrestne mere finančnih sredstev v letu 2015 ustrezno
prilagodila primerjalne informacije za leto 2014. Prilagoditev za leto 2014 ne vpliva na rezultate poslovanja banke, prav tako
prilagoditev nima vpliva na kapital banke.

PBS

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Banka je v letnem poročilu 2014 v postavkah izkaza poslovnega izida in njenih pojasnilih za negativne obresti prilagodila primerjalne podatke za leto 2014, tako da je negativne obresti prenesla iz postavke druge čiste poslovne izgube v postavko odhodki
za obresti.
Povezane osebe
Za potrebe računovodskih izkazov povezane stranke vključujejo:
• podjetja, ki neposredno ali posredno, prek enega ali več posrednikov, nadzirajo ali so pod nadzorom ali pod skupnim nadzorom z banko, ki poroča (sem sodijo: matična podjetja, odvisna podjetja in partnerska podjetja),
• pridružena podjetja,
• vodilne direktorje ter direktorje bank in podjetij, v katerih vodilni direktorji in direktorji banke lahko izvajajo pomemben vpliv (udeležba pri odločanju o finančni in poslovni politiki podjetja).
Segmenti poslovanja
Banka posluje kot en sam segment poročanja, to je segment »bančništva«.
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2.3. Pomembnejše računovodske usmeritve

PBS

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Sprejete računovodske usmeritve so se uporabljale konsistentno v obeh poročevalskih obdobjih, predstavljenih v predloženih
računovodskih izkazih.

2.3.1. Prevedba poslovnih dogodkov v tuji valuti
Transakcije v tuji valuti se pretvorijo v funkcijsko valuto po tečaju na dan posla. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
Postavke sredstev in obveznosti, nominiranih v tujih valutah, so v računovodskih izkazih preračunane z uporabo referenčnega
tečaja Evropske centralne banke, veljavnega na datum poročanja. Učinki prevedbe so izkazani v izkazu poslovnega izida kot neto
dobiček ali izguba iz tečajnih razlik.

2.3.2. Denarni ustrezniki
Denarni ustrezniki so kratkoročne, hitro unovčljive naložbe, ki se lahko takoj pretvorijo v znane zneske denarnih sredstev in pri
katerih je tveganje spremembe vrednosti zanemarljivo.
Med denarne ustreznike banka šteje:
• gotovinska denarna sredstva ter stanja na poravnalnem računu in transakcijskih računih,
• kredite bankam z originalno zapadlostjo do 3 mesecev,
• naložbe v dolžniške vrednostne papirje, razpoložljive za prodajo, z originalno zapadlostjo do 3 mesecev.

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

2.3.3. Finančna sredstva
(i) Razvrščanje finančnih sredstev
Banka ob začetnem pripoznanju finančna sredstva razvrsti glede na namen pridobitve, čas držanja v posesti in vrsto finančnega
instrumenta na:
• Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, ki se delijo na finančna sredstva v posesti za trgovanje in na druge finančne instrumente po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Banka med finančna sredstva v posesti za trgovanje
uvršča instrumente, s katerimi namerava aktivno trgovati in izkoristiti kratkoročna nihanja v ceni. V to skupino se razvrščajo lastniški
in dolžniški vrednostni papirji.
• Finančna sredstva v posesti do zapadlosti so sredstva z določenimi ali določljivimi plačili in določeno zapadlostjo, za katera banka
izpričuje namen in sposobnost posedovanja do zapadlosti.
• Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, so sredstva, ki niso bila kupljena z namenom trgovanja in jih banka namerava posedovati nedoločeno časovno obdobje. Sredstvo se lahko proda zaradi likvidnostnih potreb ali sprememb tržnih razmer (sprememb obrestnih mer, deviznih tečajev ali cen finančnih instrumentov).
• Krediti in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, s katerimi se ne trguje na aktivnem trgu.
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Banka nima sklenjenih finančnih instrumentov za namene ekonomskega varovanja drugega finančnega instrumenta niti nima
instrumentov, za katere bi morala obračunavati varovanje pred tveganji.
(ii) Pripoznanje in odprava pripoznanja finančnih sredstev
Nakupi in prodaje finančnih sredstev, razen kreditov in terjatev, se pripoznajo na dan trgovanja (dan sklenitve pogodbe). Krediti
in terjatve se pripoznajo na dan poravnave oziroma na dan, ko se strankam zagotovijo denarna sredstva.
Banka odpravi pripoznanje finančnega sredstva takrat, ko pogodbene pravice do denarnih tokov potečejo ali ko je finančno
sredstvo preneseno in prenos izpolnjuje kriterije za odpravo pripoznanja (banka je prenesla vse pravice in tveganja iz finančnega sredstva). Če banka sicer prenese finančno sredstvo, vendar zadrži skoraj vsa tveganja in koristi, se pripoznanje finančnega
sredstva ne odpravi.
Pri odpravi pripoznanja finančnega sredstva v celoti se razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in vsoto prejetih nadomestil
(vključno z novim dobljenim sredstvom, zmanjšano za novo prevzeto obveznost) in nabranimi dobički ali izgubami, pripoznanimi
neposredno v kapitalu, pripozna v izkazu poslovnega izida.
(iii) Merjenje finančnih sredstev
Finančna sredstva, razen finančnih sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se začetno izmerijo po
pošteni vrednosti, povečani za stroške posla.
Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se začetno izmerijo po pošteni vrednosti, stroški
posla pa se ob nakupu izkažejo v izkazu poslovnega izida.

PBS

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Finančna sredstva v posesti za trgovanje in finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, se po začetnem pripoznanju merijo po pošteni vrednosti. Poštena vrednost temelji na objavljeni tržni ceni na datum poročanja. Za finančna sredstva, za katera cena na trgu
ni objavljena, banka izmeri pošteno vrednost z uporabo modelov vrednotenja. Ti vključujejo uporabo cen primerljivih poslov in
metodo diskontiranih bodočih denarnih tokov. Lastniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo, katerih poštena vrednost se
ne more zanesljivo izmeriti, se merijo po nabavni vrednosti (nabavna cena, povečana za stroške posla in zmanjšana za oslabitev).
Krediti in terjatve se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivne obrestne mere in so izkazani v višini neodplačane glavnice, povečani za neodplačane obresti in nadomestila ter zmanjšani za znesek oslabitve kredita.
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti se izmerijo po odplačni vrednosti. Odplačna vrednost se izračuna kot znesek začetno
pripoznane terjatve, zmanjšan za odplačila glavnice, povečan ali zmanjšan za nabrano odplačilo razlike med začetnim in v plačilo
zapadlim zneskom ter zmanjšan zaradi oslabitve finančnega sredstva.
(iv) Dobički in izgube
Dobički in izgube, ki izhajajo iz spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti skozi izkaz
poslovnega izida, se pripoznajo v poslovnem izidu v obdobju, v katerem nastanejo.
68

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Dobički in izgube, ki izhajajo iz spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, se pripoznajo neposredno v vseobsegajočem donosu, razen izgub zaradi oslabitve, dokler se ne opravi odprava pripoznanja finančnega sredstva. V
tem primeru se nabrani dobički ali izgube, izkazani v vseobsegajočem donosu, pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Obresti iz
dolžniških vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo, izračunane z uporabo metode efektivne obrestne mere, se pripoznajo
neposredno v izkazu poslovnega izida.
Ko je cena transakcije na neaktivnem trgu za isti instrument bistveno drugačna od poštene vrednosti na drugem pomembnem
primerljivem trgu ali če je cena transakcije bistveno drugačna od cene, ki temelji na modelu vrednotenja, ki upošteva predpostavke iz aktivnega trga, banka takoj pripozna razliko med ceno transakcije in pošteno vrednostjo v izkazu poslovnega izida v
postavki neto dobički in izgube iz trgovanja kot »dobiček prvega dne«. V primeru, ko cena na trgu ni relevantna, se razlika med
ceno transakcije in modelom vrednotenja pripozna v izkazu poslovnega izida šele tedaj, ko trg postane pomemben, ali takrat, ko
se instrument odtuji.
(v) Prerazvrstitve finančnih sredstev
V letu 2015 banka ni opravila prerazvrstitve finančnih sredstev iz ene kategorije v drugo.
(vi) Oslabitve finančnih sredstev
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Banka vsako poročevalsko obdobje oceni, ali so prisotni znaki, ki označujejo oslabitev finančnih sredstev, razpoložljivih za
prodajo. Pomembno in dolgotrajno zmanjšanje poštene vrednosti finančnega sredstva pod njegovo nabavno vrednost je lahko
nepristranski dokaz o oslabitvi.
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Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
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V primeru oslabitve dolžniškega finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo, se nabrana izguba, pripoznana v vseobsegajočem donosu, prenese v izkaz poslovnega izida. Tako pripoznano izgubo je mogoče razveljaviti. Če se v naslednjem obdobju
poštena vrednost dolžniškega finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo, poveča in je povečanje moč nepristransko povezati
z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju izgube, se odprava oslabitve izkaže skozi izkaz poslovnega izida.
V primeru oslabitve lastniškega vrednostnega papirja, razpoložljivega za prodajo, se izguba zaradi oslabitve pripozna v izkazu
poslovnega izida. Odprava oslabitve lastniškega vrednostnega papirja se ne izvede skozi izkaz poslovnega izida, temveč se kasnejše povečanje poštene vrednosti izkaže neposredno v vseobsegajočem donosu.
Kot objektivni dokaz o oslabitvi naložb v finančne instrumente banka šteje pomembno ali dolgotrajnejše zmanjšanje poštene
vrednosti pod njihovo nabavno vrednost.
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Banka vsako poročevalsko obdobje oceni, ali obstaja nepristranski dokaz o oslabljenosti finančnega sredstva v posesti do zapadlosti.
Znesek izgube iz naslova oslabitve se izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo prihodnjih
denarnih tokov, ki so diskontirani po izvirni efektivni obrestni meri. Vrednost izgube se pripozna v izkazu poslovnega izida.
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Krediti in terjatve
Banka vsakega komitenta razvrsti v skladu z interno metodologijo v ustrezno bonitetno skupino. Razvrščanje v bonitetno skupino
poteka na osnovi finančnega položaja dolžnika, uspešnosti poslovanja, sposobnosti zagotavljanja denarnega toka za vračilo obveznosti, poravnavanja obveznosti, tveganosti panoge in mehkih dejavnikov.
Banka sproti ali najmanj trimesečno ocenjuje, ali obstajajo nepristranski dokazi ali dogodki, ki so nastopili po začetnem pripoznanju, in ali ti dogodki vplivajo na oceno prihodnjih denarnih tokov finančnega sredstva ali skupine finančnih sredstev, ki jih je
mogoče zanesljivo oceniti.
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Na osnovi tveganosti komitenta in sklenjenega posla se oblikujejo ustrezne oslabitve finančnih sredstev v skladu z MSRP in
lastno metodologijo. Posamezno pomembno finančno sredstvo se oceni posamično. Če je pri posamični ocenitvi ugotovljena
oslabljenost finančnega sredstva, se le-to oslabi posamično, sicer pa se razvrsti v ustrezno skupino po tveganju dolžnika ali finančnega sredstva in se oslabi skupinsko. Skupinsko se ocenijo in oslabijo tudi vsa posamično nepomembna finančna sredstva.
Pri posamični ocenitvi finančnega sredstva se znesek izgube zaradi oslabitve finančnega sredstva izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo prihodnjih denarnih tokov, ki so diskontirani po pogodbeni obrestni meri
finančnega sredstva. Kadar banka razpolaga s prvovrstnim zavarovanjem ali primernim zavarovanjem, upošteva tudi pričakovane
denarne tokove iz naslova unovčenja zavarovanj.
Za skupinsko ocenitev finančnih sredstev banka uporablja model, ki temelji na verjetnosti prehoda komitenta med neplačnike v
posamezni skupini.
Zaradi oslabitve se knjigovodska vrednost sredstva zmanjša neposredno ali z uporabo konta popravka vrednosti. Znesek izgube
se pripozna v izkazu poslovnega izida.

Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Če se vrednost oslabitve v naslednjem obdobju zmanjša, se že prej pripoznana izguba zaradi oslabitve razveljavi. Vrednost razveljavitve izgube se pripozna v izkazu poslovnega izida.
Restrukturirani krediti
Kjer je mogoče, banka stremi k restrukturiranju kreditov namesto unovčenja zavarovanj. Restrukturiranje kreditov obsega podaljševanje plačilnih rokov in dogovarjanje o novih kreditnih pogojih. Ko so enkrat novi pogoji dogovorjeni, kredit ni več zapadel, vendar se boniteta stranke ne izboljša samo na podlagi restrukturiranja. Banka nepretrgoma pregleduje izpolnjevanje novih
pogojev restrukturiranih kreditov in hkrati spremlja možnost bodočih odplačil. Takšni krediti ostajajo predmet skupinskih ali
posamičnih oslabitev, izračunanih na podlagi prvotne efektivne obrestne mere kredita.
(vii) Pobotanje finančnih sredstev
Finančna sredstva in obveznosti so v izkazu finančnega položaja pobotani, ko za to obstaja pravna pravica in namen neto poravnave ali istočasna realizacija sredstva ter poravnava obveznosti.

70

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

PBS

2.3.4. Najemi

Letno poročilo 2015
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Banka v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje sredstev oziroma obveznosti iz naslova finančnega najema, ampak le obveznosti iz
naslova poslovnega najema.

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO

2.3.5. Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva so sredstva za opravljanje dejavnosti banke, vodena po nabavni vrednosti, zmanjšani za popravke vrednosti in morebitne oslabitve. Začetno pripoznanje nabavne vrednosti vključuje nakupno ceno in stroške, ki se nanašajo
neposredno na pridobitev sredstev.
Kasneje nastali stroški se vključujejo v vrednost nabavljenih sredstev in so pripoznani le takrat, ko obstaja verjetnost, da bodo
pritekale gospodarske koristi od takšnih kasneje nastalih stroškov v povezavi s sredstvom in se lahko ti stroški zanesljivo izmerijo. Vsa ostala vlaganja, vzdrževanja in popravila bremenijo izkaz poslovnega izida v obdobju, ko so nastala.
Osnovno sredstvo začne banka amortizirati, ko je sredstvo na razpolago za uporabo. Popravki vrednosti zaradi amortiziranja se
oblikujejo posamično na podlagi enakomernega časovnega amortiziranja glede na predvideno dobo koristnosti.

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve

Uporabljene amortizacijske stopnje so bile v letu 2015 in 2014 enake, in sicer:

Kreditno tveganje
Tržna tveganja

Osnovno sredstvo

Amortizacijska stopnja (v %)

Gradbeni objekti
Druga oprema

Likvidnostno tveganje

3,00
12,50 do 20,00

Računalniška oprema

33,33

Zemljišča so pripoznana ločeno od zgradb in imajo praviloma neomejeno dobo koristnosti, zato jih banka ne amortizira.
Pri etažni lastnini poslovnega prostora se vrednost pripadajočega zemljišča všteva v nabavno vrednost dela zgradbe, katerega
lastnica je banka.
Vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zaradi morebitnih oslabitev preverja, kadar obstajajo znamenja, da knjigovodske
vrednosti sredstev ne bo mogoče v celoti nadomestiti. Strokovna služba ali pooblaščenec oziroma komisija, ki jo določi uprava
banke, letno preverijo, ali obstajajo razlogi za slabitev opredmetenih osnovnih sredstev.
Če je ocenjena nadomestljiva vrednost sredstva nižja od njegove knjigovodske vrednosti, je potrebno knjigovodsko vrednost
sredstva znižati na nadomestljivo vrednost, izgubo zaradi oslabitve pa pripoznati v izkazu poslovnega izida. Kot nadomestljiva
vrednost šteje poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednosti pri uporabi, odvisno od tega, katera je višja.
Pripoznanje sredstva se odpravi ob odtujitvi, ali če od uporabe sredstva ni več pričakovati prihodnjih gospodarskih koristi.
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Dobiček oziroma izguba ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva se določi kot razlika med prihodki iz odtujitve sredstva
in njegovo knjigovodsko vrednostjo in izkaže v izkazu poslovnega izida.

2.3.6. Neopredmetena sredstva
Banka poseduje zgolj neopredmetena sredstva s končno dobo koristnosti.
Začetno pripoznanje nabavne vrednosti vključuje nakupno ceno in stroške, ki se nanašajo neposredno na pridobitev in so pogoj
za usposobitev sredstva.
Neopredmeteno sredstvo začne banka amortizirati, ko je sredstvo na razpolago za uporabo. Banka amortizacijo obračunava z
uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja glede na predvideno dobo koristnosti.
Banka je v letu 2015 za amortiziranje uporabila 10-odstotno amortizacijsko stopnjo, ki je enaka kot v letu 2014.
Neopredmetena sredstva banka preneha amortizirati, ko so opredeljena kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo ali ko je
odpravljeno njihovo pripoznanje in banka od njih ne pričakuje nobene gospodarske koristi več.
Banka letno ugotavlja nadomestljivo vrednost neopredmetenega sredstva. Če je ta nižja od knjigovodske vrednosti, je treba pripoznati izgubo zaradi oslabitve.

2.3.7. Zaloge
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Zaloge se merijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju.
Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in
ocenjene stroške prodaje. Zaloge zaradi okrepitve niso predmet prevrednotenja.
Nepremičnine, pridobljene za poplačilo terjatev, se ob začetnem pripoznanju izmerijo po cenilnem zapisniku, ki se pridobi ob
poplačilu terjatev, oziroma po pogodbeni vrednosti. Pridobljene nepremičnine banka poseduje z namenom prodaje, vrednotijo pa
se po pošteni vrednosti.

2.3.8. Finančne obveznosti
Finančne obveznosti zajemajo obveznosti do centralne banke in finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti.
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti, se nanašajo na obveznosti za vloge in kredite bank ter strank, ki niso banke
in na dolgove za izdane dolžniške vrednostne papirje ter druge obveznosti iz financiranja.
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti, se pripoznajo v višini prejetih denarnih sredstev, zmanjšanih za neposredne
stroške posla. Obveznosti se po začetnem pripoznanju merijo po odplačni vrednosti, razlika med začetno pripoznanim zneskom
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in zneskom ob zapadlosti se pripozna v izkazu poslovnega izida z uporabo metode efektivne obrestne mere.
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Odprava pripoznanja finančne obveznosti se opravi, ko je obveza izpolnjena, razveljavljena ali zastarana. Razlika med knjigovodsko vrednostjo finančne obveznosti, izbrisane ali prenesene na drugo stranko, in plačanim nadomestilom se pripozna v izkazu
poslovnega izida.

POSLOVNO POROČILO

2.3.9. Rezervacije

RAČUNOVODSKO POROČILO

Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške banka pripozna zaradi sedanje obveze (pravne ali posredne), ki izhaja iz preteklega dogodka, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo pritekanje gospodarskih koristi,
znesek obveze pa je mogoče zanesljivo izmeriti. Banka oblikuje rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti, zunajbilančne
obveznosti, pravno nerešene tožbe in druge rezervacije.

Računovodski izkazi banke

Banka pripozna rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti, ki odražajo sedanjo vrednost obveznosti za odpravnine ob odhodu v pokoj in izplačilo jubilejne nagrade. Izračun se opravi za vsakega zaposlenega tako, da se upoštevata strošek odpravnine
ob upokojitvi, ki mu pripada po pogodbi o zaposlitvi in strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo v
banki do upokojitve. Stroški tekočega ter predhodnih obdobij za odpravnine se pripoznajo v izkazu uspeha, aktuarski primanjkljaj/presežek pa v izkazu vseobsegajočega donosa. Stroški tekočega in predhodnih obdobij ter aktuarski primanjkljaj/presežek za
jubilejne nagrade se pripoznajo v izkazu uspeha. Za banko stanje obveznosti izračunava pooblaščeni aktuar z metodo knjižnega
rezerviranja. Pri izračunu sedanje vrednosti se uporabi diskontna obrestna mera, ki je enaka tržni donosnosti na podjetniške obveznice izdajatelja z visoko boniteto, izdane v valuti, ki je enaka valuti obveznosti delodajalca.

Poročilo nadzornega sveta

Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Banka pripozna rezervacije za zunajbilančne obveznosti na osnovi tveganosti komitenta in sklenjenega posla, ki temeljijo na
podobnih ocenah kot ocene oslabitve kreditov.
Rezervacije za tožbe predstavljajo zanesljivo ocenjen znesek obveze na datum poročanja. Rezervacije se ocenijo na osnovi znanih
dejstev iz sodnega postopka in preteklih izkušenj s podobnimi tožbami.

2.3.10. Kapital
Delniški kapital banke je razdeljen na navadne kosovne delnice.
Dividende iz delnic so pripoznane kot finančni dolg v obdobju, ko jih odobri skupščina delničarjev.
Rezerve banke vključujejo kapitalske rezerve in rezerve iz dobička, kamor banka vključuje zakonske rezerve, statutarne rezerve
ter druge rezerve iz dobička.
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2.3.11. Pogojne obveznosti in prevzete finančne obveznosti
Banka posluje s finančnimi instrumenti, pri katerih nastane zunajbilančno tveganje. Finančni instrumenti se nanašajo na finančne
in storitvene garancije, akreditive, kreditne linije in odobrene nečrpane kredite oziroma limite.

2.3.12. Finančne garancije
Prevzete finančne obveznosti za jamstva (garancije) predstavljajo nepreklicne obveze za plačila, če komitent banke ne izpolni
svojih obveznosti do tretjih oseb.
Tveganja, povezana s pogojnimi obveznostmi in prevzetimi finančnimi obveznostmi, se ocenjujejo podobno kot tveganja pri kreditih. Vsako povečanje obveznosti na osnovi ocenjenih izdatkov, ki bo potrebno za poravnavo obveznosti po pogodbi, se vključi
v postavko rezervacije.

2.3.13. Prihodki in odhodki za obresti
Prihodki se pripoznajo, ko je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi pritekale in da je te koristi mogoče zanesljivo izmeriti.
Obrestni prihodki in odhodki so izkazani v višini, rokih in na način, določen s Sklepom o obrestnih merah oziroma v pogodbah
med banko in komitentom.
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Banka je v letu 2015 v vse nove kreditne in depozitne pogodbe vgradila določilo glede minimalne referenčne obrestne mere (obrestno dno). Ker se določilo 11. člena MRS 39, po katerem je potrebno vgrajeni finančni instrument ločiti od gostiteljske pogodbe,
ni izvajalo v skladu z zahtevami standarda, je banka ocenila vpliv učinkov vgrajenega obrestnega dna na računovodske izkaze.
Analiza učinkov je pokazala, da je vpliv obrestnega dna na računovodske izkaze za leto 2015 nematerialen. Če bodo učinki v
prihodnjih poročevalnih obdobjih postali materialni bodo predmet računovodskega evidentiranja.
V izkazu poslovnega izida so pripoznani vsi obrestni prihodki in odhodki iz poslovanja s finančnimi sredstvi z uporabo metode
efektivne obrestne mere.
Med prihodki za obresti so izkazane redne, zamudne in razmejene obresti, vnaprej plačana nadomestila za stroške odplačevanja
pri kreditih, danih prebivalstvu, ter stroškov odobritev kreditov pravnim osebam in prebivalstvu. Nadomestila se prenašajo med
prihodke skladno z dobo odplačevanja kredita.
Med odhodki za obresti so izkazane obresti za obveznosti iz naslova vlog, izdanih vrednostnih papirjev in najetih kreditov ter
drugi odhodki iz naslova finančnih obveznosti.

2.3.14. Prihodki iz dividend
Med prihodki iz dividend izkazuje banka prejete dividende ali deleže iz naslova naložbenja v kapital družb. Prihodke iz dividend
banka pripozna v izkazu poslovnega izida, ko pridobi pravico do izplačila.
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2.3.15. Prihodki in odhodki od opravnin
Med prihodke so vključene opravnine iz naslova storitev, ki jih opravi banka. Med odhodke za opravnine so vključeni zneski,
plačani za storitve drugih.
Prihodki in odhodki so v izkazu poslovnega izida pripoznani, ko je storitev opravljena.

2.3.16. Realizirani dobički in izgube iz finančnih sredstev, ki niso merjeni
po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Realizirani dobički in izgube iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, kreditov in finančnih sredstev v posesti do zapadlosti se v izkazu poslovnega izida pripoznajo ob realizaciji prodaje, ob zapadlosti finančnega sredstva ali drugi odpravi pripoznanja
finančnega sredstva.

2.3.17. Čisti dobički in izgube iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju
Čisti dobički in izgube iz trgovanja vključujejo realizirane in nerealizirane dobičke in izgube iz finančnih sredstev v posesti za
trgovanje.

2.3.18. Drugi čisti poslovni dobički in izgube
Drugi čisti poslovni dobički in izgube vključujejo realizirane dobičke in izgube iz nebančne dejavnosti (prihodki od najemnin,
učinki prodaje zalog in odhodki za članarine, prispevke in druge dajatve).
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Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

2.3.19. Oslabitve
Med oslabitvami izkazuje banka oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida.

2.3.20. Davki
Davek od dohodka je izračunan v skladu z zakonodajo in znaša 17 odstotkov od davčne osnove.
Odloženi davki so obračunani za vse začasne razlike med vrednostjo sredstev in obveznosti za davčne namene ter njihovo knjigovodsko vrednostjo. Davki so vsakokrat obračunani po davčnih stopnjah, za katere se pričakuje, da se bodo uporabljale, ko bo
terjatev realizirana oziroma obveznost poravnana.
Najpomembnejše začasne razlike izvirajo iz vrednotenja finančnih instrumentov in rezervacij.
Odložena terjatev za davek se pripozna za vse odbitne začasne razlike, če je verjetno, da se bo pojavil razpoložljiv obdavčljivi
dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti odbitne začasne razlike.
Odloženi davek, povezan z vrednotenjem finančnih instrumentov, razpoložljivih za prodajo, izmerjenih po pošteni vrednosti, se
izkaže neposredno v vseobsegajočem donosu.
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2.3.21. Spremembe standardov in pojasnil

Ključni podatki o poslovanju banke

Informacije v zvezi z začetno uporabo določenih novih predpisov

Nagovor uprave banke

Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov in pojasnil, ki veljajo v tekočem računovodskem obdobju
V tekočem računovodskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov in nova pojasnila, ki jih je izdal Odbor
za mednarodne računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:
• Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2011–2013)«, ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP
(MSRP 3, MSRP 13 in MRS 40), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 18. decembra 2014 (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2015 ali pozneje),
• OPMSRP 21 »Dajatve«, ki ga je EU sprejela 13. junija 2014 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 17. junija 2014 ali pozneje).
Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov in pojasnil ni privedlo do pomembnih sprememb računovodskih izkazov banke.
Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU ter še niso v veljavi
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so naslednje spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela
EU, bile izdane, vendar še niso stopile v veljavo:
• Spremembe MSRP 11 »Skupne ureditve« – Obračunavanje pridobitve deležev pri skupnem delovanju, ki jih je EU sprejela 24. novembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje).
• Spremembe MRS 1 »Predstavljanje računovodskih izkazov« – Pobuda za razkritje, ki jih je EU sprejela 18. decembra 2015 (velja
za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje).
• Spremembe MRS 16 »Opredmetena osnovna sredstva« in MRS 38 »Neopredmetena sredstva« – Pojasnilo sprejemljivih metod
amortizacije, ki jih je EU sprejela 2. decembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje).
• Spremembe MRS 16 ‚Opredmetena osnovna sredstva‘ in MRS 41 »Kmetijstvo« – Kmetijstvo: Rodne rastline – kot jih je sprejela
EU 23. novembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje).
• Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev« – Programi z določenimi zaslužki: Prispevki zaposlencev, ki jih je EU sprejela 17.
decembra 2014 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. februarja 2015 ali kasneje).
• Spremembe MRS 27 »Ločeni računovodski izkazi« – Kapitalska metoda pri ločenih računovodskih izkazih, ki jih je EU sprejela 18.
decembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje).
• Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2010–2012)«, ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP
(MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP 13, MRS 16, MSR 24 in MRS 38), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage
besedila, ki jih je EU sprejela 17. decembra 2014 (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2015 ali
pozneje).
• Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2012–2014)«, ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP
(MSRP 5, MSRP 7, MRS 19 in MRS 34), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 15.
decembra 2015 (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje).

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Banka predvideva, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil v obdobju začetne uporabe ne bo imela
pomembnega vpliva na računovodske izkaze banke.
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Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni sprejela
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS), z izjemo naslednjih novih standardov in sprememb obstoječih standardov, ki na dan 31. 12. 2015 (spodaj
navedeni datumi začetka veljavnosti veljajo za celoten MRSP) niso bili potrjeni za uporabo v EU:
• MSRP 9 »Finančni instrumenti« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje). Učinkov uvedbe novega standarda za finančne instrumente banka še ni ovrednotila. Standard bo zahteval spremembe na številnih področjih bančnega poslovanja
(spremembe procesov dela, informacijskih sistemov in podpor, metodologij itd.). Banka je k implementaciji standarda pristopila projektno skupaj z nadrejeno banko.
• MSRP 14 »Zakonsko predpisani odlog plačila računov« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje) – Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela postopka potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne
verzije.
• MSRP 15 »Prihodki iz pogodb s strankami« ter nadaljnje spremembe (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali
pozneje).
• MSRP 16 »Najemi« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje).
• Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah« in MRS 28 »Naložbe v podjetja in skupne podvige« – Naložbena podjetja: izjeme pri konsolidaciji (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje).
• Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi« in MRS 28 »Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige«
– Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem oziroma skupnim podvigom ter nadaljnje spremembe (datum pričetka veljavnosti je odložen za nedoločen čas do zaključka raziskovalnega projekta v zvezi s kapitalsko metodo).
• Spremembe MRS 12 »Davki iz dobička« – Pripoznavanje odloženih terjatev za davek iz naslova nerealiziranih izgub (velja za letna
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje).
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Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Banka predvideva, da uvedba standardov MSRP 14–16 in sprememba obstoječih standardov MSRP 10, MSRP 12, MRS 12 in
MRS 28 v obdobju začetne uporabe ne bosta pomembno vplivali na računovodske izkaze banke.
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2.4. Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

2.4.1. Prihodki iz obresti in odhodki za obresti
a)

POSLOVNO POROČILO

Obresti po sektorjih
v tisoč EUR

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke

Prihodki 2015

Odhodki 2015

Prihodki 2014

Odhodki 2014

Nefinančne družbe

7.560

-76

11.248

-388

Država

6.462

-355

8.628

-594

Banke*

568

-1.182

1.336

-1.372

46

-26

301

-239

6.230

-1.708

6.353

-4.757

32

0

95

0

4

-15

7

-53

20.902

-3.362

27.968

-7.403

Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstev
Skupaj
ČISTE OBRESTI

17.540

20.565

Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

*Prilagoditev zaradi spremenjenega poročanja obresti, ki izvirajo iz negativne obrestne mere finančnih sredstev. V skladu s pojasnilom Ebe se negativne obresti
od finančnih sredstev začasno poročajo v postavki »obrestni odhodki od drugih obveznosti« (v letnem poročilu 2014 jih je banka izkazovala med »drugimi čistimi
poslovnimi izgubami«).

b)

Po vrstah obresti
v tisoč EUR

Redne obresti*
Zamudne obresti
Skupaj
ČISTE OBRESTI

Prihodki 2015

Odhodki 2015

Prihodki 2014

Odhodki 2014

20.108

-3.362

25.124

-7.403

794

0

2.844

0

20.902

-3.362

27.968

-7.403

17.540

20.565

* Prilagoditev zaradi spremenjenega poročanja obresti, pojasnilo v točki 2.4.1. a).

V rednih prihodkih iz obresti so zajeti tudi prihodki iz diskontov odkupljenih terjatev v znesku 6 tisoč evrov (v letu 2014 3 tisoč
evrov).
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c)

PBS

Po vrstah sredstev in obveznosti

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Prihodki iz obresti

2015
Kratkoročne

2015
Dolgoročne

2014
Kratkoročne

2014
Dolgoročne

0

0

12

0

23

5.614

164

6.747

4.302

9.351

7.402

10.417

77

1.535

148

3.078

4.402

16.500

7.726

20.242

Obresti iz stanj na računih pri centralni banki
Obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
Obresti iz danih kreditov in vlog
Obresti iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti
Skupaj po ročnosti
Skupaj

20.902

27.968

Obresti za finančne obveznosti do centralne banke*

-60

-15

-17

-27

Obresti za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

-421

-2.866

-1.899

-5.460

Skupaj po ročnosti

-481

-2.881

-1.916

-5.487

Skupaj
ČISTE OBRESTI

-3.362

-7.403

17.540

20.565

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

Odhodki za obresti

*

Letno poročilo 2015

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Prilagoditev zaradi spremenjenega poročanja obresti, pojasnilo v točki 2.4.1. a).

V obresti za finančne obveznosti do centralne banke so zajete obresti od prejetega kredita TLTRO in negativne obresti poravnalnega računa.
d)

Čiste obresti
v tisoč EUR

2015

2014

Skupaj prihodki iz obresti in podobni prihodki

20.902

27.968

Skupaj odhodki za obresti in podobni odhodki*

-3.362

-7.403

Čiste obresti in podobni prihodki

17.540

20.565

Povprečne obrestne mere po sredstvih (v %)

2,6

3,5

Povprečne obrestne mere po obveznostih (v %)

0,5

1,1

* Prilagoditev zaradi spremenjenega poročanja obresti, pojasnilo v točki 2.4.1. a).
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e)

PBS

Odhodki za obresti iz naslova podrejenih obveznosti

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

2015

2014

900

880

900

880

Depoziti
Dolgoročni depoziti Nove KBM
SKUPAJ

Letno poročilo 2015

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije

Pojasnilo v točki 2.5.12. e) Podrejene obveznosti.

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve

2.4.2. Prihodki iz dividend

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj

Prihodki iz dividend
v tisoč EUR

2015

2014

- delnice in deleži drugih izdajateljev

19

19

Dividende iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

65

36

- delnice in deleži drugih izdajateljev

65

36

84

55

Dividende iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju

SKUPAJ

19

19

Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Denarni tokovi od obresti in dividend
v tisoč EUR

2015

2014

Plačane obresti

-5.919

-7.538

Prejete obresti

26.240

30.248

84

55

Prejete dividende
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2.4.3. Čiste opravnine

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

a)

Poročilo nadzornega sveta

Opravnine po sektorjih
v tisoč EUR

2015

2014

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO

Prejete opravnine

30.524

33.871

Nefinančne družbe

23.008

25.770

Država

554

602

Osnovne informacije

Banke

420

489

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov

Druge finančne organizacije

201

234

6.117

6.590

20

21

204

165

Dane opravnine

-21.636

-24.301

Nefinančne družbe

-20.550

-23.288

-1.074

-1.000

-11

-12

-1

-1

8.888

9.570

Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

Banke
Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
ČISTE OPRAVNINE

Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom

Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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b)

PBS

Po vrstah opravnin

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

2015

2014

505

506

38

82

Opravnine od plačilnega prometa v državi

28.643

31.580

Opravnine od plačilnega prometa s tujino

74

73

Opravnine od posredniških in komisijskih poslov

25

6

Opravnine od kreditnih poslov

817

1.338

Opravnine za opravljene administrativne storitve

422

286

30.524

33.871

Prihodki iz opravnin
Opravnine od danih jamstev
Opravnine od storitev, opravljenih bankam v skupini

Skupaj
Odhodki za opravnine
Opravnine za bančne storitve v državi

-3.899

-12

-11

-141

-140

-7

-7

-16.741

-19.201

Opravnine za storitve, opravljene bankam v skupini

-232

-262

Opravnine, dane za druge storitve

-712

-781

-21.636

-24.301

8.888

9.570

Opravnine za opravljanje menjalniških poslov
Opravnine za opravljene borzne posle in druge posle z vrednostnimi papirji
Opravnine za opravljanje plačilnega prometa

Skupaj
ČISTE OPRAVNINE

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve

-3.791

Opravnine za bančne storitve v tujini

Letno poročilo 2015

Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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2.4.4. Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso
merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR

Realizirani dobički od finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
Realizirani dobički od kreditov in drugih finančnih sredstev
Realizirani dobički od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti
Realizirane izgube od kreditov, merjenih po odplačni vrednosti
Realizirane izgube od ostalih finančnih sredstev
SKUPAJ

2015

2014

1.340

4.467

163

120

3

2

-556

-492

-44

-137

906

3.960

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

2.4.5. Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju

Tržna tveganja

v tisoč EUR

Dobički
2015

Izgube Čisti dobički/
2015
izgube 2015

Dobički
2014

Izgube
2014

Čisti dobički
2014

Trgovanje z lastniškimi vrednostnimi papirji in deleži

253

-373

-120

428

-382

46

Dobički/izgube iz naslova menjave tujih valut

340

-66

274

348

-59

289

593

-439

154

776

-441

335

SKUPAJ

Likvidnostno tveganje

2.4.6. Čiste izgube iz tečajnih razlik
v tisoč EUR

2015

2014

Pozitivne tečajne razlike

559

182

Negativne tečajne razlike

-594

-184

-35

-2

SKUPAJ
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2.4.7. Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez
nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR

2015

2014

0

3

Dobički ob odpravi pripoznanja drugih sredstev, razen sredstev v posesti za prodajo

47

6

Izgube ob odpravi pripoznanja opredmetenih osnovnih sredstev v posesti za prodajo

0

-47

-21

-1

26

-39

Dobički ob odpravi pripoznanja opredmetenih osnovnih sredstev v posesti za prodajo

Izgube ob odpravi pripoznanja drugih sredstev, razen sredstev v posesti za prodajo
SKUPAJ

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj

2.4.8. Druge čiste poslovne izgube

Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

v tisoč EUR

2015

2014

34

23

Drugi poslovni prihodki

197

109

Skupaj

231

132

-50

-57

-1.302

-1.420

-40

-1.045

-1.392

-2.522

-1.161

-2.390

Prihodki
Prihodki za nebančne storitve

Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Odhodki
Članarine in podobno
Davki in druge dajatve
Drugi poslovni odhodki*
Skupaj
DRUGE ČISTE POSLOVNE IZGUBE

*Prilagoditev zaradi spremenjenega poročanja obresti, pojasnilo v točki 2.4.1. a).
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2.4.9. Administrativni stroški
a)

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

Po vrstah stroškov
v tisoč EUR

Stroški dela
Bruto plače

2015

2014
6.630

Dajatve za socialno zavarovanje

431

482

Dajatve za pokojninsko zavarovanje

520

579

Nadomestilo za prevoz na delo

292

325

Nadomestilo za prehrano med delom

283

300

Drugi stroški delavcev po pogodbah o zaposlitvi

511

465

7.996

8.781

Stroški materiala

437

427

Stroški energije

75

65

Stroški strokovne literature

60

60

5

5

683

713

1.985

2.768

58

59

1.493

1.422

Stroški reklame

242

252

Reprezentanca

12

9

614

337

31

48

Stroški zavarovanja

103

99

Drugi upravni stroški

160

95

5.958

6.359

13.954

15.140

Najemnine, licenčnine
Storitve drugih
Stroški za službena potovanja
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev

Svetovalne, revizijske, računovodske in druge storitve
Šolnine, štipendije in drugi stroški za izobraževanje

Skupaj splošni in administrativni stroški
SKUPAJ

Med stroški dela banka izkazuje tudi stroške iz naslova neizkoriščenega dopusta zaposlenih.

POSLOVNO POROČILO

Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve

Splošni in administrativni stroški

Drugi stroški

Poročilo nadzornega sveta

RAČUNOVODSKO POROČILO

5.959

Skupaj stroški dela

Letno poročilo 2015

Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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Med drugimi stroški delavcev po pogodbah o zaposlitvi banka izkazuje regres za letni dopust, odpravnine, solidarnostne pomoči
in izplačilo po konkurenčni klavzuli.
V storitvah drugih v znesku 1.985 tisoč evrov (leto 2014: 2.768 tisoč evrov) so zajete poštne in telefonske storitve, obratovalni
stroški, pogodbena dela, čiščenje prostorov, varovanje premoženja, odvetniški stroški in podobno.
b)

Stroški revizorjev

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO

v tisoč EUR

2015

2014

Revidiranje letnega poročila

61

56

Ostale storitve revidiranja

53

0

114

56

SKUPAJ

Letno poročilo 2015

Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj

2.4.10. Amortizacija

Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

v tisoč EUR

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev
SKUPAJ

2015

2014

1.017

1.303

604

600

1.621

1.903

Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

2.4.11. Rezervacije
v tisoč EUR

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev
Rezervacije za zunajbilančne obveznosti
Rezervacije za pravno nerešene tožbe
Rezervacije za druge dolgoročne obveznosti do zaposlencev
Druge rezervacije
Neto dodatno oblikovane (+) - ukinjene rez. (-)

2015

2014

-13

56

-1.566

-1.143

-106

226

-5

34

0

-14

-1.690

-841
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2.4.12. Oslabitve

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

v tisoč EUR

2015

2014

14.675

15.384

0

15

14.677

15.338

-2

31

OSLABITVE DRUGIH SREDSTEV

433

267

Druga sredstva

433

267

15.108

15.651

OSLABITVE FINANČNIH SREDSTEV, KI NISO MERJENA PO POŠTENI
VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, merjena po pošteni vrednosti
Krediti, merjeni po odplačni vrednosti
Druga finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

Neto dodatno oblikovane (+) - ukinjene osl. (-)

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

Med oslabitvami drugih sredstev so izkazane oslabitve za nepremičnine, pridobljene za poplačilo terjatev.

Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

2.4.13. Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja
a)

Davek iz dohodka
v tisoč EUR

Odloženi davek iz rednega poslovanja
SKUPAJ

2015

2014

472

-45

472

-45

Banka za leti 2015 in 2014 ne izkazuje obveznosti iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb.
Znesek v višini 472 tisoč evrov (2014: -45 tisoč evrov) predstavlja razliko med odhodki in prihodki iz naslova odloženih davkov,
ki se izkazujejo neposredno v izkazu poslovnega izida.
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Efektivna davčna stopnja

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

2015
Stopnja

2015
Vrednost

2014
Stopnja

2014
Vrednost

Davek od dohodka z uporabo uradne stopnje

17,0 %

-441

17,0 %

34

Odprava v preteklih letih uveljavljenih davčnih olajšav

-0,1 %

2

0,3 %

1

0,0 %

0

-51,6 %

-104

-0,8 %

21

16,5 %

33

Povečanje odhodkov (nepriznani v preteklih letih)

0,2 %

-4

0,0 %

0

Davčno priznani prihodki (znižanje)

0,5 %

-14

-4,7 %

-9

-35,0 %

908

0,0 %

0

Primerjava med dejansko in obračunano davčno stopnjo
Dobiček/izguba pred davki v skladu z MSRP

V tekočem letu uveljavljene davčne olajšave
Odhodki, ki niso davčno priznani

Ostale prilagoditve v izkazu poslovnega izida
SKUPAJ DAVEK OD DOHODKA

Letno poročilo 2015

-18,2 %

-2.591

472

-22,5 %

201

-45

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

2.4.14. Čisti dobiček/izguba na delnico

Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

2015

2014

-3.063

246

31.508.159

31.508.159

-0,0972

0,0078

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta (v tisoč EUR)
Tehtano povprečno število izdanih delnic
Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico (v evrih na delnico)

Čisti dobiček/izguba na delnico se izračuna kot razmerje med čistim dobičkom/izgubo banke v poslovnem letu in tehtanim povprečnim številom vseh delnic.
Popravljena (prilagojena) čista izguba na delnico v letu 2015 znaša -0,0756 evrov (v letu 2014 je popravljeni (prilagojeni) čisti
dobiček na delnico znašal 0,0061 evrov), banka ima izdan podrejeni dolg v znesku 9.000 tisoč evrov, ki bi ga bilo mogoče pretvoriti v delnice.
Skupno je imela banka po stanju na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2014 izdanih 31.508.159 delnic.
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2.5. Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

2.5.1. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah

POSLOVNO POROČILO

v tisoč EUR

Gotovina v blagajni

31. 12. 2015

21.751

31. 12. 2014
23.506

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije

Obvezne vloge pri centralni banki

34.201

45.390

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov

- poravnalni račun pri centralni banki

34.201

45.390

Pomembnejše računovodske usmeritve

Druge vloge pri centralni banki

3.327

3.594

Vloge na vpogled pri bankah

4.516

4.361

63.795

76.851

SKUPAJ

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

Obvezna rezerva v letu 2015 je izračunana v skladu z Uredbo Evropske centralne banke o uporabi obveznih rezerv. Sredstva obvezne rezerve so vključena v podatku poravnalni račun pri Banki Slovenije.

Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Druge vloge predstavljajo izločena sredstva obvezne poravnalne sheme v višini 3.327 tisoč evrov (v letu 2014 3.594 tisoč evrov).
V vlogah na vpogled so zajeti transakcijski računi v domači valuti pri domačih ter tujih bankah v višini 1.981 tisoč evrov (31.
12. 2014 2.394 tisoč evrov) in tekoči računi v tuji valuti pri domačih bankah v višini 2.535 tisoč evrov (31. 12. 2014 1.967 tisoč
evrov).
Denarna sredstva in denarni ustrezniki
v tisoč EUR

Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki
Vpogledne vloge pri bankah
SKUPAJ

31. 12. 2015

31. 12. 2014

59.279

72.490

4.516

4.361

63.795

76.851
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Ključni podatki o poslovanju banke

2.5.2. Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid (namenjena trgovanju)
a)

Letno poročilo 2015

Nagovor uprave banke

Po vrstah in kotaciji

Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR
POSLOVNO POROČILO

31. 12. 2015

31. 12. 2014

- delnice in deleži bank

0

0

- delnice in deleži drugih izdajateljev

0

282

Skupaj

0

282

Kotirajo na borzi

0

282

0

282

Delnice in deleži

0

SKUPAJ

282

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj

Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid (namenjena trgovanju) je banka v letu 2015 prodala.

Kapital in kapitalske zahteve

Poštena vrednost finančnih instrumentov je določena na podlagi neprilagojene kotirane cene na organiziranem trgu.

Kreditno tveganje

b)

Likvidnostno tveganje

Tržna tveganja

Gibanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju
v tisoč EUR

Stanje 1. januarja

Povečanje med letom

2015

2014

2

46

282

236

- okrepitve

0

46

- drugo (razmejene obresti, realizirani dobički/izgube)

2

0

Zmanjšanje med letom

-284

0

- prodaja in unovčenje

-162

0

- oslabitve in odprava okrepitev

-122

0

0

282

STANJE 31. DECEMBRA
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Ključni podatki o poslovanju banke

2.5.3. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
a)

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Po vrstah, sektorjih in kotaciji
v tisoč EUR

Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo, izkazani po pošteni vrednosti
- kapitalske naložbe v druge finančne organizacije

31. 12. 2015

1.484

31. 12. 2014
1.684

1.484

1.684

211

211

211

211

225.950

196.481

213.337

185.253

10.488

9.034

2.125

2.194

Skupaj

227.645

198.376

Kotirajo na borzi

224.078

190.100

3.567

8.276

227.645

198.376

Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo, izkazani po nabavni vrednosti
- kapitalske naložbe v nefinančne družbe
Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo
- izdani od države in centralne banke
- izdani od bank
- izdani od drugih izdajateljev

Ne kotirajo na borzi
SKUPAJ

Letno poročilo 2015

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, so vrednotena po pošteni vrednosti, vključno s finančnimi naložbami, ki ne kotirajo
na organiziranem trgu.
Poštena vrednost finančnih instrumentov je določena na podlagi neprilagojene kotirane cene na organiziranem trgu in na podlagi
primerljivih finančnih instrumentov.
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Podatki o kapitalskih naložbah, kjer je banka udeležena z največ do 20 odstotki

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Stanje naložbe na dan
31. 12. 2015

Stanje naložbe na dan
31. 12. 2014

Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo, izkazani po pošteni vrednosti

1.484

1.684

Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo, izkazani po nabavni vrednosti

211

211

1.695

1.895

SKUPAJ

Letno poročilo 2015

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom

V znesku 1.484 tisoč evrov je zajeto v letu 2015 izvedeno vplačilo v Sklad za reševanje bank v višini 1.399 tisoč evrov. V letu
2015 je banka odprodala delež v znesku 1.312 tisoč evrov.

Osnovne informacije

c)

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

Pregled sprememb stanj finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
v tisoč EUR

Stanje 1. januarja 2015
Pripoznanje novih finančnih sredstev

Delnice in deleži
po pošteni
vrednosti
1.684

Delnice in deleži
po nabavni
vrednosti
211

Dolžniški
vrednostni
papirji
196.481

Skupaj finančna
sredstva RZP
198.376

1.399

0

40.806

42.205

0

0

-424

-424

Neto prevrednotenje skozi kapital

-1.017

0

-1.614

-2.631

Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob prodaji

-1.313

0

-3.908

-5.221

0

0

-6.000

-6.000

731

0

609

1.340

1.484

211

225.950

227.645

Obresti

Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob zapadlosti
Neto dobički/izgube pri prodaji
STANJE 31. DECEMBRA 2015

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Nagovor uprave banke

Delnice in deleži
po pošteni
vrednosti

Delnice in deleži
po nabavni
vrednosti

Dolžniški
vrednostni
papirji

Skupaj finančna
sredstva RZP

Pripoznanje novih finančnih sredstev

0

79

68.388

68.467

Obresti

0

0

-2.085

-2.085

Neto prevrednotenje skozi kapital

785

0

7.938

8.723

Neto oslabitve skozi poslovni izid

-15

0

0

-15

Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob prodaji

0

0

-35.936

-35.936

Pomembnejše računovodske usmeritve

Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob zapadlosti

0

0

-40.772

-40.772

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

Neto dobički/izgube ob odpravi pripoznanja

0

0

4.467

4.467

1.684

211

196.481

198.376

Stanje 1. januarja 2014

STANJE 31. DECEMBRA 2014

914

132

194.481

195.527

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja

2.5.4. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
a)

Likvidnostno tveganje

Po vrstah
v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

91.134

93.066

- kratkoročni vrednostni papirji

17.495

30.930

- dolgoročni vrednostni papirji

73.639

62.136

5.114

18.784

- dolgoročni vrednostni papirji

5.114

18.784

· izdani od drugih izdajateljev

4.734

4.741

- dolgoročni vrednostni papirji

4.734

4.741

Skupaj

100.982

116.591

Kotirajo na borzi

100.982

116.591

100.982

116.591

Dolžniški vrednostni papirji v posesti do zapadlosti
· izdani od države in centralne banke

· izdani od bank

SKUPAJ

Banka v letu 2015 in 2014 ni imela dolžniških vrednostnih papirjev v posesti do zapadlosti v tuji valuti.
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b)		

PBS

Gibanje finančnih sredstev v posesti do zapadlosti

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Stanje 1. januarja

2015

2014

116.591

87.468

Povečanje med letom

36.595

87.753

- pridobitev

34.983

84.527

1.612

3.226

Zmanjšanje med letom

-52.204

-58.630

- unovčenje

-49.204

-54.822

-3.000

-3.808

100.982

116.591

- drugo (razmejene obresti)

- drugo (prejete obresti)
STANJE 31. DECEMBRA

Letno poročilo 2015

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve

2.5.5. Krediti bankam
a)

Kreditno tveganje
Tržna tveganja

Po ročnosti in vrstah
v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Kratkoročni krediti

3

3

Skupaj bruto vrednost

3

3

Skupaj oslabitve

0

0

3

3

SKUPAJ NETO VREDNOST

Likvidnostno tveganje
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2.5.6. Krediti strankam, ki niso banke
a)

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

Po ročnosti in vrstah
v tisoč EUR

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Kratkoročni krediti

124.580

161.202

RAČUNOVODSKO POROČILO

Oslabitve kreditov

-48.101

-59.430

Računovodski izkazi banke

-6.533

-7.458

Dolgoročni krediti

247.207

264.879

Oslabitve kreditov

-51.949

-53.045

-5.336

-4.960

1.332

5.006

-937

-2.070

-75

-68

373.119

431.087

-112.931

-127.031

260.188

304.056

Oslabitve obresti

Oslabitve obresti
Terjatve iz danih jamstev
Oslabitve
Oslabitve obresti
Skupaj bruto vrednost
Skupaj oslabitve
SKUPAJ NETO VREDNOST

Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Banka na dan 31. 12. 2015 nima danih kreditov v tuji valuti (31. 12. 2014: 20 tisoč evrov).
V kratkoročnih kreditih so zajete tudi odkupljene kratkoročne terjatve v višini 19 tisoč evrov (31. 12. 2014 30 tisoč evrov), za
katere je banka obračunala diskont v višini 6 tisoč evrov (31. 12. 2014 9 tisoč evrov).
Dosežena skupna povprečna obrestna mera za kratkoročne kredite nebančnemu sektorju je v letu 2015 znašala 2,8 odstotka (v letu
2014 4,2 odstotka), za dolgoročne kredite pa 3,1 odstotka (v letu 2014 3,8 odstotka).
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b)

PBS

Po sektorjih

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

251.983

303.799

5.856

6.787

Druge finančne organizacije

715

5.637

Tuje osebe

627

785

35

127

Gospodinjstva

113.903

113.952

Skupaj bruto vrednost

373.119

431.087

-112.931

-127.031

260.188

304.056

Nefinančne družbe
Država

Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

Oslabitve
SKUPAJ NETO VREDNOST

Letno poročilo 2015

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

c)

Tržna tveganja

Gibanje oslabitev
v tisoč EUR

Stanje 1. januarja
Dodatne oslabitve za glavnice
Odpravljene oslabitve za glavnice
Dodatne/odpravljene oslabitve za obresti
Dodatne/odpravljene oslabitve za provizije
Odpisi kreditov strankam, ki niso banke
Prenos na nepremičnine, pridobljene za poplačilo terjatev in kapitalske naložbe
STANJE 31. DECEMBRA

31. 12. 2015

31. 12. 2014

25.297

29.062

-10.633

-13.734

2.750

3.969

13

9

-31.527

-3.003

0

-1.305

112.931

127.031

127.031

Likvidnostno tveganje

112.033

Povečanje odpisov v letu 2015 se nanaša na čiščenje slabih oziroma nedonosnih kreditov iz preteklih obdobij ter izvajanje 20.
člena Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic.
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Ključni podatki o poslovanju banke

2.5.7. Druga finančna sredstva
a)

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Po vrstah
v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

4

6

191

365

90

5

Druga finančna sredstva iz naslova drugih terjatev

5.010

5.547

Skupaj bruto vrednost

5.295

5.923

-63

-100

Čeki
Terjatve za opravnine
Terjatve do kupcev

Oslabitve
SKUPAJ NETO VREDNOST

5.232

5.823

Med drugimi finančnimi sredstvi največji delež predstavljajo terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij in s prebivalstvom 3.689
tisoč evrov (31. 12. 2014 4.003 tisoč evrov).
b)

Letno poročilo 2015

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Gibanje oslabitev
v tisoč EUR

Stanje 1. januarja
Dodatne oslabitve za glavnice
Odpravljene oslabitve za glavnice
Dodatne/odpravljene oslabitve za obresti
Odpisi
STANJE 31. DECEMBRA

31. 12. 2015

31. 12. 2014

47

57

-49

-27

1

1

-36

0

63

100

100

69
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2.5.8. Opredmetena osnovna sredstva

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

v tisoč EUR

Nabavna vrednost - Stanje 1. januarja 2015

Zemljišča
in gradbeni
objekti
10.119

Računalniška
oprema
6.860

Druga
oprema
2.525

Osnovna
sredstva
v pripravi
8

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO

Skupaj

19.512

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke

Povečanja

0

139

41

0

180

Zmanjšanja

0

-131

-20

-8

-159

10.119

6.868

2.546

0

19.533

3.985

6.053

2.166

0

12.204

347

553

117

0

1.017

0

-127

-19

0

-146

Stanje 31. decembra 2015

4.332

6.479

2.264

0

13.075

Sedanja vrednost 1. januarja 2015

6.134

807

359

8

7.308

Kreditno tveganje

Sedanja vrednost 31. decembra 2015

5.787

389

282

0

6.458

Tržna tveganja

Stanje 31. decembra 2015
Popravek vrednosti - Stanje 1. januarja 2015
Amortizacija
Zmanjšanja

Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve

Likvidnostno tveganje

Povečanja vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev se nanašajo predvsem na povečanje vrednosti računalniške opreme.
Banka nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev.
Banka nima sredstev, pridobljenih iz naslova finančnega najema, niti svojih sredstev ne daje v finančni najem. Banka ima v
poslovnem najemu poslovne prostore za namene delovanja svojih poslovalnic, odhodki iz tega naslova so izkazani med administrativnimi stroški.
Nabavna vrednost dokončno amortiziranih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so na dan 31. 12. 2015 še vedno v uporabi, znaša
7.504 tisoč evrov.
Banka na bilančni dan ne izkazuje obveznosti do dobaviteljev opredmetenih osnovnih sredstev.
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Zemljišča
in gradbeni
objekti

Računalniška
oprema

Povečanja

0

Zmanjšanja

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Druga
oprema

Osnovna
sredstva
v pripravi

Skupaj

433

55

8

496

0

-571

-327

0

-898

10.119

6.860

2.525

8

19.512

Osnovne informacije

3.638

5.801

2.200

0

11.639

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov

347

818

138

0

1.303

0

-566

-172

0

-738

Stanje 31. decembra 2014

3.985

6.053

2.166

0

12.204

Sedanja vrednost 1. januarja 2014

6.481

1.197

597

0

8.275

Sedanja vrednost 31. decembra 2014

6.134

807

359

8

7.308

Nabavna vrednost - Stanje 1. januarja 2014

Stanje 31. decembra 2014
Popravek vrednosti - Stanje 1. januarja 2014
Amortizacija
Zmanjšanja

10.119

6.998

2.797

0

19.914

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom

Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

2.5.9. Neopredmetena sredstva
v tisoč EUR

Programska
oprema

Neopredmetena
sredstva v pripravi

Druga neopredmetena
sredstva

Skupaj

Povečanja

153

17

0

170

Zmanjšanja

-27

0

0

-27

Stanje 31. decembra 2015

8.131

34

22

8.187

Popravek vrednosti - Stanje 1. januarja 2015

4.016

0

16

4.032

Amortizacija

602

0

2

604

Zmanjšanja

-27

0

0

-27

Stanje 31. decembra 2015

4.591

0

18

4.609

Sedanja vrednost 1. januarja 2015

3.989

17

6

4.012

Sedanja vrednost 31. decembra 2015

3.540

34

4

3.578

Nabavna vrednost - Stanje 1. januarja 2015

8.005

17

22

8.044
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Banka nima zastavljenih neopredmetenih sredstev in ni omejena pri razpolaganju z neopredmetenimi sredstvi.

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

Banka v letih 2015 in 2014 ni usredstvila stroškov razvoja.

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO

v tisoč EUR

Nabavna vrednost - Stanje 1. januarja 2014
Povečanja

Programska
oprema
9.981

Neopredmetena sredstva v pripravi
37

Druga neopredmetena
sredstva
22

Skupaj

10.040

444

0

0

444

-2.420

-20

0

-2.440

Stanje 31. decembra 2014

8.005

17

22

8.044

Popravek vrednosti - Stanje 1. januarja 2014

5.837

0

14

5.851

598

0

2

600

-2.419

0

0

-2.419

Stanje 31. decembra 2014

4.016

0

16

4.032

Sedanja vrednost 1. januarja 2014

4.144

37

8

4.189

Sedanja vrednost 31. decembra 2014

3.989

17

6

4.012

Zmanjšanja

Amortizacija
Zmanjšanja

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

2.5.10. Neto terjatve in obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb
Banka izkazuje dolgoročne odložene terjatve za davek v okviru pobotanega zneska dolgoročno odloženih obveznosti za davek.
Terjatve za odloženi davek za začasne razlike je banka pripoznala z upoštevanjem dejstva, da se bo v prihodnosti pojavil razpoložljiv obdavčljivi dobiček, ki ga bo mogoče obremeniti za odbitne začasne razlike. Pri tem banka nima oblikovanih terjatev za
odložene davke iz naslova davčne izgube.
Terjatve in obveznosti za odloženi davek je banka na dan 31. 12. 2015 vrednotila glede na pričakovano realizacijo poslov in z
upoštevanjem 17-odstotne davčne stopnje, ki bo veljala v prihodnjih letih.
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Dolgoročne odložene obveznosti za davek
SKUPAJ

31. 12. 2015

31. 12. 2014

1.481

1.447

1.481

1.447

Banka izkazuje v okviru dolgoročno odloženih obveznosti za davek v višini 1.481 tisoč evrov pobotano vrednost dolgoročno odloženih terjatev za davek v znesku 149 tisoč evrov in dolgoročno odloženih obveznosti za davek v znesku 1.630 tisoč evrov (31.
12. 2014: terjatev 252 tisoč evrov, obveznosti 1.699 tisoč evrov).
Dolgoročno odložene terjatve za davek 149 tisoč evrov se nanašajo predvsem na odložene terjatve iz naslova dolgoročnih rezervacij za zaposlence za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v višini 138 tisoč evrov.
Dolgoročno odložene obveznosti za davek v višini 1.630 tisoč evrov se nanašajo na odložene obveznosti iz naslova slabitev finančnih sredstev (vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo).

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja

2.5.11. Druga sredstva
a)

POSLOVNO POROČILO

Likvidnostno tveganje

Po vrstah
v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

5.681

6.508

78

69

Druge terjatve:

3

20

- terjatve za plačane akontacije drugih davkov, prispevkov in drugih davščin

3

0

- terjatve za več vplačan davek na bilančno vsoto

0

20

470

600

6.232

7.197

-762

-397

5.470

6.800

Zaloge
Terjatve za dane predujme

Usredstvene aktivne časovne razmejitve brez obresti
Skupaj bruto vrednost
Oslabitve
SKUPAJ NETO VREDNOST

Med zalogami banka izkazuje tudi nepremičnine pridobljene za poplačilo terjatev po oslabitvi v višini 4.910 tisoč evrov (31. 12.
2014: 6.101 tisoč evrov). Prevrednotenje nepremičnin za poplačilo terjatev v letu 2015 znaša 433 tisoč evrov (pojasnilo 2.4.12
slabitev drugih sredstev).
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Gibanje oslabitev

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Dodatne oslabitve za glavnice

433

267

Odpisi

-68

0

762

397

Stanje na dan 1. januarja

STANJE NA DAN 31. DECEMBRA

Letno poročilo 2015

397

130

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov

2.5.12. Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
a)

Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

Po vrstah
v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Vloge

592.913

616.398

Krediti

16.687

30.662

Podrejene obveznosti

9.900

9.900

Druge finančne obveznosti

4.496

5.108

623.996

662.068

SKUPAJ

b)

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Vloge po strankah in ročnosti
v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Vloge na vpogled strank, ki niso banke

408.930

358.613

Kratkoročne vloge strank, ki niso banke

91.954

127.215

Dolgoročne vloge strank, ki niso banke

92.029

130.570

592.913

616.398

Vloge strank, ki niso banke

SKUPAJ

Med vlogami strank, ki niso banke, je vlog v tuji valuti 1.936 tisoč evrov, 1.784 tisoč evrov kratkoročnih in 152 tisoč evrov dolgoročnih (31. 12. 2014 1.448 tisoč evrov, 1.230 tisoč evrov kratkoročnih in 218 tisoč evrov dolgoročnih).
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Dosežena povprečna obrestna mera za kratkoročne vloge nebančnega sektorja v letu 2015 je znašala 0,4 odstotka (leto 2014 1,2
odstotka), za dolgoročne vloge pa 1,7 odstotka (leto 2014 2,9 odstotka).
c)

v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Krediti bank in centralnih bank
Dolgoročni krediti od bank
SKUPAJ DOLGOROČNI KREDITI

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Krediti po strankah in ročnosti

Dolgoročni krediti od centralnih bank

Letno poročilo 2015

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke

10.016

10.001

6.671

20.661

16.687

30.662

Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

Za prejete kredite od bank banka nima zastavljenega stvarnega premoženja.
Za prejeti dolgoročni kredit od centralne banke iz naslova operacij dolgoročnega refinanciranja je zastavljeno premoženje banke
za zavarovanje kreditnih operacij z Banko Slovenije.
Za banke veljajo omejitve izposoje. Zgornje meje izposoje se izračunajo na osnovi stanj bruto posojil in neto posojanja nefinančnemu zasebnemu sektorju evroobmočja. Banke, ki so prejele posojilo v okviru ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO) in katerih neto posojanje je bilo v obdobju od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2016 nižje od izračunanega referenčnega
zneska, bodo morale prejeta sredstva v celoti vrniti v septembru 2016.

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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d)

PBS

Letno poročilo 2015

Vloge in krediti po sektorjih
v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Nefinančne družbe

33.018

24.852

Država

11.192

18.702

Druge finančne organizacije

477

3.206

Tuje osebe

847

907

7.369

7.318

540.010

561.413

Krediti bank in centralnih bank

16.687

30.662

Banke

16.687

30.662

- centralna banka

10.016

10.001

6.671

20.661

609.600

647.060

Vloge

592.913

Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
Gospodinjstva

- ostale banke
SKUPAJ

e)

616.398

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Podrejene obveznosti
v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

9.900

9.900

9.900

9.900

Depoziti
- dolgoročni depoziti Nove KBM
SKUPAJ

Podrejene obveznosti banka upošteva pri izračunu višine dodatnega oziroma dodatnega temeljnega kapitala (pojasnilo o kapitalskih tveganjih v 3. poglavju).
V decembru 2013 je banka izdala podrejene obveznosti dodatnega temeljnega kapitala v znesku 9.000 tisoč evrov, ki jih je vplačala Nova KBM. Obveznosti za obresti za ta instrument konec leta znašajo 900 tisoč evrov.
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f)
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Druge finančne obveznosti

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

0

29

Obveznosti za bruto plače zaposlenih

544

589

Obveznosti do dobaviteljev

204

142

Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve brez obresti

2.175

2.697

Druge finančne obveznosti

1.573

1.651

4.496

5.108

Obveznosti za opravnine

SKUPAJ

Letno poročilo 2015

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja

2.5.13. Rezervacije
a)

Izpostavljenost različnim vrstam tveganj

Po vrstah
v tisoč EUR

Rezervacije za pravno nerešene tožbe
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev
Rezervacije za zunajbilančne obveznosti
Druge rezervacije – NSVS
SKUPAJ

31. 12. 2015

31. 12. 2014

55

730

878

964

1.372

2.938

38

38

2.343

4.670

Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Banka oblikuje rezervacije za prihodnje obveznosti iz naslova obveznosti do zaposlencev na osnovi aktuarskih izračunov in za
pravno nerešene tožbe na osnovi pravniških mnenj.
Pri aktuarskem izračunu so med drugim uporabljene naslednje predpostavke:
• predvidena rast povprečne plače v Republiki Sloveniji (UMAR in lastna ocena),
• diskontna obrestna mera 10-letnih podjetniških obveznic z visoko boniteto v evroobmočju, povečana za pribitek za lokalno tveganje,
• ocena fluktuacije zaposlenih,
• smrtnost zaposlenih z uporabo tablic smrtnosti slovenske populacije.
Rezervacije za zunajbilančne obveznosti banka oblikuje za odobrene garancije, nekoriščene kredite in kreditne linije ter neizkoriščene okvirne kredite oziroma limite na transakcijskih računih. Višina rezervacij je odvisna od bonitetne razvrstitve komitenta
oziroma instrumenta.
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b)
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Gibanje rezervacij

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Stanje na dan 1. 1. 2015

Rezervacije
za pokojnine
in podobne
obveznosti do
zaposlencev
964

Rezervacije za
zunajbilančne
obveznosti
2.939

Rezervacije
za pravno
nerešene
tožbe
730

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Druge
rezervacije
NSVS
38

POSLOVNO POROČILO

Skupaj

4.670

Oblikovane rezervacije med letom

120

2.227

45

0

2.392

Odpravljene rezervacije med letom

-138

-3.793

-151

0

-4.082

Neto oblikovane/odpravljene rezervacije skozi kapital

-57

0

0

0

-57

Poraba rezervacij med letom

-11

0

-569

0

-580

878

1.372

55

38

2.343

Stanje na dan 31. 12. 2015

Letno poročilo 2015

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve

v tisoč EUR

Rezervacije
za pokojnine
in podobne
obveznosti do
zaposlencev

Rezervacije za
zunajbilančne
obveznosti

Rezervacije
za pravno
nerešene
tožbe

Druge
rezervacije
NSVS

Skupaj

Oblikovane rezervacije med letom

185

1.800

226

0

2.211

Odpravljene rezervacije med letom

-95

-2.943

0

-14

-3.052

Neto oblikovane/odpravljene rezervacije skozi kapital

71

0

0

0

71

Poraba rezervacij med letom

-9

0

0

0

-9

964

2.939

730

38

4.670

Stanje na dan 1. 1. 2014

Stanje na dan 31. 12. 2014

812

4.082

504

52

Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

5.449
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

2.5.14. Druge obveznosti

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR
POSLOVNO POROČILO

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Obveznosti za prejete predujme

108

25

Obveznosti za obračunane davke, prispevke

222

217

98

1.372

428

1.614

Udolgovane pasivne časovne razmejitve brez obresti
SKUPAJ

Banka nima obveznosti iz naslova finančnih najemov. Najpomembnejše najemne pogodbe iz naslova poslovnih najemov so sklenjene za najem poslovnih prostorov in podatkovnih baz.

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve

2.5.15. Kapital

Kreditno tveganje

v tisoč EUR

Osnovni kapital – navadne delnice
Presežek iz prevrenotenja
Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta)
SKUPAJ KAPITAL

a) 		

31. 12. 2015

31. 12. 2014

41.382

41.382

8.027

10.164

-4.306

-1.243

45.103

50.303

Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Osnovni kapital
v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

41.018

41.018

364

364

41.382

41.382

Navadne delnice
- vpis bank
- vpis nefinančnih družb
SKUPAJ
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Osnovni kapital banke je razdeljen na 31.508.159 navadnih kosovnih delnic z nominalno vrednostjo 1,31 evrov.
Banka je izdala delnice v naslednjih emisijah:
• 1. emisija leta 1992 – 100.000 delnic,
• 2. emisija leta 1994 – 70.000 delnic,
• 3. emisija leta 1999 – 104.500 delnic,
• 4. emisija leta 2001 – 1.250 delnic,
• 5. emisija leta 2002 – 35.095 delnic,
• 6. emisija leta 2006 – 45.255 delnic,
• 7. emisija leta 2007 – 85.200 delnic,
• v letu 2013 je banka po sklepih 30. seje skupščine banke 18. 12. 2013 opravila dokapitalizacijo, in sicer: s konverzijo obstoječih hibridnih instrumentov dodatnega kapitala v osnovni kapital v znesku 20.204 tisoč evrov je bilo vplačanih 187.937 delnic, z vplačanim
stvarnim vložkom 15.000 tisoč evrov in denarnim vložkom 15.879 tisoč evrov pa še dodatnih 30.878.922 delnic.
Glede na vplačila lastnikov se je razmerje med njima spremenilo (Nova KBM : Pošta Slovenije s 55 odstotkov : 45 odstotkov na
99,12 odstotka : 0,88 odstotka).
Lastnika banke sta:
• Nova KBM z 99,12-odstotnim lastniškim deležem in
• Pošta Slovenije z 0,88-odstotnim lastniškim deležem.

PBS

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Banka v letu 2015 ni odkupovala in ne prodajala lastnih delnic ter na dan 31. 12. 2015 ne poseduje lastnih delnic.

108

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
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Presežek iz prevrednotenja

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Prevrednotenje

9.692

12.323

Odloženi davek

-1.648

-2.095

Drugi presežki iz prevrednotenja

-17

-64

Prevrednotenje – drugi

-20

-77

Odloženi davek – drugi

3

13

8.027

10.164

Presežek iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo

SKUPAJ

Letno poročilo 2015

8.044

10.228

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja

Med drugimi presežki iz prevrednotenj v znesku -17 tisoč evrov banka izkazuje prevrednotenje iz naslova rezervacij za odpravnine ob upokojitvi (v letu 2014 -64 tisoč evrov).
c)

v tisoč EUR

SKUPAJ

Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta)

Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta)

Izpostavljenost različnim vrstam tveganj

31. 12. 2015

31. 12. 2014

-4.306

-1.243

-4.306

-1.243

Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

2.5.16. Potencialne in prevzete obveznosti po vrstah

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR
POSLOVNO POROČILO

Kratkoročne

Dolgoročne

Skupaj

Finančne garancije

2.456

2.270

4.726

Storitvene garancije

12.736

10.181

22.917

Skupaj garancije

15.192

12.451

27.643

Odobreni neizkoriščeni krediti

1.303

319

1.622

Odobreni neizkoriščeni limiti

24.163

500

24.663

7.387

0

7.387

32.853

819

33.672

48.045

13.270

61.315

31. december 2015

Odobrene kreditne linije
Skupaj prevzete obveznosti
SKUPAJ

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

31. december 2014
Finančne garancije

2.902

2.468

5.370

Storitvene garancije

18.920

9.170

28.090

Skupaj garancije

21.822

11.638

33.460

353

129

482

23.690

446

24.136

8.077

0

8.077

32.120

575

32.695

53.942

12.213

66.155

Odobreni neizkoriščeni krediti
Odobreni neizkoriščeni limiti
Odobrene kreditne linije
Skupaj prevzete obveznosti
SKUPAJ

Podatki potencialnih in prevzetih obveznosti so izkazani po preostali zapadlosti.
Tvegane potencialne obveznosti znašajo 61.315 tisoč evrov (31. 12. 2014 66.155 tisoč evrov). Za te obveznosti je banka oblikovala posebne rezervacije v višini 1.372 tisoč evrov (31. 12. 2014 2.938 tisoč evrov). V potencialnih obveznostih niso zajeti dolžniki
po akreditivih v znesku 168 tisoč evrov (leto 2014 953 tisoč evrov). Te obveznosti so že zajete v odobrenih neizkoriščenih limitih
oziroma kreditih.
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

2.5.17. Poštena vrednost finančnih sredstev in finančnih obveznosti

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

POSLOVNO POROČILO

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

63.795

63.795

76.851

76.851

0

0

282

282

227.645

227.645

198.376

198.376

3

3

3

3

260.188

260.578

304.056

303.946

5.232

5.232

5.823

5.823

100.982

103.533

116.591

118.147

5.470

5.470

6.800

6.800

592.913

593.048

616.398

616.704

16.687

16.687

30.662

30.662

Podrejene obveznosti

9.900

9.900

9.900

9.900

Druge finančne obveznosti

4.496

4.496

5.108

5.108

428

428

1.614

1.614

Finančna sredstva
Denar v blagajni, stanje na računih pri CB in vpogledne vloge pri bankah
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Krediti bankam
Krediti strankam, ki niso banke
Druga finančna sredstva
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Druga sredstva
Finančne obveznosti
Vloge strank, ki niso banke
Krediti bank in centralnih bank

Druge obveznosti

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

V tabeli so prikazane poštene vrednosti posameznih bilančnih postavk.
Banka za določanje poštene vrednosti, kjer je to mogoče, upošteva tržne vrednosti finančnih instrumentov. Banka prične vrednotiti finančna sredstva in obveznosti po modelu vrednotenja, ko oceni, da trg ni delujoč. Poštene vrednosti finančnih instrumentov
v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja deli v tri nivoje:
• V nivo 1 banka vključuje naložbe, kjer je poštena vrednost v celoti določena na podlagi objavljenih cen, doseženih na aktivnem trgu.
Iz tega izhaja, da so v nivo 1 uvrščene tudi naložbe v obveznice, ki so vrednotene na podlagi tečaja iz Bloomberga (ki sicer ni neposredni tečaj), po katerem bi lahko banka na dan vrednotenja prodala vrednostne papirje, a njegova uporaba zagotavlja nepristranskost
pri vrednotenju, cena pa je odraz dejanskih poslov na trgu in ustrezen pokazatelj cene, ki bi jo banka dosegla ob prodaji obveznice na
trgu. Cene ponudnikov namreč materialno pomembno ne odstopajo od uporabljenega tečaja, kar banka z redno analizo tudi preverja.
• V nivo 2 so vključene naložbe in obveznosti, ki se vodijo po odplačni vrednosti in se merijo po modelu čiste sedanje vrednosti denarnih
tokov z uporabo obrestnih mer v novih pogodbah za enake produkte. Pri tem se upoštevajo postavke s preostalo zapadlostjo nad enim
letom in fiksno obrestno mero.
• V nivo 3 so vključene naložbe, kjer je poštena vrednost določena na podlagi modelov vrednotenj, pri katerih so upoštevane subjektivne
spremenljivke, ki niso javno dostopne na trgih.
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Sestava in gibanja (nakupi, prodaje in prevrednotenja oziroma dobički in izgube skozi kapital ali izkaz poslovnega izida) finančnih sredstev, namenjenih trgovanju, so predstavljena v točki 2.5.2., finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo pa v točki 2.5.3.
Dolžniški finančni instrumenti v vrednosti 1.956 tisoč evrov (2014: 7.956 tisoč evrov) v nivoju 3 predstavljajo nakup potrdil o
vlogah Nove KBM v letu 2013, katerih večji del (6.000 tisoč evrov) je zapadel v januarju 2015, preostali del zapade v decembru
2017. Potrdila o vlogah ne kotirajo na aktivnih trgih, za banko niso tvegana, banka jih vodi po nabavni vrednosti in razvršča v
nivo 3.
Za vse instrumente je poštena vrednost določena ob koncu leta 2015. Enkratnih merjenj poštene vrednosti banka ni imela. Prehodov med nivoji ni bilo.

v tisoč EUR

Nivo 1
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
dolžniški finančni instrumenti
lastniški finančni instrumenti

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov

Nivoji vrednotenja finančnih instrumentov po pošteni vrednosti
31. 12. 2015

Letno poročilo 2015

Nivo 2

Nivo 3

Nivo 1

0

0

0

225.478

0

223.994
1.484

31. 12. 2014

Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja

Nivo 2

Nivo 3

282

0

0

2.167

190.209

0

8.167

0

1.956

188.525

0

7.956

0

211

1.684

0

211

Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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Nivoji vrednotenja finančnih instrumentov po odplačni vrednosti

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Nivo 1

31. 12. 2015

Letno poročilo 2015

Nivo 2

Nivo 3

Nivo 1

31. 12. 2014

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Nivo 2

Nivo 3

POSLOVNO POROČILO

Finančna sredstva

0

3

335.075

0

3

393.420

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

0

0

63.795

0

0

76.851

Krediti bankam

0

3

0

0

3

0

Krediti strankam, ki niso banke

0

0

260.578

0

0

303.946

Druga finančna sredstva

0

0

5.232

0

0

5.823

Pomembnejše računovodske usmeritve

Druga sredstva

0

0

5.470

0

0

6.800

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

Finančne obveznosti

0

609.735

14.824

0

30.662

633.326

Vloge strank, ki niso banke

0

593.048

0

0

0

616.704

Krediti bank in centralnih bank

0

16.687

0

0

30.662

0

Podrejene obveznosti

0

0

9.900

0

0

9.900

Druge finančne obveznosti

0

0

4.496

0

0

5.108

Druge obveznosti

0

0

428

0

0

1.614

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

2.5.18. Poslovanje s povezanimi osebami
Banka nima podrejenih finančnih družb s sedežem izven Republike Slovenije.
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

2.5.18.1 Delničarji banke

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR
POSLOVNO POROČILO

Izkaz finančnega položaja

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Nova KBM

Pošta Slovenije

Nova KBM

Pošta Slovenije

Sredstva

4.635

1.618

11.258

1.815

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

1.957

0

7.958

0

Dani krediti in vloge

2.313

0

2.758

0

- vloge na vpogled

2.310

0

2.755

0

- kratkoročni krediti

3

0

3

0

- dolgoročni krediti

0

0

0

0

365

1.618

542

1.815

9.927

3.631

10.135

2.831

Prejeti krediti in vloge

0

1.620

0

742

- vloge na vpogled

0

1.620

0

742

9.900

0

9.900

0

27

2.011

235

2.089

Druga finančna sredstva
Obveznosti

Podrejene obveznosti
Druge finančne obveznosti
Izkaz poslovnega izida
Prihodki

1. 1. - 31. 12. 2015

577

22.773

0

441

0

38

19.977

63

22.773

170

0

70

0

- iz finančnih poslov

3

0

0

0

- drugi čisti poslovni dobički

3

17

3

0

-1.464

-20.807

-1.405

-23.453

- za obresti

-900

0

-880

0

- za opravnine

-232

-19.668

-262

-22.418

- iz tečajnih razlik

-146

0

-22

0

-31

0

-16

0

-155

-1.139

-225

-1.035

- iz obresti
- iz opravnin
- iz tečajnih razlik

Odhodki

- iz finančnih poslov
- za druge stroške

327

19.994

113

1. 1. - 31. 12. 2014

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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Poštna banka Slovenije je leta 2004 postala članica bančne skupine Nove KBM in s tem članica širše finančne skupine, ki prek
različnih podjetij ponuja celotno paleto finančnih storitev.
Banka ima za izvajanje storitev za komitente s Pošto Slovenije za obdobje 25 let sklenjeno dolgoročno pogodbo o medsebojnem poslovnem sodelovanju, po kateri Pošta Slovenije v imenu in za račun Poštne banke Slovenije opravlja storitve na poštah.
Predmet te pogodbe so tudi storitve, ki jih Poštna banka Slovenije opravlja za Pošto Slovenije. Posamezne vrste storitev, način
njihovega opravljanja in druge s tem povezane zadeve, so urejene v izvedbenih pogodbah.

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke

2.5.18.2 Podjetja v finančni skupini

Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije

v tisoč EUR

Izkaz finančnega položaja 31. 12. 2015

Pomembnejše računovodske usmeritve

KBM Leasing Hrvatska

KBM Invest

Sredstva

590

412

Dani krediti in vloge

590

412

- kratkoročni krediti

590

0

- dolgoročni krediti

0

412

Zunajbilančne obveznosti

2

2

Prihodki

31

30

- iz obresti

31

30

Odhodki

0

4

- za druge stroške

0

4

Izkaz poslovnega izida 1. 1. - 31. 12. 2015

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Izkaz finančnega položaja 31. 12. 2014

Poročilo nadzornega sveta

KBM-Leasing

KBM Leasing Hrvatska

KBM Invest

Sredstva

0

734

825

Dani krediti

0

734

825

- kratkoročni krediti

0

734

4

- dolgoročni krediti

0

0

821

Izkaz poslovnega izida 1. 1. - 31. 12. 2014

Nagovor uprave banke

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve

Prihodki

222

94

202

- iz obresti

211

92

154

11

2

1

- iz odpisanih kreditov

0

0

47

Odhodki

0

0

85

- drugi poslovni odhodki

0

0

85

- iz opravnin

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

2.5.18.3 Ključno ravnateljsko osebje
v tisoč EUR

Izkaz finančnega položaja

Ključno ravnateljsko osebje
in ožji družinski člani
2015

2014

Dane vloge in krediti

131

- krediti strank, ki niso banke

Druge povezane osebe (podjetja)
2015

2014

95

0

0

131

95

0

0

2

0

0

0

Obveznosti

72

25

0

844

Prejete vloge in krediti

72

25

0

832

- vloge strank, ki niso banke

72

25

0

832

0

0

0

12

19

16

0

36

Sredstva

Dolžniški vrednostni papirji

Druge obveznosti
Zunajbilančne postavke

131

95

0

0
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Ključno ravnateljsko osebje
in ožji družinski člani

Izkaz poslovnega izida

2015

2014

Prihodki

3

- obresti
- drugi prihodki

Druge povezane osebe (podjetja)
2015

2014

2

1

4

3

2

0

0

0

0

1

4

Odhodki

-1

-2

-134

-204

- obresti

-1

-2

0

-10

0

0

-134

-194

452

699

0

0

- drugi odhodki
Kratkoročni prejemki ključnega ravnateljskega osebja

V ključno ravnateljsko osebje so vključeni uprava, delavci na individualni pogodbi s posebnimi pooblastili in nadzorni svet banke. V podatke v tabeli so vključene tudi transakcije z njihovimi ožjimi družinskimi člani. Za kredite fizičnim osebam je banka
oblikovala skupinske oslabitve v višini 0,38 odstotka. Med drugimi povezanimi osebami pa banka izkazuje transakcije s podjetji,
kjer so ključno ravnateljsko osebje ali njihovi ožji družinski člani lastniki ali ključno ravnateljsko osebje.

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Posli s povezanimi osebami so sklenjeni pod normalnimi tržnimi pogoji.

2.5.19. Krediti, odobreni članom uprave, članom nadzornega sveta, drugim delavcem banke,
zaposlenim po individualni pogodbi, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe
v tisoč EUR

2015

Člani uprave
2014

Člani nadzornega sveta

Drugi delavci po
individualni pogodbi

2015

2014

2015

2014

Krediti

0

124

0

3

243

575

Povprečna obrestna mera kreditov v %

0

4,16

0

7,95

2,69

2,84

Odplačila

0

20

0

0

50

127

V tabelo so poleg delavcev banke z individualno pogodbo s posebnimi pooblastili vključeni še vsi ostali delavci po individualni
pogodbi. V kreditih so zajeti tudi limiti.
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

2.5.20. Prejemki

Nagovor uprave banke

		

Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR
POSLOVNO POROČILO

Člani uprave, od tega:

2015
204

2014

386

Marko Novak – predsednik uprave od 28. 9. 2015

29

0

Marija Brenk – članica uprave od 1. 4. 2015

78

0

mag. Natalija Muršič Tomažič – nadomestna članica uprave od 18. 6. 2015 do 27. 9. 2015

25

0

Mojca Mak – nadomestna članica uprave od 17. 12. 2014 do 17. 6. 2015

46

4

Aleksander Jerenko – nadomestni član uprave od 1. 2. 2015 do 31. 3. 2015

16

0

mag. Danica Ozvaldič – nadomestna članica uprave od 1. 8. 2014 do 31. 1. 2015

10

38

Elica Vogrinc – članica uprave od 6. 1. 2014 do 16. 12. 2014

0

109

Robert Senica – predsednik uprave do 31. 7. 2014

0

68

Viktor Lenče – član uprave do 30. 6. 2014

0

167

62

79

953

1.176

1.219

1.641

Člani nadzornega sveta
Drugi delavci po individualni pogodbi
SKUPAJ

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Prejemki članov uprave vključujejo plače, bonitete in regres za letni dopust (v letu 2014 tudi nagrade in izplačilo po konkurenčni
klavzuli).
Prejemki članov nadzornega sveta vključujejo sejnine in povračila stroškov za delo v nadzornem svetu in komisijah nadzornega
sveta banke.
V prejemke drugih delavcev banke, ki imajo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi, so vključene plače, poslovne stimulacije, regres ter bonitete.
Vsi prejemki so navedeni v bruto zneskih.
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Prejemki uprave 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Marko
Novak

Marija
Brenk

mag. Natalija
Muršič Tomažič

Mojca
Mak

Aleksander
Jerenko

mag. Danica
Ozvaldič

Skupaj

28

73

25

45

16

10

197

Regres za LD

0

1

0

1

0

0

2

Bonitete

1

4

0

0

0

0

5

29

78

25

46

16

10

204

Bruto plače

Skupaj

Letno poročilo 2015

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve

Prejemki uprave 2014
v tisoč EUR

Robert
Senica

Viktor
Lenče

Elica
Vogrinc

mag. Danica
Ozvaldič

Mojca
Mak

Skupaj

64

51

102

38

4

259

Regres za LD

1

0

1

0

0

2

Nagrade

0

17

0

0

0

17

Bonitete

3

2

6

0

0

11

Izplačilo po konkurenčni klavzuli

0

97

0

0

0

97

68

167

109

38

4

386

Bruto plače

Skupaj

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Prejemki članov nadzornega sveta 2015
v tisoč EUR

Sejnine

Plačilo za opravljanje funkcije članom
nadzornega sveta

Skupaj

Sabina Župec Kranjc

0

0

0

Boris Novak

5

14

19

Miha Šlamberger

8

15

23

Vinko Filipič

6

14

20

19

43

62

Ime in priimek

Skupaj

Na podlagi sklepa skupščine banke z dne 20. 7. 2011 se od vključno julija 2011 dalje članom nadzornega sveta obračunava in
izplačuje osnovno plačilo za opravljanje funkcije.
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Prejemki članov nadzornega sveta 2014

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR

Sejnine

Plačilo za opravljanje funkcije
članom nadzornega sveta

Skupaj

Aleš Hauc

2

9

11

Miha Šlamberger

6

16

22

Boris Novak

5

15

20

Vinko Filipič

4

14

18

Igor Žibrik

1

7

8

18

61

79

Ime in priimek

Skupaj

Letno poročilo 2015

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja

2.5.21. Izpostavljenost do Banke Slovenije in države

Izpostavljenost različnim vrstam tveganj

v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

34.201

45.390

Kratkoročne terjatve

3.327

3.595

Sklad za reševanje bank

1.399

0

REPUBLIKA SLOVENIJA (RS)

231.287

221.388

Obveznice

186.585

149.529

Zakladne menice

32.479

45.844

Naložbe z garancijo Republike Slovenije po vrstah:

12.149

25.826

4.734

4.741

SID

0

12.733

Probanka

0

937

DUTB

7.415

7.415

Drugo

74

189

270.214

270.373

40,1

37,5

BANKA SLOVENIJE (BS)
Poravnalni račun

DARS

SKUPNA IZPOSTAVLJENOST DO BS IN RS
DELEŽ V BILANČNI VSOTI (v %)

38.927

48.985

Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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2.5.22. Obremenitev sredstev

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

Razkritje obremenitev sredstev
v tisoč EUR

Predloga A - Sredstva

Knjigovodska
vrednost
obremenjenih
sredstev
010

010

Sredstva institucije poročevalke

25.507

040

Dolžniški vrednostni papirji

25.507

030
120

Lastniški instrumenti
Druga sredstva

Predloga B - Prejeto zavarovanje s premoženjem

130
150
160
230
240

0
0

Poštena
vrednost
obremenjenih
sredstev
040
0

26.833

Poštena vrednost obremenjenega
prejetega zavarovanja s
premoženjem ali izdanih lastnih
dolžniških vrednostnih papirjev

Poštena vrednost
neobremenjenih
sredstev

060

090

1.695

1.695

647.844
301.423
37.259

302.775

Poštena vrednost prejetega zavarovanja s
premoženjem ali izdanih lastnih dolžniških
vrednostnih papirjev, ki se lahko obremenijo

Lastniški instrumenti

0

0

Druga prejeta zavarovanja s premoženjem

0

0

Dolžniški vrednostni papirji

Izdani lastni dolžniški vrednostni papirji razen lastnih
kritih obveznic ali s premoženjem zavarovanih
vrednostnih papirjev (ABS)

0

Knjigovodska vrednost izbranih finančnih obveznosti

D - Informacije o pomenu obremenitve

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

0

0

010

POSLOVNO POROČILO

0

0

Povezane obveznosti, pogojne
obveznosti ali posojeni vrednostni
papirji

Poročilo nadzornega sveta

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja

040

Predloga C - Obremenjena sredstva/prejeto zavarovanje s premoženjem in povezane obveznosti

010

Knjigovodska
vrednost
neobremenjenih
sredstev

010

Zavarovanje s premoženjem, ki ga je prejela
institucija poročevalka

Letno poročilo 2015

0

Sredstva, prejeta zavarovanja s
premoženjem in izdani lastni dolžniški
vrednostni papirji, razen kritih obveznic in
s premoženjem zavarovanih vrednostnih
papirjev, ki so obremenjeni

559.237

030

25.507

Za najeti kredit TLTRO v znesku 10.016 tisoč EUR je zastavljeno 10.016 tisoč EUR dolžniških vrednostnih papirjev.

Za jamstvo vlog do 100 tisoč EUR je v znesku 549.221 tisoč EUR zastavljeno za 15.491 tisoč EUR dolžniških vrednostnih papirjev.
Se ne izpolni
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2.5.23. Javne subvencije
Banka ni prejemnica javnih subvencij.

PBS

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO

2.5.24. Razkritje pomembnih poslovnih dogodkov, ki so nastopili po koncu poslovnega leta

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom

Od dneva bilanciranja pa do podpisa tega letnega poročila v banki niso nastopili poslovni dogodki, ki bi zahtevali dodatna pojasnila k računovodskim izkazom.

Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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3. IZPOSTAVLJENOST RAZLIČNIM VRSTAM TVEGANJ

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO

3.1. Kapital in kapitalske zahteve

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke

v tisoč EUR

Vsebina

Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Navadni lastniški temeljni kapital

37.518

39.077

Vplačani navadni lastniški temeljni kapital

41.382

41.382

(-) Zadržana izguba preteklih let (izguba leta 2014)

-1.243

-1.489

(-) Izguba poslovnega leta

-3.063

-

8.027

10.164

Tržna tveganja

(-) Neopredmetena sredstva

-3.578

-4.012

Likvidnostno tveganje

Druge prehodne prilagoditve navadnega lastniškega temeljnega kapitala

-4.007

-6.968

Dodatni temeljni kapital

5.015

5.790

Vplačani dodatni temeljni kapital

9.000

9.000

-3.985

-3.210

0

0

42.533

44.867

258.709

312.366

0

0

5.639

592

TEMELJNI KAPITAL

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

Druge prehodne prilagoditve dodatnega temeljnega kapitala
DODATNI KAPITAL
SKUPAJ KAPITAL BANKE
Tveganju prilagojene izpostavljenosti za kreditno tveganje
Enote centralne ravni držav ali centralne banke
Enote regionalne ali lokalne ravni držav
Subjekti javnega sektorja

42.533

44.867

134

561

7.231

5.204

Podjetja

96.209

121.360

Izpostavljenosti na drobno

89.683

88.784

Neplačane izpostavljenosti

45.863

78.208

317

317

Institucije

Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

Kolektivni naložbeni podjemi

75

-

Lastniški kapital

86

1.683

13.472

15.657

Tveganju prilagojene izpostavljenosti za tržno tveganje

1.090

1.041

Tuje valute

1.090

1.041

60.827

63.661

320.626

377.068

Doseženi količnik navadnega lastniškega kapitala v %

11,70

10,36

Osnovne informacije

Doseženi količnik temeljnega kapitala v %

13,27

11,90

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov

Doseženi količnik kapitalske ustreznosti v %

13,27

11,90

Minimalni količnik navadnega lastniškega kapitala v %

5,125

5,125

Minimalni količnik temeljnega kapitala v %

6,00

5,50

Minimalna kapitalska ustreznost banke v %

8,00

8,00

Presežek navadnega lastniškega kapitala v %

6,58

5,24

Kreditno tveganje

Presežek primankljaj temeljnega kapitala v %

7,27

6,40

Tržna tveganja

Presežek primankljaj kapitalske ustreznosti v %

5,27

3,90

Druge postavke

Tveganju prilagojene izpostavljenosti za operativno tveganje
SKUPAJ TVEGANJU PRILAGOJENE IZPOSTAVLJENOSTI

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom

Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve

Likvidnostno tveganje
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Priloga IV – razkritje kapitala

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR
Kapital in kapitalska ustreznost

Navadni lastniški temeljni kapital: Instrumenti in rezerve
1

31. 12. 2015

Kapitalski instrumenti in z njimi povezan vplačani presežek kapitala

41.382

navadne delnice – vpis bank

41.018

navadne delnice – vpis nefinančnih družb

364

2

Zadržani dobiček (izguba leta 2014)

3

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos (in druge rezerve)

3a

Rezervacije za splošna bančna tveganja

0

4

Znesek kvalificiranih postavk iz člena 484(3) in z njim povezan vplačani presežek kapitala, za katerega velja postopna odprava iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala

0

5

Manjšinski deleži (dovoljeni znesek v konsolidiranem navadnem lastniškem temeljnem kapitalu)

0

5a

Neodvisno pregledan dobiček med letom, zmanjšan za kakršnekoli predvidljive obremenitve ali dividende

0

6

Navadni lastniški temeljni kapital pred regulativnimi prilagoditvami

-1.243
8.028

48.167

Navadni lastniški temeljni kapital: regulativne prilagoditve
Dodatne prilagoditve vrednosti (negativni znesek)

8

Neopredmetena sredstva (zmanjšana za povezane obveznosti za davek) (negativni znesek)

9

Prazna množica v EU

0

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)) (negativni znesek)

0

11

Presežki iz prevrednotenja, povezani z dobički ali izgubami pri varovanju denarnih tokov

0

12

Negativni zneseki, ki so rezultat izračuna zneskov pričakovane izgube

0

13

Vsako povečanje lastniškega kapitala, ki izhaja iz listinjenih sredstev (negativni znesek)

0

14

Dobički ali izgube, nastali na podlagi vrednotenja obveznosti po pošteni vrednosti, ki so posledica sprememb v boniteti

0

15

Sredstva pokojninskega sklada z določenimi pravicami (negativni znesek)

0

16

Neposredni in posredni deleži institucije v lastnih instrumentih navadnega lastniškega temeljnega kapitala (negativni znesek)

0

17

Neposredni, posredni in sintetični deleži v instrumentih navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov finančnega
sektorja, če imajo ti subjekti vzajemne navzkrižne deleže v instituciji, oblikovane z namenom umetnega povečanja kapitala
institucije (negativni znesek)

0

Neposredni, posredni in sintetični deleži institucije v instrumentih navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov
finančnega sektorja, kadar institucija v teh subjektih nima pomembne naložbe (znesek nad pragom 10 %, zmanjšan za sprejemljive kratke pozicije) (negativni znesek)

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

7

18

Letno poročilo 2015

0
-3.578

0
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Letno poročilo 2015

v tisoč EUR
Ključni podatki o poslovanju banke

Kapital in kapitalska ustreznost

31. 12. 2015

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

19

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

0

20

Prazna množica v EU

0

20a

Znesek izpostavljenosti naslednjih postavk, ki izpolnjujejo pogoje za utež tveganja 1 250 %, kadar institucija izbere alternativo odbitka

0

Računovodski izkazi banke

20b

od tega: kvalificirani deleži izven finančnega sektorja (negativni znesek)

0

Pojasnila k računovodskim izkazom

20c

od tega: pozicije v listinjenju (negativni znesek)

0

20d

od tega: proste izročitve (negativni znesek)

0

21

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

0

22

Znesek, ki presega prag 15 % (negativni znesek)

0

23

od tega: neposredni in posredni deleži institucije v instrumentih navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, kadar ima institucija pomembno naložbo v teh subjektih

0

24

Prazna množica v EU

0

25

od tega: odložene terjatve za davek, ki izhajajo iz začasnih razlik

0

25a

Izguba tekočega poslovnega leta (negativni znesek)

25b

Predvidljive davčne obremenitve, povezane s postavkami navadnega lastniškega temeljnega kapitala (negativni znesek)

0

26

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

0

26a

Regulativne prilagoditve, povezane z nerealiziranimi dobički in izgubami iz členov 467 in 468

26b

od tega: filter za nerealizirano izgubo - rezervacije za odpravnine ob upokojitvi

9

od tega: neopredmetena sredstva

2.147

od tega: izguba tekočega poslovnega leta

1.838

28

Skupne regulativne prilagoditve navadnega lastniškega temeljnega kapitala

29

Navadni lastniški temeljni kapital

Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

-71
3.985

Kvalificirani odbitki dodatnega temeljnega kapitala, ki presegajo dodatni temeljni kapital institucije (negativni znesek)

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov

-7.939

Znesek, ki se odbije od navadnega lastniškega temeljnega kapitala ali ki se temu kapitalu prišteje, ob upoštevanju dodatnih
filtrov in odbitkov, zahtevanih pred uredbo o kapitalskih zahtevah

27

Osnovne informacije

-7.993
8

od tega: filter za nerealiziran dobiček - dolžniški VP, ostali

RAČUNOVODSKO POROČILO

-3.063

od tega: filter za nerealizirano izgubo - dolžniški VP, ostali
od tega: filter za nerealiziran dobiček - dolžniški VP, centralne ravni držav

POSLOVNO POROČILO

0
-10.649
37.518
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Letno poročilo 2014

v tisoč EUR

Ključni podatki o poslovanju banke

Kapital in kapitalska ustreznost

31. 12. 2015

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Dodatni temeljni kapital: instrumenti
30

Kapitalski instrumenti in z njimi povezan vplačani presežek kapitala

31

od tega: razvrščeni kot lastniški kapital v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi

0

32

od tega: razvrščeni kot obveznosti v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi

0

RAČUNOVODSKO POROČILO

33

Znesek kvalificiranih postavk iz člena 484(4) in z njim povezan vplačani presežek kapitala, za katerega velja postopna odprava iz dodatnega temeljnega kapitala

0

Pojasnila k računovodskim izkazom

34

Kvalificirani temeljni kapital, vključen v konsolidirani dodatni temeljni kapital (vključno z manjšinskimideleži, ki niso vključeni v vrstico 5), ki ga izdajo podrejene družbe, imetnica pa je tretja oseba

35

od tega: instrumenti, ki jih izdajo podrejene družbe in za katere velja postopna odprava

36

Dodatni temeljni kapital pred regulativnimi prilagoditvami

9.000

0
9.000

37

Neposredni in posredni deleži institucije v lastnih instrumentih dodatnega temeljnega kapitala (negativni znesek)

0

38

Neposredni, posredni in sintetični deleži v instrumentih dodatnega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, če
imajo ti subjekti vzajemne navzkrižne deleže v instituciji, oblikovane z namenom umetnega povečanja kapitala institucije
(negativni znesek)

0

39

0

41

Prazna množica v EU

0

41a

Preostali zneski, odbiti od dodatnega temeljnega kapitala, ob upoštevanju odbitka od navadnega lastniškega temeljnega kapitala v prehodnem obdobju v skladu s členom 472 Uredbe (EU) št. 575/2013

-3.985

od tega: neopredmetena sredstva

-2.147

od tega: izguba tekočega poslovnega leta

-1.838

43

Skupne regulativne prilagoditve dodatnega temeljnega kapitala

44

Dodatni temeljni kapital

45

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

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja

0

Neposredni, posredni in sintetični deleži institucije v instrumentih dodatnega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, kadar ima institucija v teh subjektih pomembno naložbo (zmanjšani za sprejemljive kratke pozicije) (negativni znesek)

Kvalificirani odbitki dodatnega kapitala, ki presegajo dodatni kapital institucije (negativni znesek)

Osnovne informacije

Likvidnostno tveganje

40

42

Računovodski izkazi banke

Pomembnejše računovodske usmeritve

Dodatni temeljni kapital: regulativne prilagoditve

Neposredni, posredni in sintetični deleži institucije v instrumentih dodatnega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, kadar institucija v teh subjektih nima pomembne naložbe (znesek nad pragom 10 %, zmanjšan za sprejemljive kratke
pozicije) (negativni znesek)

POSLOVNO POROČILO

-3.985
5.015
42.533

Dodatni kapital: instrumenti in rezervacije
46

Kapitalski instrumenti in z njimi povezan vplačani presežek kapitala

0

47

Znesek kvalificiranih postavk iz člena 484(5) in z njim povezan vplačani presežek kapitala, za katerega velja postopna odprava iz dodatnega kapitala

0

48

Kvalificirani kapitalski instrumenti, vključeni v konsolidirani dodatni kapital (vključno z manjšinskimi deleži in instrumenti
dodatnega temeljnega kapitala, ki niso vključeni v vrstico 5 ali 34), ki jih izdajo podrejene družbe, imetnica pa je tretja oseba

0

49

od tega: instrumenti, ki jih izdajo podrejene družbe in za katere velja postopna odprava

0

50

Popravki zaradi kreditnega tveganja

0

51

Dodatni kapital pred regulativnimi prilagoditvami

0

Dodatni kapital: regulativne prilagoditve
52

Neposredni in posredni deleži institucije v lastnih instrumentih dodatnega kapitala in podrejenih dolgovih (negativni znesek)

0

53

Deleži v instrumentih dodatnega kapitala in podrejenih dolgovih subjektov finančnega sektorja, če imajo ti subjekti vzajemne
navzkrižne deleže v instituciji, oblikovane z namenom umetnega povečanja kapitala institucije (negativni znesek)

0

54

Neposredni in posredni deleži v instrumentih dodatnega kapitala in podrejenih dolgovih subjektov finančnega sektorja, kadar institucija v teh subjektih nima pomembne naložbe (znesek nad pragom 10 %, zmanjšan za sprejemljive kratke pozicije)
(negativni znesek)

0

55

Neposredni in posredni deleži institucije v instrumentih dodatnega kapitala in podrejenih dolgovih subjektov finančnega sektorja, kadar ima institucija v teh subjektih pomembno naložbo (zmanjšani za sprejemljive kratke pozicije) (negativni znesek)

0

56

Prazna množica v EU

0

57

Skupne regulativne prilagoditve dodatnega kapitala

0

58

Dodatni kapital

0

59

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

60

Skupna tveganju prilagojena sredstva

42.533
320.626

Kapitalski količniki in blažilniki
61

Navadni lastniški temeljni kapital (kot odstotni delež zneska skupne izpostavljenosti tveganju)

11,70

62

Temeljni kapital (kot odstotni delež zneska skupne izpostavljenosti tveganju)

13,27

63

Skupni kapital (kot odstotni delež zneska skupne izpostavljenosti tveganju)

13,27

64

Zahteva po posamezni instituciji lastnemu blažilniku (zahteva po navadnem lastniškem temeljnem kapitalu v skladu s členom
92(1)(a), skupaj z zahtevami po varovalnih kapitalskih blažilnikih in proticikličnih blažilnikih, blažilnikom sistemskih tveganj in blažilnikom za sistemsko pomembne institucije, ki so izražene kot odstotni delež zneska izpostavljenosti tveganju)

0

65

od tega: zahteva po varovalnem kapitalskem blažilniku

0

66

od tega: zahteva po proticikličnem blažilniku

0

67

od tega: zahteva po blažilniku sistemskih tveganj

0

67a

od tega: blažilnik za globalne sistemsko pomembne institucije (v nadaljnjem besedilu: GSPI) ali druge sistemsko pomembne
institucije (v nadaljnjem besedilu: DSPI)

0

68

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

0

69

[ni relevantno za zakonodajo EU]

0

70

[ni relevantno za zakonodajo EU]

0

71

[ni relevantno za zakonodajo EU]

0
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v tisoč EUR

Kapital in kapitalska ustreznost

31. 12. 2015

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)

120

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)

0

74

Prazna množica v EU

0

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))

0

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

Popravki zaradi kreditnega tveganja, vključeni v dodatni kapital, v zvezi z izpostavljenostmi, za katere se uporablja standardiziran pristop (pred uporabo zgornje meje)

0

77

Zgornja meja za vključitev popravkov zaradi kreditnega tveganja v dodatni kapital na podlagi standardiziranega prisotopa

0

78

Popravki zaradi kreditnega tveganja, vključeni v dodatni kapital, v zvezi z izpostavljenostmi, za katere se uporablja pristop na
osnovi notranjih bonitetnih ocen (pred uporabo zgornje meje)

0

79

Nagovor uprave banke

Pomembnejše računovodske usmeritve

Veljavne omejitve za vključitev določb v dodatni kapital
76

Ključni podatki o poslovanju banke
Poročilo nadzornega sveta

Zneski pod pragi za odbitke (pred tehtanjem tveganja)
72

Letno poročilo 2014

Zgornja meja za vključitev popravkov zaradi kreditnega tveganja v dodatni kapital na podlagi pristopa na osnovi notranjih
bonitetnih ocen

0

Trenutna zgornja meja za insturmente navadnega lastniškega temeljnega kapitala, za katere se uporabljajo ureditve postopne
odprave

0

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Kapitalski instrumenti, za katere se uporabljajo ureditve postopne odprave (veljavni le med 1. januarjem 2014 in 1. januarjem 2022
80
81

Znesek, izključen iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala zaradi zgornje meje (preseganje zgornje meje po odkupih in
zapadlostih)

0

82

Trenutna zgornja meja za insturmente dodatnega temeljnega kapitala, za katere se uporabljajo ureditve postopne odprave

0

83

Znesek, izključen iz dodatnega temeljnega kapitala zaradi zgornje meje (preseganje zgornje meje po odkupih in zapadlostih)

0

84

Trenutna zgornja meja za insturmente dodatnega kapitala, za katere se uporabljajo ureditve postopne odprave

0

85

Znesek, izključen iz dodatnega kapitala zaradi zgornje meje (preseganje zgornje meje po odkupih in zapadlostih)

0

Banka mora vedno razpolagati z ustreznim kapitalom glede na obseg in vrsto poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki iz njih izhajajo. Kapital banke mora biti vedno najmanj enak seštevku kapitalskih zahtev za kreditno, tržno in operativno tveganje oziroma
mora biti najmanj enak minimalnemu kapitalu banke.
Po Direktivi CRD IV se v skladu s prehodnimi določbami o kapitalskih blažilnikih z letom 2016 uvaja varovalni kapitalski
blažilnik, ki postopoma, vsako leto dodatno za 0,625 odstotka, povečuje minimalni količnik navadnega lastniškega temeljnega
kapitala, tako da ta v letu 2016 znaša MIN 5,125 odstotka, v letu 2017: MIN 5,750 odstotka, 2018: MIN 6,375 odstotka in 2019:
MIN 7,00 odstotka.
Kapitalsko tveganje, ki se nanaša na ustreznost sestave kapitala glede na obseg in način poslovanja, banka obvladuje z ustreznim
načrtovanjem kapitala in kapitalskega količnika, z rednim spremljanjem kapitala in kapitalskih zahtev ter z ukrepi za povečanje
kapitala ter zmanjševanje tveganj.
Banka izračunava kapitalsko zahtevo za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu. Banka je kot primerno izvozno agencijo
za kategorijo izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in do centralnih bank imenovala SID banko, kot primerno zunanjo
bonitetno agencijo za kategorijo izpostavljenosti do institucij pa je banka imenovala bonitetno agencijo Moody‘s.
Pri kategorijah izpostavljenosti, za katere je bila imenovana bonitetna institucija, dodelitev uteži temelji na boniteti finančnega
instrumenta. Če boniteta finančnega instrumenta ni na razpolago, se uporabi dolgoročna bonitetna ocena dolžnika ali primerljivega finančnega instrumenta istega dolžnika, v primeru neobstoja slednjih pa se uporabi bonitetna ocena države. Za kategorije
izpostavljenosti, za katere bonitetna institucija ni bila imenovana, se utež tveganja dodeljuje glede na boniteto dolžnikove države
oziroma glede na specifična pravila za posamezno kategorijo izpostavljenosti.
Banka izračunava kapitalsko zahtevo za tržna tveganja v skladu z zakonodajo in ne uporablja notranjih modelov. Kapitalsko zahtevo za operativna tveganja banka izračunava po enostavnem pristopu.
Banka je v letu 2015 dosegala zahteve po kapitalski ustreznosti. V skladu z Direktivo CRD IV/Uredbo CRR je predpisan minimalni količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala 4,5 odstotka, minimalni količnik temeljnega kapitala 6,0 odstotka in
minimalni količnik kapitalske ustreznosti 8,00 odstotka.

V izračun temeljnega kapitala na dan 31. 12. 2015 so vključeni naslednji hibridni instrumenti:
v tisoč EUR

Valuta

Datum
zapadlosti

Obr. mera

31. 12. 2015

31. 12. 2014

EUR

brez roka

10,00%

9.000

9.000

9.000

9.000

Depoziti, vključeni v dodatni kapital
Nova KBM
SKUPAJ

Podrejeni depozit nosi pravice do zamenjave za kapital.
Depozit je brez določenega roka zapadlosti in s svojimi lastnostmi predstavlja hibridne instrumente, ki se lahko vključujejo v
izračun temeljnega kapitala banke. Terjatve deponenta iz pogodb ne morejo biti unovčene na deponentovo zahtevo in tudi ne
brez predhodnega soglasja Banke Slovenije, pri čemer Banka Slovenije ne bo izdala soglasja za izplačilo prej kot po petih letih
od sklenitve te pogodbe in če nima dokazila ali potrditve, da bo banka tudi po tem izplačilu dosegla potrebno višino kapitala in
kapitalske ustreznosti.
Nastop pogoja konverzije hibridnega depozita v kapital banke nastopi, ko se količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala
zniža na 5,125 odstotka.
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Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

3.1.1. Finančni vzvod
Količnik finančnega vzvoda LR (Leverage Ratio) se izračuna kot mera kapitala banke, deljena z mero skupne izpostavljenosti
banke, in se izrazi kot odstotek. Mera kapitala je temeljni kapital. Mera skupne izpostavljenosti je vsota vrednosti izpostavljenosti
vseh aktivnih in zunajbilančnih postavk, ki se ne odbijejo od temeljnega kapitala.
količnik finančnega vzvoda =

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO

(temeljni kapital)
izpostavljenost

Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom

Količnik finančnega vzvoda

31. 12. 2015

Količnik finančnega vzvoda – ob uporabi opredelitve temeljnega kapitala brez predhodnih ureditev

0,0706

Količnik finančnega vzvoda – ob uporabi opredelitve temeljnega kapitala s predhodnimi ureditvami

0,0594

Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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3.2. Kreditno tveganje

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

Banka omejuje kreditno tveganje z rednim spremljanjem portfelja po bonitetnih skupinah. Terjatve se razvrščajo v skupine s
skupinskimi oslabitvami od A do E ali v skupino s posamičnimi oslabitvami P. Banka sproti ocenjuje, ali obstajajo objektivni
dokazi ali dogodki, ki so nastopili po začetnem pripoznanju, in ali ti dogodki vplivajo na oceno prihodnjih denarnih tokov finančnega sredstva ali skupine finančnih sredstev, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti. Pomembne informacije, ki kažejo na oslabitev
finančnega sredstva, so neizpolnitev obveznosti pri plačevanju, verjetnost stečaja, prisilne poravnave ali finančne reorganizacije.
Posamično pomembna finančna sredstva in prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah banka obravnava posamično. Znesek oslabitve finančnega sredstva oziroma prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah se izmeri kot razlika med pogodbeno
vrednostjo sredstva in neto sedanjo vrednostjo prihodnjih denarnih tokov, ki so diskontirani po pogodbeni obrestni meri finančnega sredstva. Kadar banka razpolaga s prvovrstnim ali primernim zavarovanjem, upošteva tudi pričakovane denarne tokove iz
naslova unovčenja zavarovanj.
Del portfelja, ki ne izpolnjuje kriterijev za posamično obravnavo, banka obravnava skupinsko. Osnova za razvrstitev v skupine
je bonitetna razvrstitev komitenta. Na podlagi interne metodologije razvrščanja v bonitetne razrede banka oblikuje skupinske
rezervacije za posamezne homogene skupine na podlagi zgodovinskih podatkov o verjetnosti neplačila in izgubi v primeru neplačila. Osnova za izračun skupinskih odstotkov slabitev je analiza v obliki prehodnih matrik, ki spremlja, koliko komitentov
je iz posameznih bonitetnih skupin v roku enega leta prešlo med neplačnike. Skupinske odstotke izračunava nadrejena banka za
celotno skupino.

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

3.2.1. Izpostavljenost po vrstah naložb in finančnih instrumentov, bonitetnih skupinah
in zavarovanjih, omejitvah naložb ter izterjava rizičnih naložb
a)		Izpostavljenost po vrstah naložb in finančnih instrumentov
Delež oslabitev
in rezervacij v
Delež bruto izpostavl(v %)
jenosti (v %)

Bruto vrednost
izpostavljenosti
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Oslabitve in
rezervacije
(v tisoč EUR)

63.795

7,6

0

0,0

0,0

6.458

0,8

0

0,0

0,0

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

227.645

27,0

0

0,0

0,0

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

100.982

12,0

0

0,0

0,0

Krediti in terjatve

383.887

45,5

112.994

98,8

29,4

61.315

7,3

1.372

1,2

2,2

844.082

100,0

114.366

100,0

13,5

31. 12. 2015
Denar, druge terjatve do centralne banke in vpogledne vloge pri bankah
Opredmetena osnovna sredstva

Prevzete obveznosti
SKUPAJ

V izpostavljenosti niso zajeta neopredmetena sredstva v višini 3.578 tisoč evrov in diskont v višini 6 tisoč evrov.
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Nagovor uprave banke

		

Delež oslabitev
in rezervacij v
Delež bruto izpostavl(v %)
jenosti (v %)

Bruto vrednost
izpostavljenosti
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Oslabitve in
rezervacije
(v tisoč EUR)

76.851

8,5

0

0,0

0,0

7.308

0,8

0

0,0

0,0

282

0,0

0

0,0

0,0

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

198.376

21,8

0

0,0

0,0

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

116.591

12,8

0

0,0

0,0

Krediti in terjatve

443.813

48,8

127.131

97,7

28,6

66.155

7,3

2.939

2,3

4,4

909.376

100,0

130.070

100,0

14,3

31. 12. 2014
Denar, druge terjatve do centralne banke in vpogledne vloge pri bankah
Opredmetena osnovna sredstva
Finančna sredstva, namenjena trgovanju

Prevzete obveznosti
SKUPAJ

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

V izpostavljenosti niso zajeta neopredmetena sredstva v višini 4.012 tisoč evrov in diskont v višini 9 tisoč evrov.

Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Porazdelitev izpostavljenosti po panogah
		
31. 12. 2015

Bruto vrednost
izpostavljenosti
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Oslabitve in
rezervacije
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti

225.624

26,7

52

0,0

Prebivalstvo

116.435

13,8

1.937

1,7

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

100.621

11,9

64

0,1

Predelovalne dejavnosti

86.794

10,3

28.239

25,0

Tujina

78.617

9,3

2

0,0

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

70.230

8,3

20.365

18,0

Gradbeništvo

51.107

6,1

23.904

21,2

Poslovanje z nepremičninami

24.794

2,9

14.290

12,6

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

24.762

2,9

5.946

5,3

Druge dejavnosti

16.151

1,9

1.993

1,8

Gostinstvo

13.400

1,6

6.369

5,6

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

10.955

1,3

5.210

4,6

7.181

0,9

552

0,5

Panoge

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja
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Promet in skladiščenje

6.357

0,8

348

0,3

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

5.013

0,6

1.899

1,7

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

2.722

0,3

1.730

1,5

Zdravstvo in socialno varstvo

2.043

0,2

61

0,1

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

1.276

0,2

33

0,0

844.082

100,0

112.994

100,0

SKUPAJ

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom

Glede na izpostavljenost komitentov banke po dejavnosti banka ugotavlja, da so še vedno največja tveganja v predelovalni dejavnosti, gradbeništvu in trgovini. Te tri dejavnosti predstavljajo četrtino vseh izpostavljenosti. Zaradi povečanega tveganja v
omenjenih dejavnostih, si banka pri njih prizadeva pridobiti ustreznejša kvalitetna zavarovanja, hkrati pa kreditno tveganje obvladuje z oblikovanimi oslabitvami in rezervacijami, ki jih je dve tretjini oblikovanih ravno pri teh treh dejavnostih. Banka omejuje
izpostavljenosti v tveganih dejavnostih z limiti – priporočenimi vrednostmi izpostavljenosti po dejavnostih.

Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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PBS

Bruto vrednost
izpostavljenosti
(v tisoč EUR)

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
Finančne in zavarovalniške dejavnosti

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

Delež
(v %)

Oslabitve in
rezervacije
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

198.793

21,9

83

0,1

140.452

15,4

5.389

4,1

Prebivalstvo

113.992

12,5

2.226

1,7

Predelovalne dejavnosti

101.332

11,1

29.394

22,6

Računovodski izkazi banke

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

79.294

8,7

21.018

16,2

Pojasnila k računovodskim izkazom

Tujina

76.316

8,4

3

0,0

Gradbeništvo

66.250

7,3

34.730

26,7

Poslovanje z nepremičninami

27.841

3,1

12.017

9,2

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

24.683

2,7

6.579

5,1

Druge dejavnosti

20.144

2,2

2.867

2,2

Gostinstvo

13.461

1,5

5.130

3,9

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

11.736

1,3

4.256

3,3

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja

11.165

1,2

588

0,5

Promet in skladiščenje

9.631

1,1

1.647

1,3

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

7.203

0,8

2.246

1,7

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

2.948

0,3

1.604

1,2

Zdravstvo in socialno varstvo

2.591

0,3

192

0,1

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

1.544

0,2

101

0,1

909.376

100,0

130.070

100,0

Panoge

SKUPAJ

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO

Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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Nedonosne in restrukturirane izpostavljenosti

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

Skladno z zahtevami BS-ECB se je v letu 2015 začelo poročati podatke o nedonosnih in restrukturiranih terjatvah. V naslednjih
dveh preglednicah so predstavljeni podatki banke po stanju 31. 12. 2015 po predpisani metodologiji.

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO

Nedonosne izpostavljenosti
v tisoč EUR
		

Prejeto zavarovanje

Bruto knjigovodska
vrednost
31. 12. 2015

Donosne

Bilančne terjatve

Nedonosne

577.477

Zunajbilančne obveznosti
Skupaj

57.884
635.361

Skupaj

169.913 747.390
3.431

Donosne

Skupaj

finančne garancije
za nedonosne
izpostavljenosti

108.509 112.994

51.481

0

1.373

864

0

109.511 114.367

52.345

0

Nedonosne

4.485

61.315

371

173.344 808.705

4.856

Računovodski izkazi banke

s premoženjem
za nedonosne
izpostavljenosti

Akumulirane oslabitve

1.002

RAČUNOVODSKO POROČILO
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

Restrukturirane izpostavljenosti
v tisoč EUR
		

Prejeto zavarovanje

Bruto knjigovodska
vrednost
31. 12. 2015
Bilančne terjatve
Zunajbilančne obveznosti
Skupaj

Donosne

Nedonosne

Skupaj

s premoženjem
za nedonosne
izpostavljenosti

-139

-24.532

-24.671

19.916

0

0

0

0

0

0

0

46.932

-139

-24.532

-24.671

19.916

0

Akumulirane oslabitve

Nedonosne

Skupaj

1.159

45.773

46.932

0

0

1.159

45.773

Donosne

finančne garancije
za nedonosne
izpostavljenosti

Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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Izpostavljenost po vrstah strank, bonitetnih skupinah in zavarovanjih za finančne instrumente po odplačni vrednosti

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

Po vrstah strank

Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR
		

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Bruto vrednost
izpostavljenosti

Oslabitve

Bruto vrednost
izpostavljenosti

Oslabitve

74.308

0

75.766

0

Banke

52.551

0

78.175

0

Tuje pravne osebe

17.526

2

18.176

3

377.607

112.992

435.521

127.128

521.992

112.994

607.638

127.131

Republika Slovenija (neposredni
uporabniki državnega proračuna)

Stranke, ki niso banke
SKUPAJ

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj

Bruto vrednost izpostavljenosti zajema finančna sredstva po odplačni vrednosti (krediti, druga finančna sredstva, vloge pri bankah, finančna sredstva v posesti do zapadlosti) in druga sredstva, brez zalog.

Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja

Po bonitetnih skupinah za stranke, ki niso banke in tuje pravne osebe (brez Republike Slovenije –
neposrednih uporabnikov državnega proračuna)
	
v tisoč EUR
		

Bruto vrednost
izpostavljenosti

31. 12. 2015
Delež
(v %)

Oslabitve

Delež
(v %)

Bruto vrednost
izpostavljenosti

31. 12. 2014
Delež
(v %)

Oslabitve

Delež
(v %)

A

137.504

34,8

432

0,4

141.054

31,1

450

0,4

B

50.569

12,8

966

0,9

68.276

15,0

1.357

1,1

C

35.517

9,0

3.016

2,7

19.721

4,3

2.309

1,8

D

3.033

0,8

392

0,3

15.902

3,5

6.960

5,5

E

9.907

2,5

7.391

6,5

16.164

3,6

16.164

12,7

P

158.604

40,1

100.797

89,2

192.580

42,4

99.891

78,6

395.134

100,0

112.994

100,0

453.697

100,0

127.131

100,0

SKUPAJ

Likvidnostno tveganje

Tabela je razdeljena na posamično bonitetno skupino (P) ter na skupinske bonitetne skupine (A – E) brez upoštevanja zavarovanja.
Banka posamično pregleda vsa posamično pomembna finančna sredstva, in če obstajajo nepristranski dokazi oslabitve, banka
oceni nadomestljivo vrednost finančnega sredstva in ga slabi posamično.
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Konec leta 2015 je banka imela 170 komitentov posamično (individualno) ocenjenih v skupni vrednosti izpostavljenosti 158,6
milijonov evrov, kar je za 34 milijonov evrov manj kot v letu 2014. Za te izpostavljenosti je bilo na dan 31. 12. 2015 oblikovanih
100,8 milijona evrov oslabitev. Povprečen odstotek pokritja je 63,6 odstotka in je glede na leto poprej višji za 11,7 odstotne točke.

Ključni podatki o poslovanju banke

V letu 2015 se je spremenila struktura izpostavljenosti po bonitetnih skupinah. Povečal se je delež skupine A za 3,7 odstotne
točke. Delež skupine C se je povečal s 4,3 na 9,0 odstotka, posledično se je zmanjšal delež skupine B s 15,0 na 12,8 odstotka.
Manjši je delež posamično slabljenih. Banka se pred kreditnim tveganjem varuje z oblikovanjem oslabitev, katerih delež je v
skupni izpostavljenosti v letu 2015 znašal 28,6 odstotka in je višji glede na 2014 za 0,6 odstotne točke.

POSLOVNO POROČILO

v tisoč EUR

Nezapadle
neoslabljene

Skupaj zapadle
neoslabljene

A

137.069

B

Zapadle neoslabljene

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve

do 30 dni

nad 30 do 90 dni

nad 90 dni

3

1

1

1

49.602

1

0

0

1

C

32.487

14

5

7

2

D

2.193

448

324

19

105

E

984

1.532

11

12

1.509

P

25.655

32.152

53

194

31.905

247.990

34.150

394

233

33.523

SKUPAJ

Poročilo nadzornega sveta

Pojasnila k računovodskim izkazom

Zapadle neoslabljene terjatve po ročnosti 2015 strank, ki niso banke
		
31. 12. 2015

Nagovor uprave banke

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Največji delež zapadlih neoslabljenih terjatev je v skupini P, ki so zavarovane z ustreznimi zavarovanji, nezapadlih neoslabljenih
pa v terjatvah, ki so oslabljene skupinsko.
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Zapadle neoslabljene terjatve po ročnosti 2014 strank, ki niso banke

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR
		
31. 12. 2014

Nezapadle
neoslabljene

Skupaj zapadle
neoslabljene

A

140.601

B

Zapadle neoslabljene

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

do 30 dni

nad 30 do 90 dni

nad 90 dni

3

1

1

1

66.919

0

0

0

0

C

17.218

194

162

23

9

D

8.641

301

14

45

242

E

0

0

0

0

0

P

37.017

55.672

2.712

3.241

49.719

270.396

56.170

2.889

3.310

49.971

SKUPAJ

Letno poročilo 2015

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve

Vrednost zavarovanj po vrstah

Kreditno tveganje

v tisoč EUR
		

Zap. št.
1

Zavarovanja posamično oslabljenih terjatev
- premoženje
- lastniški vrednostni papirji
- drugo

2

Zavarovanja skupinsko oslabljenih terjatev
- premoženje
- lastniški vrednostni papirji
- drugo
SKUPAJ (1+2)

Stranke, ki niso banke
31. 12. 2015

Stranke, ki niso banke
31. 12. 2014

92.518

129.965

255

997

9.472

23.714

321.858

336.490

196.255

222.801

102.245

Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

154.676

825

1.374

124.778

112.315

424.103

491.166

Segmentacija zavarovanj:
• premoženje je zastava nepremičnin,
• lastniški vrednostni papirji so delnice in deleži,
• med druga zavarovanja se štejejo vse ostale oblike zavarovanj (vloge, jamstva, garancije, zavarovalnica…).
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Zaradi povečanega tveganja, ki je posledica nadaljevanja finančne in gospodarske krize pri nas in v svetu, si banka prizadeva
pridobiti ustreznejša kvalitetna zavarovanja. Kljub temu je skupno zavarovanje s premoženjem v letu 2015 nižje za 18,1 odstotka,
zaradi padca cen nepremičnin in tudi zaradi padca portfelja, ki je nižji za 12,9 odstotka.

Ključni podatki o poslovanju banke

Za posamično oslabljene je banka imela 31. 12. 2015 102,2 milijona evrov zavarovanj, od tega 67,6 milijona evrov poslovnih
hipotek, 24,7 milijona evrov stanovanjskih hipotek in 0,3 milijona evrov delnic in deležev. Ostalih zavarovanj je bilo 9,5 milijona
evrov, vendar jih pri izračunu oslabitev pri posamičnih ne upoštevamo.

POSLOVNO POROČILO

Vrednotenje nepremičnin
Vrednotenje nepremičnin je urejeno z metodologijo ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki sledi določilom Uredbe CRR in Sklepom Banke Slovenije, pravilom računovodskega poročanja in veljavnim mednarodnim standardom ocenjevanja vrednosti.
Ocene vrednosti nepremičnin, ki so v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, izdela neodvisni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z imenovanjem pri slovenskem inštitutu za revizijo oziroma pri Ministrstvu za pravosodje.
Banka pred sprejemanjem poslovnih odločitev in ves čas trajanja izpostavljenosti spremlja kvaliteto in vrednost zavarovanja z
nepremičninami. Spremljanje vrednosti izvaja s pridobivanjem novih cenitev in s statističnimi metodami.
Spremljanje vrednosti s statističnimi metodami, v obliki prevrednotenja ocenjenih vrednosti nepremičnin, se v banki izvaja najmanj enkrat letno v primeru poslovnih nepremičnin in enkrat na tri leta v primeru stanovanjskih nepremičnin. Banka v primeru
pomembnih sprememb pogojev na trgu vrednosti nepremičnine spremlja pogosteje.

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Za oceno vrednosti enostavnih stanovanjskih nepremičnin, katerih vrednost ne presega 500 tisoč evrov, banka lahko uporabi
posplošeno tržno vrednost, ki je določena z uporabo metod množičnega vrednotenja in jo objavlja Geodetska uprava Republike
Slovenije.

Banka je v letu 2015 v skladu z novo metodologijo Skupine Nove KBM izvedla pregled in prevrednotenje zavarovanj
z nepremičninami.
d) Omejitve izpostavljenosti

		

Izpostavljenost do posamezne osebe
Izpostavljenost do institucije

Dovoljen % kapitala

Dosežen %

25

15

100

12

Brez upoštevanja slabitev znaša največja izpostavljenost do podjetja 7.905 tisoč evrov. Izpostavljenost je zavarovana s poslovno
nepremičnino v višini 9.017 tisoč evrov. Z upoštevanjem slabitev in rezervacij znaša neto izpostavljenost 6.290 tisoč evrov. Največja izdana finančna garancija banke znaša 1.225 tisoč evrov in je zavarovana s poslovno nepremičnino v višini 402 tisoč evrov.
Z upoštevanjem rezervacij znaša neto izpostavljenost 974 tisoč evrov.
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e) Izterjava rizičnih naložb
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Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

V sektorju upravljanja tveganih terjatev se vodijo terjatve do komitentov v prestrukturiranju in sodnih ter insolventnih postopkih
v skladu s predpisi in internimi navodili.

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO

Na področju poslovanja s pravnimi osebami je banka konec leta vodila postopke izterjave do 353 komitentov v višini 167,4 milijonov evrov.

RAČUNOVODSKO POROČILO

V letu 2015 je banka odpisala terjatve, ki se vodijo v službi tveganih terjatev, v skupni višini 28.922 tisoč evrov.

Pojasnila k računovodskim izkazom

Računovodski izkazi banke
Osnovne informacije

Na področju bančnega poslovanja s prebivalstvom je banka konec leta 2015 vodila postopke izterjave zoper 622 dolžnikov v
višini 1,4 milijona evrov.
V letu 2015 je bil odpisan dolg za 210 dolžnikov v višini 330 tisoč evrov. Iz izvenbilančne evidence je bil izveden dokončen odpis
terjatev za 69 dolžnikov v skupni višini 142 tisoč evrov.
V Sektorju poslovanja s prebivalstvom se oblikujejo rezervacije na področju kreditiranja in na področju poslovanja z računi. Terjatve razvršča banka v skupine A do E individualno po dolžnikih, glede na zamude. V skladu z razvrstitvijo se oblikujejo ustrezne
oslabitve.

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Nepremičnine, pridobljene za poplačilo terjatev v sodnih postopkih
Stanje nepremičnin za poplačilo terjatev na dan 31. 12. 2015 znaša 5 milijonov evrov.
V letu 2015 je banka prodala stanovanjske objekte in zemljišča v vrednosti 844,5 tisoč evrov.
V letu 2015 banka ni prevzela nepremičnin za poplačilo terjatev.
Gibanje zapadlih neplačanih terjatev
v tisoč EUR
		

Vrste terjatev in naložb
Krediti strankam, ki niso banke
Druga finančna sredstva
SKUPAJ

169.675

%

Neto
povečanje/
zmanjšanje

Odpis
terjatev

39,36

-11.783

-32.177

125.715

33,69

276

4,66

-19

-79

178

3,36

-11.802

-32.256

125.893

Stanje
1. 1. 2015

169.951

Stanje
31. 12. 2015

%
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Gibanje zapadlih neplačanih terjatev

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR
		

Vrste terjatev in naložb
Krediti strankam, ki niso banke
Druga finančna sredstva
SKUPAJ

143.044

%

Neto
povečanje/
zmanjšanje

Odpis
terjatev

30,87

30.127

-3.496

169.675

39,36

175

2,96

238

-137

276

4,66

30.365

-3.633

169.951

Stanje
1. 1. 2014

Letno poročilo 2015

143.219

Stanje
31. 12. 2014

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

%

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije

V tabeli so zajete zapadle neplačane terjatve ne glede na število dni zamude ali znesek zamude.

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve

Zapadle izpostavljenosti do strank, ki niso banke, nad 90 dni

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

v tisoč EUR
		

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Skupaj

Zapadli del

Skupaj

Zapadli del

Bruto izpostavljenost

143.736

123.067

186.797

146.882

Oslabitve

100.136

89.550

112.576

96.918

43.600

33.517

74.221

49.964

NETO IZPOSTAVLJENOST

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

V tabeli so prikazane zapadle izpostavljenosti do strank, ki niso banke, kjer znaša zamuda celotne terjatve ali dela terjatve nad
90 dni in nad 100 evrov.
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f) Izpostavljenosti po kategorijah

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

Porazdelitev izpostavljenosti po kategorijah
		

Poročilo nadzornega sveta

Bruto vrednost
izpostavljenosti
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Oslabitve in
rezervacije
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Povpr.
bruto izpost.
v tisoč EUR)

334.737

39,7

0

0,0

334.737

45,9

333.303

6.138

0,7

6

0,0

6.132

0,8

7.325

7.651

0,9

0

0,0

7.651

1,0

8.273

Izpostavljenost do institucij

25.050

3,0

0

0,0

25.050

3,4

23.374

Izpostavljenost do podjetij

139.164

16,5

11.236

9,8

127.928

17,5

162.453

Izpostavljenost na drobno

149.888

17,8

2.196

1,9

147.692

20,2

149.237

Neplačane izpostavljenosti

145.988

17,3

100.928

88,3

45.060

6,2

166.557

211

0,0

0

0,0

211

0,0

211

1.399

0,2

0

0,0

1.399

0,2

1.399

86

0,0

0

0,0

86

0,0

1.448

33.770

4,0

0

0,0

33.770

4,6

35.609

844.082

100,0

114.366

100,0

729.716

100,0

889.189

31. 12. 2015

Izpostavljenost do enot centralne ravni
držav in do centralnih bank
Izpostavljenost do enot regionalne ali
lokalne ravni držav
Izpostavljenost do subjektov javnega
sektorja

Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim
tveganjem

Izpostavljenosti iz naslova enot ali deležev
v KNP
Lastniški kapital
Druge postavke

SKUPAJ

Letno poročilo 2015

Neto vrednost
Delež izpostavljenosti
(v %)
(v tisoč EUR)

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Največja izpostavljenosti konec leta 2015 je do enot centralne ravni držav in centralnih bank z deležem 39,7 odstotka bruto oziroma 45,9 odstotka neto. Po izpostavljenosti nato sledijo izpostavljenosti na drobno z deležem 17,8 odstotka bruto oziroma 20,2
odstotka neto in neplačane izpostavljenosti, bruto 17,3 odstotka in neto 6,2 odstotka. Za neplačane izpostavljenosti ima banka
oblikovanih 88,2 odstotka vseh oslabitev in rezervacij. Neplačana izpostavljenost je posamezna izpostavljenost, pri kateri dolžnik
zamuja s plačilom celotne izpostavljenosti ali njenega dela, ki presega 2 odstotka črpanega zneska te izpostavljenosti ali 50.000
evrov, vendar ni manjši kot 200 evrov, za več kakor 90 dni.
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Porazdelitev izpostavljenosti po državah

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

		
31. 12. 2015

Delež
(v %)

Oslabitve in
rezervacije
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

756.783

89,7

114.364

100,0

Avstrija

34.856

4,1

0

0,0

Francija

17.072

2,0

0

0,0

Belgija

16.890

2,0

0

0,0

Nizozemska

6.798

0,8

0

0,0

Švedska

5.953

0,7

0

0,0

Pomembnejše računovodske usmeritve

Italija

3.889

0,5

0

0,0

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

Nemčija

1.215

0,1

0

0,0

Hrvaška

626

0,1

2

0,0

SKUPAJ

844.082

100

114.366

100

Država

Bruto vrednost
izpostavljenosti
(v tisoč EUR)

Slovenija

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Porazdelitev izpostavljenosti po državah, razčlenjenih na pomembne kategorije izpostavljenosti
v tisoč EUR
		

31. 12. 2015
Država

Slovenija
Avstrija

Francija
Belgija

Nizozemska
Švedska
Italija

Nemčija
Hrvaška

SKUPAJ

Izpostavljenost do enot
centralne ravni držav
in do centralnih bank

Izpostavljenost
do institucij

Izpostavljenost
do podjetij

34.856

0

0

256.746
17.072
16.890
5.284
0

3.889

16.368
0
0

1.514
5.953
0

Skupaj

345.131

756.783

0

0

17.072

0
0
0
0

0

1.215
0

626

334.737

25.050

139.164

0

Ostalo

138.538

0

Večina izpostavljenosti je v Sloveniji, 89,7 odstotka, sledi izpostavljenost do Avstrije s 4,1 odstotka.

0
0
0
0
0
0
0

345.131

34.856
16.890
6.798
5.953
3.889
1.215

626

844.082
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3.3. Tržna tveganja

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

Upravljanje s tržnimi tveganji se nanaša na obvladovanje tržnih tveganj iz naslova postavk trgovalne in bančne knjige. Tržna tveganja trgovalne knjige obsegajo pozicijsko tveganje lastniških vrednostnih papirjev in valutno tveganje (tveganje odprte devizne
pozicije). Tržna tveganja bančne knjige pa predstavljajo pozicijsko tveganje lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, valutno
tveganje in obrestno tveganje.
Struktura portfelja banke kaže na konservativen pristop pri trgovanju z vrednostnimi papirji. Banka manjši delež vrednostnih
papirjev namenja trgovanju. Banka izračunava kapitalsko zahtevo za tržno tveganje v okviru kapitalske zahteve za kreditno tveganje, kar je v skladu z veljavno regulativo.
Vrednostne papirje, namenjene trgovanju, banka dnevno vrednoti po tržnih cenah. Prav tako banka dnevno izračunava likvidacijsko vrednost posameznih vrednostnih papirjev in celotnega portfelja v tekočem letu, ki predstavlja dobiček ali izgubo kot razliko
med tržno in nabavno ceno. Vrednostne papirje bančne knjige, razpoložljive za prodajo, banka vrednoti po tržnih cenah, do zapadlosti pa po odplačni vrednosti. Banka izračunava dobiček ali izgubo na ravni posameznega vrednostnega papirja in celotnega
portfelja vrednostnih papirjev v bančni knjigi.
Banka ima s Strategijo in politiko trgovanja določeno strukturo naložb v vrednostne papirje ter s strani Službe za upravljanje s
tveganji določene limite za posamezne vrste naložb v vrednostne papirje.

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Za ugotavljanje tveganosti vrednostnega papirja, ki je v trgovalnem portfelju banka dnevno izračunava tvegano vrednost VaR na
podlagi enoletnih podatkov, 99-odstotnega intervala zaupanja in časovnega okvirja 10 dni za vrednostne papirje.
10-dnevna tvegana vrednost v letu 2015
v tisoč EUR
		

VaR

Najvišja

Najnižja

Povprečna

36,46

6,55

28,40

10-dnevna tvegana vrednost trgovalnega portfelja (VaR) nam pove, da bi pri najvišji izpostavljenosti pozicijskemu tveganju v letu
2015 z 99-odstotno verjetnostjo lahko trdili, da v primeru enake pozicije vrednostnih papirjev izguba v naslednjih 10 delovnih
dneh ne bi presegala 36,46 tisoč evrov, kolikor je znašal najvišji VaR v letu 2015.
V letu 2015 je opazno rahlo gibanje VaR, vendar ni bilo večjih odklonov navzgor ali navzdol. V začetku leta je bil VaR 33,0 tisoč
evrov, po nihajih navzgor in navzdol med letom je zadnji dan leta VaR 35,1 tisoč evrov. Z dnem 20. 11. 2015 je bil prodan zadnji
vrednostni papir in s tem ukinjena spremljava VaR.
V letu 2015 je opazno rahlo upadanje VaR. V začetku leta je znašal 35,1 tisoč evrov, po nihajih med letom je zadnji dan opazovanja VaR ob končni prodaji edinega vrednostnega papirja znašal 6,55 tisoč evrov. Dne 19. 11. 2015 je bilo prodanih 200 lotov
vrednostnega papirja Telekom Slovenije in dne 20. 11. 2015 še preostalih 535 lotov vrednostnega papirja. S tem dnem je bilo
stanje nič in spremljava VaR ukinjena.

143

IZPOSTAVLJENOST RAZLIČNIM VRSTAM TVEGANJ

PBS

v tisoč EUR
20

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

10

POSLOVNO POROČILO

0

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke

-10

Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije

-20

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve

-30

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja

-40

Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve

dnevni donos delnic

19. 11. 2015

5. 11. 2015

22. 10. 2015

8. 10. 2015

24. 9. 2015

10. 9. 2015

27. 8. 2015

13. 8. 2015

30. 7. 2015

16. 7. 2015

2. 7 .2015

18. 6. 2015

4. 6. 2015

21. 5. 2015

7. 5. 2015

23 .4. 2015

9. 4. 2015

26. 3. 2015

12. 3. 2015

26. 2. 2015

12. 2. 2015

29. 1. 2015

15. 1. 2015

Kreditno tveganje
1. 1. 2015

-50

Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

VaR

Lastniške vrednostne papirje, ki niso vključeni v trgovalno knjigo, banka razporeja v finančne instrumente, razpoložljive za
prodajo, in jih vrednoti po pošteni vrednosti skozi kapital banke. Omenjene vrednostne papirje banka poseduje z namenom uravnavanja likvidnosti. V poročevalskem obdobju je banka prodala oziroma je zapadlo za 36.736 tisoč evrov vrednostnih papirjev in
jih skoraj v celoti nadomestila, in sicer v znesku 32.345 tisoč evrov.
Valutno tveganje
Banka spremlja in upravlja valutno tveganje na dnevni ravni. Tveganja, ki nastajajo iz tega naslova, se odražajo tako v postavkah aktive kot pasive bilance banke in so pretežno posledica opravljanja plačilnega prometa s tujino ter najemanja in plasiranja
deviznih kreditov. Banka vodi politiko čim bolj zaprte devizne pozicije. Večino deviznih likvidnih naložb predstavljajo krediti
pravnim osebam, gotovina v blagajni, sredstva na računih pri domačih bankah in depoziti pri domačih bankah.
Odbor za upravljanje z bilanco banke mesečno spremlja odprto devizno pozicijo, valutnim tveganjem prilagojene postavke in
izpolnjevanje strukture deviznih likvidnih naložb. Banka ima oblikovane limite izpostavljenosti po posameznih valutah.
Banka opravlja več kot 99 odstotkov poslovanja v domači valuti in je neobčutljiva na spremembe tečaja tujih valut.
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Izpostavljenost banke valutnemu in tečajnemu tveganju

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR
		

Bilančne postavke

Skupaj

EUR

USD

CHF

HRK

Ostalo

63.795

60.929

541

1.180

197

948

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

227.645

227.645

0

0

0

0

Krediti

265.423

265.421

0

0

0

2

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

100.982

100.982

0

0

0

0

15.506

15.506

0

0

0

0

Skupaj sredstva: (1)

673.351

670.483

541

1.180

197

950

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

623.996

622.058

701

1.147

7

83

- depoziti

592.913

590.977

701

1.147

7

81

16.687

16.687

0

0

0

0

- podrejene obveznosti

9.900

9.900

0

0

0

0

- druge finančne obveznosti

4.496

4.494

0

0

0

2

Druge obveznosti*

4.252

4.252

0

0

0

0

45.103

45.103

0

0

0

0

673.351

671.413

701

1.147

7

83

0

(930)

(160)

33

190

867

61.315

60.213

0

0

1.102

0

Skupaj sredstva: (1)

720.102

717.739

308

1.188

259

608

Skupaj obveznosti in kapital: (2)

720.102

718.629

460

962

10

41

0

(890)

(152)

226

249

567

na dan 31. 12. 2015

Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge
pri bankah

Druga sredstva*

- krediti

Skupaj kapital
Skupaj obveznosti in kapital: (2)
Neusklajenost (1) manj (2)
Zunajbilančne obveznosti (B.1–B.4)

Letno poročilo 2015

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

na dan 31. 12. 2014

Neusklajenost (1) manj (2)

* Druga sredstva obsegajo tudi terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, druge obveznosti pa
obsegajo tudi obveznosti za davek iz dohodka pravnih oseb in rezervacije.

Izgube iz naslova tečajnih razlik (sprememb tečajev tujih valut) v letu 2015 znašajo 35 tisoč evrov, v letu 2013 so izgube znašale
2 tisoč evrov (pojasnilo 2.4.6).
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Izkaz finančnega položaja po teritoriju

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR
		

Nagovor uprave banke

Skupaj

Slovenija

Tujina
skupaj

Evropska
unija

Republike
bivše YU

Ostalo

63.795

62.580

1.215

1.215

0

0

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

227.645

159.087

68.558

68.558

0

0

Krediti

265.423

264.797

626

626

0

0

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

100.982

84.082

16.900

16.900

0

0

15.506

15.506

0

0

0

0

Pomembnejše računovodske usmeritve

Skupaj sredstva: (1)

673.351

586.052

87.299

87.299

0

0

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

623.996

622.797

1.199

484

600

115

- depoziti

592.913

591.716

1.197

482

600

115

16.687

16.687

0

0

0

0

- podrejene obveznosti

9.900

9.900

0

0

0

0

- druge finančne obveznosti

4.496

4.494

2

2

0

0

Druge obveznosti*

4.252

4.239

13

4

1

8

45.103

45.103

0

0

0

0

673.351

672.139

1.212

488

601

123

0

(86.087)

86.087

86.811

(601)

(123)

61.315

61.310

5

1

4

0

Skupaj sredstva: (1)

720.102

643.162

76.940

76.940

0

0

Skupaj obveznosti in kapital: (2)

720.102

718.777

1.325

604

639

82

0

(75.615)

75.615

76.336

(639)

(82)

Bilančne postavke

na dan 31. 12. 2015

Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni
banki in vpogledne vloge pri bankah

Druga sredstva*

- krediti

Skupaj kapital
Skupaj obveznosti in kapital: (2)
Neusklajenost (1) manj (2)
Zunajbilančne obveznosti (B.1–B.4)

Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

na dan 31. 12. 2014

Neusklajenost (1) manj (2)

* Druga sredstva obsegajo tudi terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, druge obveznosti pa
obsegajo tudi obveznosti za davek iz dohodka pravnih oseb in rezervacije.
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Obrestno tveganje

Ključni podatki o poslovanju banke

Banka za merjenje obrestnega tveganja uporablja metodologijo obrestnih razmikov po posameznih časovnih žepkih. Banka meri
obrestno tveganje mesečno.

Računovodski izkazi banke

v tisoč EUR

na dan 31. 12. 2015

Denar v blagajni, stanje na računih pri
centralni banki in vpogledne vloge pri
bankah

Skupaj

Neobrestovano

Obrestovano

Na
vpogled

Do 1
meseca

1 do 3
meseci

3 do 12
mesecev

1 do
5 let

Nad
5 let

21.752

42.043

0

42.043

0

0

0

0

Finančna sredstva, razpoložljiva za
prodajo

227.645

1.696

225.949

0

0

22.998

20.811

129.204

52.936

Krediti

265.423

39.270

226.153

25

130.873

62.685

18.166

13.280

1.124

3

0

3

0

0

3

0

0

0

260.188

34.038

226.150

25

130.873

62.682

18.166

13.280

1.124

5.232

5.232

0

0

0

0

0

0

0

100.982

1

100.981

0

0

17.787

19.983

59.748

3.463

15.506

15.506

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj sredstva: (1)

673.351

78.225

595.126

25

172.916

103.470

58.960

202.232

57.523

Finančne obveznosti, merjene po
odplačni vrednosti

623.996

4.496

619.500

0

451.622

56.670

84.856

15.681

10.671

- krediti strankam, ki niso banke
- druga finančna sredstva
Finančna sredstva v posesti do
zapadlosti
Druga sredstva*

Druge obveznosti*
Skupaj kapital
Skupaj obveznosti in kapital: (2)
Neto izpostavljenost obrestnemu
tveganju (1) manj (2)
Kumulativna izpostavljenost

Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

63.795

- krediti bankam

Poročilo nadzornega sveta

RAČUNOVODSKO POROČILO

Izpostavljenost banke obrestnemu tveganju
		

Nagovor uprave banke

POSLOVNO POROČILO

Banka se je v letu 2015 pri odločanju o višini aktivnih in pasivnih obrestnih mer prilagajala razmeram na trgu.

Bilančne postavke

Letno poročilo 2015

4.252

4.252

0

0

0

0

0

0

0

45.103

45.103

0

0

0

0

0

0

0

673.351

53.851

619.500

0

451.622

56.670

84.856

15.681

10.671

0

24.374

(24.374)

25 (278.706)

46.800

(25.896)

186.551

46.852

25 (278.681) (231.881) (257.777)

(71.226)

(24.374)

24.374 (863.914)

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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Ključni podatki o poslovanju banke

Obrestno tveganje po stanju na dan 31. 12. 2014
Skupaj sredstva: (1)

720.102

110.144

609.958

0

198.421

66.202

68.460

226.888

49.987

Skupaj obveznosti in kapital: (2)

720.102

63.143

656.959

0

420.896

80.705

116.137

28.315

10.906

0

47.001

(47.001)

0 (222.475)

(14.503)

(47.677)

198.573

39.081

0

47.001 (877.191)

0 (222.475) (236.978) (284.655)

(86.082)

(47.001)

Neto izpostavljenost obrestnemu
tveganju (1) manj (2)
Kumulativna izpostavljenost

Letno poročilo 2015

* Druga sredstva obsegajo tudi terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, druge obveznosti pa
obsegajo tudi obveznosti za davek iz dohodka pravnih oseb in rezervacije.

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije

Paralelni premik krivulje donosnosti za 200 bazičnih točk ter vpliv na kapital in poslovni izid
Predpostavke, ki jih banka upošteva pri izračunih pri paralelnem premiku krivulje donosnosti, so:
• pri ocenjevanju obrestnega tveganja upošteva vse netrgovalne obrestno občutljive postavke na kumulativnih podatkih vseh valut, ker
več kot 99 odstotkov poslovanja banka opravlja v domači valuti,
• skladno z interno metodologijo razporeja vpogledne vloge v časovne razrede do pet let,
• v izračunu ne upošteva možnosti predčasnega odpoklica depozitov in predčasnega poplačila kreditov,
• finančne instrumente, vezane na variabilno obrestno mero, razporeja glede na obdobje ponovne določitve referenčne obrestne mere,
• pri izračunu vpliva na poslovni izid iz izračuna izloča vpogledne vloge.

Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje
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Neto sedanja vrednost kapitala (NSV) plus +/- 200 bazičnih točk 31. 12. 2015

v tisoč EUR

-80,000

skupaj

nad 20Y

-40,000

15Y do 20Y

0

10Y do 15Y

0

7Y do 10Y

2.000

5Y do 7Y

40,000

4Y do 5Y

4.000

3Y do 4Y

80,000

2Y do 3Y

6.000

1Y do 2Y

120,000

6M do 1Y

8.000

3 do 6 M

160,000

1 do 3 M

10.000

do 1 M

200,000

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov

-2.000

Pomembnejše računovodske usmeritve
-4.000

-120,000

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja

-6.000

-160,000

razlika aktiva - pasiva

razlika NSV +200 bazičnih točk

razlika NSV -200 bazičnih točk

-200,000

Letno poročilo 2015

Izpostavljenost različnim vrstam tveganj

-8.000

Kapital in kapitalske zahteve

-10.000

Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Vpliv na neto sedanjo vrednost kapitala in poslovni izid 31. 12. 2015
v tisoč EUR
		

+ 200 bazičnih točk

- 200 bazičnih točk

Kapital banke

42.533

42.533

20 % kapitala

8.507

8.507

-3.038

317

7,14

0,75

2.828

-2.828

Neto sedanja vrednost kapitala
% kapitala
VPLIV NA ENOLETNI POSLOVNI IZID

V letu 2015 je bil vpliv na neto sedanjo vrednost kapitala pri +200 bazičnih točkah -3.038 tisoč evrov in na poslovni izid +2.828
tisoč evrov. Pri -200 bazičnih točkah se neto sedanja vrednost kapitala poveča za 317 tisoč evrov, vpliv na poslovni izid je negativen in znaša -2.828 tisoč evrov.
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Letno poročilo 2015

Vrzeli po valutah
Delež obrestno občutljive aktive v domači valuti znaša 99,59 odstotka, na pasivi ta delež znaša 99,69 odstotka.
Vse pozicije v tujih valutah so kratke in v okviru zapadlosti do dveh let.

Ključni podatki o poslovanju banke

Referenčne obrestne mere
Pri uporabljenih referenčnih obrestnih merah ima banka dolge pozicije, zato so neto obrestni prihodki občutljivi za znižanje obrestne mere EURIBOR. Najdaljša neto pozicija je pri 6-mesečnem EURIBORU in znaša 28,03 odstotka.

POSLOVNO POROČILO

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke

Referenčne obrestne mere
struktura (v %)
EURIBOR
Druge referenčne OM
Nespremenljiva OM
SKUPAJ

AKTIVA

31. 12. 2015

Pojasnila k računovodskim izkazom

PASIVA

NETO

31,49

1,28

30,21

2,46

0,11

2,35

66,05

98,61

-32,56

100,00

100,00

0,00

Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja

Referenčne obrestne mere
struktura (v %)
EURIBOR
Druge referenčne OM
Nespremenljiva OM
SKUPAJ

AKTIVA

31. 12. 2014

Likvidnostno tveganje

PASIVA

NETO

31,03

5,59

25,44

2,43

0,11

2,32

66,53

94,30

-27,77

100,00

100,00

0,00
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3.4. Likvidnostno tveganje

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke

Skrb za likvidnost in solventnost je poleg zagotavljanja kapitalske ustreznosti glavna skrb banke, ki mora poslovati tako, da je v
vsakem trenutku sposobna izpolnjevati zapadle obveznosti. Pri pridobivanju dolgoročnih virov je banka odvisna od virov, prejetih
s strani domačih bank (predvsem SID banke), oziroma od virov, ki jih pridobi s strani nebančnega sektorja, zato dinamiko svojih
aktivnosti na trgu prilagaja možnosti pridobivanja navedenih virov.

na dan 31. 12. 2015
Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki
in vpogledne vloge pri bankah

Skupaj

Na
vpogled

Do 1
meseca

1 do 3
meseci

3 do 12
mesecev

Od 1
- 5 let

nad
5 let

63.795

0

0

0

0

0

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

227.645

0

227.645

0

0

0

0

Krediti

265.423

34.493

11.929

12.285

55.329

84.379

67.008

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

100.982

0

575

18.958

20.105

57.954

3.390

15.506

0

15.506

0

0

0

0

Skupaj sredstva: (1)

673.351

98.288

255.655

31.243

75.434

142.333

70.398

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

623.996

408.973

44.841

51.632

86.362

21.652

10.536

4.252

68

2.887

33

313

548

403

45.103

0

0

0

0

0

45.103

673.351

409.041

47.728

51.665

86.675

22.200

56.042

0

(310.753)

207.927

(20.422)

(11.241)

120.133

14.356

61.315

507

17.882

5.637

24.018

9.223

4.048

Skupaj sredstva: (1)

720.102

141.433

228.581

22.457

103.514

153.030

71.087

Skupaj obveznosti in kapital: (2)

720.102

359.218

71.916

67.486

114.022

45.531

61.929

0

(217.785)

156.665

(45.029)

(10.508)

107.499

9.158

Druge obveznosti*
Kapital
Skupaj obveznosti in kapital: (2)
Neusklajenost (1) manj (2)
Zunajbilančne obveznosti

RAČUNOVODSKO POROČILO

Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

63.795

Druga sredstva*

POSLOVNO POROČILO

Pojasnila k računovodskim izkazom

v tisoč EUR
		

Poročilo nadzornega sveta

Računovodski izkazi banke

Neusklajenost aktive in pasive izkaza finančnega položaja glede na pričakovano zapadlost
Bilančne postavke

Letno poročilo 2015

Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

na dan 31. 12. 2014

Neusklajenost (1) manj (2)

* Druga sredstva obsegajo tudi terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, druge obveznosti pa
obsegajo tudi obveznosti za davek iz dohodka pravnih oseb in rezervacije.
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Finančne obveznosti po pogodbenih nediskontiranih zapadlostih

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR
		

Bilančne postavke

na dan 31. 12. 2015
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finančne obveznosti
Zunajbilančne obveznosti

Skupaj

Na
vpogled

Do 1
meseca

1 do 3
meseci

3 do 12
mesecev

Od
1 - 5 let

nad 5 let

643.740

408.973

44.859

51.728

86.804

25.820

25.556

4.252

68

2.887

33

313

548

403

647.992

409.041

47.746

51.761

87.117

26.368

25.959

61.315

507

17.882

5.637

24.018

9.223

4.048

683.599

358.614

66.900

67.694

114.309

49.357

26.725

7.731

604

4.825

67

902

1.081

252

691.330

359.218

71.725

67.761

115.211

50.438

26.977

66.155

909

19.269

5.148

28.618

8.352

3.859

na dan 31. 12. 2014
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finančne obveznosti
Zunajbilančne obveznosti

Letno poročilo 2015

Banka v okviru strategije in politike upravljanja z likvidnostjo zasleduje cilj minimizirati likvidnostno tveganje, saj je to eden
od temeljev varnega poslovanja banke. Pri tem banka preudarno odloča o gospodarjenju s sredstvi in obveznostmi banke, tako z
vidika dnevnih denarnih tokov kot iz vidika razpršenosti in čim večje usklajenosti sredstev in obveznosti.

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Banka uravnava likvidnostno tveganje tako, da na osnovi dnevnih in mesečnih planov likvidnostnih tokov usklajuje likvidna
in hitro unovčljiva sredstva z dnevno zapadlimi obveznostmi. Banka poleg načrtovanih dnevnih tokov spremlja tudi realizirana
odstopanja in razloge zanje. Največje denarne tokove banke predstavljajo plačila prebivalstva na poštnih enotah in odvodi ter dotacije gotovine blagajnam. Zato si banka prizadeva za čim bolj kakovostno načrtovanje navedenih, pa tudi ostalih denarnih tokov.
Banka v skladu z veljavnimi predpisi dnevno izračunava količnike likvidnosti. Gre za razmerje med višino naložb in višino obveznosti z določeno preostalo dospelostjo. V skladu z veljavno regulativo je banka dolžna nad 1 vzdrževati količnik likvidnosti v
tako imenovanem prvem razredu (pri izračunu se upošteva preostala dospelost do 30 dni), količnik likvidnosti v drugem razredu
(pri izračunu se upošteva preostala dospelost do 180 dni) pa je zgolj informativne narave.
V letu 2015 je banka izpolnjevala zahteve Banke Slovenije glede minimalne likvidnostne pozicije. Gibanje likvidnostnega količnika v letu 2015 je razvidno iz preglednice v nadaljevanju.
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Doseženi količniki likvidnosti

Letno poročilo 2015

Ključni podatki o poslovanju banke

v%
		

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Stanje 31. 12. 2015

Stanje 31. 12. 2014

Povprečje 2015

Povprečje 2014

Razred zapadlosti do 30 dni

1,71

1,71

1,73

1,71

Razred zapadlosti do 180 dni

1,36

1,23

1,32

1,16

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom

Gibanje količnikov likvidnosti januar - december 2015 (v odstotkih)

Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja

2. 1.
8. 1.
14. 1.
20. 1.
26. 1.
30. 1.
5. 2.
11. 2.
17. 2.
23. 2.
27. 2.
5. 3.
11. 3.
17. 3.
23. 3.
27. 3.
2. 4.
9. 4.
15. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5.
11. 5.
15. 5.
21. 5.
27. 5.
2. 6.
8. 6.
12. 6.
18. 6.
24. 6.
1. 7.
7. 7.
13. 7.
17. 7.
23. 7.
29. 7.
4. 8.
10. 8.
14. 8.
20. 8.
26. 8.
1. 9.
7. 9.
11. 9.
17. 9.
23. 9.
29. 9.
5. 10.
9. 10.
15. 10.
21. 10.
27. 10.
2. 11.
6. 11.
12. 11.
18. 11.
24. 11.
30. 11.
4. 12.
10. 12.
16. 12.
22. 12.
29. 12.

Likvidnostno tveganje

Banka ima izdelane scenarije upravljanja z likvidnostnim tveganjem v primeru nastopa različnih okoliščin, ki lahko vplivajo na
likvidnost. Pri tem banka upošteva možnosti neželenih sprememb tako znotraj banke (na primer sprememba višine vpoglednih
vlog) kot tudi sprememb, ki so posledica zunanjih dejavnikov (na primer poslabšanje kvalitete virov zaradi globalne krize ali
nastanek škodnih dogodkov iz naslova operativnih tveganj, ki lahko vplivajo na upravljanje z likvidnostjo banke). V okviru posameznih scenarijev upravljanja z likvidnostnim tveganjem ima banka določena pravila ravnanja glede na različne možne vzroke za
nastanek odmikov od načrtovane likvidnostne pozicije banke. V skladu z navedenim je upravljanje z likvidnostnim tveganjem na
dnevnem nivoju vgrajeno v upravljanje z likvidnostjo banke, ki jo nadzoruje oziroma o kateri odloča likvidnostna komisija. Prav
tako pa upravljanje z likvidnostjo in likvidnostnim tveganjem spremlja Služba za upravljanje s tveganji.
Banka je v letu 2015 po scenariju Banke Slovenije izdelala stresni test poslabšanja likvidnostnega položaja – likvidnostni šok.
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Obveznosti na dan 31. 12. 2015 z rokom dospelosti, daljšim od 5 let

Ključni podatki o poslovanju banke

v tisoč EUR
		

Leto zapadlosti

Glavnica

brez roka dospelosti

9.000

2021

317

2022

143

2023

259

2024

41

2025

8

Depoziti
- hibridni depoziti
- ostali depoziti

SKUPAJ depoziti
Najeti krediti

SKUPAJ najeti krediti

Letno poročilo 2015

9.768

Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Pomembnejše računovodske usmeritve
Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj

2021

133

2022

133

2023

133

Tržna tveganja

2024

133

Likvidnostno tveganje

2025

133

Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje

667

Banka z namenom upravljanja likvidnostnega tveganja vzdržuje primeren nivo premoženja v tako imenovanem poolu za zavarovanje terjatev evrosistema. Gre za naložbe v vrednostne papirje, ki izpolnjujejo visoke standarde iz naslova bonitetne regulative,
ki jih predpisuje Evropska centralna banka. Navedenemu je prilagojena tudi Strategija in politika trgovanja, banka pa na ta način
lahko v primeru likvidnostnih potreb dostopa do instrumentov denarne politike, ki jih ponuja Evropska centralna banka. Hkrati ti
vrednostni papirji kotirajo na organiziranih trgih in bi jih banka v primeru likvidnostnih potreb lahko tudi prodala.
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