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Ključni podatki o poslovanju banke
2013

2012

2011

Bilančna vsota (v tisoč EUR)

775.642

799.519

826.030

Celotni kapital (v tisoč EUR)

42.877

47.441

45.386

-57.164

332

2.484

1,36

107,50

102,85

a. pred obdavčitvijo (v %)

-141,89

0,84

6,99

b. po obdavčitvi (v %)

-142,20

0,71

5,55

-7,03

0,05

0,38

2,21

2,18

2,12

Kapitalska ustreznost (v %)

10,01

11,43

10,93

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

55,37

69,32

70,62

Operativni stroški/prihodki (v %)

74,71

57,70

55,92

Neto dobiček/izguba (v tisoč EUR)
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
Donos na kapital

Donos na aktivo pred obdavčitvijo (v %)
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi (v %)
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Viktor Lenče
Član uprave

Robert Senica
Predsednik uprave

Cenjeni poslovni partnerji, spoštovana
delničarja, dragi sodelavci!

P

oštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. (v nadaljevanju Poštna banka Slovenije ali banka) je bila v letu 2013 postavljena pred številne izzive in to leto lahko gotovo označimo kot eno
zahtevnejših za banko, njene lastnike in zaposlene. Na poti iskanja in
udejanjanja pravih rešitev so se pojavljale številne ovire, ki so zahtevale učinkovite poslovne odločitve in nenehno prilagajanje spremenjenim okoliščinam.

Elica Vogrinc
Članica uprave

Slovenski gospodarski prostor v letu 2013 ni pokazal bistvenih znakov okrevanja, saj je gospodarska rast ponovno znatno
padla. Ob še vedno prezadolženem in podkapitaliziranem sektorju nefinančnih podjetij, nekonkurenčnem slovenskem poslovnem okolju, upadanju potrošnje gospodinjstev ter odsotnosti strukturnih reform, so bile prisotne tudi nizka kapitalska
ustreznost bančnega sistema in zaostrene razmere na mednarodnih finančnih trgih.
Celotni bančni sistem se je tako soočal s padcem obrestnih
prihodkov, kakor tudi z dodatnimi oslabitvami kreditnega portfelja in temu vplivu se tudi Poštna banka Slovenije ni mogla
izogniti.
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Strateška usmeritev Poštne banke Slovenije v konzervativno poslovno politiko in osredotočenost na ključna področja delovanja
in segmente strank se je v letu 2013 še poglobila. Rezultat nadaljnjega poslabševanja razmer v realnem sektorju in slabšanje
kvalitete kreditnega portfelja, s tem pa potrebno visoko dodatno
oblikovanje rezervacij in slabitev, je negativni poslovni izid in
potreba po dokapitalizaciji banke. Oba lastnika sta banko dokapitalizirala, pri tem pa je prišlo do spremembe v lastniški strukturi. Nova Kreditna banka Maribor d.d. (v nadaljevanju Nova
KBM) je postala 99,12-odstotna lastnica, Pošta Slovenije, d.o.o.
(v nadaljevanju Pošta Slovenije) pa 0,88-odstotna lastnica Poštne banke Slovenije. Kljub tej spremembi oba lastnika ostajata
pomembna strateška poslovna partnerja banke. Z dokapitalizacijo sta lastnika pomembno prispevala k zagotovitvi nadaljnjega
obstoja in razvoja banke.
Banka je tudi v težkih razmerah skozi poslovno leto 2013 poskušala izrabiti tiste poslovne priložnosti, ki so prisotne tudi v času,
ko okolje ni najprijaznejše. Tako je banka nadaljevala s prizadevanji za razvoj v svojem poslovanju z uvajanjem novih storitev
in prodajnih poti ter z aktivnostmi za pridobivanje novih komitentov.
Banka je na področju poslovanja s prebivalstvom ponovno organizirala motivacijski dogodek za uslužbence Pošte Slovenije in tako
nadaljevala z akcijami pospeševanja prodaje na področju osebnih
računov in varčevalnih produktov banke. V sodelovanju s Pošto
Slovenije je banka nadaljevala z izvedbo delavnic, s katerimi je v
prodajo storitev vključila tudi pismonoše.
Uporabnikom elektronske banke PBS.net je banka omogočila
opravljanje bančnih storitev tudi preko mobilnega telefona ali tabličnega računalnika z operacijskim sistemom Android ali kot
spletno verzijo. Storitev je poimenovala mPBS.net.
Uvedla je tudi pošiljanje elektronskih mesečnih promocijskih
sporočil določeni skupini komitentov.
Banka je zaključila zahteven, triletni projekt in vpeljala novo
aplikacijsko podporo za področje poslovanja s prebivalstvom.
Gre za sodobno rešitev, ki omogoča veliko večji nadzor banke
nad samim delovanjem aplikacije.

PBS

Kljub zahtevnim razmeram in slabšanju rezultatov poslovanja, je
banka iskala priložnosti za uvajanje novih storitev. Tako je banka
v letu 2013 tudi prejela dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitve posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
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Na področju poslovanja s podjetji so bile aktivnosti v veliki meri
usmerjene v čiščenje kreditnega portfelja, saj sta se plačilna disciplina in likvidnost podjetij poslabšali. Glavnina prizadevanj je
bila usmerjena v aktivno reševanje primerov, ko so dolžniki zašli
v insolvenčne postopke in je bilo potrebno poiskati optimalne
rešitve ali za izhod iz težav ali za izvedbo prisilnega poplačila iz
sredstev, dobljenih v zavarovanje kreditnih aranžmajev. Del slabih terjatev je banka tudi prenesla na Novo KBM, ki jih je nadalje prenesla na Družbo za upravljanje terjatev bank, d.o.o. (v nadaljevanju DUTB).
Ob tem pa je banka izkoristila tudi priložnosti za širitev obsega
poslovanja z dobrimi komitenti in vzpostavljanje sodelovanja z
novimi komitenti. Slednje je v letu 2013 pridobivala na segmentu
malih in srednje velikih podjetij, samostojnih podjetnikov in zasebnikov. Pri odobravanju novih naložb je banka skrbno presojala zmožnost izpolnjevanja obveznosti do banke in pridobivala
kvalitetna zavarovanja kot vire morebitnih sekundarnih poplačil.
Na področju plačilnega prometa je banka v okviru Eurogira prejela nagrado v kategoriji zagotavljanja stabilne in odlične kakovosti procesiranja plačil v zadnjih petih letih. Banka je obdelala
100 odstotkov denarnih plačil.
Obseg poslovanja Poštne banke Slovenije, merjen z bilančno vsoto,
je v letu 2013 znašal 775,6 milijona evrov. V letu 2013 je banka
dosegla pozitiven rezultat pred rezervacijami in oslabitvami v višini
6,1 milijona evrov. Zaradi večjega obsega poslovanja, slabšanja finančnega položaja podjetij in v posameznih primerih nižanja ocenjene vrednosti premoženja, dobljenega za zavarovanje kreditov, je
banka v letu 2013 oblikovala za 63,1 milijona evrov neto dodatnih
rezervacij in oslabitev ter na koncu ustvarila izgubo v višini 57,2 milijona evrov. Dosežena kapitalska ustreznost banke konec leta 2013
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znaša 10,01 odstotka. Tržni delež banke je porastel iz 1,73 odstotka
na 1,92 odstotka.
Uprava ocenjuje, da bo tudi leto 2014 zahtevno, saj gospodarstvo še
ne kaže znamenj okrevanja in obstaja velika negotovost glede nadaljnjih gospodarskih gibanj. Zaradi tega banka ne načrtuje nobenih pomembnih rasti obsegov poslovanja. Predvidena je zelo rahla
rast vlog nebančnega sektorja, ob nadaljnji krepitvi deleža vlog prebivalstva, rahla rast kreditiranja nebančnega sektorja in doseganje
nekoliko večje donosnosti kot v letu 2013.
Poštna banka Slovenije bo tudi v letu 2014 nadaljevala s pospeševanjem prodaje bančnih storitev na poštnih okencih, ki bo temeljilo
na izobraževanju poštnih delavcev, stimuliranju poštnih delavcev
za realizirane dodatne storitve in na ustrezni marketinški podpori.
Nadaljeval se bo tudi razvoj dodatnih storitev in izboljšanje obstoječih. Tako banka za leto 2014 načrtuje uvedbo mobilne banke za
iOS operacijski sistem ter uvedbo izboljšane verzije elektronske
banke, ki bo temeljila na sodobnejši platformi in bo omogočala dodatne funkcionalnosti.
Na področju poslovanja s pravnimi osebami bo banka optimirala
obseg sodelovanja z obstoječimi komitenti in pridobivala nove komitente. Velik poudarek bo namenjen kakovosti naložb ob upoštevanju koncentracije portfelja v posameznih dejavnostih in obvladovanja vseh vrst tveganj, ki jim je banka pri tem izpostavljena.
Banka bo svoje aktivnosti še naprej usklajevala tudi v okviru Skupine Nove KBM in si v partnerstvu s Pošto Slovenije prizadevala za
doseganje optimalnih rezultatov poslovanja, racionalizacije stroškov in poenotenje resursov, kjer bo to mogoče. Iskala in udejanjala
bo možne sinergijske učinke skupnega nastopa na trgu in s tem dodane vrednosti za vse tri udeleženke. Banka bo tudi stopnjevala
prizadevanja za učinkovito izvajanje ukrepov iz programa »RaSt«,
racionalizacije stroškov poslovanja, ki se izvaja v vseh članicah
Skupine Nove KBM. Pomemben prispevek v okviru tega programa
bo v letu 2014 predstavljala tudi sprememba v notranji organiziranosti banke z vzpostavitvijo vitkejše organizacijske strukture ban-
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ke. Z optimizacijo poslovnih procesov, vzpostavitvijo dodatnih
kontrolnih točk in nadzora ter poudarjanjem odgovornega ravnanja
vseh zaposlenih, se bo Poštna banka Slovenije razvijala v hitro,
učinkovito in ciljno usmerjeno banko za doseganje želenih rezultatov poslovanja. Večji poudarek znotraj tega bo namenjen tudi iskanju skupnih pozitivnih učinkov v sodelovanju z nadrejeno banko in
iskanje skupnih poti v poslovni mreži pošt pri prodaji bančnih storitev.

Letno poročilo 2013

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

Spoštovane sodelavke in sodelavci, vam se predvsem zahvaljujemo
za ves vložen trud, delavnost, strokovnost, ambicioznost in predanost banki. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi Poštno banko Slovenije ohranjali kot banko z nadpovprečno likvidnostjo in
nadpovprečno izkazanim zaupanjem varčevalcev ter upravičili dokapitalizacijo lastnikov s pozitivnim poslovanjem in razvijanjem
potenciala te banke tudi v bodoče.
Zahvaljujemo se lastnikoma banke za izkazano zaupanje in izvedeno dokapitalizacijo, s katero sta banki zagotovila nadaljnji obstoj in razvoj. Nadvse si bomo prizadevali, da bomo to zaupanje
upravičili.
Posebej hvala tudi vam, komitentom in poslovnim partnerjem
Poštne banke Slovenije. Vaša zvestoba je banko krepila v neutrudnem prizadevanju za uspešno premagovanje vseh ovir in bistveno pripomogla k njenemu stabilnemu delovanju. Dobri poslovni
odnosi, ki smo jih skupaj zgradili, nas navdajajo z optimizmom
in želimo si, da bi bili del uresničevanja vaših ciljev in pričakovanj tudi v prihodnje.
Maribor, marec 2014

Elica Vogrinc
Članica uprave

Viktor Lenče
Član uprave

Robert Senica
Predsednik uprave
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Sestava nadzornega sveta Poštne banke Slovenije se v
letu 2013 ni spremenila.
V nadzornem svetu so delovali: mag. Boris Novak, predsednik,
Aleš Hauc, namestnik predsednika, Vinko Filipič, član, Miha
Šlamberger, član in Igor Žibrik, član.
Nadzorni svet je v letu 2013 deloval v skladu s pristojnostmi, ki
mu jih nalaga veljavna zakonodaja in drugi predpisi ter interni akti
banke. Svoje delo je opravljal na način, kot je opredeljen v Poslovniku o delu nadzornega sveta, pri opravljanju funkcije zagotavljanja učinkovitega nadzora nad vodenjem poslov banke pa je upošteval tudi določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

mag. Boris Novak
Predsednik nadzornega sveta

A

ktualna kriza in nadaljevanje recesije v realnem sektorju se je v letu 2013 kot zrcalna slika odrazila tudi
na poslovanju bank v slovenskem bančnem prostoru. Rdeče številke so se tako pokazale v bilancah
glavnine slovenskega bančnega sistema, tudi v Poštni banki Slovenije. Zavedanje o pomenu ohranitve zaupanja v banko v tako
spremenjenih razmerah ter zmerno in preudarno prevzemanje
tveganj, je bilo v letu 2013 nadzornemu svetu glavno vodilo pri
opravljanju funkcije nadzora nad vodenjem poslov banke.

Nadzorni svet ocenjuje, da je v letu 2013 deloval na
način in v obsegu,
ki je zagotavljal odgovorno spremljanje poslovanja banke in uresničevanja zastavljenega finančnega načrta, delovanje službe notranje revizije in nadziranje sprejemanja odločitev v okviru sistema notranjih kontrol, ki zagotavlja skrbno in varno poslovanje
banke. Vsi člani nadzornega sveta so za svoje delo v nadzornem
svetu ustrezno strokovno usposobljeni in imajo za opravljanje te
funkcije dovolj izkušenj in znanja ter veščin za delovanje v skladu s cilji, strategijami in politikami v najboljšem interesu banke.
Nadzorni svet je pri svojem delu spoštoval standarde ustrezne profesionalne skrbnosti in korporativne integritete ter ravnal v skladu
z najvišjimi etičnimi standardi.
Obstoja nasprotja interesov, ki bi lahko vplivalo na presojo katerega od članov nadzornega sveta, ali drugih razlogov, ki bi kateremu
od članov onemogočali opravljanje funkcije, nadzorni svet ni ugotovil oziroma je za preprečitev navedenega izvajal vse previdnostne ukrepe.
Predsednik nadzornega sveta je skrbno opravljal naloge, ki izhajajo iz te funkcije, v skladu z danimi pooblastili in po določilih
Poslovnika o delu nadzornega sveta. Aktivno je sodeloval z upravo banke tudi izven sej nadzornega sveta in skrbel za natančno
upoštevanje postopkov pri pripravi in izvedbi sej nadzornega

RAČUNOVODSKO POROČILO
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sveta. Predsednik nadzornega sveta je člane nadzornega sveta
spodbujal h konstruktivnim razpravam, v katerih so lahko neodvisno izrazili svoje stališče, podali pobude in predloge ter s
tem pomembno prispevali k odgovornemu sprejetju posameznih
odločitev. Preko predsednika nadzornega sveta je tudi potekalo
komuniciranje z javnostjo.
Uprava banke je nadzornemu svetu na njegove seje predložila
pisna, strokovno pripravljena in ustrezno utemeljena gradiva in
predloge. Na vprašanja članov nadzornega sveta je uprava k pisnim materialom podajala tudi dodatne obrazložitve in izčrpneje
pojasnjevala predloženo gradivo. Uprava in nadzorni svet sta vodila odprto in v ključnih zadevah dovolj poglobljeno komunikacijo, tako da do morebitnega nerazumevanja zadev, danih usmeritev in sprejetih odločitev, ni prihajalo.
Člani nadzornega sveta so se sej nadzornega sveta udeleževali
redno in s tem ob svoji strokovni usposobljenosti, znanju, veščinah in izkušnjah potrdili tudi potrebno časovno razpoložljivost
za opravljanje te funkcije. Gradiva za posamezno sejo so člani
nadzornega sveta proučili in se na seje ustrezno pripravili. Vsi
člani nadzornega sveta so v razpravah aktivno sodelovali in se v
posameznih temah lepo dopolnjevali, kar je pomembno doprineslo k učinkovitemu delu nadzornega sveta na vseh ključnih področjih njegovega delovanja.
Nadzorni svet ocenjuje, da so člani nadzornega sveta svojo funkcijo v letu 2013 opravljali odgovorno, vseskozi v duhu dobrega
gospodarja in v najboljšem interesu banke.
Preverjanje poslovanja banke in obravnava
najpomembnejših vprašanj iz poslovanja banke
je potekalo z izvajanjem rednih in korespondenčnih sej nadzornega
sveta. V letu 2013 se je nadzorni svet sestal na 12 rednih in izvedel
2 korespondenčni seji. Ob preverjanju tekočega poslovanja banke
je nadzorni svet tudi v letu 2013 nadaljeval s spremljavo gibanja
slabih terjatev v portfelju banke. Poglobljeno je obravnaval trimesečna poročila o poslovanju banke s poročili o izpostavljenosti in
obvladovanju tveganj. Zaradi vpliva oblikovanja dodatnih rezervacij in oslabitev na rezultat, je nadzorni svet stopnjeval zahteve
po predložitvi dodatnih gradiv in poročil, vključno s projekcijami
poslovanja banke do konca leta ter oceno zagotavljanja kapital-

PBS

ske ustreznosti banke. Zahteval je tudi sprejetje dodatnih ukrepov
za izboljšanje poslovanja banke, v okviru tega zlasti stroškovne
učinkovitosti oziroma znižanja stroškov dela. Nadzorni svet se je
redno seznanjal z aktivnostmi banke za reševanje slabih naložb in
pozival upravo k zmanjšanju izpostavljenosti.
S samo upravo banke in pristojnostjo nadzornega sveta v tej
zvezi sta bili povezani vsebini dveh sej nadzornega sveta v letu
2013. Nadzorni svet je na svoji prvi seji v januarju ugotovil, da
je Banka Slovenije Robertu Senici, ki ga je nadzorni svet sredi
novembra 2012 imenoval za novega predsednika uprave banke,
izdala dovoljenje za opravljanje funkcije. Nadzorni svet je tako
na svoji prvi seji v januarju sprejel sklep o sklenitvi pogodbe
in nastopu mandata Roberta Senice kot predsednika uprave banke s 15. 1. 2013 za obdobje petih let. Na seji v začetku oktobra
2013 pa je nadzorni svet tudi odločil o razširitvi uprave banke.
Za tretjo članico uprave je imenoval Elico Vogrinc, ki je za pričetek opravljanja funkcije morala še pridobiti dovoljenje Banke
Slovenije. Ugotovitveni sklep o pridobitvi dovoljenja in nastopu
petletnega mandata Elice Vogrinc kot članice uprave s 6. 1. 2014
je nadzorni svet sprejel na seji v decembru 2013.
V marcu je nadzorni svet podprl prizadevanja uprave za intenzivnejše urejanje razmer s komitenti, ki so se znašli v težavah in s
tem bistveno vplivali na poslabšanje kvalitete kreditnega portfelja
banke. Podal je soglasje k spremembi v notranji organiziranosti
banke, s katero je bila ustanovljena Služba za prestrukturiranje
rizičnih naložb in koordinacijo izterjave. Na seji v marcu je nadzorni svet upravi tudi podal soglasje k Poslovnim ciljem in finančnemu planu banke za leto 2013 ter se seznanil s projekcijami
do leta 2016. Na seji sredi aprila je nadzorni svet potrdil letno
poročilo banke za leto 2012 in sprejel oziroma upravi podal soglasja k drugim predlogom oziroma gradivom, ki se jih predlaga
v sprejem skupščini banke.
V okviru trimesečnih poročil o delu Službe notranje revizije je
nadzorni svet prejemal informacije o pregledanih področjih poslovanja glede na profil tveganosti oziroma letni načrt službe.
Nadzorni svet je posebej obravnaval tudi celovito poročilo iz revizije upravljanja portfelja banke. Glede na ugotovitve notranje
revizije o sistemskih pomanjkljivostih in drugih nedoslednosti v
poslovanju ter po razpravah k temu poročilu in dodatno predlože-
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nih gradivom na to temo, je nadzorni svet soglašal z izvedbo zunanjega pravnega pregleda poslov banke z nekaterimi komitenti.
Pregled še poteka in nadzorni svet se je na seji v decembru 2013
seznanil le s povzetki preliminarnih poročil za prvi sklop pregledanih poslov. Nadzorni svet verodostojnost celotnega delovanja
banke poudarja kot ključno za ohranitev visoke stopnje zaupanja
v banko in bo aktivnosti v zvezi z zunanjim pravnim pregledom
nadalje skrbno spremljal.
V obdobju od septembra do konca leta 2013 je bilo delovanje
nadzornega sveta ob nadzorovanju rednega poslovanja banke
močno osredotočeno zlasti na spremljanje aktivnosti in tudi sodelovanje v postopku dokapitalizacije banke v delu, kjer je bilo
to v okviru njegovih pristojnosti.
V letu 2013 je nadzorni svet obravnaval naslednje ključne vsebine in razpravljal o naslednjih pomembnejših vprašanjih iz področja poslovanja banke:
•	januarja je nadzorni svet sprejel ugotovitveni sklep o izpolnitvi odložnega pogoja za opravljanje funkcije člana uprave
za Roberta Senico in obravnaval individualni pogodbi o zaposlitvi za predsednika in člana uprave; seznanil se je tudi s
Profilom tveganja banke za leto 2012, prvimi nerevidiranimi
rezultati poslovanja banke za leto 2012 in potrdil razporeditev dela čistega dobička leta 2012 v druge rezerve iz dobička;
podal je soglasja k planu dela Službe notranje revizije za leto
2013 in k planu dela Revizijske komisije nadzornega sveta za
leto 2013, k Poslovniku o delu uprave in k internim aktom s
področja skladnosti poslovanja;
•	marca je nadzorni svet soglašal s spremembo v notranji organiziranosti banke, se seznanil in soglašal s predlogom Poslovnih ciljev in finančnega načrta za leto 2013 s projekcijami do
leta 2016 in se seznanil s pregledom izpolnjevanja minimalnih
kapitalskih zahtev po Baslu II za posamezne vrste tveganj;
•	aprila je nadzorni svet potrdil letno poročilo banke za leto
2012, sprejel mnenje nadzornega sveta o letnem poročilu o
notranjem revidiranju v letu 2012 ter podal svoje soglasje k
drugim predlogom, ki se podajo v sprejem skupščini banke;
za skupščino banke je tudi oblikoval predlog za imenovanje
revizorja za leto 2013, od ostalih pomembnejših zadev pa še
sprejel poročila o delu komisij nadzornega sveta v letu 2012

PBS

in obravnaval prvo informacijo o poslovanju banke v obdobju
januar – marec 2013;
•	junija se je nadzorni svet seznanil s Pismom revizorja poslovodstvu o ugotovitvah revizije računovodskih izkazov za leto,
končano 31. 12. 2012, s Poročilom o delu Službe notranje
revizije v obdobju januar – marec 2013, obravnaval celovito
poročilo o reviziji upravljanja portfelja banke in celovito poročilo o reviziji projekta prenove programske podpore poslom
prebivalstva; sprejel je tudi odstopno izjavo članice Revizijske
komisije nadzornega sveta;
•	julija je nadzorni svet nadaljeval razpravo na temo revizije
upravljanja portfelja in revizije projekta prenove poslom prebivalstva;
•	septembra se je nadzorni svet seznanil o vseh izdanih soglasjih
k veliki izpostavljenosti banke do komitentov v skladu z določili ZBan-1 in potrdil obstoječe velike izpostavljenosti; glede na
predhodne razprave na sejah v juniju in juliju ter predvidene še
potrebne dodatne oslabitve do konca leta 2013 je soglašal s predlogom za izvedbo nujne zunanje presoje ustreznosti odobravanja
posojil podjetjem iz seznamov po predlogu uprave ter s kriteriji za
ta pregled; sprejel je poročilo o delu Službe notranje revizije v II.
trimesečju leta 2013, se seznanil s poročilom o poslovanju banke
v obdobju januar – junij 2013, s poročilom o izpostavljenosti in
upravljanju s tveganji za to obdobje, z oceno poslovanja banke do
konca leta 2013 in oceno kapitala do konca leta 2013, s projekcijo
zahtev po kapitalu od leta 2013 do leta 2017; podal je tudi soglasje
k internemu aktu Politika zagotavljanja integritete;
•	oktobra je nadzorni svet sprejel sklep o imenovanju Elice Vogrinc za članico uprave banke;
•	novembra je nadzorni svet soglašal s predlogom za povečanje
osnovnega kapitala in zagotavljanje kapitalske ustreznosti banke
ter podal soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev Statuta
banke, ki ju je uprava banke nato predložila v sprejem skupščini
banke; seznanil se je tudi z internim aktom Strategija komuniciranja ob pričakovanem negativnem odzivu javnosti na predviden
rezultat poslovanja banke ob koncu leta 2013; podal soglasje k
sklenitvi posla, na podlagi katerega je nastala velika izpostavljenost banke do komitenta v skladu z določili ZBan-1; pregledal
je tudi poročilo o doseženih in načrtovanih učinkih iz naslova
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projekta racionalizacije stroškov ter se seznanil z delovanjem
informacijskega sistema banke; obravnaval je še poročilo o delu
Službe notranje revizije v III. trimesečju leta 2013 in podal soglasje k strategiji in politiki naložb v vrednostne papirje;
•	decembra se je nadzorni svet seznanil z Odredbo Banke Slovenije o dodatnih ukrepih za povečanje osnovnega kapitala
banke in upravi podal soglasje k povečanju osnovnega kapitala
banke iz naslova odobrenega kapitala, izključitvi prednostne
pravice obstoječih delničarjev in predlogu sprememb in dopolnitev Statuta banke; podal je tudi soglasje k prenosu terjatev
na DUTB in k Poslovnim ciljem ter finančnemu načrtu banke
za leto 2014; seznanil se je s povzetki ugotovitev iz preliminarnih poročil iz zunanjega pravnega pregleda za prvi sklop
pregledanih poslov; v decembru je nadzorni svet tudi imenoval
novo članico revizijske komisije Jožico Germ in se seznanil o
izdaji dovoljenja Banke Slovenije Elici Vogrinc za opravljanje
funkcije članice – predsednika nadzornega sveta je pooblastil
za podpis pogodbe z novo članico uprave, ki je svoj petletni
mandat v tej funkciji nastopila s 6. 1. 2014.

PBS

ter v okviru pristojnosti in na način, kot določajo njihovi poslovniki. Člani komisij so člani nadzornega sveta in zunanji strokovnjaki
iz različnih strokovnih področij. Z delovanjem komisij v takšni sestavi je bila zagotovljena vsebinsko strokovna proučitev zadev in
priprava mnenj za nadzorni svet, s katerimi so komisije pomembno prispevale k učinkovitejšemu izvajanju funkcije nadzora.

Nadzorni svet na podlagi navedenega ocenjuje, da je v letu 2013
skrbno in kontinuirano preverjal vodenje poslov banke in delovanje službe notranje revizije ter ugotavlja, da je deloval v okviru
svojih pristojnosti v obsegu in vsebini skladno z določili 272.
in 281. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). V svojem delovanju je tudi sledil prizadevanjem Evropskega bančnega
organa na področju korporativnega upravljanja, ki je z novimi
predpisi podal zahteve po učinkovitejšem upravljanju bančnih
tveganj in poudaril nujnost vzpostavitve ustreznih struktur in
procesov za učinkovitejše nadziranje in upravljanje bank.

Pregled in potrditev Letnega poročila za leto 2013
Uprava banke je nadzornemu svetu v zakonskem roku predložila
revidirano Letno poročilo Poštne banke Slovenije za leto 2013,
skupaj z revizorjevim poročilom. Nadzornemu svetu je bilo
predloženo tudi Poročilo o delu službe notranje revizije v letu
2013. Nadzorni svet je obravnaval revidirano Letno poročilo
Poštne banke Slovenije in ugotovil, da omogoča celovit vpogled
v vsebino poslovanja banke.
Nadzorni svet se je seznanil tudi z mnenjem pooblaščene revizijske družbe Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana, po katerem so
računovodski izkazi banke v vseh pomembnih pogledih poštena
predstavitev finančnega stanja banke na dan 31. 12. 2013, njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto in
v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja,
kot jih je sprejela Evropska unija in z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na pripravo računovodskih
izkazov. Revizorjevo mnenje potrjuje tudi vsebinsko skladnost
poslovnega poročila z računovodskimi izkazi.
Nadzorni svet je upravi banke tudi podal soglasje za kritje čiste
izgube za leto 2013, ki se pokrije z že oblikovanimi rezervami iz
dobička in kapitalskimi rezervami v skupni višini 55.674.979,60
evrov. Ostanek izgube v višini 1.489.487,65 evrov ostane nepokrit in se vodi kot zadržana izguba leta 2013.

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakonom o bančništvu (ZBan-1) so kot strokovna pomoč nadzornemu
svetu v letu 2013 delovale tri Komisije nadzornega sveta: revizijska komisija, komisija za kadrovske zadeve in komisija za pospeševanje poslovnega sodelovanja v finančni (bančni) skupini oziroma med Novo KBM, Pošto Slovenije in Poštno banko Slovenije.
Komisije so svoje delo opravljale na podlagi veljavne zakonodaje

mag. Boris Novak
Predsednik nadzornega sveta
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1 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU BANKE
Vsebina1
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31. 12. 2013

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

2

3

4

5=2/3

Bilančna vsota

775.642

799.519

826.030

97

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja

634.506

626.251

623.036

101

79.536

95.604

100.861

83

554.970

530.647

522.175

105

351.308

434.121

440.002

81

260.739

342.872

348.141

76

- prebivalstvu

90.569

91.249

91.861

99

Celotni kapital

42.877

47.441

45.386

90

117.550

71.875

64.309

164

72.045

73.213

70.886

98

1-12/2013

1-12/2012

1-12/2011

Indeks

16.932

22.518

24.948

75

7.052

8.522

7.406

83

16.111

16.254

16.012

99

1.808

1.655

1.503

109

63.102

12.735

11.710

496

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustav. posl.

-57.037

396

3.129

-

Čisti poslovni izid

-57.164

332

2.484

-

127

64

645

198

1-12/2013

1-12/2012

1-12/2011

Indeks

1.806

2.108

-1.313

86

-289

-386

263

75

31. 12. 2013

31. 12. 2012

31. 12. 2011

239

236

234

101

2

2

2

100

31.508.159

441.300

441.300

7140

1,3134

16,6917

16,6917

8

1,36

107,50

102,85

1

1
Izkaz finančnega položaja (v tisoč EUR)

- pravnih in drugih oseb
- prebivalstva
Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju

2

- pravnim in drugim osebam

Oslabitve fin. sred.,merj.po odplač.vr. in rezervacije
Obseg zunajbilančnega poslovanja

3

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

Davek iz dohodka 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
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Delnice
Število delničarjev
Število delnic
Nominalna vrednost delnice – (v EUR)
Knjigovodska vrednost delnice – (v EUR)
KAZALCI
Kapital za namen kap. ustreznosti (v tisoč EUR)

44.856

61.437

59.533

73

Kapitalske zahteve (v tisoč EUR)

35.845

43.008

43.565

83

10,01

11,43

10,93

16,71

9,39

8,42

Obrestna marža

2,09

2,74

3,02

Marža finančnega posredništva

2,96

3,78

3,92

Donos na aktivo pred obdavčitvijo

-7,03

0,05

0,38

Donos na aktivo po obdavčitvi

-7,05

0,04

0,30

Donos na kapital pred obdavčitvijo

-141,89

0,84

6,99

Donos na kapital po obdavčitvi

-142,20

0,71

5,55

2,21

2,18

2,12

Likvidna sred./kratkor. vloge do nebančn.sektorja

44,21

38,56

35,75

Likvidna sred./povprečna aktiva

27,71

24,03

22,76

Kapitalska ustreznost (v %)
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.
Med krediti 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. Banka
je po razpadu Jugoslavije in potem, ko je svojo filialo v Sloveniji
zaprla Poštna hranilnica, prevzela njene posle.

V letu 2013 sta Nova KBM in Pošta Slovenije izvedli dodatno
dokapitalizacijo banke, na podlagi katere je prišlo do spremembe
v lastniški strukturi.

Lastniška struktura
Lastništvo banke je razdeljeno med Novo KBM, ki ima 99,12-odstotni delež, in Pošto Slovenije, ki ima 0,88-odstotni delež.

Dejavnost banke

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 komercialna centra v Ljubljani in v Mariboru, ki
poslujeta predvsem s fizičnimi osebami. V Murski Soboti, Celju,
Kranju in Kopru ima banka odprta svoja predstavništva, ki v večini poslujejo s pravnimi osebami.

Banka opravlja finančne storitve, med katere spadajo bančne
storitve, vzajemno priznane finančne storitve, dodatne finančne
storitve in druge finančne storitve ter pomožne storitve, ki so vse
v skladu z Zakonom o bančništvu.

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 daje poudarek na kakovosti njenega 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, predvsem na področju uvajanja informacijskega
sistema v obliki novih povezanih aplikativnih podpor za masovne
bančne posle. Hkrati banka daje tudi velik poudarek obvladovanju
vseh vrst tveganj, s katerimi se sooča pri svojem poslovanju.

Banka opravlja samo tiste storitve po Zakonu o bančništvu, za
katere je pridobila dovoljenje Banke Slovenije, in sicer:
•	sprejemanje depozitov;
•	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 finančnim
instrumentom (forfeiting);
•	plačilne storitve;
•	izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni
vključena v storitve iz prejšnje točke;
• izdajanje garancij in drugih jamstev;

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.

Bančne storitve so sprejemanje depozitov od javnosti in dajanje
kreditov za svoj račun.

Letno poročilo 2013
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•	opravljanje dodatne finančne storitve posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki ureja zavarovalništvo;
• 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.

•
•
•

Organi banke so:
Skupščina delničarjev banke,
Nadzorni svet banke,
Uprava banke.

PBS

2.2 Osebna izkaznica banke

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

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
Spletni naslov: www.pbs.si
Elektronska pošta: info@pbs.si
Ustanovitev: 1. 8. 1991
Pričetek delovanja: 1. 7. 1992
Številka reg. vpisa pri Okrožnem sodišču v Mariboru: 1/10463/00

Skupščina banke je najvišji organ banke, na katerem oba delničarja uresničujeta svoje pravice. Nadzorni svet ima pet članov, katere imenuje in odpoklicuje skupščina delničarjev banke.
Uprava banke je dvočlanska in ima predsednika ter člana uprave;
imenuje in razrešuje ju nadzorni svet banke.

Letno poročilo 2013

Matična številka: 5620112
Davčna številka: 24009725
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
Predsednik uprave: Robert Senica
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RAČUNOVODSKO POROČILO

Predsednik nadzornega sveta: mag. Boris Novak
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2.3 Poslovna mreža
Poslovno mrežo banke je v letu 2013 sestavljalo 556 poštnih enot
različnih organizacijskih oblik, ki so opravljale storitve za fizične
osebe in določene storitve za pravne osebe. Prednost opravljanja
storitev prek poštne mreže je predvsem v njeni enakomerni pokritosti s poštami po vsej državi, v ugodnih delovnih časih in v
poslovanju pošt tudi ob sobotah. Menjalniške posle je opravljalo
378 pošt. Banka je v letu 2012 pričela s poslovanjem na treh pogodbenih poštah, v letu 2013 pa je poslovanje razširila na skupaj
33 pogodbenih pošt.

PBS

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

KOMERCIALNI CENTRI
Komercialni center Ljubljana
Slovenska cesta 32, 1101 Ljubljana

Nove Fužine, 1117 Ljubljana

Telefon: 01 243 1970

Telefon: 01 547 3206

Faks: 01 243 1975

Faks: 01 547 3207

Komercialni center Maribor
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Telefon: 02 228 8247
Faks: 02 228 8259

Storitve za fizične in pravne osebe je banka opravljala tudi v lastnih enotah, in sicer v štirih predstavništvih (Celje, Koper, Kranj
in Murska Sobota), v dveh komercialnih centrih (Ljubljana in
Maribor) in neposredno na lokacijah komercialnih sektorjev v
Ljubljani in Mariboru.
Banka je tudi v letu 2013 imela v svoji mreži 12 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 2013 nameščenih 23 lastnih bankomatov,
ki so povezani v mrežo BA v državi. Komitentom banke so brez
zaračunavanja provizije za dvig gotovine na razpolago lastni
bankomati in bankomati Nove KBM – skupaj 281 bankomatov.

Letno poročilo 2013

PREDSTAVNIŠTVA
Predstavništvo Kranj

Predstavništvo Koper

Dražgoška 8, 4000 Kranj

Kolodvorska cesta 9, 6104 Koper

Telefon: 04 201 8550

Telefon: 05 662 1848

Faks: 04 201 8553

Faks: 05 662 1849

Predstavništvo Celje

Predstavništvo Murska Sobota

Krekov trg 9, 3000 Celje

Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota

Telefon: 03 424 3980

Telefon: 02 537 9790

Faks: 03 424 3985

Faks: 02 537 9792
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Ob dobri poslovni mreži različnih organizacijskih oblik je bilo
komitentom na razpolago učinkovito in stabilno elektronsko bančništvo za fizične in pravne osebe.
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2.4 Notranja organizacija
Organizacijska struktura banke izhaja iz njenega položaja:
• pokrivanja celotnega slovenskega prostora,
• obvladovanja masovnih poslov, ki se odvijajo na vseh poštah
v državi.
Banka je bila ob koncu leta 2013 organizirana takole:
Uprava banke s štabnimi službami:
• pooblaščenca uprave,
• svetovalka uprave,
• pooblaščenec-koordinator za področje upravljanja s tveganji,
• pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma ter skladnosti poslovanja,
• Služba notranje revizije,
• Služba bonitet in obvladovanja tveganj,
• Služba za prestrukturiranje rizičnih naložb in koordinacijo izterjave,
• varnostni inženir za IT,
• Tajništvo banke.
Poslovni sektorji:
• Sektor poslovanja s prebivalstvom,
• Sektor poslovanja s pravnimi osebami Maribor,
• Sektor poslovanja s pravnimi osebami Ljubljana,
• Sektor zakladništva,
• Sektor plačilnega prometa in elektronskega bančništva,
• Sektor marketinga in odnosov z javnostmi.

PBS

V okviru Sektorja poslovanja s pravnimi osebami Maribor in
Ljubljana ima banka organizirana predstavništva v Kopru, Kranju, Celju in Murski Soboti, v okviru Sektorja poslovanja s prebivalstvom pa komercialna centra Maribor in Ljubljana.
Specifičnost delovanja Poštne banke Slovenije je, da se aktivnosti odvijajo tudi prek poštnih enot v državi. Zaposleni na poštah,
ki opravljajo storitve za banko, so delavci Pošte Slovenije.
V letu 2013 je bila na novo ustanovljena Služba za prestrukturiranja in koordinacijo izterjave.

Letno poročilo 2013
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Strokovno podporni sektorji:
• Sektor upravljalnega računovodstva,
• Sektor informatike,
• Sektor pravnih, kadrovskih in splošnih zadev,
• Služba za tehnologijo,
• Služba za organizacijo,
• Sektor podpore.
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2.5 Organizacijska shema
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UPRAVA
PREPREČEVANJE
PREPREČEVANJE
PRANJA
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POSLOM
OSEB
POSLOM PRAVNIH
PRAVNIH OSEB
IN
ZAKLADNIŠTVA
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P

oštna banka Slovenije pri poslovanju sledi svojemu
poslanstvu, viziji in vrednotam. Kot članica finančne
skupine Nove KBM sledi smernicam pri poslovanju, ki
veljajo za celotno skupino Nove KBM.

Poslanstvo

Poštna banka Slovenije je vseslovenska banka, ki ponuja svoje
storitve prek razvejane mreže poštnih enot v mestu in na vasi.

Vizija
•	Prek mreže Pošte Slovenije bomo našim strankam
omogočili možnost opravljanja vseh finančnih storitev
na poštnih okencih v sodelovanju s Skupino Nove KBM
(bankassurance, skladi…).
•	Povečali bomo število transakcijskih računov za 5 odstotkov
na leto.
•	Upravičili bomo kapitalska vlaganja lastnikov – dosegali
bomo donosnost na ravni povprečja bančnega sektorja ali
višje.

Vrednote
Hitrost, razpoložljivost, varnost in učinkovitost.

Ključne usmeritve v okviru
Skupine Nove KBM
Nova KBM je kot večinska lastnica banke pripravila plan prestrukturiranja Skupine Nove KBM, v katerem je Poštna banka
Slovenije postavljena kot pomemben del Skupine Nove KBM, za
katero veljajo naslednje smernice pri poslovanju:
•	fokus bo na poslovanju s prebivalstvom ter malimi in
srednje velikimi podjetji,
• prednost pred rastjo ima nadzor nad tveganji,
•	ohranjanje kapitalske ustreznosti v skladu s predpisi (prikaz
vseh potreb po kapitalu),
•	program »RaST« (racionalizacija stroškov),
•	količnik kapitalske ustreznosti na 12,14 odstotka in Core
Tier 1 na minimum 9,47 odstotka do leta 2019,
•	aktivno upravljanje razmerja med krediti in depoziti s ciljno
vrednostjo kazalnika 110,
•	ohranitev tržnega deleža na bančnem področju v Sloveniji,
•	maksimalna izpostavljenost v višini 10 odstotkov tvegane
aktive,
•	donos na kapital (ROE) za nove posle 10 odstotkov.

Letno poročilo 2013
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Pri pripravi planskih ciljev za leto 2014 je banka upoštevala jesenske makroekonomske napovedi Umarja in usmeritve bančne
skupine.
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Pomembnejši cilji banke za leto 2014:
•	ohranjanje obsega poslovanja (bilančna vsota) na ravni
ocene konec leta 2013,
•	1-odstotno rast vlog strank, ki niso banke,
•	25-odstotno znižanje dolgov do bank,
•	ničelno rast neto kreditov strankam, ki niso banke, banka se
bo usmerila predvsem v kreditiranje prebivalstva in malih
ter srednje velikih podjetij,
•	ohranjanje vodilne vloge na področju opravljanja plačilnega
prometa za fizične osebe,
•	rast transakcijskih računov in uporabnikov elektronskega
bančništva:
– za prebivalstvo:
1-odstotna neto rast transakcijskih računov,
12-odstotna rast uporabnikov elektronskega bančništva.
– pravne osebe:
3-odstotna neto rast transakcijskih računov,
4-odstotna rast uporabnikov elektronskega bančništva.
•	doseganje obrestne marže v višini 2,41 odstotka, neobrestne
marže v višini 1,0 odstotka in marže finančnega posredništva
v višini 3,42 odstotka,
•	znižanje administrativnih stroškov za 10 odstotkov oziroma
za 1.615 tisoč evrov,
•	znižanje števila zaposlenih za 5 odstotkov,
•	doseganje čistega dobička v višini 500 tisoč evrov in
•	dosegati tržni delež, merjen z bilančno vsoto, nad
1,6 odstotka.
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Cilji banke za obdobje 2015 - 2016:
•	banka načrtuje znižanje obveznosti do centralne banke v
letu 2015 za 45 milijonov evrov. V januarju 2015 zapade
v odplačilo najeti dolgoročni vir centralne banke katerega
banka ne bo obnavljala;
•	od leta 2016 dalje banka načrtuje 2-odstotno letno rast;
•	za zagotavljanje virov bo banka še naprej usmerjala vse
aktivnosti v pridobivanje predvsem primarnih virov od
prebivalstva in pravnih ter drugih oseb. V letih 2015 in 2016
načrtuje 3 oziroma 2-odstotno letno rast;
•	zaradi omejitve kapitala se obsegi neto kreditov strankam,
ki niso banke v naslednjih letih ne bodo povečevali. Bruto
krediti bodo rasli le v obsegu oslabitev oziroma poplačil.
Posebno pozornost bo banka namenjala pridobivanju novih
strank na drobnem gospodarstvu;
•	banka v letu 2015 načrtuje 1.500 tisoč evrov čistega dobička
v letu 2016 3.500 tisoč evrov;
•	obrestna marža se bo gibala od 2,5 odstotka v letu 2015 do
2,68 odstotka v letu 2016;
•	kazalec stroškovne učinkovitosti se bo izboljšal, za leto
2015 je načrtovan v višini 60,7 odstotka, za leto 2016 pa
58,00 odstotka;
•	delež kapitala v bilančni vsoti bo počasi rasel, in sicer
iz 5,62 odstotka v letu 2015 na 5,96 odstotka v letu 2016;
•	banka načrtuje povečanje donosnosti kapitala, v letu 2015
naj bi dosegla donos na kapital pred obdavčitvijo v višini
3,6 odstotka, v letu 2016 pa 8,3 odstotka.
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Banka za leto 2014 načrtuje 1.374 tisoč evrov investicij v
opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva. V
opredmetena osnovna sredstva bo banka investirala 685 tisoč
evrov, pri čemer bo znašalo investiranje v računalniško opremo 618 tisoč evrov, investiranje v drugo opremo pa 67 tisoč
evrov. V neopredmetena sredstva pa se predvidevajo vlaganja
v višini 689 tisoč evrov.
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Aktivnosti banke za dosego
zastavljenih ciljev v letu 2014
Banka za leto 2014 načrtuje, da bo največ pozornosti namenila
ustreznemu upravljanju z nedonosnimi krediti, aktivnemu pridobivanju novih strank fizičnih oseb ter malih in srednje velikih
podjetij, rasti depozitov, nižanju stroškov poslovanja oziroma
povečanju stroškovne učinkovitosti ter ohranjanju kapitalske
ustreznosti v skladu z zakonodajo. Poleg tega bo za dosego zastavljenih ciljev izvajala še naslednje aktivnosti:
•	trženje denarnih in bančnih storitev skupaj z Novo KBM
kot nadrejeno banko v okviru bančne skupine, in s Pošto
Slovenije kot strateškim poslovnim partnerjem, s ciljem
doseganja maksimalne sinergije na trgu, za povečanje
prihodkov in zmanjševanje stroškov na enoto storitve:
•	nadaljevanje pospeševanja prodaje storitev v poštnih
poslovalnicah, ki temelji na:
– izobraževanju poštnih uslužbencev, ki neposredno
prodajajo finančne storitve, predvsem preko mobilnih
bančnih svetovalcev,
– marketinški podpori;
•	izbira najprimernejših in učinkovitih prodajnih poti za vsako
vrsto komitentov in skupino produktov;
•	dopolnjevanje obstoječih storitev, s ciljem doseči
maksimalno zadovoljstvo vseh komitentov banke;
•	izkoriščanje prednosti banke, ki se v odnosu do komitenta
zaradi široke poštne mreže kažejo predvsem v njeni lahki
teritorialni in časovni dostopnosti;
•	pravočasno razreševanje terjatev do komitentov, ki ne
izpolnjujejo pogodbenih obveznosti (intenzivna izterjava
vseh zapadlih terjatev do komitentov tako za pravne osebe
kot prebivalstvo);
•	aktivno reševanje rizičnih naložb, kjer lahko te pospešeno
izterja oziroma unovči zavarovanja;
•	izvajanje aktivnosti za uresničitev lastnih razvojnih
projektov in izvajanje aktivnosti za uresničitev vseh skupnih
projektov v okviru bančne skupine Novo KBM;

PBS

•	optimizacija in poenotenje resursov banke v okviru bančne
skupine Nove KBM s ciljem doseganja sinergijskih učinkov;
•	takšno upravljanje z bilanco banke, da bo izpolnjevala vse
zahteve regulatorjev in dosegala optimalno razmerje med
varnostjo in dobičkonosnostjo;
•	nadaljnje uvajanje varnostne politike v skladu s standardi;
•	ohranjanje in izboljševanje podobe in ugleda banke, ki
deluje v interesu in v zadovoljstvo komitentov, delničarjev
in zaposlenih.
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M

4.1 Gospodarsko in bančno okolje

edtem ko je velika večina svetovnih gospodarstev
v letu 2013 že okrevala in beležila pozitivne rasti
bruto domačega proizvoda, je v Sloveniji še vedno v upadanju, pri čemer pa se je trend upočasnil in kot kažejo zadnji podatki celo obrnil v zadnjem četrtletju.

Graf 3:

Stopnje rasti bruto domačega proizvoda (BDP) kvartalno v
odstotkih glede na enako četrtletje preteklega leta
Dimenzije: Četrtletje

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

Prva polovica leta 2013 je bila relativno mirna in je minila v pripravi ukrepov, med katerimi je bil tudi ustanovitev DUTB, druga
polovica pa je bila mnogo bolj razgibana in je imela tudi večji
vpliv na poslovanje bank.
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Z domačimi ukrepi je v letu 2013 postopoma naraščal pritisk na
donos slovenskih obveznic, ki je v določenem trenutku presegel
tudi psihološko mejo 7 odstotkov. Velik del tega je bil vezan na
špekulacije o morebitni potrebi in zahtevi po mednarodni pomoči
Slovenije, vendar na koncu do tega ni prišlo.
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Drugo polovico leta so zaznamovali ukrepi Banke Slovenije:
najprej izvajanje stres testov na 10-ih slovenskih bankah, sledil
je sprejem izrednih ukrepov za dve manjši banki, Probanko in
Factor banko, na koncu velika dokapitalizacija kot rezultat stres
testov in pregleda kvalitete aktive bank. Tako so konec leta tri
banke izkazovale morebitno kapitalsko zahtevo v višini 3 milijarde evrov in bile s tem zneskom tudi dokapitalizirane. Konec
leta so dodaten kapital dobile NLB z 1,5 milijarde evra, Nova
KBM z 870 milijoni evrov ter Abanka Vipa s 591 milijoni evrov.
Po nekaj zapletih se je začel tudi prenos slabih naložb na DUTB,
ki je v zadnjem kvartalu leta začela intenzivneje delovati.
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Graf 4:

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Graf 5:

Primerjava donosa 10 letne obveznice Republike Slovenije
(rumena) in Nemčije (siva) v %

Saldo tekočega dela plačilne bilance v mio EUR
Vir: www.tradingeconomics.com
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Zgoraj navedeni ukrepi so posledično prinesli sprostitev pritiska
na donose državnih vrednostnih papirjev Republike Slovenije, kar
prikazuje tudi zgornja slika. Od zahtevanih donosov okoli 7 odstotkov na desetletno obveznico so se ti konec leta začeli zniževati in
se sedaj gibljejo okoli 4,5 odstotka. Razlika do najboljših držav je
še vedno 300 bazičnih točk, kar neposredno vpliva na konkurenčnost našega gospodarstva. Ukrepi vlade in podjetniškega sektorja
naj bi ta razkorak postopno znižali in tako izboljšali konkurenčnost
Slovenije v območju Evra, v Evropi ter tudi v svetu.
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Naslednji pozitivni sklop dogajanja v slovenski ekonomiji predstavlja trajnejši presežek na tekočem delu plačilne bilance, kar pomeni, da Slovenija več izvaža kot uvaža. Glede na pretekla leta, ko
je Slovenija, poleg upada izvoza zaradi svetovne recesije, morala še
dodatno vračati tuje vire, ki so bili predvsem v obliki sindiciranih
posojil (približno 6 milijard evrov), sedanja slika kaže dolgoročno
vzdržnejšo pozicijo, ki omogoča bankam tudi primarno akumulacijo
vlog tako podjetnikov kot fizičnih oseb. Trend počasnega povečevanja vlog fizičnih oseb zaznavamo tudi v Poštni banki Slovenije, pri
čemer pa je trenutno zaradi razmer nemogoče natančno doreči, ali
je to povečanje posledica manjšega povpraševanja po investicijskih
dobrinah, ali pa se dejansko znižuje celotna končna potrošnja.
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V letu 2013 se je dodatno zviševala brezposelnost, katere stopnja
po registriranih podatkih znaša 13,5. Glede na še vedno relativno
neugodne trende v naslednjih letih ni pričakovati velikih strukturnih premikov. V določeni meri je pereča brezposelnost mladih, kar
je znak nizkega generiranja novih delovnih mest ter manjše fleksibilnosti nasploh, tako pri delodajalcih kot pri iskalcih zaposlitve.
Od leta 2010, ko je število brezposelnih preseglo 100.000, pa do
konca leta 2013 se je število zvišalo na 124.000 kot posledica stečajev, ukinjanj delovnih mest in tudi selitve proizvodnih obratov v
območja z nižjimi stroški dela. Veliko večino tega znižanja je utrpel nejavni sektor, kar pomeni, da se je breme financiranja javnega
sektorja vseskozi povečevalo. Brez večjih sprememb v načinu razporeditve bremen in tudi načinu financiranja javnega sektorja bo
gospodarska aktivnost oziroma njena rast omejena in bo le težko
sledila razvitejšim državam Evropske Unije.

Graf 6:

Dolg Republike Slovenije v mio EUR
Dimenzije: Četrtletje

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Q1

Q2

Q3

2008

Q4

Q1

Q2

Q3

2009

Q4

Q1

Q2

Q3 Q4

2010

Q1

Q2

Q3 Q4

2011

Q1

Q2

Q3 Q4

2012

Q1

Q2

Q3

2013

Za razliko od pozitivnih pomikov na finančnem trgu pa Slovenija
temu ni sledila na področju fiskalne konsolidacije in privatizacije. Državni proračun je v letu 2013 izkazoval primarni primanjkljaj v višini 3,8 odstotka BDP, nato pa se je ta primanjkljaj z
dokapitalizacijo bank še dodatno povečal. Glavni del problema
tako še vedno ostaja relativno rigidna javna poraba, delež plač in
nezmožnost dvigovanja produktivnosti javnega sektorja. Predvideni ukrepi ter znižano investicijsko povpraševanje države nakazujeta, da bo generator rasti v prihodnjih letih predvsem izvozni
sektor, delno tudi storitvene dejavnosti. Investicijsko povpraševanje države ter gradbeništvo, nekdanja nosilca rasti, pa še nekaj
časa ne bosta generatorja rasti in razvoja.

Slovenski bančni sektor
Slovenski bančni sektor je bolj ali manj ogledalo razmer v gospodarstvu in v državi. Še vedno se pojavljajo dodatna tveganja
pri podjetjih in prebivalstvu, ki jih banke bolj ali manj uspešno
obvladujejo. Poleg notranjih dejavnikov, ki so del domače ekonomije, pa se vse bolj pojavljajo zunanji dejavniki, med njimi je
vedno večja vloga regulatorjev. Tako se z uvajanjem novih ali noveliranih direktiv vse bolj vzpostavlja centralni nadzorni sistem v
okviru EBA – European Banking Authority oziroma evropskega
bančnega regulatorja, centralne banke posameznih držav pa še
dodatno povečujejo obveznost poročanja in stopnjo regulacije.
Kljub temu, da je od začetka krize in propada Lehman Brothers
minilo že kar nekaj let, medbančni trg v Evropi in tudi v celotnem
svetovnem merilu verjetno nikoli več ne bo vzpostavljen na nivo,
kot je bil pred krizo. Vse večje število zunanjih pregledov, vse
večje število dokapitalizacij bank tudi s strani držav, so na medbančni trg prinesle dodatno stopnjo previdnosti, znižali število,
tip in tudi obseg transakcij med bankami. V nekem trenutku so to
informacijsko asimetrijo morale zapolnjevati tudi centralne banke. V letu 2013 se je obseg zadolženosti pri Evropski centralni
banki zniževal, delno tudi v slovenskih bankah.
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Graf 7:

Obseg zadolženosti bank pri ECB preko instrumentov rednega
refinanciranja v mio EUR

Vir: Evropska centralna banka (ECB)							
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Kapitalska krepitev bank in ponovno delovanje finančnih trgov
sta samo dva potrebna, a ne zadostna pogoja za izboljšanje delovanja bank. Poleg stroškovne učinkovitosti je še vedno največji
problem podkapitaliziranost podjetij ter premalo jasne strategije,
vse to pa povečuje tveganje neplačil tako bankam kot drugim
upnikom. Zaradi tega ostaja usmeritev na mala in srednje velika
podjetja ter prebivalstvo, kjer je tveganje bolj razpršeno in tudi
manjše z vidika posameznih izpostavljenosti. Pri večjih podjetjih
je pozornost namenjena dodatni spremljavi tveganj in ohranjanju
marže kot dolgoročnemu viru za poplačilo obveznosti.
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Drugi sklop izrednih ukrepov predstavljajo stres testi in pregled
kakovosti aktive, dokapitalizacije in končna vzpostavitev delovanja DUTB. Vse to je del koordiniranega instrumentarija vlade
in centralne banke, z namenom vzpostavitve normalnih razmer
na finančnih trgih ter povečanju zaupanja tako v banke kot tudi
med bankami.
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Obseg refinanciranja pri Evropski centralni banki se tudi v Sloveniji postopno znižuje, pri čemer je zniževanje delno posledica
dokapitalizacij, delno pa tudi zniževanja celotnega kreditnega
portfelja v bankah.
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Zaradi povečanih tveganj in zaradi povečanega pritiska na banke se obseg posojil še vedno niža. V letu 2013 se je znižal za
11,1 odstotka oziroma 5,1 milijarde evra, pri čemer gre del tega
znižanja na račun prenosa terjatev na DUTB.
Kot že omenjeno, je bil slovenski bančni sistem v letu 2013 deležen več izrednih ukrepov. Tako sta likvidacija Probanke in Factor banke v septembru pomenili odločnost Banke Slovenije, da
pospeši konsolidacijo in tudi zniža pritisk na pasivne obrestne
mere, ki so jih nekatere banke držale višje zaradi otežene likvidnostne situacije.
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4.2 Pomembnejši dogodki v letu 2013
Januar
•	Robert Senica je nastopil petletni mandat kot predsednik
uprave banke.
Marec
•	Banka je organizirala motivacijski dogodek za uslužbence
Pošte Slovenije in nadaljevala z akcijo pospeševanja prodaje
na področju osebnih računov in potrošniških kreditov.
•	Banka je izvedla akcijo pridobivanja novih uporabnikov
elektronskega bančništva PBS.net.
•	Banka je pričela s trženjem prenovljenega paketa ugodnosti
Nov začetek za vse nove imetnike osebnega računa.
•	Banka je pričela s trženjem prenovljenega paketa ugodnosti
za vse nove imetnike transakcijskih računov za pravne
osebe.
•	V banki je bila vzpostavljena Služba za prestrukturiranje
rizičnih naložb in koordinacijo izterjave.
•	Nadzorni svet banke je na seji 25. marca podal soglasje k
poslovnim ciljem in finančnemu planu Poštne banke Slovenije
za leto 2013 in se seznanil s projekcijami poslovanja do leta
2016.
•	Banka je aktivno pristopila k programu »RaSt«
racionalizacije stroškov poslovanja, ki se izvaja v vseh
članicah finančne skupine Nove KBM.

PBS

Oktober
•	Nadzorni svet je imenoval Elico Vogrinc za članico uprave
Poštne banke Slovenije.
November
•	Uporabnikom elektronske banke PBS.net je banka
omogočila opravljanje bančnih storitev tudi preko
mobilnega telefona ali tabličnega računalnika. Storitev je
poimenovala mPBS.net.
•	Banka je prenovila informacijski sistem za področje
poslovanja s prebivalstvom. Nova bančna aplikacija jOmega
je že v imenu zaznamovana s svetovno razširjeno tehnologijo
JAVA in se uvršča med najmodernejše bančne aplikacije na
tržišču.
December
•	Nova KBM in Pošta Slovenije sta banko dokapitalizirali.
•	Banka je prejela dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje
storitve posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
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Maj
•	Banka je pričela s trženjem ugodne ponudbe za potrošniške
kredite.
•	V okviru Eurogira je banka prejela nagrado v kategoriji
zagotavljanja stabilne in odlične kakovosti procesiranja
plačil v zadnjih petih letih. Banka je obdelala 100 odstotkov
denarnih plačil.
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Banka je v letu 2013 dosegla pozitiven rezultat pred rezervacijami in oslabitvami v višini 6.065 tisoč evrov. Ob upoštevanju
oblikovanih oslabitev in rezervacij v višini 63.102 tisoč evrov
in negativnem učinku odloženih davkov, je banka zaključila z
izgubo v višini 57.164 tisoč evrov. Vseobsegajoči rezultat, ki
upošteva tudi učinke iz prevrednotenja, pripoznane v kapitalu, je
negativen v višini 55.647 tisoč evrov.
v tisoč EUR

Prihodki in odhodki
Čiste obresti
Čiste opravnine
Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju

2013

%

2012

%

Ind 13/12

16.932

70,6

22.518

72,5

75

9.547

39,8

8.639

27,8

111
163

181

0,8

111

0,4

-2.676

-11,2

-228

-0,7

23.984

100,0

31.040

100,0

77

Stroški dela

-9.576

53,4

-9.657

53,9

99

Stroški materiala in storitev

-6.535

36,5

-6.597

36,8

99

Amortizacija

-1.808

10,1

-1.655

9,2

109

-17.919

100,0

-17.909

100,0

100

Drugi čisti dobički/izgube
Finančni in poslovni prihodki in odhodki

Skupaj operativni stroški
Rezultat pred rezervacijami in oslabitvami

6.065

13.131

46

Rezervacije in oslabitve

-63.102

-12.735

496

Dobiček poslovnega leta

-57.037

Davek iz dohodka
Čisti dobiček poslovnega leta
Čisti dobički pripoznani v presežku iz prevrednotenja
Vseobsegajoči donos

100,0

396

100,0

-127

-0,2

-64

16,2

-57.164

100,2

332

83,8

1.517

1.722

-55.647

2.054

RAČUNOVODSKO POROČILO
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Čiste obresti
V letu 2013 je banka realizirala 16.932 tisoč evrov čistih obresti, ki so v primerjavi s preteklim letom nižje za 25 odstotkov
oziroma za 5.586 tisoč evrov. Čiste obresti so s 70,6 odstotka
predstavljale večino vseh prihodkov. Znižanje čistih obresti v
letu 2013 je predvsem posledica za 18 odstotkov nižjih obrestnih
prihodkov.
Znižanje obrestnih prihodkov v letu 2013 je v veliki meri posledica visokih oslabitev obresti, ki jih je banka v letu 2013 oblikovala za 5.697 tisoč evrov, v letu 2012 pa le 1.683 tisoč evrov.
Poleg tega je na zmanjšanje vplivalo tudi znižanje stanja obrestonosne aktive, spreminjanje strukture obrestonosne aktive (selitev
iz višje v nižje obrestovano aktivo), nižje stanje neto kreditov (za
82.813 tisoč evrov oziroma za 19 odstotkov). Največji del znižanja obrestih prihodkov se nanaša na nižje obrestne prihodke iz
naslova kreditiranja (za 7.510 tisoč evrov oziroma za 30 odstotkov), medtem ko so bili obrestni prihodki iz naslova vrednostnih
papirjev višji (za 1.346 tisoč evrov oziroma za 15 odstotkov). Povečanje obrestnih prihodkov iz naslova vrednostnih papirjev je
predvsem rezultat višjega povprečnega stanja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo.
Med prihodki iz obresti, doseženih v znesku 28.756 tisoč evrov,
je največji del prihodkov ustvarjen iz naslova obresti od danih
kreditov in vlog, in sicer 17.749 tisoč evrov, kar pomeni 61,7 odstotka vseh prihodkov iz obresti (v letu 2012 je bil delež 72,1 odstotka) Obrestni prihodki iz naslova vrednostnih papirjev so znašali 10.401 tisoč evrov in predstavljajo 36,2-odstotni delež (v letu
2012 25,9 odstotka).
Odhodki za obresti so doseženi v višini 11.824 tisoč evrov in so
za 5 odstotkov oziroma za 683 tisoč evrov nižji od doseženih v
letu 2012. Največji del med vsemi obrestnimi odhodki, 97,9 odstotka, predstavljajo odhodki za obresti za finančne obveznosti
po odplačni vrednosti, znotraj teh pa so z 64,1-odstotnim deležem najvišji odhodki iz naslova vlog prebivalstva.

PBS

Zaradi bistveno višjega znižanja čistih obresti (nižje za 25 odstotkov), kot znaša padec povprečne bilančne vsote (za 1,2 odstotka), se je obrestna marža v letu 2013 znižala za 0,65-odstotne
točke na 2,09 odstotka. Brez upoštevanja oslabitev obresti bi bila
realizirana obrestna marža 2,79 odstotka.
Graf 8:

Gibanje obrestne marže (v %) 						
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Čisti neobrestni prihodki
V primerjavi z letom 2012 so čisti neobrestni prihodki nižji za
1.470 tisoč evrov oziroma 17 odstotkov (v 2013 so 7.052 tisoč
evrov, v 2012 pa 8.422 tisoč evrov). K zmanjšanju neobrestnih
prihodkov je največ prispevala izguba iz naslova poslovanja s
finančnimi sredstvi, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi
izkaz poslovnega izida (v višini 1.129 tisoč evrov, največji del,
1.000 tisoč evrov predstavlja izguba iz naslova podrejene obveznice NLB) in odhodki iz naslova razmejitev provizij za odobritev kreditov pravnim osebam v višini 535 tisoč evrov, ki se bodo
vključevala v prihodke v skladu z zapadlostjo kreditnih pogodb.
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Operativni stroški
Operativni stroški (administrativni stroški z amortizacijo) so v
letu 2013 znašali 17.919 tisoč evrov in so na nivoju leta 2012.
Stroški dela so bili s 53,4-odstotnim deležem realizirani v višini
9.576 tisoč evrov in so se glede na leto 2012 znižali za odstotek
oziroma 81 tisoč evrov. Znižanje je posledica nižjega izplačila
regresa.
Tudi stroški materiala in storitev so se znižali za odstotek in so
znašali 6.535 tisoč evrov, kar predstavlja 36,5 odstotni delež v
operativnih stroških. Največja znižanja so na področju porabe
materiala (-11 odstotkov), reprezentance, izobraževanja (-57 odstotkov) in stroškov reklamiranja.
Strošek amortizacije, z 10,1-odstotnim deležem, je bil realiziran
v višini 1.808 tisoč evrov, kar je za 9 odstotkov oziroma 153 tisoč
evrov več kot v preteklem letu.
Kazalnik CIR se je ob nespremenjenih operativnih stroških in
nižjih prihodkih v letu 2013 povečal z 57,7 odstotka (ob koncu
leta 2012) na 74,71 odstotka (ob koncu leta 2013), kar pomeni
poslabšanje za 17,02-odstotni točki.

PBS

Davek iz dohodka pravnih oseb
iz rednega poslovanja
Davek iz dohodka pravnih oseb je v letu 2013 znašal 127 tisoč
evrov. Znesek predstavlja razliko med prihodki in odhodki iz naslova odloženih davkov. Banka zaradi davčne izgube, v višini
57.263 tisoč evrov, za leto 2013 ne izkazuje obveznosti za davek
iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja.

Vseobsegajoči donos
Vseobsegajoči donos po obdavčitvi, ki upošteva tudi učinke
vrednotenja vrednostnih papirjev razpoložljivih za prodajo, je
negativen in znaša 55.647 tisoč evrov (v letu 2012 je bil pozitiven v višini 2.054 tisoč evrov). Čisto izgubo poslovnega leta
(57.164 tisoč evrov) znižuje dobiček v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (1.812 tisoč evrov), od katerega
predstavljajo glavnino (99,7 odstotka) dobički iz prevrednotenja.
Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa je v letu 2013 znašal 289 tisoč evrov.
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Neto rezervacije in oslabitve
Na dosežen rezultat banke je, še posebej v letu 2013, vplivalo zniževanje kvalitete kreditnega portfelja kot posledica krize in oteženih razmer v gospodarstvu. Banka je oblikovala za
63.102 tisoč evrov neto oslabitev in rezervacij, kar je za 5 krat
več kot v preteklem letu.
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4.3.2 Finančni položaj
Bilančna vsota banke je ob koncu leta 2013 znašala 775.642 tisoč
evrov. V primerjavi z letom 2012 se je zmanjšala za 23.877 tisoč
evrov oziroma za 3 odstotke. Tržni delež banke, merjen z bilančno vsoto, je v primerjavi s predhodnim letom porastel iz 1,73 odstotka na 1,92 odstotka.
Na spremembo bilančne vsote na strani virov je v letu 2013 najbolj vplivalo znižanje obveznosti iz naslova dolgov do bank za
17.940 tisoč evrov in podrejenih obveznosti za 11.465 tisoč evrov.
Banka se je v letu 2013 iz naslova dolgoročnih medbančnih virov
razdolževala in konec leta 2013 izkazuje obveznosti za dolgoročne vire najete pri domačih bankah v znesku 30.313 tisoč evrov.
S sklepi Skupščine banke so se 20. 12. 2013 opravile konverzije
obstoječih podrejenih obveznosti dodatnega kapitala v osnovni
kapital banke, v znesku 20.204 tisoč evrov (19.589 tisoč evrov
glavnic in 615 tisoč evrov obresti). V decembru 2013 je banka izdala podrejene obveznosti dodatnega temeljnega kapitala v znesku
9.000 tisoč evrov, ki jih je vplačala Nova KBM.

Dolgove do strank, ki niso banke, v znesku 634.506 tisoč evrov
sestavljajo vpogledne vloge v višini 331.894 tisoč evrov, v letu
2013 so se povišale za 7.362 tisoč evrov, kratkoročne vloge v
višini 158.086 tisoč evrov z znižanjem za 12.819 tisoč evrov in
dolgoročne vloge v višini 144.526 tisoč evrov s povečanjem za
13.712 tisoč evrov. Delež vlog prebivalstva v vseh dolgovih do
strank, ki niso banke, znaša 87,5 odstotka in je v primerjavi z
letom 2012 višji za 2,7-odstotnih točk.
Podrejene obveznosti v višini 9.020 sestavljajo vplačani depoziti
Nove KBM.
Gibanje kapitala je podrobneje opisano v računovodskem delu
poročila v pojasnilih točka 2.5.16.

v tisoč EUR

Viri banke
Finančne obveznosti do centralne banke
Finančne obveznosti po odplačni vrednosti
- dolgovi do bank
- dolgovi do strank, ki niso banke
- podrejene obveznosti

31. 12. 2013

%

31. 12. 2012

%

Sprememba

Indeks

1

2

3

4

5=1-3

6=1:3

45.668

5,9

45.416

5,7

252

101

679.933

87,7

701.972

87,8

-22.039

97

30.313

3,9

48.253

6,0

-17.940

63

634.506

81,8

626.251

78,3

8.255

101

9.020

1,2

20.485

2,6

-11.465

44

- druge finančne obveznosti

6.094

0,8

6.983

0,9

-889

87

Rezervacije

5.449

0,7

3.869

0,5

1.580

141

Druge obveznosti z davki

1.715

0,2

821

0,1

894

209

Kapital

42.877

5,5

47.441

5,9

-4.564

90

Skupaj

775.642

100,0

799.519

100,0

-23.877

97
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v tisoč EUR

Sredstva banke

31. 12. 2013

%

31. 12. 2012

%

Sprememba

Indeks

1

2

3

4

5=1-3

6=1:3

59.882

7,7

43.686

5,5

16.196

137

Finančna sredstva (vrednostni papirji)

283.231

36,5

229.149

28,7

54.082

124

Krediti

411.966

53,1

505.756

63,3

-93.790

81

Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki

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

60.658

7,8

71.635

9,0

-10.977

85

351.308

45,3

434.121

54,3

-82.813

81

5.845

0,8

5.812

0,7

33

101

12.464

1,6

12.581

1,6

-117

99

2.254

0,3

2.535

0,3

-281

89

775.642

100,0

799.519

100,0

-23.877

97,0

Največ sredstev ima banka naloženih v kreditih strankam, ki niso
banke, in sicer v višini 45,3 odstotka (33,6 odstotka pravnim osebam in 11,7 odstotka prebivalstvu), sledijo naložbe v vrednostne
papirje s 36,5 odstotka (razpoložljivi za prodajo 25,2 odstotka, v
posesti do zapadlosti 11,3 odstotka), krediti bankam s 7,8 odstotka in 10,4 odstotka ostalo (osnovna sredstva, denar v blagajni in
sredstva na računih).

Naložbe v finančna sredstva so se v letu 2013 povečale za
54.082 tisoč evrov oziroma za 24 odstotkov in so konec leta
znašale 283.231 tisoč evrov. Povečanje obsega poslovanja s finančnimi sredstvi je posledica spremenjene naložbene politike,
dokapitalizacije, ki je bila delno realizirana z vložkom v obliki
obveznic (15.879 tisoč evrov) in poplačila prenesenih terjatev na
DUTB v obliki obveznic (7.432 tisoč evrov).

Najbolj likvidna sredstva banke so se v letu 2013 povečala za 37 odstotkov oziroma vrednostno za 16.196 tisoč evrov. Stanje sredstev v
blagajni se je povečalo za 63 odstotkov oziroma za 9.122 tisoč evrov,
na 23.678 tisoč evrov, vloge pri centralni banki pa so se povečale za
7.074 tisoč evrov, na 36.204 tisoč evrov in vključujejo obvezne vloge,
depozite preko noči in druge kratkoročne vloge pri centralni banki.

Stanje neto kreditov strankam, ki niso banke je bilo konec leta 2013
351.308 tisoč evrov, kar je za 19 odstotkov manj kot konec leta 2012.
Znižanje neto kreditov je posledica znižanja bruto kreditov za 7,8 odstotka, oblikovanja dodatnih popravkov vrednosti v višini 61.447 tisoč
evrov in prenosa nekaterih terjatev na DUTB (neto 7.432 tisoč evrov).
V strukturi kreditov strankam nebančnega sektorja predstavljajo kratkoročni krediti 39,4 odstotka, dolgoročni pa 60,6 odstotka.
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4.3.3 Izkaz denarnega toka
v tisoč EUR

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja

2013

2012

68.680

52.249

Neto denarni tokovi pri poslovanju

-33.625

9.085

Neto denarni tokovi pri naložbenju

15.438

8.161

Neto denarni tokovi pri financiranju

23.983

-815

-139

0

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

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki so se v letu 2013 povečali za 5.657 tisoč evrov in znašajo 74.337 tisoč evrov. Na povečanje so vplivali pozitivni neto denarni tokovi pri naložbenju
(+15.438 tisoč evrov, vpliv zmanjšanja vrednostnih papirjev do
zapadlosti) in financiranju (+23.983 tisoč evrov, vpliv dokapitalizacije in vplačila dodatnega hibridnega depozita), negativno
pa tokovi pri poslovanju (-33.625 tisoč evrov, vpliv izgube in
zmanjšanje obsega kreditov).

5.657

16.431

74.337

68.680
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4.4 Poslovanje posameznih področij
4.4.1 Poslovanje s prebivalstvom
Izvajanje trženjskih aktivnosti, z namenom povečevanja obsegov na
vseh področjih poslovanja s prebivalstvom (pridobivanje novih komitentov, zbiranje sredstev prebivalstva, kreditiranje prebivalstva),
je zaznamovalo tudi leto 2013.
Banka je izvajala razne tržne aktivnosti, s katerimi je pridobivala nove komitente, hkrati pa s pospeševanjem prodaje dodatnih
storitev povečevala obseg poslovnega sodelovanja tudi z obstoječimi komitenti.
V letu 2013 se je v banki število osebnih računov zmanjšalo za nekaj
več kot 2.700 (tako je konec leta 2013 odprtih nekaj več kot 123.000
osebnih računov). Znižanje števila osebnih računov je posledica pričetka zapiranja osebnih računov brez poslovanja. Pri tem je banka
povečala število osebnih računov s kartico kot instrumentom poslovanja za nekaj manj kot 1.500, število osebnih računov s knjižico pa
znižala za nekaj manj kot 4.200. Delež računov s kartico v celotnem
številu osebnih računov se je tako povečal na skoraj 55 odstotkov.

PBS

Pri zbiranju sredstev je banka v letu 2013 dosegla rast sredstev
prebivalstva za 4,6 odstotka, pri čemer so se vloge na vpogled
zvišale za 0,5 odstotka, obseg kratkoročnih varčevanj se je znižal
za 5,4 odstotka, medtem ko je obseg dolgoročnih varčevanj porastel za 39,8 odstotka. Vsa zbrana sredstva prebivalstva so se v
letu 2013 tako povečala iz nekaj manj kot 531 milijonov evrov na
skoraj 555 milijonov evrov.
Banka je skladno s spremembami sklepa o poslovnih knjigah
Banke Slovenije, v letu 2013 ustrezno prilagodila primerjalne
informacije dolgoročnih varčevanj za leto 2012.

Sredstva prebivalstva po ročnosti
Banka je v letu 2013 rahlo znižala obseg plasiranih sredstev prebivalstvu in sicer za 0,7 odstotka. Rahel upad je opazen tako pri dolgoročnih kreditih (za 0,6 odstotka), kot pri kratkoročnih kreditih (za
1,1 odstotek), nivo koriščenih limitov (dovoljenih negativnih stanj)
na osebnih računih je ostal na enakem nivoju. Skupen obseg kreditov, danih prebivalstvu, znaša nekaj več kot 90,5 milijona evrov.

V letu 2013 je banka nadaljevala s pridobivanjem novih uporabnikov elektronskega bančništva. Tako je elektronsko bančništvo konec
leta 2013 uporabljalo že več kot 10.700 komitentov banke. Banka
je v novembru 2013 komitentom omogočila opravljanje transakcij
in spremljanje bančnega poslovanja tudi na mobilnih telefonih in
tablicah. Storitev je poimenovala mPBS.net.

Graf 9:

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 kot v tujini. Uporabljati jih je mogoče na številnih
prodajnih mestih, POS terminalih, v bankah, na poštnih okencih,
bankomatih in 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.
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Obseg kreditov prebivalstvu po ročnosti
Graf 10:

Obseg kreditov prebivalstvu po ročnosti
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Banka je na področju poslovanja s prebivalstvom novembra
2013 uspešno vpeljala novo aplikacijsko podporo in s tem uspešno zaključila zelo obsežen, tri letni projekt prenove informacijske podpore za področje poslovanja s prebivalstvom. Banka je s
tem dobila sodobno rešitev, ki omogoča veliko večji nadzor nad
samim delovanjem aplikacije.
Posledice finančne krize so se čutile tudi v letu 2013, saj so rasti obsegov poslovanja nižje, kot so bile v letih pred pričetkom
krize.
Varčevalci so svoja sredstva v veliki meri pustili v banki, dodatno pa so ga prenašali tudi iz nekaterih drugih bank, medtem ko
je na področju kreditiranja še vedno zaznati rahlo upadanje. Prav
tako je še vedno prisotno povečano tveganje izgub zaposlitve,
zato je bila banka pri odobravanju kreditov toliko bolj previdna.

4.4.2 Poslovanje s pravnimi osebami
Na področje poslovanja s pravnimi osebami je v letu 2013 v veliki meri vplivala finančna in gospodarska kriza. Plačilna disciplina in likvidnost večjega dela pravnih oseb sta se še poslabšali,
povečalo pa se je tudi tveganje refinanciranja kratkoročnih kreditov pri ostalih bankah.
V takšnih razmerah je banka zasledovala cilj očiščenja obstoječega kreditnega portfelja, kar se odraža tudi v doseženih rezultatih za leto 2013, ki izkazujejo padec obsega kreditov pravnim
osebam.
Banka je v marcu 2013 ustanovila Službo za prestrukturiranje
rizičnih naložb in koordinacijo izterjave, ki je pričela z operativnim delovanjem v maju. Namen ustanovitve je v strokovni in
sistematični obravnavi pravnih oseb, ki ustvarjajo denarni tok iz
poslovanja, vendar imajo težave pri odplačevanju obveznosti do
banke. Služba se je vključevala v prestrukturiranje pravnih oseb
z namenom ohranitve zdravih jeder, če prestrukturiranje ni bilo
več mogoče, pa je pristopila k unovčevanju zavarovanj in prenosu v oddelek sodne izterjave.
Posebno pozornost je banka namenila intenzivni izterjavi zapadlih terjatev do pravnih oseb v vseh organizacijskih enotah. Za
učinkovitejše spremljanje izterjave je ustanovila Odbor za izterjavo pravnih oseb.
Banka je del svojih terjatev do pravnih oseb v težavah decembra
prenesla na Novo KBM, ki jih je nadalje prenesla na DUTB.

Letno poročilo 2013

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 in razvojne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2013
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2013
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Upravljanje banke
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizijsko poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

S čiščenjem kreditnega portfelja je banka stremela k ohranjanju
in poglabljanju obsega poslovanja z obstoječimi dobrimi komitenti in k pridobivanju novih komitentov, s poudarkom na kakovostnih naložbah. Nove komitente je pridobivala predvsem v
segmentu malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov in zasebnikov.
Pri odobravanju novih naložb je banka še posebej skrbno presojala tveganja izpolnjevanja obveznosti do banke in pozornost
namenila pridobivanju kvalitetnih zavarovanj kot vira sekundarnega poplačila.
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Stanje kreditov na dan 31. 12. 2013 je bilo 260.187 tisoč evrov,
kar je za 81.890 tisoč evrov oziroma 23,94 odstotka manj kot na
dan 31. 12. 2012. Padec obsega kreditov je posledica aktivnega čiščenja kreditnega portfelja, povečanja oblikovanih slabitev,
prenosa dela terjatev na DUTB ter tudi manjše kreditne aktivnosti zaradi splošnih gospodarskih razmer.

Na dan 31. 12. 2013 je banka sodelovala s 4.909 komitenti (82
manj kot na dan 31. 12. 2012), kateri so uporabljali 7.720 produktov (318 manj kot na dan 31. 12. 2012). Od tega je na področju naložb (krediti, garancije, odkupi terjatev, poslovne kartice)
na dan 31. 12. 2013 sodelovala s 1.328 komitenti oziroma 5 komitenti več kot na dan 31. 12. 2012.

V strukturi kreditov po ročnosti se je, glede na leto 2012, v letu
2013 še nekoliko povečal delež dolgoročnih kreditov, ki sedaj
znaša 53,3 odstotka vseh kreditov. Stanje dolgoročnih kreditov
na dan 31. 12. 2013 je bilo 138.626 tisoč evrov.

Graf 12:

Število komitentov in produktov
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Skupni znesek izdanih garancij se je v letu 2013 (po znižanju
leta 2012) povišal za 6.703 tisoč evrov in je na dan 31. 12. 2013
znašal 35.968 tisoč evrov.
Banka je na področju pravnih oseb tržila produkte aktivnih (krediti, garancije), pasivnih (depoziti) in nevtralnih poslov (plačilni
promet). Trženje je izvajala predvsem na osnovi individualnih
ponudb ter osebnih predstavitev s strani tržnega osebja banke,
trženja prek mreže enot Pošte Slovenije, posebnimi akcijami z
uporabo direktne pošte po posameznih segmentih ter kreditiranja
na osnovi posebnih aranžmajev pri subvencioniranih kreditih.
34

ANALIZA POSLOVANJA BANKE V LETU 2013

4.4.3 Izvajanje plačilnega prometa
Plačilni sistemi
Poštna banka Slovenije je bila konec leta 2013 za namen izvajanja plačilnega prometa 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 komitenti v banki (interni plačilni promet).

PBS

Obseg kreditnih plačil – vrednostno (v mrd EUR)
2013

2012

Indeks

TARGET 2

7,1

12,5

57

SEPA IKP

3,3

3,1

106

SEPA EKP

0,06

0,02

300

0,7

0,9

78

interno

Obseg kreditnih plačil – število nalogov
2013

2012

Indeks

15.403

16.243

95

SEPA IKP

25.811.769

28.983.886

89

SEPA EKP

27.225

16.960

161

862.743

786.829

110

TARGET 2

interno

V letu 2013 banka beleži za tretjino manjše vrednosti plačil znotraj Republike Slovenije kot leto prej (TARGET 2 in SEPA IKP).
Količina plačil v TARGET 2 plačilnem sistemu se je nekoliko
zmanjšala. Zmanjšanje banka beleži tudi pri procesiranju domačih SEPA kreditnih plačil, pretežno zaradi upada enkratnih plačilnih transakcij na poštah. Banka opaža porast SEPA eksternih
plačil, saj je vedno več evropskih bank vključenih v ta sistem,
dodaten razlog pa je sprememba pravil usmerjanja plačilnih nalogov v banki.
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Transakcijski računi pravnih oseb
Storitve plačilnega prometa je banka pravnim osebam zagotavljala prek lastnega komercialnega centra, poštnih enot in elektronskega bančništva. Banka ponuja komitentom večvalutni
transakcijski račun, ki omogoča enostavno opravljanje storitev v
najpogosteje uporabljenih valutah. Ciljna skupina so manjša podjetja, samostojni podjetniki in društva. V letu 2013 se je v banki
znižalo število transakcijskih računov za 2 odstotka v primerjavi
z letom prej, saj je banka v letu 2013 zaprla (732) več transakcijskih računov pravnih oseb kot jih je odprla (638). Razlog za zaprtje računov so bili: prenehanje poslovanja, transakcijski računi ne
izkazujejo rednega poslovanja, dlje časa neporavnane obveznosti
do banke. Največ novih računov je banka odprla samostojnim
podjetnikom in društvom.

PBS

Elektronsko bančništvo
Elektronsko bančništvo uporablja 2.641 komitentov banke, od
tega je 1.170 pravnih oseb, 926 samostojnih podjetnikov in 545
društev. Večina komitentov, ki so v letu 2013 odprli transakcijski
račun pri banki, bo opravljala storitve plačilnega prometa preko
elektronskega bančništva. Število komitentov, ki uporabljajo
elektronsko bančništvo se je zmanjšalo za 6 odstotkov v primerjavi s preteklim letom, predvsem na račun zaprtja računov podjetij, ki so poslovala na elektronski način.
Banka je v letu 2013 komitentom zagotavljala poslovanje preko
elektronskih poti, pri čemer lahko komitenti izbirajo med rešitvijo ponudnikov elektronske banke Com Trade in Halcom.

Vrsta pravnih oseb
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Indeks

1.344

1.384

97

POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne in razvojne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2013
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2013
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Upravljanje banke
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizijsko poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

Število odprtih računov pravnih oseb na dan:

Podjetja
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Samostojni podjetniki

1.497

1.556

96

Društva, skupine oseb, župnije

1.628

1.623

100

Skupaj

4.469

4.563

98
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Plačilni promet na poštnih okencih
Banka na področju plačilnega prometa za fizične osebe še naprej
ohranja pomembno vlogo pri sprejemu in obdelavi plačilnih nalogov, ki so plačani z gotovino.
Obseg transakcij na poštnih okencih
Količina
UPN z OCR in izjavo
Ostali plačilni nalogi UPN
Gotovinska izplačila pokojnin

Količina

Indeks Vrednost v mio EUR Vrednost v mio EUR

Indeks

2013

2012

2013

2012

15.968.520

18.394.483

87

654,5

752,0

87

6.628.157

8.091.465

82

1.012,5

1.080,5

94

433.898

501.470

87

170,3

196,7

87

Vplačila in izplačila za NKBM*

560.553

631.460

89

186,7

203,6

92

Poštne nakaznice

480.623

476.033

101

23,0

24,2

95

*NKBM = Nova KBM

Že nekaj let je banka priča upadu količine in vrednosti obdelanih
plačilnih nalogov, ki so vplačani z gotovino na poštnih okencih.
V letu 2013 je zabeležen 15-odstotni padec količine in 9-odstotni
padec vrednosti enkratnih plačilnih transakcij. Razlog za upad
banka pripisuje predvsem močni konkurenci na tem področju in
elektronskemu načinu poslovanja.
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Banka zagotavlja storitev vplačila in izplačila iz transakcijskih
računov fizičnih oseb, ki so komitenti Nove KBM. Obseg teh
storitev je v letu 2013 upadel v primerjavi s preteklim letom za
11 odstotkov. Že dlje časa pa banka opaža trend zmanjševanja
storitve gotovinskega izplačila pokojnin, v letu 2013 je bilo s tem
plačilnim instrumentom izplačanih 13 odstotkov manj pokojnin.

POSLOVNO POROČILO
Pomembnejši podatki o poslovanju banke
Predstavitev banke in njenega okolja
Predstavitev banke
Osebna izkaznica banke
Poslovna mreža
Notranja organizacija
Organizacijska shema
Poslovne in razvojne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2013
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2013
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Upravljanje banke
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizijsko poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

Obseg poslovanja s pogodbenim izvajalcem plačilnih storitev
Petrol, ki sprejema plačila do višine 1.000 EUR, je v letu 2013
znašal 25,8 milijonov evrov. Obdelanih je bilo 426.071 plačilnih
nalogov, kar predstavlja 57 odstotkov več kot v letu 2012.
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Mednarodni plačilni promet
V letu 2013 si je banka prizadevala ohranjati obstoječi obseg poslovanja izven Republike Slovenije. Banka omogoča poslovanje
za pravne osebe in samostojne podjetnike preko enotnega transakcijskega računa v domači in tuji valuti ter za fizične osebe
prek več valutnega osebnega računa. Mednarodna plačila banka
procesira preko Nove KBM.

Obseg mednarodnega plačilnega prometa je v letu 2013 višji kot
v istem obdobju lani, predvsem zaradi večjega obsega prilivov.
Večino plačil v mednarodnem plačilnem prometu banka procesira v valutah EUR, HRK in USD.

Obseg deviznega plačilnega prometa

v milijon EUR

Promet

2013

2012

Indeks

Prilivi

62,1

47,0

132

Odlivi

53,9

44,9

120

Skupaj

116,0

91,9

126

Mednarodne poštne nakaznice
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Banka za Pošto Slovenije opravlja obračun prometa za fizične
osebe z mednarodnimi poštnimi nakaznicami. Poravnavo vplačil
in izplačil z mednarodnimi poštnimi nakaznicami izvaja s 15 državami, z eno poštno upravo poteka izmenjava še vedno po pošti,
z drugimi pa elektronsko prek sistema Eurogiro.

Količina
Izplačane mednarodne poštne nakaznice

Letno poročilo 2013

Banka je v letu 2013 beležila zmanjšan obseg transakcij vplačanih in izplačanih mednarodnih poštnih nakaznic, sprememba
vrednosti transakcij v primerjavi s preteklim letom ni bistveno
spremenjena.

Količina

2013

2012

5.136

5.107

Indeks

Vrednost v mio EUR

Vrednost v mio EUR

2013

2012

100

1,420

1,102

Indeks
129

Vplačane mednarodne poštne nakaznice

1.028

1.191

86

0,151

0,212

71

Skupaj

6.164

6.298

98

1,571

1,314

119
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4.4.4 Poslovanje zakladništva
Banka je na področju zakladništva v letu 2013 opravljala primarno funkcijo uravnavanja likvidnosti v skladu z likvidnostno
politiko banke. Njeno izvajanje dnevno nadzoruje likvidnostna
komisija. Likvidnost je v okviru tržnih možnosti uravnala s plasiranjem depozitov na medbančnem denarnem trgu, kjer je pretežno neto upnica. Leto 2013 je banka zaključila z 58,2 milijona
evrov naložb v medbančne depozite – od tega je za 12,0 milijona
evrov kratkoročnih naložb in za 46,2 milijona evrov dolgoročnih
naložb.
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 vedno vrnila isti dan, kot jih je najela. Mejnih posojil
v letu 2013 banka ni koristila.
Konec leta 2013 ima banka iz naslova vezanih depozitov pravnih oseb, občin, društev in samostojnih podjetnikov zbranih
56,9 milijona evrov. Dodatno k navedenemu znesku izkazuje
banka 9 milijonov evrov hibridnega depozita, vplačanega s
strani nadrejene banke, ki ga banka lahko upošteva med sestavinami dodatnega temeljnega kapitala.
Podobno kot leto poprej, je bilo tudi leto 2013 zaznamovano s
finančno krizo, ki se je v slovenskih bankah še naprej odražala
skozi oteženo pridobivanje dolgoročnih medbančnih virov. Banka v letu 2013 ni črpala novih dolgoročnih medbančnih virov,
temveč je za potrebe kreditiranja uporabljala lastne vire.
Banka je v okviru zakladništva upravljala tudi z obsežnimi naložbami v vrednostne papirje. Pri tem je zasledovala cilj varno-

PBS

sti, likvidnosti in ustreznega donosa vrednostnih papirjev. Del
portfelja bančne knjige je v letu 2013 banka pridobila tudi iz
naslova dokapitalizacije s stvarnim vložkom nadrejene banke,
in sicer obveznice Republike Slovenije v znesku 14,85 milijona
evrov. Prav tako portfelj banke na zadnji dan leta 2013 vključuje
obveznice DUTB v znesku 7,4 milijona evrov, ki jih je banka
pridobila iz naslova prenosa terjatev na slabo banko preko nadrejene banke. Večino vrednostnih papirjev je banka razporedila
med bančne postavke, od tega jih je bilo po stanju na dan 31. 12.
2013 31,07 odstotka v skupini do zapadlosti in 68,84 odstotka v
skupini, razpoložljivi za prodajo.
Banka ima majhen delež vrednostnih papirjev, ki so namenjeni
trgovanju in predstavljajo postavke trgovalne knjige. Po stanju
na dan 31. 12. 2013 predstavljajo 0,09 odstotka celotnega portfelja vrednostnih papirjev oziroma 0,24 milijona evrov.
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
2013 znašal 86 odstotkov, delež vseh vrednostnih papirjev v aktivi banke pa je bil 36,52 odstoten.
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V skladu z naložbeno politiko banka nima naložb v tuje lastniške
vrednostne papirje, zato iz naslova propada nekaterih finančnih
institucij v času finančne krize, ni utrpela izgub.
V letu 2013 banka ni izvedla nobene izdaje obveznic in tako trenutno nima izdanih vrednostnih papirjev, ki bi kotirali na organiziranem trgu.
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Pregled naložb v vrednostne papirje na dan 31. december 2013 in 2012

v tisoč EUR

Vrsta
Vrednostni papirji Republike Slovenije in vrednostni papirji s poroštvom Republike Slovenije

2013

2012

Indeks

227.222

179.311

127

Delnice izdajateljev s sedežem v Republiki Sloveniji

1.159

1.196

97

Obveznice drugih izdajateljev v Republiki Sloveniji

8.926

11.083

81

30.778

31.789

97

7.956

0

-

276.041

223.378

124

Dolžniški vrednostni papirji tujih izdajateljev
Drugi vrednostni papirji izdajateljev s sedežem v Republiki Sloveniji
Skupaj
Opomba: podatki ne vključujejo obresti.

4.4.5 Razvoj informacijske tehnologije
V letu 2013 je banka nadaljevala z nadgrajevanjem in prilagajanjem informacijske tehnologije poslovnim potrebam banke in
razvojem informacijske tehnologije. Pri upravljanju, razvoju in
nadgradnji informacijske tehnologije banka upošteva:
• poslovno strategijo Poštne banke Slovenije 2008-2013,
• strategijo informatike za obdobje 2010-2015,
• program projektov in delovnih nalog za leto 2013,
• program racionalizacije poslovanja banke za leto 2013,
• strategijo varnostne politike,
• razvoj informacijske tehnologije.
Banka je v letu 2013 skupaj z zunanjim izvajalcem zaključila
prenovo ključne aplikativne programske podpore za poslovanje s
prebivalstvom. Obremenitveno testiranje, migracija podatkov in
prenos programskega paketa v produkcijsko okolje so bili uspešno izvedeni v roku.
V letu 2013 je bila banka osredotočena na implementacijo in testiranje vmesnikov v okviru projekta PROB za integracijo prenovljene aplikativne podpore poslovanju s prebivalstvom. Implementacija vmesnikov omogoča nadaljevanje načrtovanja in
prenovo lastnih aplikacij v okolju Java EE.

Banka je izvedla več obremenitvenih testov na neprivedenih in
privedenih podatkih. Na podlagi meritev in analiz rezultatov je
banka odpravila ozka grla z implementacijo sprememb v aplikativni programski opremi oziroma s spremembami nastavitev
sistemskega okolja. S tem je bila dosežena zahtevana odzivnost
in razpoložljivost delovanja aplikativne programske opreme in
sistemskega okolja za podporo poslovanju s prebivalstvom.
Banka je uspešno zaključila razvoj aplikativne programske podpore
za evidentiranje sumljivih transakcij in poročanje Uradu za preprečevanje pranja denarja v skladu z zahtevami Zakona o preprečevanja
pranja denarja in financiranja terorizma. Programski paket je razvit v
Java EE tehnologiji s spletnim uporabniškim vmesnikom.
V skladu s poslovnimi zahtevami in spremembami zakonskih in
drugih bančnih predpisov je banka v letu 2013 izvedla potrebne
spremembe ter dopolnitve aplikativne podpore lastnega razvoja.
Za potrebe prenove programske podpore poslovanja s prebivalstvom ter poročilnega sistema je banka dopolnila podporo centralnih podatkov banke, analitično knjigovodstvo banke in plačilni promet banke. Izdelana je bila avtomatska podpora izdajanja
računov proračunskim uporabnikom. Banka je pripravila podpro
vključevanja podjetij v sistem SEPA direktnih bremenitev. Na
poštnih okencih je bila uvedena storitev odkup mobilnih aparatov z gotovinskim izplačilom kupnine. Izdelana je bila nova podpora pošiljanja izpiskov iz naslova vračila dohodnine Davčnemu
uradu Republike Slovenije.
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Pri podpori kreditov pravnim osebam je banka z zunanjim dobaviteljem dopolnila:
• programe za spremljavo različnih zavarovanj (dopolnitve z
novimi vrstami zavarovanj, označevanje zavarovanj s pošto,
regijo, priprava amortizacijskih načrtov za terjatve prenesene
na DUTB...),
• številne izpise za potrebe kreditnega odbora, potrebe Nove
KBM in revizij,
• spremljavo zamud pravnih oseb po kriterijih Banke Slovenije, vodenje seznama klasifikacij po komitentu.
Pri podpori poročevalnega sistema je banka sledila zahtevam zakonodaje in regulatorja. Pripravila in dopolnila je vsa zahtevana
poročila (JAM po bruto principu, likvidnostni količnik, količniki
finančnega vzvoda,...).
Banka je prenovila lokalno omrežje z zamenjavo hrbteničnih stikal, povečala število povezav in hitrost prenosa med primarno in
rezervno lokacijo. S tem je dosegla zastavljene cilje pri načrtovanju hrbteničnega omrežja, zagotovila višje pasovne širine ter enako ali boljšo razpoložljivost in odzivnost kot z zastarelo opremo.
Banka je pri implementaciji nove arhitekture visoko razpoložljivih gruč strežnikov upoštevala tveganja ob nedostopnosti sistemov in zagotovila redundantne sisteme. Implementirala je visoko
razpoložljive gruče strežnikov na primarni in rezervni lokaciji.
Banka je v letu 2013 nadaljevala z virtualizacijo strežnikov, uvajanjem visoko razpoložljivih gruč za kritične strežnike in virtualizacijo delovnih postaj. Z uvedbo virtualizacije banka bolje izkorišča strojno opremo, omogočeno je bilo centralno upravljanje
virtualnih strežnikov in delovnih postaj ter aplikacij.

4.4.6 Zaposleni in izobraževanje
Skrbna izbira zaposlenih, dobri pogoji dela in možnosti usposabljanja ter izobraževanja so vodila kadrovske službe. Učinkoviti,
motivirani in zavzeti zaposleni so ključ za doseganje strateških
in poslovnih ciljev banke, ohranjanje konkurenčnosti in izboljševanja na vseh področjih dela.
Zaposlene banka stimulira s sistemom nagrajevanja, napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.
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Na dan 31. 12. 2013 je bilo v banki število zaposlenih 239, od
tega 72 moških in 167 žensk, 5 delavcev za določen čas in 234
za nedoločen čas.
Fluktuacija v letu 2013 je znašala 4,7 odstotka. Povprečno število
zaposlenih v letu 2013 je bilo 242 delavcev. Banka je zaposlila
16 novih delavcev, odšlo je 12 zaposlenih.
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2013
Stopnja izobrazbe

Število delavcev

%

V. stopnja ali manj

86

36

VI. stopnja

40

17

VII. stopnja ali več

113

47

Skupaj

239

100

Izobraževanje
Banka je v letu 2013 nadaljevala izvajanje aktivne in racionalne
politike izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.
Vsi, ki se pri svojem delu srečujejo z vodenjem, so se usposabljali za izboljšanje vodstvenih veščin, večji del zaposlenih pa se
je izobraževal na področju izboljšanja medsebojne komunikacije. Izvedena so bila različna izobraževanja, prilagojena bančnim
potrebam.
Vsi zaposleni periodično opravljajo zahtevana izobraževanja iz
področja varstva pri delu in požarne varnosti.
Banka skrbi za razvoj zaposlenih z različnimi orodji, od leta 2011
tudi z letnimi razgovori.
Banka daje velik poudarek znanju kar dokazuje tudi delež zaposlenih z visoko strokovno in univerzitetno izobrazbo ter magisterijem (47 odstotka vseh zaposlenih) in 17 pogodb o izobraževanju, ki jih ima sklenjene z zaposlenimi.
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4.5 Upravljanje tveganj
Cilj banke je imeti trden in zanesljiv sistem upravljanja s tveganji, 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 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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Z razvijanjem notranjega poročanja in z obravnavanjem ter sprejemanjem odločitev na ustreznih organih banke se v procese
upravljanja tveganj aktivno vključujejo uprava banke in celotno
višje vodstvo. Z dobrim upravljanjem tveganj se banka hitro in
učinkovito odziva na spremembe v okolju, približuje se potrebam strank ter zagotavlja dolgoročno finančno stabilnost.
Kreditnemu tveganju, ki predstavlja eno najpomembnejših bančnih tveganj, banka posveča veliko pozornost. Za identifikacijo
in merjenje kreditnega tveganja ima 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
meri tveganost dolžnika, spremlja kritične dogodke in po potrebi
dolžnika posamično oslabi. 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 ter izdeluje teste tveganja premika krivulje donosnosti
in vpliv na izkaz poslovnega izida ter ekonomsko vrednost kapitala. Obrestno tveganje omejuje z limiti izpostavljenosti obrestnemu tveganju po časovnih žepkih, ki ga spremlja na odboru za
upravljanje z bilanco banke.
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Banka spremlja likvidnostno tveganje dnevno na likvidnostni komisiji. Za spremljavo ima vzpostavljeno metodologijo merjenja
izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju, metodologijo izračuna potrebnega notranjega kapitala za likvidnostno tveganje ter
vzpostavljen sistem limitov. Likvidnostno tveganje spremlja tudi
s testi izjemnih situacij za izpostavljenost likvidnostnemu tveganju. Izdeluje dnevne, mesečne in letne plane likvidnosti.
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Banka redno spremlja višino kapitala in kapitalskih zahtev ter načrtuje gibanja za naslednje triletno obdobje. Za naslednja tri leta načrtuje samooskrbo s kapitalom z razporeditvijo načrtovanih čistih
dobičkov v rezerve, kar sta podprla tudi oba lastnika pri sprejemu
dolgoročne strategije banke. Stabilna struktura lastništva banke v
veliki meri pripomore, da banka lažje obvladuje kapitalsko tveganje.
Z namenom upravljanja z operativnim tveganjem 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
dnevno poročajo upravi in odboru za operativna tveganja. Banka tudi zbira 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 2013 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. Vzpostavljeno je bilo mesto za prijavo sumov nedovoljenih ravnanj in postopek njihove preiskave.
Banka neprekinjeno 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 je posvečena
varnostnim nadgradnjam informacijske infrastrukture ter neprekinjenemu poslovanju. Zato ima banka tudi izdelane načrte neprekinjenega poslovanja, ki se periodično preverjajo in posodabljajo.
Kreditno, obrestno, kapitalsko in likvidnostno tveganje so podrobneje predstavljeni v računovodskem delu poročila 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 neposredno podrejena upravi banke. Služba deluje skladno s
standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, kodeksom poklicne etike notranjega revizorja in kodeksom notranjerevizijskih načel.
Služba izvaja notranje revizije v skladu z letnim načrtom dela,
ki ga potrdi uprava banke v soglasju z nadzornim svetom banke.
Letni načrt dela službe notranje revizije temelji na profilu tveganosti banke, upoštevane so tudi zahteve Nove KBM in regulatorja za periodično revidiranje posameznih področij poslovanja
banke. Služba 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 notranjih
revizij za leto 2013, so bili z izvršenimi revizijami doseženi. V
letu 2013 je bil poudarek na obvladovanju kreditnega tveganja.
V začetku leta je bila zaključena revizija upravljanja portfelja,
ki se je pričela izvajati v letu 2012 in je obsegala upravljanje s
tržnim tveganjem in portfelj vrednostnih papirjev, upravljanje s
kreditnim tveganjem in kreditni portfelj pravnih oseb ter upravljanje s kreditnim tveganjem in kreditni portfelj prebivalstva.
Na področju upravljanja s kreditnim tveganjem sta bili izvedeni
še revizija pooblastil za odobravanje naložb in revizija enote
upravljanja s kreditnim tveganjem. Na področju upravljanja s
tveganji je bila izvedena še revizija upravljanja s tveganji pri
uporabi zunanjih izvajalcev. Izvedene so bile še revizija varnostne politike, revizija izvajanja politike dostopov in revizija politik, v okviru katere je bila preverjena skladnost politik s politikami Nove KBM. Na osnovi zahteve uprave in Banke Slovenije
so bile izvedene tri izredne revizije. Na osnovi ugotovitev so
bila podana priporočila za vzpostavitev učinkovitejših sistemov
notranjih kontrol ter za učinkovitejše upravljanje s tveganji na
revidiranih področjih.
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Pri opravljanju revizij namenja Služba notranje revizije posebno pozornost 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 so še svetovanje, koordiniranje izvedbe zunanje revizije ter spremljanje izvajanja podanih priporočil.
O opravljenih revizijah je služba poročala upravi banke. Za upravo in nadzorni svet banke je služba pripravljala tudi trimesečna
poročila o opravljenem delu in izvajanju podanih priporočil ter
letno poročilo o delu službe. Trimesečna poročila in letno poročilo o delu službe je pred uvrstitvijo na sejo nadzornega sveta
obravnavala revizijska komisija nadzornega sveta.
V letu 2013 je bila izvedena zunanja presoja kakovosti notranjerevizijske dejavnosti. Iz skupne ocene notranjerevizijske dejavnosti izhaja, da je skladnost s standardi v splošnem dosežena.
Delno odstopanje je bilo ugotovljeno pri standardu 1100 – Neodvisnost in nepristranskost. Za zagotavljanje večje neodvisnosti
je potrebno posodobiti pristojnosti revizijske komisije oziroma
organov nadzora.
Naloge notranjega revidiranja opravljajo vodja službe in dva revizorja, od katerih eden praviloma opravlja revizije informacijskega sistema. Vodja ima strokovni naziv revizor. Zaposleni v
službi notranje revizije se redno izobražujejo.

PBS

Letno poročilo 2013

4.7 Družbena odgovornost

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Banka je tudi v letu 2013 nadaljevala s svojo naravnanostjo in
del ustvarjenega dohodka namenjala kulturnim, športnim, humanitarnim in okoljevarstvenim dejavnostim. Prav tako je vlagala
v raziskave in razvoj, skrbela za svoje zaposlene, vzpostavljala,
krepila in ohranjala odnose s poslovnimi partnerji, mediji in lastnikoma banke.
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Vpetost v lokalno skupnost
Sponzorstva
Banka je v letu 2013 na področju kulture že tradicionalno sodelovala na festivalu Lent in na festivalu narodno zabavne glasbe
Slovenije »Vurberk 2013«. Že vrsto let zapored je banka sponzor Lutkovnega gledališča Maribor in Mini teatra, saj se zaveda
pomembnosti vlaganja v mlade in njihov razvoj. Banka je tudi
nadaljevala sodelovanje s Smučarskim klubom Branik pri Zlati
lisici, prav tako je podprla ženski Odbojkarski klub Maribor Branik in Rokometni klub Maribor Branik. V letu 2013 je podprla
vrhunske klube in športnike s področja smučanja, kajakaštva, odbojke, nogometa in motokrosa, ki so s svojo predanostjo, vztrajnostjo in odličnostjo dosegali izvrstne rezultate tako v domačem
kot mednarodnem merilu.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Humanitarnost
V letu 2013 je banka s svojimi sredstvi pomagala številnim humanitarnim in zdravstvenim projektom, katerih cilji so izboljšati
kakovost življenja otrok, šolarjev in ljudi, potrebnih zdravstvene
in druge pomoči.
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Skrb za naravno okolje
Poštna banka Slovenije je nadaljevala z aktivnostmi in iskanjem
novih poti za dosego ciljev varovanja okolja in tudi v letu 2013
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 samo v elektronski obliki. 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. Banka je v letu 2013 vključila vse zaposlene v uporabo več funkcionalnih naprav (tiskalniki, skenerji) z
namenom manjše porabe papirja in tonerjev.
Skrb za zaposlene
Banka se ukvarja tudi s socialnim vidikom in socialno varnostjo
zaposlenih. S plačevanjem premij dodatnega pokojninskega zavarovanja želi zaposlenim omogočiti dolgoročno socialno varnost in boljši življenjski standard po upokojitvi.
Nadaljuje tudi tradicijo druženja sodelavcev. Tako je tudi v letu
2013 organizirala srečanje z zaposlenimi.
Skrbi tudi za ohranitev odnosov s svojimi upokojenci in jih redno
vabi na srečanja zaposlenih.
V banki deluje Športno društvo Poštne banke Slovenije, ki organizira rekreativne dejavnosti in udeležbo na različnih bančnih in
poštnih tekmovanjih.
Banka se zaveda pomena socialnega partnerstva, zato je kot vsa
leta do zdaj namenjala osebno pozornost sodelovanju s Sindikatom Poštne banke Slovenije.
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Komuniciranje
Komuniciranje z zaposlenimi
Banka že 12 let izdaja interno glasilo, ki je namenjeno zaposlenim in upokojenim sodelavcem ter ga redno vsebinsko nadgrajuje. Namen glasila 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.
Banka tudi aktivno nadgrajuje vsebine na internem spletnem portalu in tako skrbi za dostop do čim večjega števila informacij
zaposlenih, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Svoje zaposlene
banka sproti redno obvešča o aktualnih ali nujnih informacijah
prek elektronske pošte. V letu 2013 je obveščanje nadgradila in
uvedla okrožnice za zaposlene, ki jih mesečno pošilja po elektronski poti.
Prav tako so na internem spletnem portalu dnevno objavljeni
klipingi o pojavljanju banke v medijih kot tudi o dogajanju v
bančništvu in tako so zaposleni redno seznanjeni z aktualnimi
temami.
Komuniciranje z vlagatelji
V letu 2013 je banka sproti (in na enakomeren način) poročala
in obveščala javnost o svojem finančnem ter pravnem položaju in o poslovanju banke prek sistema elektronskega obveščanja
Ljubljanske borze – Seonet na spletnih straneh banke kot prek
medijev. Objavljala je sklice in sklepe skupščine banke ter pomembnejše sklepe s sej nadzornega sveta.
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Komuniciranje 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 tudi v novinarskem središču na spletni strani banke.
Komuniciranje s komitenti
V letu 2013 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. Ker je banka prisotna po vsej državi,
je bilo tržno komuniciranje pripravljeno tako, da je zajelo ves
slovenski prostor predvsem z informacijami o storitvah za fizične
osebe. Tudi v letu 2013 je banka vodila posebno akcijo za pridobivanje novih imetnikov osebnih računov s posebnim paketom
ugodnosti, ki jo je poimenovala Nov začetek. Za promocijo banke in njenih storitev se je predstavila mladim tudi na Študentski
Areni. Banka je spomladi pripravila posebno ponudbo in izvedla
oglaševalsko akcijo za potrošniške kredite, ki jo je poimenovala
Jaz lahko.
Približala se je uporabnikom elektronske banke PBS.net in uvedla možnost opravljanja bančnih storitev prek pametnih mobilnih
telefonov in tabličnih računalnikov z operacijskim sistemom Android ali kot spletno verzijo. Storitev mobilne banke je poimenovala mPBS.net.
Za predstavitev storitve za mlade Varčevanje za vozniški izpit je
banka nadaljevala s tržnim komuniciranjem te storitve pod imenom Brez ovinkov do vozniškega izpita.
Za novorojence je banka nadaljevala sodelovanje z nekaterimi
slovenskimi občinami in Pošto Slovenije pri programu otroškega
varčevanja s prikupnim hrčkom.
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Banka je komitente redno obveščala z mesečnimi izpiski o
prometu na osebnem računu, kar ji omogoča boljše informiranje komitentov o novostih v ponudbi. Uvedla je tudi pošiljanje
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. Prav tako je redno
odgovarjala na vprašanja komitentov, ki jih je prejela prek elektronskega naslova info@pbs.si in brezplačne telefonske številke
080 80 58.
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5 UPRAVLJANJE BANKE

P

oštna banka Slovenije je organizirana kot delniška
družba in deluje v skladu z zakonodajo, ki velja za gospodarske družbe. Skladno s tem in voljo delničarjev
je za banko izbran dvotirni sistem upravljanja z upravo
in nadzornim svetom ter skupščino, na kateri delničarja uresničujeta svoje pravice v zadevah družbe. Ob spoštovanju zakonsko
opredeljenih pravic in obveznosti, odnosi med posameznimi organi upravljanja temeljijo tudi na določilih delničarskega sporazuma, ki sta ga septembra 2004 za ureditev usklajenega izvrševanja upravljavskih upravičenj sklenila oba delničarja.
Izjava uprave in nadzornega sveta
banke o spoštovanju kodeksa
Poštna banka Slovenije v letu 2013 ni bila javna družba. 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 sprejeli Ljubljanska
borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager
8. 12. 2009 s pričetkom uporabe 1. 1. 2010.
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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 skladno s
sprejetim sporazumom. Vsi člani nadzornega sveta imajo
tako zahtevano stopnjo izobrazbe, kot tudi strokovnost in
izkušnje. Vsi člani so podpisali izjavo, skladno z določili
Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o bančništvu;
• k točki 5.6: skladno z uveljavljeno prakso so bili člani
nadzornega sveta doslej izvoljeni skupno;
• 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.
• k točki 10: predsednik nadzornega sveta se izvoli skladno z
določili sporazuma med obema delničarjema;
• k celotni točki 16: prejemki uprave banke so usklajeni z
Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih
družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih
skupnosti;
• k točki 20.4: banka kljub temu, da nima posebej izdelanega
Finančnega koledarja, redno objavlja pomembnejše
informacije banke, kar je usklajeno z obema delničarjema.
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Kodeks upravljanja javnih delniških družb je med drugim javno
dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze http:⁄⁄www.ljse.si⁄.
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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 banka med notranjimi kontrolnimi dejavnostmi, ki so
predvidene z zakonodajo, ima 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 s tveganji ter strategijo razvoja informacijskih sistemov, politike upravljanja s tveganji, 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.
Varnost informacijskega sistema zagotavlja banka 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 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.
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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) spremljajo skladno
s svojimi pristojnostmi poročila o poslovanju banke, poročila o
tveganjih, zunanjem poslovnem okolju ter skladnost podatkov z
veljavno zakonodajo, standardi, kodeksi ter notranjimi akti.
Pomembna neposredna in posredna
imetništva delnic banke
Na dan 31. 12. 2013 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 99,12–odstotni delež glasovalnih pravic in
• Pošta Slovenije, ki ima v lasti 278.660 navadnih delnic in s
tem 0,88–odstotni delež glasovalnih pravic.
Imetniki vrednostnih papirjev, ki
zagotavljajo posebne kontrolne pravice
Banka nima delnic, ki bi zagotavljale posebne kontrolne pravice.
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Omejevanje glasovalnih pravic
Banka ima samo dva delničarja, ki sta s sklenitvijo delničarskega
sporazuma uredila vse medsebojne pravice.
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 Slovenije – bančne skupine Nove KBM.
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,
• nadzorni svet in
• uprava.

Skupščina
Skupščina banke je organ, na katerem 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.
Seje skupščine v letu 2013
V letu 2013 sta bili izvedeni dve seji skupščine. Na obeh sejah
sta bila preko svojih predstavnikov oziroma pooblaščencev na
skupščini zastopana oba delničarja.
11. 6. 2013 je potekala 29. seja skupščine, na kateri sta delničarja:
•	sprejela poročilo o notranjem revidiranju za leto 2012 s
pozitivnim mnenjem nadzornega sveta,
•	se seznanila z letnim poročilom za leto 2012 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2012,
•	sprejela predlog uporabe bilančnega dobička leta 2012 v
skupni višini 166.244,84 evrov in ga razporedila v druge
rezerve iz dobička,
•	odločala o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za delo v letu 2012. Delničarja sta v tej točki
sprejela proceduralni predlog in o podelitvi razrešnice
upravi glasovala ločeno za posameznega člana uprave.
Razrešnice predsedniku uprave mag. Dragu Pišku in članu
uprave, Viktorju Lenčetu nista podelila, podelila pa sta jo
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predsedniku uprave, Robertu Senici. Razrešnico za delo v
letu 2012 je prejel tudi nadzorni svet.
Skupščina je na tej seji sprejela še sklep o imenovanju revizorja
banke za leto 2013.
Delničarja sta vse sklepe na 28. skupščini sprejela soglasno.
Ponovno se je skupščina sestala 18. 12. 2013. Izvedba 30. seje
skupščine je predstavljala pomembno podlago za nadaljnji sklop
aktivnosti za povečanje osnovnega kapitala banke. Delničarja sta
na skupščini :
•	sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala banke s
stvarnimi vložki, in sicer pretvorbo vezanih depozitov
obeh delničarjev v osnovni kapital banke. Banka je iz tega
naslova skupaj izdala 629.237 novih navadnih kosovnih
delnic, od katerih je Nova KBM pridobila 107.862 delnic,
Pošta Slovenije pa 80.075 delnic,
•	s spremembami in dopolnitvami statuta banke upravi
podelila pooblastilo, po katerem lahko ta s soglasjem
nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, v
obdobju petih let od vpisa tega pooblastila v statut banke,
poveča osnovni kapital banke v zneskih, kot jih določa to
pooblastilo v dodanem 11. a členu statuta.
Sklepe na 30. skupščini sta delničarja sprejela soglasno.
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Sklepi obeh skupščin, ki sta bili izvedeni v letu 2013, so bili javno objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze preko sistema SEOnet in na uradnih spletnih straneh banke, kjer bodo dostopni pet let.
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Nadzorni svet in komisije nadzornega sveta
Nadzorni svet
V skladu s statutom banke ima Nadzorni svet, ki opravlja nadzor
nad vodenjem poslov banke, pet članov. Člane nadzornega sveta
izvoli skupščina banke na predlog delničarjev. V skladu z delničarskim sporazumom tri člane predlaga večinski in dva člana
manjšinski delničar. Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo
predsednika in namestnika predsednika na način in v skladu z dogovorom, opredeljenim v delničarskem sporazumu, sklenjenim
med delničarjema 6. 9. 2004.
Pristojnosti nadzornega sveta, odločanje in način njegovega delovanja ter vse ostale zadeve v zvezi z delom nadzornega sveta
so, upoštevajoč veljavno zakonodajo, vsebovane v Statutu banke
ter podrobneje opredeljene v Poslovniku o delu nadzornega sveta. Administrativno in tehnično pomoč nadzornemu svetu in njegovim komisijam nudi sekretarka nadzornega sveta, ki je zadolžena tudi za organizacijo dela in izdelavo zapisnikov nadzornega
sveta in je bila imenovana s strani nadzornega sveta na predlog
uprave. V skladu s spremembami in dopolnitvami Sklepa Banke
Slovenije o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta
bank in hranilnic (Uradni list RS št. 74/13 z dne 6. 9. 2013) se od
pričetka veljave teh sprememb izdelujejo tudi prepisi zvočnega
zapisa sej nadzornega sveta.
Delovanje nadzornega sveta v letu 2013
V letu 2013 je nadzorni svet deloval v naslednji, nespremenjeni
sestavi:
•	predsednik
mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije
•	namestnik predsednika
Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM
•	član
mag. Miha Šlamberger, tajnik Nove KBM
•	član
Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije
•	član
Igor Žibrik, član uprave Nove KBM
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Mandat nadzornemu svetu v tej sestavi traja do 21. 6. 2016.
V letu 2013 se je nadzorni svet sestal na dvanajstih rednih sejah
in izvedel dve korespondenčni seji. Svojo funkcijo nadzora nad
vodenjem in upravljanjem banke je nadzorni svet izvajal na način
in v okviru svojih pristojnosti ter v skladu z veljavno zakonodajo.
Ena pomembnejših pristojnosti je tudi imenovanje uprave banke.
Po imenovanju novega predsednika uprave banke, Roberta Senice, konec leta 2012, je nadzorni svet na svoji prvi seji v letu 2013
ugotovil, da je Banka Slovenije Robertu Senici izdala dovoljenje
za opravljanje funkcije in z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi
z nastopom petletnega mandata s 15. 1. 2013. Nadzorni svet je
sicer tudi v letu 2013 skrbno nadziral delovanje uprave ter na
podlagi prejetih poročil spremljal poslovanje banke. Upoštevajoč razmere v okolju, ki so se v letu 2013 v večji meri odrazile
na poslabšanju kvalitete kreditnega portfelja banke, je nadzorni
svet posebno pozornost namenil ustreznosti sistema tveganj in
upravljanju s tveganji. Opozarjal je na okoliščine, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje družbe,
tudi iz vidika preteklega ravnanja banke, ter v vseh pomembnih
odločitvah dosegel soglasje. Za kar najbolj kvalitetno presojo in
sprejemanje odločitev, ki so v najboljšem interesu banke, je nadzorni svet od uprave prejemal tudi druge razpoložljive informacije o posameznih dejstvih iz poslovanja banke. V zaključku leta
2013 se je v okviru svojih pristojnosti intenzivno vključeval v
aktivnosti za dokapitalizacijo banke in s podajo ustreznih soglasij pomembno prispeval k zagotovitvi pogojev za nadaljnji obstoj
in razvoj banke.
Za skupščino delničarjev nadzorni svet pripravi pisno poročilo,
ki je kot samostojen dokument tudi vključen v to letno poročilo,
in v katerem v skladu z veljavno zakonodajo izčrpno in verodostojno opisuje vse aktivnosti nadzornega sveta v poslovnem letu
2013.
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Komisije nadzornega sveta
V prid učinkovitosti delovanja nadzornega sveta ter kot strokovna podpora in pomoč nadzornemu svetu pri opravljanju njegove
temeljne funkcije nadzora nad vodenjem in upravljanjem banke,
delujejo 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.
Komisije delujejo na način in v okviru pristojnosti, kot so opredeljene v poslovnikih o njihovem delu. V zadevah, ki jih poslovniki natančno ne opredeljujejo, se smiselno uporabljajo določbe
Poslovnika o delu nadzornega sveta. Članstvo oziroma sestavo
in naloge revizijske komisije nadzornega sveta pri tem opredeljuje tudi veljavna zakonodaja. Člani komisij nadzornega sveta
so za svoje delo upravičeni do prejemkov v skladu s sklepom
skupščine banke iz leta 2011. Plačilo zunanjih članov komisij je
določeno po sklepu nadzornega sveta.
Revizijska komisija nadzornega sveta
Revizijsko komisijo v skladu z zakonodajo sestavljajo trije člani.
Mandat članov komisije je vezan na mandat nadzornega sveta. V
letu 2013 je komisija do 11. 6. 2013 delovala v naslednji sestavi:
•	predsednik
mag. Miha Šlamberger, tajnik Nove KBM
•	članica
Boža Korbar, direktorica Centra za notranjo revizijo Nove
KBM
•	član
mag. Igor Marinič, namestnik generalnega direktorja Pošte
Slovenije
11. 6. 2013 se je nadzorni svet seznanil z odstopno izjavo članice komisije Bože Korbar in sprejel sklep o prenehanju njenega
članstva v revizijski komisiji nadzornega sveta. Za novo članico
je 4. 12. 2013 imenoval Jožico Germ, direktorico družbe AJŠA,
davčno svetovanje in storitve Maribor.
Revizijska komisija je v letu 2013 opravljala svoje naloge na
podlagi zakona, statuta in ustanovne listine, ki podrobneje ureja
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namen in sestavo komisije, pogoje in način ter njene pristojnosti
in odgovornosti.
V letu 2013 se je revizijska komisija sestala na osmih rednih sejah in izvedla eno korespondenčno sejo. Delovala je v skladu z
okvirnim načrtom dela revizijske komisije za leto 2013, ki ga je
potrdil nadzorni svet.
Komisija je v letu 2013 izpolnila tudi vse dodatno naložene naloge s strani nadzornega sveta ter nadzornemu svetu v zadevah, za
katere je v skladu z zakonom dolžna in pristojna, da o njih presoja, podajala ustrezno utemeljena mnenja. Predsednik komisije je
nadzornemu svetu na sejah po potrebi podajal tudi dodatna ustna
pojasnila in informacije o opravljeni presoji in s tem nadzornemu
svetu zagotovil vse potrebne podlage za konstruktivno razpravo
in sprejemanje odločitev v najboljšem interesu banke.
Komisija nadzornega sveta za kadrovske zadeve
Komisija nadzornega sveta za kadrovske zadeve je v letu 2013
delovala v naslednji, nespremenjeni sestavi:
•	predsednik
Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM
•	član
mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije
•	član
mag. Miha Šlamberger, tajnik Nove KBM
Komisija se je v letu 2013 sestala na eni redni seji, katere osrednja točka je bila obravnava pobude predsednika uprave Poštne
banke Slovenije za razširitev uprave banke s tretjim članom oziroma članico uprave.
Komisija je obravnavala konkretno podan predlog kandidatke za
članico uprave in po skrbni proučitvi priložene dokumentacije
za nadzorni svet pripravila predlog, po katerem je nadzorni svet
predlagano kandidatko povabil na pogovor in sprejel sklep o njenem imenovanju.
Drugih zadev, v katerih bi komisija v skladu s svojimi pristojnostmi lahko bila nadzornemu svetu v strokovno pomoč s predlogi,
mnenji in drugimi podlagami, v letu 2013 ni bilo. Komisija v
zvezi s svojim delovanjem v letu 2013 tudi ni zaznala dejstev, na
katere bi želela ali bi nadzorni svet morala še posebej opozoriti.
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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
Komisija, ki jo je nadzorni svet ustanovil z namenom usklajevanja predlogov za intenziviranje konkurenčne prednosti pri
skupnem nastopu na trgu in iskanja ter udejanjanja možnih sinergijskih učinkov med družbami, je štiričlanska. V letu 2013 se
članstvo komisije ni spreminjalo. Komisija je delovala v naslednji sestavi:
•	predsednik
Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije
•	članica
Petra Mencigar Cvar, mag., direktorica področja razvoja in
tehnologije storitev Pošte Slovenije
•	član
Igor Žibrik, član uprave Nove KBM
•	članica
mag. Vlasta Brečko, izvršilna direktorica uprave Nove KBM
Splošno stanje in slabe gospodarske razmere v okolju aktivnostim
iz področja delovanja komisije v letu 2013 niso bile naklonjene.
To se je odrazilo tudi pri njenem delovanju, saj se je komisija v
letu 2013 sestala le enkrat. Ne glede na to, je vsebina izvedene
seje zaobjela pomembne vidike možnosti skupnega delovanja,
od proučitve koncepta vključitve ponudbe storitev Poslovnega
centra Pošte Slovenije v ponudbo obeh bank, do konstruktivne
razprave o možnostih sodelovanja na področju plačilnih sistemov in nasploh sodelovanja v okviru mreže pošt. Komisija je
obravnavala še nekatere druge pobude in se seznanila o potrebnih
uskladitvah posameznih formalnih podlag, upoštevajoč poslovne
odločitve v kateri izmed v skupino vključenih družb.
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Plačilo nadzornemu svetu in članom
komisij nadzornega sveta
Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so za
svoje delo upravičeni do prejemkov v višini, kot jo določi skupščina banke. Po veljavnem sklepu skupščine iz leta 2011, ki spoštuje določbe Zakona o gospodarskih družbah ter je pripravljen
v skladu z Merili in Priporočili Agencije Republike Slovenije za
upravljanje s kapitalskimi naložbami ter s ciljem uresničevanja
smernic sodobnega korporativnega upravljanja družbe, so prejemki nadzornega sveta sestavljeni iz:
•	sejnin
•	plačila za opravljanje funkcije,
•	doplačil za posebne obveznosti in
•	drugih prejemkov.
Zunanji člani komisij nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v skladu s sklepom nadzornega sveta. Prejemki
posameznih članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta, kot so jih ti za opravljanje svoje funkcije prejeli v letu
2013, so razkriti v računovodskem delu tega letnega poročila.
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Uprava banke
Pravice in obveznosti oziroma dolžnosti članov uprave banke so
opredeljene s statutom, poslovnikom o delu uprave in s pogodbo
o zaposlitvi, ki jo v skladu s pristojnostjo zastopanja družbe proti članom uprave s člani uprave podpiše predsednik nadzornega
sveta. Določila o delovanju uprave, njenih pristojnostih in odgovornostih, imenovanju in odpoklicu oziroma razrešitvi, so v skladu z veljavno zakonodajo vsebovane tudi v statutu banke. Način
samega delovanja uprave, sprejemanja odločitev, zastopanja banke in drugo podrobneje opredeljuje Poslovnik o delu uprave.
Delovanje uprave v letu 2013
Po Statutu banke, ki v skladu z veljavno zakonodajo določa, da
mora imeti banka najmanj dva člana, sta v upravi banke v letu
2013 delovala predsednik in član uprave, in sicer:
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•	Robert Senica, predsednik uprave in
•	Viktor Lenče, član uprave.
Roberta Senico je za predsednika uprave imenoval nadzorni svet
konec leta 2012, po seznanitvi z odstopno izjavo tedanjega predsednika uprave mag. Draga Piška in izvedbi ustreznih postopkov
izbora novega predsednika uprave. Robert Senica je 4. 1. 2013
prejel dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije in s
tem izpolnil odložni pogoj ob imenovanju. S 15. 1. 2013 je v
skladu s sklepom nadzornega sveta oziroma na podlagi sklenjene pogodbe nastopil svoj petletni mandat v funkciji predsednika
uprave Poštne banke Slovenije. S tem se je v upravi banke pridružil članu uprave Viktorju Lenčetu, ki mu od 11. 2. 2010 teče
drugi petletni mandat v tej funkciji.
Oktobra 2013 je nadzorni svet sprejel sklep o razširitvi uprave
in za članico uprave imenoval Elico Vogrinc, ki je svoj petletni
mandat v funkciji članice uprave banke nastopila s 6. 1. 2014.
Leto 2013 tudi upravi v tej, deloma novi sestavi, ni prizanašalo.
Nemirno okolje in številna presenečenja iz gospodarskega okolja, ki so imela zlasti na portfelj banke in njegovo upravljanje
velik negativen vpliv, so zahtevala hkrati preudarno in hitro sprejemanje odločitev. Uprava je ne glede na to v odnosu do interesov banke in pri sprejemanju odločitev delovala nepristransko in
objektivno. Spoštovala je standarde ustrezne profesionalne skrbnosti in najvišje etične standarde upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov. Uprava je dosledno izpolnjevala
obveznosti poročanja in posredovanja podatkov matični banki,
kot tudi splošne obveznosti poročanja v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Upravi in strokovnim službam matične banke
ter pristojnim nadzornim organom je odgovarjala v skladu s podanimi zahtevami. Posle je vodila celovito in s skrbnostjo dobrega gospodarja ter glede na dano situacijo tveganjem in njihovemu
obvladovanju namenila še večji poudarek. Redno in pravočasno
ter izčrpno je uprava obveščala nadzorni svet o vseh pomembnih
zadevah, ki so se nanašale na poslovanje. Pravočasno je opozorila na odstopanja od zastavljenih ciljev, zlasti v delu načrtovanega rezultata poslovanja in zato verjetnosti neizpolnitve zahtev
po kapitalu. Skrbno in v odkritem dialogu z obema delničarjema
je pristopila k pripravi vseh potrebnih podlag za odločanje o povečanju osnovnega kapitala banke na ustreznih organih banke.
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Tudi sicer si je uprava prizadevala za kvalitetno pripravo poročil
in drugih gradiv za obravnavo in razpravo na nadzornem svetu
banke. Skrbela je, da so bila nadzornemu svetu predložena vsa
dodatno zahtevana gradiva in pričeti ter izvedeni postopki v skladu s sklepi ali usmeritvami nadzornega sveta.
Uprava se je na rednih sejah sestajala praviloma tedensko. V letu
2013 je uprava v zadevah iz poslovanja banke odločala na 50.
rednih sejah in sprejela sklepe po 74 predlogih strokovnih služb
izven sej uprave. Odločitve so bile sprejete soglasno. Uprava je
v okviru razprav na sejah uprave in izven, na ožjih sestankih kot
tudi v širših razpravah na sejah vseh organov banke, odgovornim
osebam sektorjev in strokovnih služb pravočasno in razumljivo
podajala vse pomembne informacije in usmeritve za njihovo
delo. Poudarjala je pomen izpolnitve zadev v zastavljenih rokih,
zlasti priporočil Službe notranje revizije in drugih po sklepih in
zahtevah nadrejene banke, nadzornega organa ter drugih.
V luči oteženih gospodarskih razmer in situacije v okolju, v
katerem banka deluje, je uprava po najboljših močeh negovala
partnersko povezavo s Pošto Slovenije in spodbujala usklajeno
delovanje v okviru Skupine Nove KBM.

Letno poročilo 2013

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 in razvojne usmeritve
Analiza poslovanja banke v letu 2013
Gospodarsko in bančno okolje
Pomembnejši dogodki v letu 2013
Poslovanje banke
Poslovanje posameznih področij
Upravljanje tveganj
Delovanje notranje revizije
Družbena odgovornost
Upravljanje banke
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Revizijsko poročilo
RAČUNOVODSKO POROČILO

Plačilo upravi
Pogodba o zaposlitvi s predsednikom in članom uprave določa
med drugim tudi vrsto in višino prejemkov za opravljanje funkcije in je usklajena z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb
v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in
samoupravnih lokalnih skupnosti. Na podlagi sprejetih kriterijev
in meril za ugotavljanje poslovne uspešnosti nadzorni svet odloča tudi o dodelitvi nagrade upravi, pri čemer prav tako spoštuje
veljavno zakonodajo in morebitna vladna priporočila v zvezi z
omejevanjem učinkov finančne krize na področju plač poslovodnih oseb v družbah v posredni ali neposredni državni lasti. Prejemki uprave za leto 2013 so razkriti v računovodskem delu tega
letnega poročila.
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Vodstveni delavci po stanju 31. 12. 2013:
Ime in priimek:
Funkcija:
mag. Drago Pišek
pooblaščenec uprave
mag. Klemen Hazabent
pooblaščenec-koordinator za področje upravljanja s tveganji
mag. Danica Ozvaldič
svetovalka uprave
Aleš Živkovič
pooblaščenec uprave
Mateja Unuk
vodja Službe notranje revizije
Duška Zalokar
vodja Službe bonitet in obvladovanja tveganj
Boštjan Černivec
vodja Službe za prestrukturiranje rizičnih naložb in koordinacijo izterjave
Mojca Mak
direktorica Sektorja podpore
Aleksander Jerenko
direktor Sektorja poslovanja s prebivalstvom
Jelka Žugman
direktorica Sektorja poslovanja s pravnimi osebami Maribor
Regina Jerman
direktorica Sektorja poslovanja s pravnimi osebami Ljubljana
Rosanda Falež
direktorica Sektorja marketinga in odnosov z javnostmi
mag. Božena Blažič
direktorica Sektorja plačilnega prometa in elektronskega bančništva
mag. Natalija Muršič Tomažič
direktorica Sektorja zakladništva
Boris Hauptman
direktor Sektorja upravljalnega računovodstva
Miran Bizjak
direktor Sektorja informatike
Sanja Miljuš Herman
direktorica Sektorja pravnih, kadrovskih in splošnih zadev
Andreja Gjud
vodja Službe za tehnologijo in organizacijo (do 30. 12. 2013)
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Strokovni kolegij banke sestavljajo uprava, pooblaščenci uprave, svetovalka uprave, pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter skladnosti poslovanja, varnostni inženir za IT, direktorji sektorjev in vodje posameznih služb.
Del pooblastil in pristojnosti je uprava prenesla tudi na kolektivne
organe, ki delujejo v okviru svojih dodeljenih pristojnosti, in sicer:
•	kreditni odbor za naložbe pravnih oseb,
•	kreditni odbor za naložbe prebivalstvu,
•	kreditni odbor za rizične naložbe,
•	odbor za izterjavo pravnih oseb,
•	likvidnostna komisija,
•	odbor za upravljanje z bilanco banke,
•	odbor za operativna tveganja.
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6 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA

U

prava potrjuje računovodske izkaze za leto,
končano na dan 31. december 2013, in uporabljene
računovodske usmeritve ter pojasnila k
računovodskim izkazom.

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 2013.
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne
računovodske usmeritve ter 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.

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.

Maribor, marec 2014
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Elica Vogrinc
Članica uprave

Viktor Lenče
Član uprave

Robert Senica
Predsednik uprave
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POSLOVNO POROČILO

Izkaz poslovnega izida
v tisoč EUR

VSEBINA

Pojasnila

Leto 2013

Leto 2012

Prihodki iz obresti in podobni prihodki

2.4.1

28.756

35.025

Odhodki za obresti in podobni odhodki

2.4.1

-11.824

-12.507

Čiste obresti

2.4.1

16.932

22.518

Prihodki iz dividend

2.4.2

23

14

Prihodki iz opravnin

2.4.3

37.365

38.719

Odhodki za opravnine

2.4.3

-27.818

-30.080

Čiste opravnine

2.4.3

9.547

8.639

Realizirane izgube iz finančnih sredstev in obveznosti,
ki niso merjene po pošteni vrednosti

2.4.4

-1.129

-86

Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju

2.4.5

181

111

Čiste izgube iz tečajnih razlik

2.4.6

-95

-3

Čiste izgube iz odprave pripoznanja sred. brez nekratk. sred. v posesti za prodajo

2.4.7

-6

-1

Druge čiste poslovne izgube

2.4.8

-1.469

-152

2.4.9

-16.111

-16.254

2.4.10

-1.808

-1.655

Administrativni stroški
Amortizacija
Rezervacije

2.4.11

-1.655

-236

Oslabitve

2.4.12

-61.447

-12.499

-57.037

396

-127

-64

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA

-57.164

332

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA

-57.164

332

-41,50

0,75

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

Osnovni in popravljeni dobiček/izguba na delnico

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

Pojasnila na straneh od 64 do 126 so sestavni del računovodskih izkazov.
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Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
v tisoč EUR

VSEBINA

Leto 2013

Leto 2012

-57.164

332

1.517

1.722

POSTAVKE, KI POZNEJE NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID

-5

0

Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe, pripoznani v zadržanem dobičku/izgubi

-6

0

1

0

POSTAVKE, KI BODO LAHKO POZNEJE PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID

1.522

1.722

Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v
zvezi s finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo

1.811

2.108

1.806

2.017

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

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

Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja
Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid
Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid
VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

5

91

-289

-386

-55.647

2.054
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Pojasnila na straneh od 64 do 126 so sestavni del računovodskih izkazov.
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Izkaz finančnega položaja
v tisoč EUR

Vsebina

Pojasnila

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki

2.5.1

59.882

43.686

Finančna sredstva, namenjena trgovanju

2.5.2

236

363

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

2.5.3

195.527

127.716

417.811

511.568

Krediti
- krediti bankam

2.5.5

60.658

71.635

- krediti strankam, ki niso banke

2.5.6

351.308

434.121

- druga finančna sredstva

2.5.7

5.845

5.812

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

2.5.4

87.468

101.070

Opredmetena osnovna sredstva

2.5.8

8.275

8.702

Neopredmetena sredstva

2.5.9

4.189

3.879

2.5.10

591

1.410

0

693

591

717

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb
- terjatve za davek
- odložene terjatve za davek
Druga sredstva

2.5.11

SKUPAJ SREDSTVA

1.663

1.125

775.642

799.519

Finančne obveznosti do centralne banke

2.5.12

45.668

45.416

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

2.5.13

679.933

701.972

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

0

1.992

634.506

626.251

30.313

46.261

- podrejene obveznosti

9.020

20.485

- druge finančne obveznosti

6.094

6.983

Rezervacije

2.5.14

5.449

3.869

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

2.5.10

612

380

- obveznosti za davek
- odložene obveznosti za davek
Druge obveznosti

2.5.15

SKUPAJ OBVEZNOSTI

0

58

612

322

1.103

441

732.765

752.078

41.382

7.366

Osnovni kapital

2.5.16

Kapitalske rezerve

2.5.16

0

8.996

Presežek iz prevrednotenja kapitala

2.5.16

2.984

1.467

Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim dobičkom)

2.5.16

0

29.446

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta

2.5.16

-1.489

166

42.877

47.441

775.642

799.519

SKUPAJ KAPITAL
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL

Pojasnila na straneh od 64 do 126 so sestavni del računovodskih izkazov.

Letno poročilo 2013

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
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PBS

Izkaz denarnih tokov (po posredni metodi oziroma različici II.)
v tisoč EUR

Oznaka

VSEBINA

A.

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a)

Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo
Amortizacija

Pojasnila

2.4.10

Oslabitve/(odprava oslabitve) finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
Oslabitve/(odprava oslabitve) kreditov
Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin,
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in drugih sredstev
Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik

2.4.6

Neto (dobički)/ izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih
sredstev in naložbenih nepremičnin
Drugi (dobički)/izgube iz naložbenja
Drugi (dobički)/ izgube iz financiranja
Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo
Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti
b)

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

c)

Povečanja/(zmanjšanja) poslovnih obveznosti
Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, do centralne banke
Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov merjenih po odplačni vrednosti
Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniško vrednostnih
papirjev, merjenih po odplačni vrednosti
Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti

č)

Denarni tokovi pri poslovanju (a+b+c)

d)

(Plačani)/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 iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo
Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti

b)

Izdatki pri naložbenju
(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin)
(Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev)
(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
Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti

c)

Leto 2012

-57.037

396

1.808

1.655

12

991

61.320

11.509

115

0

95

3

6

1

-3.775

-4.082

634

895

1.773

236

4.951

11.604

-29.641

26.699

126

190

-43.579

8.456

14.465

18.178

-653

-125

-9.571

-29.146

253

403

-10.503

-8.425

0

-21.087

679

-37

-34.261

9.157

636

-72

-33.625

9.085

29.251

28.430

18

8

0

4

29.233

28.418

-13.813

-20.269

-953

-1.399

-1.003

-1.122

-11.857

-17.748

15.438

8.161

24.879

0

9.000

0

15.879

0

Izdatki pri financiranju

-896

-815

(Odplačila podrejenih obveznosti)

-896

-815

23.983

-815

-139

0

Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov
b)

Leto 2013

Neto denarni tokovi pri financiranju (a-b)
Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike

E.

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

F.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja

G.

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

2.5.1

5.796

16.431

68.680

52.249

74.337

68.680

Letno poročilo 2013

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

Plačane obresti ter prejete obresti in dividende so v razkritju 2.4.2.
Pojasnila na straneh od 64 do 126 so sestavni del računovodskih izkazov.
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PBS

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013
v tisoč EUR

Osnovni
kapital

Vsebina
ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU
Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi
Vpis (ali vplačilo) novega kapitala
Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička
Poravnava izgube prejšnjih let
KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

7.366

Presežek iz
Kapitalske prevrednotenja
kapitala
rezerve

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

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

Skupaj
kapital

8.996

1.467

29.446

166

47.441

0

0

1.517

0

-57.164

-55.647

34.016

17.067

0

0

0

51.083

0

0

0

166

-166

0

0

-26.063

0

-29.611

55.675

0

41.382

0

2.984

0

-1.489

42.877

-1.489

-1.489

BILANČNA IZGUBA POSLOVNEGA LETA

Letno poročilo 2013

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

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012
v tisoč EUR

Vsebina
ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

Osnovni
kapital

Presežek iz
Kapitalske prevrednotenja
kapitala
rezerve

Zadržani
dobiček/izguba
(vključno s
Rezerve iz čistim dobičkom/
dobička
oslovnega leta)

7.366

8.996

-255

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

1.722

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

7.366

8.996

1.467

29.446

KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU
BILANČNI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA

28.037

Skupaj
kapital

1.242

45.386

0

332

2.054

1.408

-1.408

0

166

47.441

166

166

Pojasnila na straneh od 64 do 126 so sestavni del računovodskih izkazov.
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2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

PBS

Letno poročilo 2013

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

2.1 Osnovne informacije
Poštna banka Slovenije je komercialna banka, usmerjena v standardne posle poslovanja s prebivalstvom in podjetji.
Banka ima svoj sedež v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5.
Poštna banka Slovenije je delniška družba, ki je v 99,12 odstotni lasti Nove KBM in 0,88 odstotni lasti Pošte Slovenije in spada
v Skupino Nove KBM.
Skupino Nove KBM tvori obvladujoča družba Nova KBM in enajst odvisnih družb, 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.

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

Poštna banka Slovenije je zavezana k sestavi posamičnih računovodskih izkazov.

2.2 Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
Uprava Poštne banke Slovenije je dne 21. 1. 2014 odobrila objavljene računovodske izkaze banke na dan 31. 12. 2013.
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 izmerjena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid,
• 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 namenjenem 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.

PBS

Letno poročilo 2013

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

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 sklepa o poslovnih knjigah Banke Slovenije v letu 2013 ustrezno prilagodila primerjalne
informacije za leto 2012. Prilagoditev za leto 2012 ne vpliva na rezultate poslovanja banke, prav tako prilagoditev nima vpliva
na kapital banke.
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 in 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
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, ki so nominirane v tujih valutah, so v računovodskih izkazih preračunane z uporabo referenčnega
tečaja Evropske centralne banke, ki je veljaven 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.

PBS

Letno poročilo 2013

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

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.

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
katere 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, ki so bile
pripoznane neposredno v kapitalu, pripozna v izkazu poslovnega izida.
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(iii) Merjenje finančnih sredstev
Finančna sredstva, razen finančna sredstva izmerjena 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.
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.
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(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.
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.
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(v) Prerazvrstitve finančnih sredstev
V letu 2013 banka ni opravila prerazvrstitve finančnih sredstev iz ene kategorije v drugo kategorijo.
(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 lahko
predstavlja nepristranski dokaz o oslabitvi.
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 preko izkaza 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 preko izkaza 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 (več kot 40 odstotkov) ali dolgotrajnejše
(9 mesecev in več) zmanjšanje poštene vrednosti pod njihovo nabavno vrednost.
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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.
Krediti in terjatve
Banka razvrsti vsakega komitenta, 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 ter
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 uporablja banka 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.
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.
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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.

2.3.4 Najemi
Banka v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje sredstev oziroma obveznosti iz naslova finančnega najema.
Najem, ki ni finančni najem, je poslovni najem.
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Banka je najemnik
V primeru poslovnih najemov se dana plačila vključujejo v izkaz poslovnega izida sorazmerno glede na čas trajanja pogodbe.
Banka je najemodajalec
Sredstva, dana v poslovni najem, so izkazana v okviru opredmetenih osnovnih sredstev. Prihodki iz naslova najemnin se pripoznajo
v izkazu poslovnega izida sorazmerno s časom trajanja najema.

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.

70

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

PBS

Uporabljene amortizacijske stopnje so bile v letu 2013 in 2012 enake, in sicer:
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Amortizacijska stopnja (v %)

Gradbeni objekti
Druga oprema
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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.

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

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.
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 obračunava amortizacijo z
uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja glede na predvideno dobo koristnosti.
Banka je v letu 2013 uporabila za amortiziranje 10,00-odstotno amortizacijsko stopnjo, ki je enaka kot v letu 2012.
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Neopredmetena sredstva preneha banka 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
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 predvrednotenja.
Nepremičnine, pridobljene za poplačilo terjatev, se ob začetnem pripoznanju izmerijo po cenilnem zapisniku, ki se pridobi ob
poplačilu terjatev, oziroma pogodbeni vrednosti. Pridobljene nepremičnine poseduje banka z namenom prodaje, vrednotijo se pa
po pošteni vrednosti.
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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
in zneskom ob zapadlosti se pripozna v izkazu poslovnega izida z uporabo metode efektivne obrestne mere.
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.

2.3.9 Rezervacije
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.
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Banka pripozna rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti, ki odražajo sedanjo vrednost obveznosti za odpravnine ob
odhodu v pokoj in 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.
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
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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 ter rezerve iz dobička, kamor banka vključuje zakonske rezerve, statutarne rezerve
ter druge rezerve iz dobička.

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.
Prejete opravnine se obračunavajo na način, da se enakomerno pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
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.
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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.
Pri tem se obrestni prihodki izkazujejo v znižani vrednosti glede na višino slabitve finančnega instrumenta. Obresti za finančne
instrumente, kjer se ne pričakuje poplačilo, se ne izkazujejo med prihodki.
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 pravnih oseb. 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.
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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.

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 R
 ealizirani 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.
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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).

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 sicer znaša 17 odstotkov od davčne osnove.
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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.

2.3.21 Spremembe standardov in pojasnil
Informacije v zvezi z začetno uporabo določenih novih predpisov
Standardi in pojasnila, ki veljajo v tekočem obdobju
V tekočem obdobju veljajo naslednji standardi, spremembe obstoječih standardov in pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne
računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:
• MSRP 13 »Merjenje poštene vrednosti«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2013 ali pozneje),
• Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba MSRP« – Visoka hiperinflacija in odstranitev dogovorjenih datumov za uporabnike, ki prvič
uporabljajo MSRP, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje),
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Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba MSRP« – Državna posojila, ki ga je EU sprejela 4. marca 2013 (velja za letna obdobja, ki
se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje),
Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja« - Pobotanje finančnih sredstev in obveznosti, ki ga je EU sprejela 13.
decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje),
Spremembe MRS 1 »Predstavljanje računovodskih izkazov” – Predstavljanje postavk drugega vseobsegajočega donosa, ki ga
je EU sprejela 5. junija 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. julija 2012 ali pozneje),
Spremembe MRS 12 »Davek iz dobička« - Odloženi davek: Povrnitev zadevnih sredstev, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012
(velja za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2013 ali pozneje),
Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev« - Izboljšave obračunavanja pozaposlitvenih zaslužkov, ki ga je EU sprejela 5. junija
2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 ali pozneje),
Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2009-2011)«, ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP
(MSRP 1, MRS 1, MRS 16, MRS 32, MRS 34), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU
sprejela 27. marca 2013 (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje),
OPMSRP 20 »Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi površinskega najdišča«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja
za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 ali pozneje).
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Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov ni privedlo do nikakršnih sprememb v računovodskih usmeritvah družbe.
Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, ki še niso v veljavi
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so naslednji standardi, spremembe obstoječih standardov in pojasnila, ki jih je
izdal OMRS in sprejela EU, bili izdani, vendar še niso stopili v veljavo:
• MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo
1. januarja 2014 ali pozneje),
• MSRP 11 »Skupne ureditve«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali
pozneje),
• MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo
1. januarja 2014 ali pozneje),
• MRS 27 (spremenjen leta 2011) »Ločeni računovodski izkazi«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja,
ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
• MRS 28 (spremenjen leta 2011) »Naložbe v pridružena podjetja in skupna vlaganja«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012
(velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
• Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 11 »Skupne ureditve« in MSRP 12 »Razkritje deležev v
drugih družbah« - Napotki za prehod, ki jih je EU sprejela 4. aprila 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014
ali pozneje),
• Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah« in MRS 27
(spremenjen 2011) »Ločeni računovodski izkazi« - Naložbena podjetja, ki jih je EU sprejela 20. novembra 2013 (veljajo za letna
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
• Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti: predstavitev« – Pobotanje finančnih sredstev in obveznosti, ki jih je EU sprejela
13. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
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Spremembe MRS 36 »Oslabitev sredstev« ̶ Razkritja nadomestljive vrednosti za nefinančna sredstva, ki jih je EU sprejela 19.
decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
Spremembe MRS 39 »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje« – Novacija izpeljanih finančnih instrumentov in
nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem, ki jih je EU sprejela 19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se
pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje).

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 standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil, ki na dan [datum objave
računovodskih izkazov](spodaj navedeni datumi začetka veljavnosti veljajo za celoten MRSP) niso bili potrjeni za uporabo v EU:
• MSRP 9 »Finančni instrumenti« in nadaljnje spremembe (datum uveljavitve še ni določen),
• Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev« - Programi z določenimi zaslužki: Prispevki zaposlencev (velja za letna
obdobja, ki se začnejo 1. julija 2014 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, (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2014 ali pozneje),
• Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2011-2013)«, ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje
MSRP (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 13 in MRS 40), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila,
(spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2014 ali pozneje),
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Banka predvideva, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil v obdobju začetne uporabe ne bo imela
pomembnega vpliva na računovodske izkaze banke.
Hkrati je obračunavanje varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, katerega načel EU še ni
sprejela, še vedno neregulirano.
Banka ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi sredstvi ter obveznostmi v skladu z
zahtevami MRS 39: »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje« ne bi imela pomembnega vpliva na računovodske
izkaze banke, če bi bila uporabljena na datum bilance stanja.
Dodatne podrobnosti o posameznih standardih, popravkih, spremembah in pojasnilih, ki se jih lahko uporabi, kot je potrebno:
• MSRP 9 »Finančni instrumenti«, ki ga je OMRS objavil 12. novembra 2009. 28. oktobra 2010 je OMRS ponovno izdal
MSRP 9, v katerega je vključil nove zahteve glede obračunavanja finančnih obveznosti in iz MRS 39 prenesel zahteve
za odpravo pripoznanja finančnih sredstev in finančnih obveznosti. 19. novembra 2013 je OMRS izdal dodaten sveženj
sprememb računovodskih zahtev za finančne instrumente. Standard uporablja enoten pristop za ugotavljanje, ali je finančno
sredstvo merjeno po odplačni ali pošteni vrednosti, s čimer nadomešča vrsto različnih pravil iz MRS 39. Pristop MSRP
9 temelji na načinu, s katerim podjetje upravlja finančne instrumente (njegov poslovni model) in značilnosti pogodbenih
denarnih tokov finančnih sredstev. Novi standard zahteva tudi, da se uporablja enotna metoda za oslabitve, s čimer nadomešča
številne različne metode za oslabitev v MRS 39. Nove zahteve glede obračunavanja finančnih obveznosti odpravljajo težavo
nestalnosti v poslovnem izidu, ki so posledica odločitve izdajatelja, da svoje dolgove meri po pošteni vrednosti. OMRS se
je odločil, da bo ohranil obstoječe merjenje odplačne vrednosti za večino obveznosti, spremembe pa je omejil na tiste, ki so
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potrebne za odpravljanje problema lastnega kredita. V skladu z novimi zahtevami bo podjetje, ki se odloči, da bo obveznosti
merilo po pošteni vrednosti, del spremembe v pošteni vrednosti, ki je posledica sprememb v lastnem kreditnem tveganju
podjetja, predstavilo med drugim vseobsegajočim donosom v izkazu poslovnega izida, in ne v poslovnem izidu. Spremembe
iz novembra 2013 uvajajo konkretno prenovo obračunavanja varovanja pred tveganji, ki bo podjetjem omogočilo boljše
razkrivanje dejavnosti upravljanja s tveganji v računovodskih izkazih. Tako bodo lahko spremembe obravnavanja t. i. vprašanja
lastnega kredita, ki so že bile vključene v MSRP 9 Finančni instrumenti, uporabljene ločeno in drugega obračunavanja
finančnih instrumentov ne bo treba spreminjati. Prav tako odpravlja obvezno uveljavitev MSRP 9 s 1. januarjem 2015 in
pripravljavcem računovodskih izkazov daje na voljo dovolj časa za prehod na nove zahteve,
MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi« ki ga je OMRS objavil 12. maja 2011. MSRP 10 nadomešča napotke v zvezi
s konsolidacijo v MRS 27 »Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi« in v SOP 12 »Konsolidiranje – Podjetja za posebne
namene« z vpeljavo enotnega modela konsolidacije za vsa podjetja, ki temelji na obvladovanju, ne glede na naravo podjetja,
v katerega se vlaga (tj., ali je podjetje nadzorovano z glasovalnimi pravicami naložbenikov ali z drugimi pogodbenimi
sporazumi, kot je pogosto v podjetjih za posebne namene). Po MSRP 10 obvladovanje temelji na tem, ali ima naložbenik
1) oblast nad podjetjem, v katerega vlaga; 2) izpostavljenost ali pravice do variabilnih donosov iz svojega sodelovanja s
podjetjem, v katerega vlaga; ter 3) možnost, da uporabi svojo oblast nad podjetjem, v katerega vlaga, za vplivanje na znesek
donosov,
MSRP 11 »Skupne ureditve«, ki ga je OMRS objavil 12. maja 2011. MSRP 11 uvaja nove računovodske zahteve za
skupne ureditve, ki nadomeščajo MRS 31 Deleži v skupnih vlaganjih. Opcija uporabe metode sorazmerne konsolidacije
pri obračunavanju skupaj obvladovanih podjetij je odstranjena. Poleg tega MSRP 11 za zdaj odpravlja skupaj obvladovana
sredstva na zgolj razlikovanje med skupnim poslovanjem in skupnimi vlaganji. Skupno poslovanje je skupna ureditev, pri
kateri imajo stranke s skupnim obvladovanjem pravice do sredstev in so zavezane k obveznostim. Skupno vlaganje je skupna
ureditev, pri kateri imajo stranke s skupnim obvladovanjem pravice do čistih sredstev,
MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah«, ki ga je OMRS objavil 12. maja 2011. MSRP 12 bo zahteval izboljšana
razkritja tako o konsolidiranih kot o nekonsolidiranih podjetjih, ki jih podjetje obvladuje. Cilj MSRP 12 je zahtevati informacije,
da bodo uporabniki računovodskih izkazov lahko ocenili osnovo obvladovanja, kakršnekoli omejitve konsolidiranih sredstev
in obveznosti, izpostavljenosti tveganjem iz naslova obvladovanja nekonsolidiranih strukturiranih podjetij ter vpletenost
neobvladujočih lastnikov kapitala v dejavnosti konsolidiranih podjetij,
MSRP 13 »Merjenje poštene vrednosti«, ki ga je OMRS objavil 12. maja 2011. MSRP 13 določa pošteno vrednost, daje
napotke, kako opredeliti pošteno vrednost, in zahteva razkritja glede merjenj poštene vrednosti. Kljub temu MSRP 13 ne
spreminja zahtev glede tega, katere postavke naj bi bile izmerjene ali razkrite po pošteni vrednosti,
Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja« - Visoka hiperinflacija in odstranitev
dogovorjenih datumov za uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP, ki jih je OMRS objavil 20. decembra 2010. Prva sprememba
nadomešča sklicevanja na dogovorjeni datum „1. januar 2004“ z „datumom prehoda na MSRP“ in tako odpravlja potrebo, da bi
podjetja, ki prvič uporabljajo MSRP, spremenila posle odprave pripoznanj, do katerih je prišlo pred datumom prehoda na MSRP.
Druga sprememba daje napotke, kako naj podjetje nadaljuje obstoječe računovodske izkaze v skladu z MSRP-ji po obdobju, v
katerem podjetje ni izpolnjevalo MSRP-jev, ker je bila njegova funkcionalna valuta podvržena visoki hiperinflaciji,
Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba MSRP« – Državna posojila, ki jih je OMRS objavil 13. marca 2012. Sprememba
obravnava, kako naj podjetje, ki MSRP uporabi prvič, obračuna državna posojila z manj kot tržno obrestno mero v času prehoda
na MSRP-je. Uvaja se tudi izjema za uporabo MSRP za nazaj, ki podjetjem, ki MSRP uporabljajo prvič, prinaša enako olajšanje
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kot že obstoječim pripravljavcem računovodskih izkazov po MSRP, ki jim je bilo to omogočeno z vpeljavo zahteve v MRS 20
»Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči« leta 2008,
Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja« - Pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti, ki jih je
OMRS objavil 16. decembra 2011. Spremembe zahtevajo informacije o vseh pripoznanih finančnih instrumentih, ki so pobotani v
skladu z odstavkom 42 MRS 32. Spremembe prav tako zahtevajo razkritje informacij o pripoznanih finančnih instrumentih, ki so
podvrženi izvršljivim krovnim pogodbam o pobotanju in podobnim sporazumom, tudi če niso pobotani po MRS 32,
Spremembe MSRP 9 »Finančni instrumenti« in MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja« - Obvezni datum uveljavitve in
razkritja prehodov, ki jih je OMRS objavil 16. decembra 2011. Spremembe prelagajo obvezni datum uveljavitve iz 1. januarja
2013 na 1. januar 2015. Spremembe prav tako zagotavljajo oprostitev zahteve po spremembi primerjalnih računovodskih izkazov
za učinek uporabe MSRP 9. Ta oprostitev je bila prvotno na voljo zgolj družbam, ki so se odločile za uporabo MSRP 9 pred letom
2012. Namesto tega bodo potrebna dodatna razkritja prehodov, da bi naložbenikom pomagala razumeti učinek začetne uporabe
MRSP 9 na razvrstitev in merjenje finančnih instrumentov,
Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 11 »Skupne ureditve« in MSRP 12 »Razkritje deležev v
drugih družbah« - Napotki za prehod, ki jih je OMRS objavil 28. junija 2012. Namen sprememb je omogočiti dodatno olajšanje
pri prehodu na MSRP 10, MSRP 11 in MSRP 12 z »omejitvijo zahteve za zagotavljanje prilagojenih primerljivih podatkov na zgolj
primerljivo predhodno obdobje«. Prav tako sta bila spremenjena MSRP 11 in MSRP 12, da bi izbrisali zahtevo po zagotavljanju
primerljivih podatkov za obdobja pred trenutnim predhodnim obdobjem,
Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah« in MRS 27
»Ločeni računovodski izkazi« - Naložbena podjetja, ki jih je OMRS objavil 31. oktobra 2012. Spremembe prinašajo izjemo za
zahtevo po konsolidaciji iz MSRP 10 in od naložbenih podjetij zahtevajo, da za posamezna odvisna podjetja izvedejo meritev
po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, in ne konsolidacije. Te spremembe določajo tudi zahteve po razkritju za naložbena
podjetja,
Spremembe MRS 1 »Predstavljanje računovodskih izkazov« – Predstavljanje postavk drugega vseobsegajočega donosa, ki
jih je OMRS objavil 16. junija 2011. Spremembe zahtevajo, da družbe, ki pripravljajo računovodske izkaze v skladu z MSRP-ji,
zberejo postavke znotraj drugega obsežnega dohodka, ki ga je mogoče prerazvrstiti v sklop poslovnega izida v izkazu poslovnega
izida. Spremembe prav tako potrjujejo obstoječe zahteve, naj bodo postavke v drugem vseobsegajočem donosu in poslovnemu izidu
predstavljene bodisi kot enoten izkaz bodisi kot dva zaporedna izkaza,
Spremembe MRS 12 »Davek iz dobička« - Odloženi davek: povrnitev zadevnih sredstev, ki jih je OMRS objavil 20. decembra
2010. MRS 12 zahteva, da podjetje meri odloženi davek za sredstvo glede na to, ali podjetje pričakuje povrnitev knjigovodske
vrednosti sredstva z uporabo ali s prodajo. Če je sredstvo merjeno po modelu poštene vrednosti iz MRS 40 »Naložbene nepremičnine«,
je lahko težko ali subjektivno oceniti, ali bo povrnitev potekala z uporabo ali s prodajo. Sprememba zagotavlja praktično rešitev
težave z vpeljavo predpostavke, da bo povrnitev knjigovodske vrednosti običajno potekala s prodajo,
Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev« – Izboljšave obračunavanja pozaposlitvenih zaslužkov, ki jih je OMRS objavil
16. junija 2011. Spremembe prinašajo znatne izboljšave z: (1) odpravljanjem opcije odlaganja pripoznavanja dobičkov ali izgub,
znanega kot »metoda pasu«, kar izboljšuje primerljivost in zanesljivost predstavljanja; (2) racionalizacijo predstavljanja sprememb
sredstev in obveznosti iz naslova programov z določenimi zaslužki, vključno z zahtevo po predstavljanju ponovnega merjenja
v drugem vseobsegajočem donosu, in s tem ločevanje teh sprememb od sprememb, ki jih imajo mnogi za posledico dnevnega
poslovanja podjetja; (3) izboljševanjem zahtev za razkritje programov z določenimi zaslužki, kar ponuja boljše podatke o lastnostih
teh programov in tveganjih, ki so jim podjetja izpostavljena zaradi sodelovanje v teh programih,
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Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev« - Programi z določenimi zaslužki: Prispevki zaposlencev, ki jih je OMRS objavil
21. novembra 2013. Omejen obseg sprememb velja za prispevke zaposlencev ali tretjih oseb k programom z določenimi zaslužki.
Namen sprememb je poenostaviti obračunavanje prispevkov, ki niso odvisni od dolžine službovanja zaposlenega, na primer:
prispevki zaposlenih, izračunani na podlagi fiksnega odstotka plačila,
MRS 27 »Ločeni računovodski izkazi« (spremenjeni leta 2011) je OMRS objavil 12. maja 2011. Zahteve v zvezi z ločenimi
računovodskimi izkazi so nespremenjene in so vključene v spremembo MRS 27. Ostale dele MRS 27 je nadomestil MSRP 10,
MRS 28 »Naložbe v pridružena podjetja in skupna vlaganja« (spremenjen leta 2011), ki ga je OMRS objavil 12. maja 2011.
MRS 28 je spremenjen skladno z izdajo MSRP 10, MSRP 11 in MSRP 12,
Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti: predstavljanje« – Pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti je
OMRS objavil 16. decembra 2011. Spremembe zagotavljajo pojasnila o uporabi pravil o pobotanju in se osredotočajo na štiri
glavna področja: (a) pomen »trenutno ima zakonsko izterljivo pravico pobotati«; (b) uporaba hkratne udenaritve in poravnave; (c)
pobotanje zneskov jamstva; (d) obračunska enota za uporabo zahtev pobotanja,
Spremembe MRS 36 »Oslabitev sredstev« ̶ Razkritja nadomestljive vrednosti za nefinančna sredstva, ki jih je OMRS objavil 29.
maja 2013. Omejene spremembe MRS 36 se nanašajo na razkritje podatkov o nadomestljivi vrednosti oslabljenih sredstev, če ta
vrednost temelji na pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške odtujitve. Med pripravljanjem MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti
je OMRS sklenil spremeniti MRS 36 tako, da zahteva razkritja nadomestljive vrednosti oslabljenih sredstev. Trenutne spremembe
pojasnjujejo prvoten namen OMRS, da bi obseg takšnih razkritij omejili na nadomestljivo vrednost oslabljenih sredstev, ki temelji
na pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške odtujitve,
Spremembe MRS 39 »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje« – Prenova izpeljanih finančnih instrumentov in
nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem, ki jih je OMRS objavil 27. junija 2013. Omejene spremembe omogočajo
nadaljnje obračunavanje varovanja pred tveganji v primerih, ko se izvedeni finančni instrument, ki je bil označen kot instrument
za varovanje pred tveganjem, prenovi z namenom izvedbe kliringa s centralno nasprotno stranko zaradi zakonov in predpisov,
če so izpolnjeni določeni pogoji (v tem kontekstu prenova določa, da se morajo pogodbene stranke strinjati o zamenjavi prvotne
nasprotne stranke z novo),
Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2009-2011)«, ki jih je OMRS objavil 17. maja 2012. Spremembe
različnih standardov in pojasnil izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MRS 1, MRS 16, MRS 32 in MRS
34), njihov namen pa je predvsem odpravljanje neskladnosti in razlaga besedila. Spremembe pojasnjujejo zahteve za računovodsko
pripoznavanje v primerih, kjer je prej bila dovoljena prosta razlaga. Najpomembnejše spremembe vključujejo nove ali popravljene
zahteve v zvezi s: (i) ponovno uporabo MSRP 1, (ii) stroški izposojanja po MSRP 1, (iii) pojasnilom zahtev za primerljive podatke,
(iv) razvrščanjem opreme za vzdrževanje, (v) medletnim računovodskim poročanjem in odseki informacij za vsa sredstva in
obveznosti,
Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2010-2012)«, ki jih je OMRS objavil 12. decembra 2013. Izhajajo
iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP 13, MRS 16, MRS 24 in MRS 38), njihov namen
pa je predvsem odpravljanje neskladnosti in razlaga besedila. Spremembe pojasnjujejo zahteve za računovodsko pripoznavanje v
primerih, kjer je prej bila dovoljena prosta razlaga. Najpomembnejše spremembe vključujejo nove ali popravljene zahteve v zvezi
s: (i) opredelitvijo ‚zahtevanih pogojev‘; (ii) obračunavanjem zneskov, katerih plačilo je odvisno od prihodnjih dogodkov, v okviru
poslovne združitve; (iii) združitvijo poslovnih segmentov in uskladitvijo celotnih sredstev odseka, o katerem se poroča, s sredstvi
podjetja; (IV) merjenjem kratkoročnih terjatev in obveznosti; in (vi) pojasnjevanjem o ključnem poslovodnem osebju,
Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (obdobje 2011-2013)«, ki jih je OMRS objavil 12. decembra 2013.
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Izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 13 in MRS 40), njihov namen pa je predvsem
odpravljanje neskladnosti in razlaga besedila. Spremembe pojasnjujejo zahteve za računovodsko pripoznavanje v primerih, kjer je
prej bila dovoljena prosta razlaga. Najpomembnejše spremembe vključujejo nove ali popravljene zahteve v zvezi s: (i) pomenom
učinkovitih MSRP pri MRSP 1; (ii) obsegom izjeme za skupne podvige; (iii) obsegom 52. odstavka MSRP 13 (izjeme portfelja)
in (iv) pojasnjevanjem medsebojne povezanosti MSRP 3 in MRS 40 pri razvrščanju nepremičnin kot naložbene nepremičnine oz.
lastniško uporabljene nepremičnine,
OPMSRP 20 “Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi površinskega najdišča”, ki jih je OMRS objavil 19. oktobra 2011.
Pojasnilo navaja, da morajo biti stroški, povezani z »dejavnostjo odstranjevanja«, obračunani kot dodatek k obstoječemu sredstvu
ali njegovo izboljšanje in da mora biti ta sestavina amortizirana v dobi pričakovanega uporabnega življenja prepoznane sestavine
rudnega telesa, ki postane dostopnejša kot posledica dejavnosti odstranjevanja (z uporabo enot proizvodne metode, razen če ni
kakšna druga metoda primernejša),
OPMSRP 21 »Dajatve«, ki ga je OMRS objavil 20. maja 2013. OPMSRP 21 je pojasnilo MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti
in pogojna sredstva. MRS 37 določa kriterije za pripoznavanje obveznosti, med katere spada tudi zahteva, da ima podjetje trenutno
obveznost, ki je posledica nekega preteklega dogodka (obvezujoči dogodek). OPMSRP 21 pojasnjuje, da je obvezujoči dogodek, ki
vpliva nastanek obveznosti plačila dajatve, dejavnost, ki jo opisuje navezujoča se zakonodaja, ki povzroči plačilo dajatve.
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2.4 Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

2.4.1 Prihodki in odhodki od obresti
a)

POSLOVNO POROČILO

Obresti po sektorjih
v tisoč EUR

Nefinančne družbe

Prihodki 2013

Odhodki 2013

Prihodki 2012

Odhodki 2012

11.183

-1.005

16.511

-736

Država

8.646

-992

7.256

-994

Banke

2.116

-1.477

3.011

-2.414

306

-796

789

-1.978

6.369

-7.465

7.310

-6.327

124

-1

127

-1

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

b)

Letno poročilo 2013

12

-88

21

-57

28.756

-11.824

35.025

-12.507

16.932

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

22.518

Po vrstah obresti
v tisoč EUR

Redni prihodki/odhodki
Zamudne obresti
Skupaj
ČISTE OBRESTI

Prihodki 2013

Odhodki 2013

Prihodki 2012

Odhodki 2012

27.325

-11.824

33.502

-12.507

1.431

0

1.523

0

28.756

-11.824

35.025

-12.507

16.932

22.518

Med rednimi prihodki od obresti so zajeti tudi prihodki iz diskontov odkupljenih terjatev v znesku 22 tisoč evrov (v letu 2012
51 tisoč evrov).
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Po vrstah sredstev in obveznosti
v tisoč EUR

2013
Kratkoročne

2013
Dolgoročne

2012
Kratkoročne

2012
Dolgoročne

34

0

59

0

137

6.489

133

4.841

8.100

10.221

11.877

13.982

196

3.579

130

3.952

0

0

51

0

8.467

20.289

12.250

22.775

Prihodki iz obresti
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
Obresti iz drugih finančnih terjatev
Skupaj po ročnosti
Skupaj

28.756

35.025

Odhodki za obresti
Obresti za finančne obveznosti do centralne banke
Obresti za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
Obresti za druge finančne obveznosti
Skupaj po ročnosti

0

-253

-4

-403

-4.142

-7.429

-4.340

-7.760

0

0

0

0

-4.142

-7.682

-4.344

-8.163

Skupaj

-11.824

-12.507

ČISTE OBRESTI

16.932

22.518

d)
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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

Čiste obresti
v tisoč EUR

2013

2012

Skupaj prihodki iz obresti in podobni prihodki

28.756

35.025

Skupaj odhodki za obresti in podobni odhodki

-11.824

-12.507

16.932

22.518

Povprečne obrestne mere po sredstvih (v %)

3,4

4,2

Povprečne obrestne mere po obveznostih (v %)

1,6

1,7

Čiste obresti in podobni prihodki
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e)
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Odhodki za obresti iz naslova podrejenih obveznosti
v tisoč EUR

2013

2012

Dolgoročni depoziti Pošte Slovenije

263

382

Dolgoročni depoziti Nove KBM

372

514

SKUPAJ

635

896

Depoziti

Pojasnilo v točki 2.5.13 e) Podrejene obveznosti.

2.4.2 Prihodki iz dividend

Letno poročilo 2013

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

Prihodki iz dividend
v tisoč EUR

2013

2012

Delnice in deleži drugih izdajateljev

23

14

SKUPAJ

23

14

Dividende iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju

Denarni tokovi od obresti in dividend
v tisoč EUR

2013

2012

Plačane obresti

-12.504

-12.312

Prejete obresti

30.098

33.921

23

14

Prejete dividende
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2.4.3 Čiste opravnine
a)

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Opravnine po sektorjih
v tisoč EUR

2013

2012

Prejete opravnine

37.365

38.719

Nefinančne družbe

29.078

31.249

Država

655

740

Banke

532

655

Druge finančne organizacije

297

346

6.617

5.592

32

19

154

118

Dane opravnine

-27.818

-30.080

Nefinančne družbe

-26.435

-28.682

Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

Banke

-1.374

-1.361

Druge finančne organizacije

-6

-34

Gospodinjstva

-3

-3

9.547

8.639

ČISTE OPRAVNINE

Letno poročilo 2013

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
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b)
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Po vrstah opravnin
v tisoč EUR

2013

2012

Prihodki iz opravnin
Opravnine od danih jamstev

461

341

85

113

Opravnine od plačilnega prometa v državi

34.909

35.428

Opravnine od plačilnega prometa s tujino

67

65

1.605

1.445

238

1.327

37.365

38.719

-3.973

-3.854

-20

-21

-140

-123

-2

-29

-22.387

-24.684

Opravnine od storitev opravljenih bankam v skupini

Opravnine od kreditnih poslov
Opravnine za opravljene administrativne storitve
Skupaj
Odhodki za opravnine
Opravnine za bančne storitve v državi
Opravnine za bančne storitve v tujini
Opravnine za opravljanje menjalniških poslov
Opravnine za opravljene borzne posle in druge posle z vrednostnimi papirji
Opravnine za opravljanje plačilnega prometa
Opravnine za opravljene storitve bankam v skupini

-509

-513

Opravnine dane za druge storitve

-787

-856

-27.818

-30.080

9.547

8.639

Skupaj
ČISTE OPRAVNINE

Letno poročilo 2013

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

86

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

PBS

2.4.4 Realizirane izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjene po pošteni vrednosti

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR

2013

2012

3

1

Realizirane izgube od kreditov, merjenih po odplačni vrednosti

-1.132

-87

SKUPAJ

-1.129

-86

Realizirani dobički od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti

Letno poročilo 2013

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

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

v tisoč EUR

Dobički
2013

Izgube
2013

Čisti dobički/
izgube 2013

Dobički
2012

Izgube
2012

Čisti dobički/
izgube 2012

Trgovanje z lastniškimi vrednostnimi papirji in deleži

675

-801

-126

1.107

-1.297

-190

Dobički/izgube iz naslova menjave tujih valut

366

-59

307

348

-47

301

1.041

-860

181

1.455

-1.344

111

SKUPAJ

2.4.6 Čiste izgube iz tečajnih razlik
v tisoč EUR

2013

2012

Pozitivne tečajne razlike

289

290

Negativne tečajne razlike

-384

-293

-95

-3

SKUPAJ
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2.4.7 Čiste izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR

2013

2012

Dobički ob odpravi pripoznanja opredmetenih osnovnih sredstev v posesti za prodajo

0

1

Izgube ob odpravi pripoznanja opredmetenih osnovnih sredstev v posesti za prodajo

-6

-2

SKUPAJ

-6

-1

2.4.8 Druge čiste poslovne izgube
v tisoč EUR

2013

Letno poročilo 2013

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

2012

Prihodki
Prihodki za nebančne storitve

21

21

Drugi poslovni prihodki

618

194

Skupaj

639

215

-64

-80

-1.303

-201

-741

-86

Skupaj

-2.108

-367

DRUGE ČISTE POSLOVNE IZGUBE

-1.469

-152

Odhodki
Članarine in podobno
Davki in druge dajatve
Drugi poslovni odhodki
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Letno poročilo 2013

2.4.9 Administrativni stroški
a)

Po vrstah stroškov
v tisoč EUR

2013

2012

Stroški dela
7.415

7.193

Dajatve za socialno zavarovanje

Bruto plače

541

525

Dajatve za pokojninsko zavarovanje

655

641

Nadomestilo za prevoz na delo

328

313

Nadomestilo za prehrano med delom

303

291

Drugi stroški delavcev po pogodbah o zaposlitvi

334

694

9.576

9.657

Stroški materiala

505

568

Stroški energije

82

83

Stroški strokovne literature

68

72

Drugi stroški

11

17

728

677

2.412

2.239

113

154

1.552

1.546

Stroški reklame

345

382

Reprezentanca

22

88

Skupaj stroški dela
Splošni in administrativni stroški

Stroški najemov za poslovne namene
Storitve drugih
Stroški za službena potovanja
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev

Svetovalne, revizijske, računovodske in druge storitve

380

359

88

207

Stroški zavarovanja

105

83

Drugi upravni stroški

124

122

6.535

6.597

16.111

16.254

Šolnine, štipendije in drugi stroški za izobraževanje

Skupaj splošni in administrativni stroški
SKUPAJ

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

Med stroški dela banka izkazuje tudi stroške iz naslova neizkoriščenega dopusta zaposlenih.
Med drugimi stroški delavcev po pogodbah o zaposlitvi banka izkazuje regres za letni dopust, stroške za dodatno pokojninsko
zavarovanje, odpravnine, jubilejne nagrade in podobno.
Med storitvami drugih v znesku 2.412 tisoč evrov (leto 2012 2.239 tisoč evrov) so zajete poštne in telefonske storitve, obratovalni
stroški, pogodbena dela, čiščenje prostorov, varovanje premoženja, odvetniški stroški in podobno.
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b)

PBS

Stroški revizorjev
v tisoč EUR

2013

2012

Revidiranje letnega poročila

69

53

SKUPAJ

69

53

2.4.10 Amortizacija
v tisoč EUR

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev
SKUPAJ

2013

2012

1.330

1.266

478

389

1.808

1.655

Letno poročilo 2013

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 letu 2013 nadgradnje v povezavi z določenimi osnovnimi sredstvi evidentirala v skladu z določili standardov na
primarno osnovno sredstvo, in sicer kot povečanje nabavne vrednosti sredstva zaradi povečanih zmogljivosti primarnega
osnovnega sredstva. Življenjska doba primarnega sredstva je ob tem ostala nespremenjena.

2.4.11 Rezervacije
v tisoč EUR

2013
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
Rezervacije za zunajbilančne obveznosti
Rezervacije za pravno nerešene tožbe
Druge rezervacije
Neto dodatno oblikovane (+) - ukinjene rez. (-)

2012

2

27

2.068

184

-404

38

-11

-13

1.655

236
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2.4.12 Oslabitve

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR

2013

2012

61.332

12.499

Finančna sredstva, merjena po nabavni vrednosti

7

900

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, merjena po pošteni vrednosti

5

91

61.296

11.495

24

13

OSLABITVE DRUGIH SREDSTEV

115

0

Druga sredstva

115

0

61.447

12.499

OSLABITVE FINANČNIH SREDSTEV, KI NISO MERJENA PO POŠTENI
VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Krediti, merjeni po odplačni vrednosti
Druga finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

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

Letno poročilo 2013

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

2.4.13 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja
a)

Davek iz dohodka
v tisoč EUR

2013

2012

Odloženi davek iz rednega poslovanja

127

64

SKUPAJ

127

64

Banka za leti 2013 in 2012 ne izkazuje obveznosti iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb.
Znesek v višini 127 tisoč evrov predstavlja razliko odhodkov nad prihodki iz naslova odloženih davkov, ki se izkazujejo
neposredno v izkazu poslovnega izida.
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b)

PBS

Efektivna davčna stopnja
v tisoč EUR

Primerjava med dejansko in obračunano davčno stopnjo

2013
Stopnja

Dobiček/izguba pred davki v skladu z MSRP
Davek od dohodka z uporabo uradne stopnje
Koriščene davčne olajšave v tekočem letu
Odhodki, ki niso davčno priznani
Davčno priznani prihodki (znižanje)
Ostale prilagoditve v izkazu poslovnega izida
SKUPAJ DAVEK OD DOHODKA

2013
Vrednost

2012
Stopnja

-57.037
17,0%

2012
Vrednost
396

-9.696

18,0%

71

0,0%

0

-34,3%

-136

-0,1%

47

13,4%

53

0,0%

-4

-1,0%

-4

-17,1%

9.780

20,2%

80

-0,2%

127

16,2%

64

Znesek v postavki ostale prilagoditve v izkazu poslovnega izida je posledica gibanja terjatev za odložene davke (tudi iz naslova
davčne izgube za leto 2013).

Letno poročilo 2013

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

2.4.14 Čisti dobiček/izguba na delnico

2013
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta (v tisoč EUR)
Tehtano povprečno število izdanih delnic
Osnovni in prilagojeni čisti dobiček/izguba na delnico (v evrih na delnico)

2012

-57.164

332

1.377.561

441.300

-41,50

0,75

Čisti dobiček/izguba na delnico je izračunan kot razmerje med čistim dobičkom/izgubo banke v poslovnem letu in tehtanim
povprečnim številom vseh delnic.
Popravljena čista izguba na delnico v letu 2013 znaša -40,77 evrov (banka ima izdan podrejeni dolg v znesku 9.000 tisoč evrov,
ki bi ga bilo možno pretvoriti v delnice).
Skupno je imela banka po stanju na dan 31. 12. 2013 izdanih 31.508.159 delnic (31. 12. 2012 441.300 delnic).
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2.5 Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

2.5.1 Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki

POSLOVNO POROČILO

v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Gotovina v blagajni

23.678

14.556

Obvezne vloge pri centralni banki

33.253

26.039

- poravnalni račun pri centralni banki

33.253

26.039

2.951

3.091

59.882

43.686

Druge vloge pri centralni banki
SKUPAJ

Letno poročilo 2013

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

Obvezna rezerva v letu 2013 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.
Druge vloge predstavljajo izločena sredstva obvezne poravnalne sheme v višini 2.951 tisoč evrov (v letu 2012 3.091 tisoč evrov).
Denarna sredstva in denarni ustrezniki
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki

59.882

43.686

Krediti bankam z zapadlostjo do 90 dni

14.455

24.994

SKUPAJ

74.337

68.680
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2.5.2 Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida (namenjena trgovanju)
a)

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Po vrstah in kotaciji
v tisoč EUR

Delnice in deleži

31. 12. 2013

31. 12. 2012

236

363

- delnice in deleži bank

Letno poročilo 2013

0

177

- delnice in deleži drugih izdajateljev

236

186

Skupaj

236

363

Kotirajo na borzi

236

363

SKUPAJ

236

363

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida (namenjena trgovanju) v letu 2013 niso bila dana kot jamstvo za
prejete obveznosti.

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

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

Gibanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju
v tisoč EUR

2013

2012

Stanje 1. januar

363

552

Zmanjšanje med letom

127

189

- oslabitve

113

189

14

0

236

363

- prodaja in unovčenje
STANJE 31. DECEMBER

94

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

PBS

2.5.3 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
a)

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Po vrstah, sektorjih in kotaciji
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

914

818

0

1

- kapitalske naložbe v druge finančne organizacije

914

817

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

132

139

0

8

132

131

Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo

194.481

126.759

- izdani od države in centralne banke

167.890

106.738

24.404

17.811

2.187

2.210

Skupaj

195.527

127.716

Kotirajo na borzi

187.438

127.577

8.089

139

195.527

127.716

Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo, izkazani po pošteni vrednosti
- kapitalske naložbe v banke

- kapitalske naložbe v banke
- kapitalske naložbe v nefinančne družbe

- izdani od bank
- izdani od drugih izdajateljev

Ne kotirajo na borzi
SKUPAJ

Letno poročilo 2013

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.
Poštena vrednost finančnih instrumentov, izkazanih po nabavni vrednosti, bistveno ne odstopa od knjigovodske vrednosti.
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Podatki o kapitalskih naložbah, kjer je banka udeležena z največ do 20 odstotki
v tisoč EUR

Stanje naložbe na dan
31. 12. 2013

Stanje naložbe na dan
31. 12. 2012

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

914

817

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

132

139

1.046

956

SKUPAJ

c)

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

Delnice in deleži
po pošteni
vrednosti

Delnice in deleži
po nabavni
vrednosti

Dolžniški
vrednostni
papirji

Skupaj finančna
sredstva RZP

817

139

126.760

127.716

Pripoznanje novih finančnih sredstev

0

0

65.216

65.216

Obresti

0

0

1.859

1.859

102

0

1.710

1.812

-5

-7

0

-12

Odprava pripoznanja finančnih sredstev ob zapadlosti

0

0

-64

-64

Neto dobički/izgube ob odpravi pripoznanja

0

0

-1.000

-1.000

914

132

194.481

195.527

Stanje 1. januar 2013

Neto prevrednotenje preko kapitala
Neto oslabitve preko poslovnega izida

STANJE 31. DECEMBER 2013

Letno poročilo 2013

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

Med dolžniškimi vrednostnimi papirji je banka v letu 2013 odpravila pripoznanje obveznic NLB v višini 1.000 tisoč evrov z
lastnostjo podrejenega dolžniškega instrumenta. Konec leta 2012 je poštena vrednost instrumenta znašala 910 tisoč evrov.
Banka ni izpostavljena do bolj rizičnih držav evroobmočja. Zastavljeno premoženje je opisano v točki 2.5.24.1 Zavarovanje s
premoženjem.
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v tisoč EUR

Delnice in deleži
po pošteni
vrednosti
Stanje 1. januar 2012
Pripoznanje novih finančnih sredstev
Obresti

Delnice in deleži
po nabavni
Dolžniški
vrednosti vrednostni papirji

Skupaj finančna
sredstva RZP

713

43

133.311

134.067

0

996

35.274

36.270

0

0

-414

-414

Neto prevrednotenje preko kapitala

208

0

1.899

2.107

Neto oslabitve preko poslovnega izida

-91

-900

0

-991

Odprava pripoznanja finančnih sredstev

-13

0

-43.310

-43.323

STANJE 31. DECEMBER 2012

817

139

126.760

127.716

2.5.4 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
a)

Letno poročilo 2013

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

Po vrstah
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

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

64.017

77.690

- kratkoročni vrednostni papirji

5.985

7.932

- dolgoročni vrednostni papirji

58.032

69.758

· izdani od bank

18.703

18.626

- dolgoročni vrednostni papirji

18.703

18.626

· izdani od drugih izdajateljev

4.748

4.754

4.748

4.754

Skupaj

- dolgoročni vrednostni papirji

87.468

101.070

Kotirajo na borzi

87.468

101.070

SKUPAJ

87.468

101.070

Banka v letu 2013 in 2012 ni imela dolžniških vrednostnih papirjev v posesti do zapadlosti v tuji valuti.
Banka ni izpostavljena do bolj rizičnih držav evroobmočja. Zastavljeno premoženje je opisano v točki 2.5.24.1 Zavarovanje s
premoženjem.
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Gibanje finančnih sredstev v posesti do zapadlosti
v tisoč EUR

2013

2012

101.070

107.658

Povečanje med letom

15.632

21.830

- pridobitev

11.857

17.748

3.775

4.082

Zmanjšanje med letom

-29.234

-28.418

- prodaja in unovčenje

-24.932

-24.198

- drugo (prejete obresti)

-4.302

-4.220

STANJE 31. DECEMBER

87.468

101.070

Stanje 1. januar

- drugo (razmejene obresti)

Letno poročilo 2013

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

2.5.5 Krediti bankam
a)

Po ročnosti in vrstah
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

2.455

2.994

Kratkoročni krediti

12.003

22.903

Dolgoročni krediti

46.200

45.738

Skupaj - bruto vrednost

60.658

71.635

0

0

60.658

71.635

Vloge na vpogled (odpoklic)

Skupaj oslabitve
SKUPAJ - NETO VREDNOST

Med vlogami na vpogled so zajeti transakcijski računi v domači valuti pri domačih ter tujih bankah v višini 444 tisoč evrov
(31. 12. 2012 727 tisoč evrov) in tekoči računi v tuji valuti pri domačih bankah v višini 2.011 tisoč evrov (31. 12. 2012 2.267 tisoč
evrov).
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2.5.6 Krediti strankam, ki niso banke
a)

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Po ročnosti in vrstah
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Kratkoročni krediti

199.318

221.374

Oslabitve kreditov

-55.664

-36.041

Oslabitve obresti

-5.407

-3.224

Dolgoročni krediti

262.228

278.118

Oslabitve kreditov

-46.368

-25.271

-3.354

-1.631

1.795

2.584

-1.201

-1.765

-39

-23

463.341

502.076

-112.033

-67.955

351.308

434.121

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

Letno poročilo 2013

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 letu 2013 prenesla slabe kredite na DUTB preko Nove KBM v znesku 29.488 tisoč evrov.
Banka ima na dan 31. 12. 2013 dane tudi kredite v tuji valuti v višini 35 tisoč evrov (31. 12. 2012 samo v domači valuti).
Med kratkoročnimi krediti so zajete tudi odkupljene kratkoročne terjatve v višini 36 tisoč evrov (31. 12. 2012 442 tisoč evrov),
za katere je banka obračunala diskont v višini 10 tisoč evrov (31. 12. 2012 22 tisoč evrov).
Med dolgoročnimi krediti banka v letu 2013 ni imela odkupljenih dolgoročnih terjatev (31. 12. 2012 19 tisoč evrov, obračunan
diskont 2 tisoč evrov).
Dosežena skupna povprečna obrestna mera za kratkoročne kredite nebančnemu sektorju je v letu 2013 znašala 3,8 odstotka (leto
2012 5,1 odstotka), za dolgoročne kredite pa 3,4 odstotka (leto 2012 4,9 odstotka).
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Po sektorjih
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

331.024

363.365

1.251

1.060

10.882

16.028

2.764

2.789

180

320

Gospodinjstva

117.240

118.514

Skupaj - bruto vrednost

463.341

502.076

-112.033

-67.955

351.308

434.121

Nefinančne družbe
Država
Druge finančne organizacije
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

Oslabitve
SKUPAJ - NETO VREDNOST

c)

Letno poročilo 2013

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

Gibanje oslabitev
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Stanje na dan 1. januar

67.955

60.599

Dodatne oslabitve za glavnice

72.343

32.495

-11.081

-21.014

5.696

1.683

34

15

-866

-5.823

Prenos na DUTB

-22.048

0

STANJE NA DAN 31. DECEMBER

112.033

67.955

Odpravljene oslabitve za glavnice
Dodatne/odpravljene oslabitve za obresti
Dodatne/odpravljene oslabitve za provizije
Odpisi kreditov strankam, ki niso banke
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2.5.7 Druga finančna sredstva
a)

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Po vrstah
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Čeki

182

22

Terjatve za opravnine

344

352

Terjatve do kupcev

6

6

Druga finančna sredstva iz naslova drugih terjatev

5.382

5.483

Skupaj - bruto vrednost

5.914

5.863

-69

-51

5.845

5.812

Oslabitve
SKUPAJ - NETO VREDNOST

Letno poročilo 2013

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

Med drugimi finančnimi sredstvi največji delež predstavljajo terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij in s prebivalstvom
4.006 tisoč evrov (31. 12. 2012 4.653 tisoč evrov).
b)

Gibanje oslabitev
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Stanje na dan 1. januar

51

45

Dodatne oslabitve za glavnice

42

24

-18

-12

Dodatne/odpravljene oslabitve za obresti

1

0

Odpisi kreditov strankam, ki niso banke

0

-6

Prenos na DUTB

-7

0

STANJE NA DAN 31. DECEMBER

69

51

Odpravljene oslabitve za glavnice
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2.5.8 Opredmetena osnovna sredstva

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR

Druga
oprema

Osnovna
sredstva
v pripravi

Skupaj

6.282

2.700

138

19.124

115

22

1

-138

0

Povečanja

0

765

188

0

953

Zmanjšanja

0

-71

-92

0

-163

10.119

6.998

2.797

0

19.914

3.293

5.008

2.121

0

10.422

0

27

0

0

27

345

837

147

0

1.329

0

-71

-68

0

-139

Stanje 31. december 2013

3.638

5.801

2.200

0

11.639

Sedanja vrednost 1. januar 2013

6.711

1.274

579

138

8.702

Sedanja vrednost 31. december 2013

6.481

1.197

597

0

8.275

Nabavna vrednost - Stanje 1. januar 2013
Prenosi

Stanje 31. december 2013
Popravek vrednosti - Stanje 1. januar 2013

Zemljišča
in gradbeni
objekti

Računalniška
oprema

10.004

Povečanja
Amortizacija

Letno poročilo 2013

Zmanjšanja

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

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. 2013 še vedno v uporabi, znaša
5.797 tisoč evrov.
Banka na bilančni dan ne izkazuje obveznosti do dobaviteljev opredmetenih osnovnih sredstev.
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v tisoč EUR

Zemljišča
in gradbeni
objekti
Nabavna vrednost - Stanje 1. januar 2012

Računalniška
oprema

Druga
oprema

Osnovna
sredstva
v pripravi

Skupaj

9.932

5.984

2.784

110

18.810

Povečanja

72

1.253

45

28

1.398

Zmanjšanja

0

-955

-129

0

-1.084

10.004

6.282

2.700

138

19.124

2.953

5.190

2.088

0

10.231

Stanje 31. december 2012
Popravek vrednosti - Stanje 1. januar 2012
Amortizacija

340

773

153

0

1.266

0

-955

-120

0

-1.075

Stanje 31. december 2012

3.293

5.008

2.121

0

10.422

Sedanja vrednost 1. januar 2012

6.979

794

696

110

8.579

Sedanja vrednost 31. december 2012

6.711

1.274

579

138

8.702

Zmanjšanja

Letno poročilo 2013

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

2.5.9 Neopredmetena sredstva
v tisoč EUR

Programska
oprema

Neopredmetena
sredstva v pripravi

Druga neopredmetena
sredstva

Skupaj

Nabavna vrednost - Stanje 1. januar 2013

7.778

1.490

22

9.290

Prenos

1.453

-1.453

0

0

906

0

0

906

Povečanja
Zmanjšanja

-156

0

0

-156

Stanje 31. december 2013

9.981

37

22

10.040

Popravek vrednosti - Stanje 1. januar 2013

5.399

0

12

5.411

Amortizacija

477

0

2

479

Zmanjšanja

-39

0

0

-39

Stanje 31. december 2013

5.837

0

14

5.851

Sedanja vrednost 1. januar 2013

2.379

1.490

10

3.879

Sedanja vrednost 31. december 2013

4.144

37

8

4.189

Povečanje neopredmetenih sredstev se nanaša predvsem na nakup novih in dograditve obstoječih aplikativnih programov.
Banka nima zastavljenih neopredmetenih sredstev in ni omejena pri razpolaganju z neopredmetenimi sredstvi.
Banka v letih 2012 in 2013 ni usredstvila stroškov razvoja.

103

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

PBS

Letno poročilo 2013

v tisoč EUR

Programska
oprema

Neopredmetena
sredstva v pripravi

Druga
neopredmetena
sredstva

Skupaj

7.207

960

22

8.189

Povečanja

592

530

0

1.122

Zmanjšanja

-21

0

0

-21

Stanje 31. december 2012

7.778

1.490

22

9.290

Popravek vrednosti - Stanje 1. januar 2012

Nabavna vrednost - Stanje 1. januar 2012

5.029

0

10

5.039

Amortizacija

387

0

2

389

Zmanjšanja

-17

0

0

-17

Stanje 31. december 2012

5.399

0

12

5.411

Sedanja vrednost 1. januar 2012

2.178

960

12

3.150

Sedanja vrednost 31. december 2012

2.379

1.490

10

3.879

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

2.5.10 Terjatve in obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb
a)

Terjatve za davek
v tisoč EUR

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb
Dolgoročne odložene terjatve za davek
- iz naslova drugih rezervacij za tožbe

31. 12. 2013

31. 12. 2012

0

693

591

717

75

152

- iz naslova slabitev finančnih sredstev RZP

393

420

- iz naslova dolgoročnih rezervacij za zaposlence

112

130

- iz naslova presežne amortizacije

9

12

- iz naslova drugih rezervacij (NSVS)

2

3

591

1.410

SKUPAJ

Terjatve za odloženi davek za začasne razlike je banka pripoznala z upoštevanjem dejstva, da se bo v prihodnosti pojavil
razpoložljivi obdavčljivi dobiček, ki ga bo mogoče obremeniti za odbitne začasne razlike. Pri tem banka ni oblikovala terjatev za
odložene davke iz naslova izgube v letu 2013.
V letu 2013 so bile terjatve za odloženi davek vključene v izkaz poslovnega izida, 127 tisoč evrov oziroma v kapital, 1 tisoč evrov.
Terjatve za odloženi davek je banka na dan 31. 12. 2013 vrednotila glede na pričakovano realizacijo poslov in z upoštevanjem 17
odstotne davčne stopnje, ki bo tudi veljala v letu 2014 in prihodnjih letih.
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Obveznosti za davek
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

0

58

Dolgoročne odložene obveznosti za davek

612

322

SKUPAJ

612

380

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

Banka za leto 2013 ne izkazuje obveznosti do države iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb.
Dolgoročno odložena obveznost za davek izhaja iz vrednotenja vrednostnih papirjev razpoložljivih za prodajo.

2.5.11 Druga sredstva

Letno poročilo 2013

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

Po vrstah
v tisoč EUR

Zaloge
Terjatve za dane predujme

31. 12. 2013

31. 12. 2012

1.493

780

122

118

Druge terjatve:

1

3

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

1

1

- terjatve do davčne uprave za več plačane druge davke

0

2

177

239

1.793

1.140

-130

-15

1.663

1.125

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

Med zalogami banka izkazuje tudi nepremičnine pridobljene za poplačilo terjatev v višini 1.353 tisoč evrov (31. 12. 2012
745 tisoč evrov). V letu 2013 je banka pridobila 3 nepremičnine za poplačilo terjatev v ocenjeni vrednosti po prevrednotenju
608 tisoč evrov. Prevrednotenje nepremičnin za poplačilo terjatev znaša 115 tisoč evrov (pojasnilo 2.4.12 slabitev drugih sredstev).
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2.5.12 Finančne obveznosti do centralne banke

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Finančne obveznosti do centralne banke
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Dolgoročni krediti

45.668

45.416

SKUPAJ

45.668

45.416

Krediti od centralne banke

Za prejeti dolgoročni kredit iz naslova operacij dolgoročnega refinanciranja je zastavljeno premoženje banke za zavarovanje
kreditnih operacij z Banko Slovenije (opis v točki 2.5.24.1).

2.5.13 Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
a)

Letno poročilo 2013

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

Po vrstah
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Vloge

634.506

628.243

Krediti

30.313

46.261

Podrejene obveznosti

9.020

20.485

Druge finančne obveznosti

6.094

6.983

679.933

701.972

SKUPAJ
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Vloge po strankah in ročnosti
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Vloge bank

0

1.992

Dolgoročne vloge bank

0

1.992

Vloge strank, ki niso banke

634.506

626.251

Vloge na vpogled strank, ki niso banke

331.894

324.532

Kratkoročne vloge strank, ki niso banke

158.086

170.905

Dolgoročne vloge strank, ki niso banke

144.526

130.814

SKUPAJ

634.506

628.243

Med vlogami strank, ki niso banke je vlog v tuji valuti 1.620 tisoč evrov, 1.467 tisoč evrov kratkoročnih in 153 tisoč evrov
dolgoročnih (31. 12. 2012 1.709 tisoč evrov, 1.545 tisoč evrov kratkoročnih in 164 tisoč evrov dolgoročnih).

Letno poročilo 2013

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

Dosežena povprečna obrestna mera za kratkoročne vloge nebančnega sektorja v letu 2013 je znašala 2,2 odstotka (leto 2012
2,3 odstotka), za dolgoročne vloge pa 4,0 odstotka (leto 2012 4,0 odstotka).
c)

Krediti po strankah in ročnosti
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Dolgoročni krediti bank

30.313

46.261

SKUPAJ

30.313

46.261

Krediti bank

Za prejete kredite banka nima zastavljenega stvarnega premoženja.
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Vloge in krediti po sektorjih
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Vloge

634.506

628.243

Banke

0

1.992

Nefinančne družbe

31.637

26.061

Država

24.420

32.056

7.759

26.921

690

766

11.208

6.340

558.792

534.107

Krediti

30.313

46.261

Banke

30.313

46.261

664.819

674.504

Druge finančne organizacije
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
Gospodinjstva

SKUPAJ

e)

Letno poročilo 2013

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. 2013

31.12.2012

0

8.728

- Dolgoročni depoziti Nove KBM

9.020

11.757

SKUPAJ

9.020

20.485

Depoziti
- Dolgoročni depoziti Pošte Slovenije

Podrejene obveznosti banka upošteva pri izračunu višine dodatnega oziroma dodatnega temeljnega kapitala (pojasnilo o kapitalskih
tveganjih v poglavju 3).
S sklepi 30. seje Skupščine banke 18. 12. 2013 so se 20. 12. 2013 opravile konverzije obstoječih podrejenih obveznosti dodatnega
kapitala v osnovni kapital banke v znesku 20.204 tisoč evrov (19.589 tisoč evrov glavnic in 615 tisoč evrov obresti). 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 20 tisoč evrov.
Skupni odhodki za obresti iz naslova podrejenih obveznosti za dolgoročne depozite v letu 2013 znašajo: Pošta Slovenije 263 tisoč evrov, Nova KBM - 372 tisoč evrov.
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Druge finančne obveznosti
v tisoč EUR

Obveznosti za opravnine
Obveznosti za bruto plače zaposlenih
Obveznosti do dobaviteljev

31.12.2013

31.12.2012

29

28

673

684

601

665

Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve brez obresti

2.460

2.666

Druge finančne obveznosti

2.331

2.940

SKUPAJ

6.094

6.983

2.5.14 Rezervacije
a)

Letno poročilo 2013

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

Po vrstah
v tisoč EUR

31.12.2013

31.12.2012

Rezervacije za pravno nerešene tožbe

504

909

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev

811

885

4.082

2.013

52

62

5.449

3.869

Rezervacije za zunajbilančne obveznosti
Druge rezervacije - NSVS
SKUPAJ

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 Euro območju, povečana za pribitek za lokalno
tveganje,
• ocena fluktuacije zaposlenih,
• smrtnost zaposlenih z uporabo tablic smrtnosti slovenske populacije.
Rezervacije za pravno nerešene tožbe v letu 2013 so se povečale za obračun zamudnih obresti za že oblikovane rezervacije pred
letom 2012.
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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.

Letno poročilo 2013

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

b)

Gibanje rezervacij
v tisoč EUR

Rezervacije
za pokojnine
in podobne
obveznosti do
zaposlencev

Rezervacije za
zunajbilančne
obveznosti

Rezervacije
za pravno nerešene tožbe

Druge
rezervacije
NSVS

Skupaj

885

2.013

909

63

3.869

Oblikovane rezervacije med letom

26

2.825

53

3

2.907

Odpravljene rezervacije med letom

-24

-756

-458

-14

-1.252

6

0

0

0

6

Poraba rezervacij med letom

-81

0

0

0

-81

Stanje na dan 31. 12. 2013

812

4.082

504

52

5.449

Stanje na dan 1. 1. 2013

Neto oblikovane/odpravljene rezervacije preko kapitala

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 tisoč EUR

Rezervacije
za pokojnine
in podobne
obveznosti do
zaposlencev

Rezervacije za
zunajbilančne
obveznosti

Rezervacije
za pravno
nerešene
tožbe

Druge
rezervacije
NSVS

Skupaj

891

1.829

871

76

3.666

Oblikovane rezervacije med letom

35

2.058

38

4

2.135

Odpravljene rezervacije med letom

-8

-1.874

0

-17

-1.899

Poraba rezervacij med letom

-33

0

0

0

-33

Stanje na dan 31. 12. 2012

885

2.013

909

63

3.869

Stanje na dan 1. 1. 2012
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2.5.15 Druge obveznosti

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR

Obveznosti za prejete predujme

31. 12. 2013

31. 12. 2012

17

3

Obveznosti za obračunane davke, prispevke

409

314

Udolgovane pasivne časovne razmejitve brez obresti

677

124

1.103

441

SKUPAJ

Letno poročilo 2013

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

2.5.16 Kapital

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

v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

41.382

7.366

0

8.996

2.984

1.467

Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim dobičkom)

0

29.446

- zakonske rezerve

0

1.469

- statutarne rezerve

0

3.683

- druge rezerve iz dobička

0

24.294

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta

-1.489

166

SKUPAJ KAPITAL

42.877

47.441

Osnovni kapital – navadne delnice
Kapitalske rezerve
Presežek iz prevrednotenja kapitala
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Osnovni kapital
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

36.731

4.051

4.651

3.315

41.382

7.366

Navadne delnice
- vpis bank
- vpis nefinančnih družb
SKUPAJ

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.

Letno poročilo 2013

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

Glede na vplačila lastnikov se je razmerje med njima spremenilo (Nova KBM:Pošta Slovenije iz 55 odstotkov:45 odstotkov na
99,12 odstotka:0,88 odstotka).
Lastnika banke sta tako:
• Nova KBM z 99,12-odstotnim lastniškim deležem in
• Pošta Slovenije z 0,88-odstotnim lastniškim deležem.
Banka v letu 2013 ni odkupovala in ne prodajala lastnih delnic, niti ne poseduje lastnih delnic po stanju 31. 12. 2013.
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Kapitalske rezerve
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Vplačani presežek kapitala

0

5.760

Kapitalske rezerve, nastale iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala

0

3.236

SKUPAJ

0

8.996

Gibanje kapitalskih rezerv je predstavljeno v Izkazu sprememb lastniškega kapitala. Z dokapitalizacijo v letu 2013 so se te
povečale za 17.067 tisoč evrov na 26.063 tisoč evrov. S sklepom Nadzornega sveta banke so se v celoti uporabile za kritje izgube
poslovnega leta 2013.
c)

Presežek iz prevrednotenja kapitala
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

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

2.989

1.467

Prevrednotenje

2.377

1.145

Odloženi davek

612

322

Drugi presežki iz prevrednotenja

-5

0

Prevrednotenje - drugi

-5

0

2.984

1.467

SKUPAJ

Letno poročilo 2013

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

Med drugimi presežki iz prevrednotenj v znesku -5 tisoč evrov banka izkazuje prevrednotenje iz naslova rezervacij za odpravnine
ob upokojitvi.
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Rezerve iz dobička
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

- zakonske rezerve

0

1.469

- statutarne rezerve

0

3.683

- druge rezerve iz dobička

0

24.294

SKUPAJ

0

29.446

Gibanje rezerv iz dobička je predstavljeno v izkazu spremembe lastniškega kapitala. V letu 2013 so se rezerve iz dobička povečale
za 166 tisoč evrov iz naslova bilančnega dobička leta 2012 na 29.611 tisoč evrov. Po sklepu Nadzornega sveta banke so se te v
celoti uporabile za pokrivanje izgube leta 2013.
e)

Bilančni dobiček/izguba

Letno poročilo 2013

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

v tisoč EUR

31. 12. 2013
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta
- povečanje drugih rezerv iz dobička na podlagi soglasja nadzornega sveta
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA

31. 12. 2012

-1.489

332

0

-166

-1.489

166

Skupščina banke je na seji 2013 celoten bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2012 v višini 166 tisoč evrov v celoti razporedila med
druge rezerve iz dobička banke.
Čista izguba banke za poslovno leto 2013 znaša -57.164 tisoč evrov, z upoštevanjem vseobsegajočega donosa 1.517 tisoč evrov
pa ta znaša -55.647 tisoč evrov.
S pokrivanjem izgube iz kapitalskih rezerv banke in rezerv iz dobička banke v znesku 55.675 tisoč evrov, znaša bilančna izguba
banke za poslovno leto 2013 -1.489 tisoč evrov.

114

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

PBS

2.5.17 Potencialne in prevzete obveznosti po vrstah

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR

Kratkoročne

Dolgoročne

Skupaj

Finančne garancije

2.773

6.399

9.172

Storitvene garancije

14.648

12.148

26.796

Skupaj garancije

17.421

18.547

35.968

31. december 2013

Odobreni neizkoriščeni krediti

354

162

516

25.560

305

25.865

9.696

0

9.696

Skupaj prevzete obveznosti

35.610

467

36.077

SKUPAJ

53.031

19.014

72.045

Finančne garancije

4.851

6.132

10.983

Storitvene garancije

5.968

12.314

18.282

10.819

18.446

29.265

637

119

756

Odobreni neizkoriščeni limiti

18.812

0

18.812

Odobrene kreditne linije

17.556

0

17.556

6.824

0

6.824

Skupaj prevzete obveznosti

43.829

119

43.948

SKUPAJ

54.648

18.565

73.213

Odobreni neizkoriščeni limiti
Odobrene kreditne linije

Letno poročilo 2013

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

31. december 2012

Skupaj garancije
Odobreni neizkoriščeni krediti

Odobreni limiti po plačilnih karticah

Podatki potencialnih in prevzetih obveznosti so izkazani po preostali zapadlosti.
V skladu s Sklepom o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic znašajo tvegane potencialne obveznosti
72.045 tisoč evrov (31. 12. 2012 73.213 tisoč evrov). Za te obveznosti je banka oblikovala posebne rezervacije v višini 4.082 tisoč
evrov (31. 12. 2012 2.013 tisoč evrov). V potencialnih obveznostih niso zajeti dolžniki po akreditivih v znesku 285 tisoč evrov
(leto 2012 249 tisoč evrov). Te obveznosti so že zajete v odobrenih neizkoriščenih limitih oziroma kreditih.
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Letno poročilo 2013

2.5.18 Poslovanje po pooblastilu
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Poslovanje po pooblastilu

0

3

Obveznosti

0

3

2.5.19 Poštena vrednost finančnih sredstev in finančnih obveznosti
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

59.882

59.882

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Finančna sredstva
Denar v blagajni in stanje na računih pri CB
Finančna sredstva, namenjena trgovanju

43.686

43.686

236

236

363

363

195.527

195.527

127.716

127.716

60.658

60.658

71.635

71.635

351.308

350.754

434.121

433.982

5.845

5.845

5.812

5.812

87.468

87.052

101.070

100.762

1.663

1.663

1.125

1.125

45.668

45.668

45.416

45.416

0

0

1.992

1.992

634.506

634.814

626.251

626.177

30.313

30.313

46.261

46.261

Podrejene obveznosti

9.020

9.020

20.485

20.485

Druge finančne obveznosti

6.094

6.094

6.983

6.983

Druge obveznosti

1.103

1.103

441

441

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Krediti bankam
Krediti strankam, ki niso banke
Druga finančna sredstva
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Druga sredstva

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

Finančne obveznosti
Finančne obveznosti do CB
Vloge bank
Vloge strank, ki niso banke
Krediti bank

Banka finančna sredstva in obveznosti meri po tržnih vrednostih, vrednostih izračunanih po modelu, kjer se upoštevajo tržne
obrestne mere ter po nabavni vrednosti. Sredstva in obveznosti, ki se vodijo po odplačni vrednosti (krediti strankam, ki niso
banke in vloge strank, ki niso banke) 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, brez
upoštevanja kreditnega tveganja. Ta sredstva in obveznosti se v hiearhiji razvrščajo v nivo 3. Po nabavni vrednosti se vodijo vsa
ostala kratkoročna sredstva in obveznosti ter sredstva in obveznosti za katera ni mogoče zanesljivo določiti poštene vrednosti in
jih banka prav tako razvršča v nivo 3. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti se v celoti merijo po tržnih cenah na borzi in se
razvrščajo v nivo 1.
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Nivoji vrednotenja finančnih instrumentov po pošteni vrednosti
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Nivo 2

Nivo 3

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

236

0

0

363

0

0

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

187.438

0

8.089

126.675

902

139

dolžniški finančni instrumenti

186.524

0

7.957

125.857

902

0

914

0

132

818

0

139

lastniški finančni instrumenti

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

Nivo 1
Finančna sredstva, namenjena trgovanju

Letno poročilo 2013

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.
Povečanje dolžniških finančnih instrumentov 7.957 tisoč evrov v nivoju 3 predstavlja nakup potrdil o vlogah Nove KBM v letu
2013, katerih večji del (6.000 tisoč evrov) zapade v januarju 2015, preostali del pa 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.

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

Konec leta 2013 se je opravil le prehod dolžniških finančnih instrumentov iz nivoja 2 v nivo 1 (31. 12. 2012 902 tisoč evrov) kot
posledica ponovne razpoložljivosti tržne cene instrumentov.
Za vse instrumente je poštena vrednost določena ob koncu leta 2013. Enkratnih merjenj poštene vrednosti banka ni imela.

2.5.20 Poslovanje s povezanimi osebami, upoštevanje predpisov in pomembni poslovni stiki
V poslovnem letu 2013 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.
Banka nima podrejenih finančnih družb s sedežem izven Republike Slovenije.
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Letno poročilo 2013

2.5.20.1 Delničarji banke
v tisoč EUR

Izkaz finančnega položaja
Sredstva
Finančna sredstva, namenjena trg.
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Dani krediti in vloge
- vloge na vpogled
- kratkoročni krediti
- dolgoročni krediti
Druga finančna sredstva
Obveznosti

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Nova KBM

Pošta Slovenije

Nova KBM

Pošta Slovenije

56.539

1.998

47.256

2.227

0

0

177

0

7.958

0

0

0

47.874

0

46.826

0

1.671

0

1.103

0

3

0

3

0

46.200

0

45.720

0

707

1.998

253

2.227

9.297

4.391

20.026

11.802

Prejeti krediti in vloge

0

1.967

7.927

443

- vloge na vpogled

0

1.967

0

443

- dolgoročni krediti

0

0

7.927

0

9.020

0

11.757

8.728

277

2.424

342

2.631

Podrejene obveznosti
Druge finančne obveznosti
Izkaz poslovnega izida
Prihodki

1. 1. - 31. 12. 2013
26.331

2.390

28.961

827

11

1.414

0

- iz opravnin

59

26.320

76

28.961

- iz tečajnih razlik

39

0

43

0

325

0

857

0

20

0

0

0

-1.864

-26.911

-2.681

-29.405

- za obresti

-529

-265

-764

-384

- za opravnine

-509

-25.609

-513

-27.915

-91

0

-55

0

- iz finančnih poslov
- drugi čisti poslovni dobički
Odhodki

- iz tečajnih razlik

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

1. 1. - 31. 12. 2012

1.270

- iz obresti

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

- iz finančnih poslov

-505

0

-1.121

0

- za druge stroške

-230

-1.037

-228

-1.106

Poštna banka Slovenije je leta 2004 postala članica bančne skupine Nove KBM in s tem članica širše finančne skupine, ki preko
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.
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2.5.20.2 Podjetja v finančni skupini

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR

Izkaz finančnega položaja 31. 12. 2013
KBM-Leasing

KBM Leasing
Hrvatska

Sredstva

4.418

Dani krediti
- kratkoročni krediti

Adria Bank

Moja
naložba

Gorica
Leasing

KBM Invest

KBM Fineko

2.700

0

0

0

1.002

2.196

4.418

2.700

0

0

0

1.002

2.196

4.418

2.700

0

0

0

1.002

0

- dolgoročni krediti

0

0

0

0

0

0

2.196

Obveznosti

0

0

0

10

0

0

0

Druge finančne obveznosti

0

0

0

10

0

0

0

Prihodki

224

129

51

0

19

59

142

- iz obresti

203

123

29

0

13

54

142

21

6

22

0

6

5

0

Odhodki

0

0

-5

0

0

0

0

- za opravnine

0

0

-5

0

0

0

0

Izkaz poslovnega izida 1. 1. - 31. 12. 2013

- iz opravnin

Letno poročilo 2013

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
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v tisoč EUR

Izkaz finančnega položaja 31. 12. 2012

Sredstva

KBM-Leasing

KBM Leasing
Hrvatska

4.417

2.710

Letno poročilo 2013

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

Adria Bank

Moja
naložba

KBM Invest

KBM Fineko

KBM Infond

2.018

0

1.003

2.239

0

Dani krediti in vloge

4.417

2.710

2.018

0

1.003

2.239

0

- kratkoročni krediti

4.417

2.710

2.000

0

1.003

0

0

- dolgoročni krediti

0

0

18

0

0

2.239

0

Obveznosti

0

0

0

35

0

0

250

Prejeti krediti in vloge

0

0

0

25

0

0

250

Druge finančne obveznosti

0

0

0

10

0

0

0

Zunajbilančne obveznosti

0

0

11.000

0

0

0

0

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

Izkaz poslovnega izida 1. 1. - 31. 12. 2012
Prihodki

289

125

37

0

32

9

0

- iz obresti

281

124

19

0

27

9

0

- iz opravnin

8

1

18

0

5

0

0

Odhodki

0

0

-23

0

0

0

-13

- za obresti

0

0

-17

0

0

0

-13

- za opravnine

0

0

-6

0

0

0

0
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2.5.20.3 Ključno ravnateljsko osebje

Letno poročilo 2013

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR
POSLOVNO POROČILO

2013

2012

196

246

Dani krediti
Stanje 1. januar
Povečanje

34

20

Zmanjšanje

-52

-70

Stanje 31. december

178

196

4

6

Stanje 1. januar

201

275

Povečanje

142

239

Zmanjšanje

-88

-313

Stanje 31. december

255

201

-9

-7

676

756

Prihodek iz obresti za kredite
Prejeti depoziti in vloge

Odhodki iz obresti
Kratkoročni zaslužki (prejemki)

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

Ključno ravnateljsko osebje sestavljajo uprava banke, nadzorni svet banke ter štirje delavci banke z individualno pogodbo s
posebnimi pooblastili. V podatkih v tabeli so vključene tudi transakcije z njihovimi družinskimi člani. Za kredite banka oblikuje
skupinske oslabitve v višini 1 odstotka. Med depoziti in vlogami niso zajeta stanja na multivalutnih računih.
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Druge povezane osebe
v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

0

645

882

1.408

Krediti do strank, ki niso banke
Dolgovi do strank, ki niso banke
Druge obveznosti
Zunajbilančne obveznosti
Odhodki
Odhodki od obresti
Drugi odhodki

5

5

41

45

-257

-189

-39

-23

-218

-166

Prihodki

9

35

Prihodki od obresti

9

34

Drugi prihodki

0

1

Letno poročilo 2013

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

Med druge povezane osebe so vključena podjetja izven bančne skupine.
Vse transakcije s povezanimi strankami so opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji.

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

Člani uprave

Krediti
Povprečna obrestna mera kreditov v %
Odplačila

Člani
nadzornega sveta

Drugi delavci po
individualni pogodbi

2013

2012

2013

2012

2013

2012

9

23

0

0

376

392

5,05

5,78

0

0

3,28

3,73

10

12

0

0

86

80

V tabelo so poleg delavcev banke z individualno pogodbo s posebnimi pooblastili vključeni še vsi ostali delavci po individualni
pogodbi.
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2.5.22 Prejemki

Letno poročilo 2013

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR

2013

2012

Člani uprave, od tega:

220

276

Robert Senica - predsednik uprave od 15. 1. 2013

112

0

Drago Pišek - predsednik uprave do 30. 12. 2012

0

144

108

132

Viktor Lenče - član uprave
Člani nadzornega sveta

104

99

Drugi delavci po individualni pogodbi

1.646

1.554

SKUPAJ

1.970

1.929

Prejemki članov uprave vključujejo plače, bonitete in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje (v letu 2012 tudi nagrade).

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

Prejemki članov nadzornega sveta vključujejo sejnine in povračila stroškov za delo v nadzornem svetu in komisijah nadzornega
sveta banke.
Med prejemki drugih delavcev banke, ki imajo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi, so vključene plače, poslovne
stimulacije, regres, bonitete in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.
Vsi prejemki so navedeni v bruto zneskih.
Prejemki uprave 2013
v tisoč EUR

Robert Senica

Viktor Lenče

Skupaj

105

102

207

Bonitete

7

5

12

Premija za dodatno pokojninsko zavarovanje

0

1

1

112

108

220

Bruto plače

Skupaj

123

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

PBS

Prejemki uprave 2012
v tisoč EUR

Bruto plače
Nagrade

Drago Pišek

Viktor Lenče

Skupaj

117

109

226

17

16

33

Bonitete

9

6

15

Premija za dodatno pokojninsko zavarovanje

1

1

2

144

132

276

Skupaj

Prejemki članov nadzornega sveta 2013
v tisoč EUR

Sejnine

Plačilo za opravljanje funkcije
članom nadzornega sveta

Skupaj

Aleš Hauc

4

17

21

Miha Šlamberger

6

17

23

Boris Novak

4

18

22

Ime in priimek

Vinko Filipič

4

16

20

Žibrik Igor

4

14

18

22

82

104

Skupaj

Letno poročilo 2013

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

Med sejninami so zajeti tudi prejemki članov nadzornega sveta v revizijski komisiji, komisiji za kadrovske zadeve in v komisiji
za pospešeno sodelovanje v bančni skupini.
Na podlagi sklepa skupščine banke 20. 7. 2011 se članom nadzornega sveta obračunava in izplačuje osnovno plačilo za opravljanje
funkcije z mesecem julijem 2011 dalje.
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Prejemki članov nadzornega sveta 2012
v tisoč EUR

Sejnine

Plačilo za opravljanje funkcije
članom nadzornega sveta

Aleš Hauc

4

18

22

Andrej Plos

2

7

9

Jurij Blatnik

1

6

7

Simon Hvalec

3

13

16

Ime in priimek

Skupaj

Manja Skernišak

0

9

9

Miha Šlamberger

3

9

12

Boris Novak

2

10

12

Vinko Filipič

2

8

10

Žibrik Igor

1

1

2

18

81

99

Skupaj

Letno poročilo 2013

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

2.5.23 Pomembni poslovni stiki
Neposredni poslovni stik obstaja med članom uprave oziroma nadzornega sveta ali njegovim ožjim družinskim članom in banko
ali njeno podrejeno družbo.
Banka s člani uprave, nadzornega sveta in njihovimi ožjimi družinskimi člani v letu 2013 ni imela pogodbenih razmerij o dobavi
blaga oziroma izvedbi storitev. Poslovni stiki, ki jih ima banka z njimi, se nanašajo na uporabo bančnih storitev in so skladni s
sprejeto poslovno politiko ter ne odstopajo od pogojev, ki jih banka zagotavlja ostalim zaposlenim.
Banka v skladu s svojo poslovno politiko namenja določena sredstva za sponzoriranje in donacije. Kot sponzor že tradicionalno
sodeluje na festivalih Lent in Vurberk, vrsto let je sponzor Lutkovnega gledališča Maribor in Mini teatra, sodeluje pa tudi s
Smučarskim klubom Branik pri Zlati lisici ter podpira vrhunske klube in športnike s področja smučanja, kajakaštva, odbojke,
nogometa in motokrosa. Člani uprave ter njihovi ožji družinski člani niso člani organizacij, ki so v letu 2013 prejele od banke
sponzorska sredstva nad 1.000 evri. Član nadzornega sveta pa je častni predsednik Odbojkarskega kluba Nova KBM Branik,
kateremu je banka v letu 2013 namenila 9.150 evrov sredstev, namenjenih sponzorskemu sodelovanju z omenjenim klubom.
Pogodba je bila podpisana 29. 5. 2013, sredstva pa so bila izplačana v enkratnem znesku.
V letu 2013 je banka z donacijami pomagala številnim humanitarnim in zdravstvenim projektom ter športnim klubom. Član
uprave in nadzornega sveta ter njihovi ožji družinski člani niso člani organizacij, ki so v letu 2013 prejela od banke donatorska
sredstva nad 1.000 evri.
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2.5.24 Izpostavljenost do Banke Slovenije in države

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

v tisoč EUR

31. 12. 2013

31. 12. 2012

BANKA SLOVENIJE (BS)

36.204

29.382

Poravnalni račun

33.253

26.039

2.951

3.091

0

252

Kratkoročne terjatve
Drugo
REPUBLIKA SLOVENIJA (RS)

234.581

186.301

Obveznice

197.718

150.230

10.893

17.765

0

177

25.747

17.321

Zakladne menice
Krediti
Naložbe z garancijo Republike Slovenije po vrstah:
DARS
SID

4.748

4.754

12.648

12.567

940

0

7.411

0

223

808

270.785

215.683

34,9

27,0

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

Letno poročilo 2013

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

2.5.24.1 Zavarovanje s premoženjem
Poštna banka Slovenije je imela na dan 31. 12. 2013 oblikovan sklad finančnega premoženja za zavarovanje kreditnih operacij
z Banko Slovenije, ki ustreza listi primernega finančnega premoženja v knjigovodski višini 108.357 tisoč evrov (31. 12. 2012
122.982 tisoč evrov). Banka Slovenije listo primarnega finančnega premoženja vrednoti v višini 106.718 tisoč evrov (31. 12. 2012
115.352 tisoč evrov). Konec leta 2013 ima banka zastavljeno premoženje v znesku 46.667 tisoč evrov (31. 12. 2012 45.915 tisoč
evrov) za operacije dolgoročnega refinanciranja in opravljanje plačilnega prometa preko sistema SEPA.

2.5.25 Razkritje pomembnih poslovnih dogodkov, ki so nastopili po koncu poslovnega leta
Od dneva bilanciranja pa do podpisa tega letnega poročila v banki niso nastopili poslovni dogodki, ki bi zahtevali dodatna
pojasnila k računovodskim izkazom.
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3 IZPOSTAVLJENOST RAZLIČNIM VRSTAM TVEGANJ
3.1 Kapital in kapitalske zahteve
Kapital in kapitalska ustreznost
v tisoč EUR

Vsebina

31. 12. 2013

31. 12. 2012

41.382

7.366

0

8.996

Temeljni kapital
Vplačani osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve in zadržani dobiček
(-) Izid med letom za izračun (nerevidirani)
Presežki iz prevrednotenja (PP) – bonitetni filtri
Hibridni instrumenti temeljnega kapitala
(-) Neopredmetena sredstva
(-) Druge deželno specifične odbitne postavke

0

29.279

-1.489

0

0

0

9.000

0

-4.189

-3.879

-2

-1

44.702

41.761

154

86

Hibridni instrumenti in kumulativne prednostne delnice

0

19.589

Podrejeni dolg I

0

0

154

19.675

44.856

61.436

Vsota kapitalskih zahtev za kreditno tveganje

30.177

37.324

Enote centralne ravni države ali centralne banke

0

0

25

34

363

314

0

0

Skupaj temeljni kapital
Dodatni kapital I
Popravek PP v zvezi s finančnimi sredstvi RZP – delnice in deleži

Skupaj dodatni kapital
SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti)

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

Kapitalske zahteve

Enote regionalne ali lokalne ravni držav
Osebe javnega sektorja
Multilateralne razvojne banke
Mednarodne organizacije
Institucije
Podjetja
Bančništvo na drobno
Zavarovano z nepremičninami

0

0

612

1.010

13.219

18.516

7.588

8.145

0

0

Zapadle postavke

4.421

4.256

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti

2.759

3.823

Krite obveznice

0

0

Kratkoročne terjatve do institucij in podjetij

0

0

Naložbe v investicijske sklade

0

0

Ostale izpostavljenosti

1.190

1.226

Kapitalska zahteva za operativno tveganje

5.668

5.678

SKUPAJ KAPITALSKE ZAHTEVE

35.845

43.002

Količnik kapitalske ustreznosti (v %)

10,01

11,43

Količnik temeljnega kapitala (v %)

9,98

7,77

Količnik čistega temeljnega kapitala (v %)

7,97

7,77

Banka je v letu 2013 dosegala zahteve po kapitalski ustreznosti. V skladu s predpisi Banke Slovenije je predpisani količnik
kapitalske ustreznosti 8,00 odstotka, interno določeni minimalni količnik v banki je 8,80 odstotka, doseženi na dan 31. 12. 2013
pa znaša 10,01 odstotka.
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V izračun temeljnega kapitala na dan 31. 12. 2013 so vključeni naslednji hibridni instrumenti:
v tisoč EUR

Valuta

Datum
zapadlosti

Obr. mera

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Pošta Slovenije

EUR

brez roka

E6M+2,70%

0

6.456

Pošta Slovenije

EUR

brez roka

E6M+3,50%

0

1.890

Nova KBM

EUR

brez roka

E6M+2,70%

0

8.933

Nova KBM

EUR

brez roka

E6M+2,70%

0

2.310

Nova KBM

EUR

brez roka

10,00%

9.000

0

9.000

19.589

Depoziti, vključeni v dodatni kapital

SKUPAJ

Podrejeni depozit nosi pravice do zamenjave za kapital.

Letno poročilo 2013

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

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 količnik navadnega temeljnega kapitala banke pade
pod 7 odstotkov (velja do 31. 12. 2013). Od 1. 1. 2014 dalje pa nastopi pogoj konverzije, ko se količnik navadnega lastniškega
temeljnega kapitala zniža na 5,225 odstotka.
Vpliv prenosa terjatev na DUTB na kapitalsko ustreznost
v tisoč EUR

Prenesene terjatve 31. 12. 2013

Bruto

Oslabitve

Neto

29.488

22.056

7.432
v%

Kapitalski količniki 31. 12. 2013

Pred prenosom

Po prenosu

Razlika

Količnik navadnega lastniškega kapitala

7,84

7,97

0,13

Količnik temeljnega kapitala

9,81

9,98

0,17

Količnik kapitalske ustreznosti

9,85

10,01

0,16
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3.1.1 Minimalne kapitalske zahteve
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.
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 ukrepanji 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.
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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

3.2 Kreditno tveganje
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.
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3.2.1 I zpostavljenost po vrstah naložb in finančnih instrumentov, bonitetnih skupinah in zavarovanjih,
omejitvah naložb ter izterjava rizičnih naložb

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

a)	Izpostavljenost po vrstah naložb in finančnih instrumentov

POSLOVNO POROČILO

		

31. 12. 2013
Denar in druge terjatve do centralne banke
Opredmetena osnovna sredstva
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Krediti in terjatve
Prevzete obveznosti
SKUPAJ

Delež
(v %)

Oslabitve in
rezervacije
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Delež oslabitev in
rezervacij v bruto
izpostavljenosti
(v %)

59.882

6,3

0

0,0

0,0

8.275

0,9

0

0,0

0,0

236

0,0

0

0,0

0,0

195.527

20,5

0

0,0

0,0

87.468

9,2

0

0,0

0,0

532.175

55,7

112.101

96,5

21,1

72.045

7,5

4.082

3,5

5,7

955.608

100,0

116.183

100,0

12,2

Delež
(v %)

Delež oslabitev in
rezervacij v bruto
izpostavljenosti
(v %)

Bruto vrednost izpostavljenosti
(v tisoč EUR)

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

Med izpostavljenostjo niso zajeta neopredmetena sredstva v višini 4.189 tisoč evrov.

		

Bruto vrednost izpostavljenosti
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Oslabitve in
rezervacije
(v tisoč EUR)

43.938

4,7

0

0,0

0,0

8.702

0,9

0

0,0

0,0

363

0,0

0

0,0

0,0

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

127.716

13,6

0

0,0

0,0

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

101.070

10,8

0

0,0

0,0

Krediti in terjatve

581.882

62,1

68.006

97,1

11,7

73.213

7,8

2.013

2,9

2,7

936.884

100,0

70.019

100,0

7,5

31. 12. 2012
Denar in druge terjatve do centralne banke
Opredmetena osnovna sredstva
Finančna sredstva, namenjena trgovanju

Prevzete obveznosti
SKUPAJ
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Porazdelitev izpostavljenosti po panogah
		
31. 12. 2013

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

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

209.702

21,9

39

0,0

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

183.911

19,2

5.205

4,6

Prebivalstvo

114.919

12,0

3.097

2,8

Predelovalne dejavnosti

111.500

11,7

27.122

24,2

85.008

8,9

15.551

13,9

Panoge

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
Gradbeništvo

70.674

7,4

29.752

26,5

Tujina

34.183

3,6

243

0,2

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

32.011

3,3

7.040

6,3

Poslovanje z nepremičninami

27.808

2,9

8.962

8,0

Gostinstvo

16.534

1,7

4.321

3,9

Druge dejavnosti

15.401

1,6

1.365

1,2

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

12.558

1,3

426

0,4

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

12.141

1,3

3.639

3,2

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

9.444

1,0

2.270

2,0

Promet in skladiščenje

8.260

0,9

696

0,6

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

5.182

0,5

758

0,7

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

3.263

0,3

1.590

1,4

Zdravstvo in socialno varstvo

3.109

0,3

25

0,0

955.608

100,0

112.101

100,0

SKUPAJ
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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

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

Bruto vrednost
izpostavljenosti
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Oslabitve in
rezervacije
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

170.632

18,2

4.725

6,7

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti

170.075

18,2

225

0,3

Predelovalne dejavnosti

116.146

12,4

15.820

22,6

Prebivalstvo

115.046

12,3

2.833

4,0

88.726

9,5

9.479

13,5

Panoge

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
Gradbeništvo

86.426

9,2

20.337

29,0

Tujina

46.254

4,9

30

0,0

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

39.870

4,3

7.148

10,2

Poslovanje z nepremičninami

23.567

2,5

3.223

4,6

Gostinstvo

14.199

1,5

1.811

2,6

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

12.798

1,4

1.691

2,4

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

9.642

1,0

628

0,9

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

8.799

0,9

509

0,7

Druge dejavnosti

8.364

0,9

301

0,4

Promet in skladiščenje

7.804

0,8

631

0,9

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

7.359

0,8

194

0,3

Zdravstvo in socialno varstvo

7.134

0,8

45

0,1

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

4.043

0,4

389

0,6

936.884

100,0

70.019

100,0

SKUPAJ
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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
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b)	Izpostavljenost po vrstah strank, bonitetnih skupinah in zavarovanjih za finančne instrumente po odplačni
vrednosti

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Po vrstah strank
v tisoč EUR
		

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Bruto vrednost
izpostavljenosti

Oslabitve

Bruto vrednost
izpostavljenosti

Oslabitve

64.241

0

78.676

0

121.757

0

125.708

0

2.764

243

2.789

30

Stranke, ki niso banke

465.713

111.858

504.371

67.976

SKUPAJ

654.475

112.101

711.544

68.006

Republika Slovenija
Banke
Tuje pravne osebe
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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

Po bonitetnih skupinah (brez bank in Republike Slovenije)
v tisoč EUR
		

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Bruto vrednost
izpostavljenosti

Delež
(v %)

Oslabitve

Delež
(v %)

Bruto vrednost
izpostavljenosti

Delež
(v %)

Oslabitve

Delež
(v %)

A

149.933

32,0

1.165

1,0

174.517

34,4

1.290

1,9

B

82.908

17,7

1.027

0,9

134.477

26,5

1.609

2,4

C

26.652

5,7

2.472

2,2

65.850

13,0

6.042

8,9

D

5.621

1,2

2.810

2,5

14.844

2,9

7.422

10,9

E

15.407

3,3

15.407

13,7

8.802

1,7

8.802

12,9

P

187.956

40,1

89.220

79,6

108.670

21,4

42.841

63,0

SKUPAJ

468.477

100,0

112.101

100,0

507.160

100,0

68.006

100,0

Tabela zajema tuje pravne osebe ter stranke, ki niso banke.
V letu 2013 se je poslabšala struktura izpostavljenosti po bonitetnih skupinah, kar je nadaljevanje trenda iz preteklega leta in je v
veliki meri odraz nadaljevanja finančne in gospodarske krize pri nas in v svetu. Delež posamično oslabljenih pa se je povečal kar
za 18,7 odstotnih točk. Zaradi takega porasta posamično oslabljenih se je v letu 2013 zmanjšal delež slabih terjatev razvrščenih
v C, D in E, in sicer za 7,4 odstotne točke. Banka se pred kreditnim tveganjem varuje z oblikovanjem oslabitev, katerih delež je
v skupni izpostavljenosti v letu 2013 višji za 10,5 odstotnih točk.
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Zapadle neoslabljene terjatve po ročnosti 2013 strank, ki niso banke
v tisoč EUR
		

31. 12. 2013

Zapadle neoslabljene

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

Nezapadle
neoslabljene

Skupaj zapadle
neoslabljene

do 30 dni

nad 30 do 90 dni

nad 90 dni

A

148.756

12

0

0

12

B

79.130

2.751

5

7

2.739

C

22.580

1.600

456

347

797

D

977

1.834

37

314

1.483

E

0

0

0

0

0

P

51.706

47.030

2.571

1.513

42.946

303.149

53.227

3.069

2.181

47.977

SKUPAJ

Letno poročilo 2013

Terjatve do strank, ki niso banke znašajo, 468.477 tisoč evrov, oblikovanih slabitev je za 112.101 tisoč evrov, neoslabljeni del
znaša skupaj 356.376 tisoč evrov, od tega zapadli del 53.227 tisoč evrov.

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

Največji delež zapadlih neoslabljenih terjatev je v skupini P, ki pa so zavarovane z ustreznimi zavarovanji.

Zapadle neoslabljene terjatve po ročnosti 2012 strank, ki niso banke
v tisoč EUR
		

31. 12. 2012

Zapadle neoslabljene
Nezapadle
neoslabljene

Skupaj zapadle
neoslabljene

do 30 dni

nad 30
do 90 dni

nad 90 dni

A

173.126

101

94

0

7

B

131.247

1.621

198

1.251

172

C

58.186

1.622

356

411

855

D

2.076

5.346

157

358

4.831

E

0

0

0

0

0

P

23.466

42.363

898

3.442

38.023

388.101

51.053

1.703

5.462

43.888

SKUPAJ
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Vrednost zavarovanj po vrstah
v tisoč EUR
		

Stranke, ki niso banke
31. 12. 2013

Stranke, ki niso banke
31. 12. 2012

Zavarovanja posamično oslabljenih terjatev

212.010

115.397

- premoženje

165.244

90.893

Zap. št.
1

- lastniški vrednostni papirji

3.358

7.303

43.408

17.201

Zavarovanja skupinsko oslabljenih terjatev

386.380

547.869

- premoženje

238.638

340.480

5.993

16.942

141.749

190.447

598.390

663.266

- drugo
2

- lastniški vrednostni papirji
- drugo
SKUPAJ (1+2)
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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

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…)
Zaradi povečanega tveganja, kot posledica nadaljevanja finančne in gospodarske krize pri nas in v svetu, si banka prizadeva
pridobiti ustreznejša kvalitetna zavarovanja. V letu 2013 je banka povečala zavarovanja predvsem na posamično oslabljenih
terjatvah, kjer je vrednost zavarovanj s premoženjem višja za 81,8 odstotka. Delno je to posledica povečanega deleža posamično
oslabljenih terjatev in s tem selitve zavarovanih kreditov iz skupinsko v posamično oslabljene terjatve. Skupno je zavarovanje s
premoženjem v letu 2013 nižje za 6,4 odstotka, predvsem zaradi padca cen nepremičnin.
Konec leta 2013 je banka imela 185 komitentov posamično (individualno) ocenjenih v skupni vrednosti izpostavljenosti
196,7 milijonov evrov. Glede na konec leta 2012 se je znesek individualno ocenjenih terjatev povečal za 74 odstotkov, število
komitentov pa se je skoraj podvojilo (97 jih je bilo pred enim letom). Za te izpostavljenosti je bilo na dan 31. 12. 2013 oblikovanih
92,2 milijonov evrov oslabitev oziroma rezervacij. Povprečen odstotek pokritja je 46,9 odstotka in je glede na leto poprej višji
za 8,21 odstotnih točk.
Za posamično oslabljene je banka imela 31. 12. 2013 168,6 milijonov evrov zavarovanj, od tega 121,2 milijonov evrov poslovnih
hipotek, 44,1 milijonov evrov stanovanjskih hipotek in 3,4 milijonov evrov delnic in deležev. Ostalih zavarovanj je 43,4 milijona
evrov, vendar jih pri izračunu oslabitev pri posamičnih ne upoštevamo. Zavarovanja so se glede na leto poprej povečala za
73,7 odstotka (vrednost zastav s poslovno hipoteko je višje za 78,9 odstotka in 90,3 odstotka za zastave stanovanjske hipoteke;
vrednost zavarovanj z delnicami in deleži se je razpolovilo).
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Omejitve izpostavljenosti

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

		

Izpostavljenost do posamezne osebe
Izpostavljenost do institucije

Dovoljen % kapitala

Dosežen %

25

17

100

63

Po sklepu Banke Slovenije so omejitve izpostavljenosti izračunane po neto vrednosti, po oblikovanih slabitvah in rezervacijah.
Brez upoštevanja slabitev znaša največja izpostavljenost do podjetja 7.964 tisoč evrov. Izpostavljenost je zavarovana s poslovno
nepremičnino v višini 11.756 tisoč evrov. Z upoštevanjem slabitev in rezervacij znaša neto izpostavljenost 5.767 tisoč evrov.
Največja izdana finančna garancija banke znaša 3.160 tisoč evrov in je zavarovana s poslovno nepremičnino v višini 3.552 tisoč
evrov. Z upoštevanjem rezervacij znaša neto izpostavljenost 2.368 tisoč evrov.
d)
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RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
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Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja
Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
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Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Izterjava rizičnih naložb

Oddelek za sodno izterjavo je odgovoren za spremljanje, reševanje in izterjavo naložb v sodnih postopkih, v skladu s predpisi in
internimi navodili.
Na področju poslovanja s pravnimi osebami je banka konec leta vodila postopke izterjave v 280 rizičnih naložbah, v višini
81,7 milijonov evrov. Povprečna oslabitev znaša 70,2 odstotka.
V obdobju januar - december 2013 je bil na podlagi sklepov kreditnega odbora izvršen prenos terjatev pravnih oseb v Oddelek
sodne izterjave za 107 dolžnikov, v višini 42,6 milijonov evrov. V vseh postopkih izterjave je banki uspelo izterjati 2,1 milijonov
evrov, z učinkom na izkaz poslovnega izida v višini 1,6 milijona evra.
Na podlagi sklepa št. 22, sprejetega na 34. seji Odbora za upravljanje z bilanco banke 2. 9. 2013, je Uprava banke sprejela sklep
o odpisu terjatev v skupnem znesku 779 tisoč evrov. Za odpisane terjatve se je vzpostavila ustrezna izven bilančna evidenca.
Na področju bančnega poslovanja s prebivalstvom je banka konec leta 2013 vodila postopke izterjave za 767 partij zoper 718
dolžnikov, v skupnem znesku terjatev v višini 1,42 milijona evrov. Od tega je 613 partij osebnih računov in 154 partij potrošniških
kreditov. V letu 2013 je bilo v rizične naložbe prenesenih 81 partij osebnih računov in 46 partij potrošniških kreditov za 119
dolžnikov, v vrednosti 265 tisoč evrov. Izterjava je v istem obdobju znašala 100 tisoč evrov. Dokončno je bil odpisan dolg za 41
dolžnikov, v višini 49,5 tisoč evrov.
V Sektorju poslovanja s prebivalstvom se oblikujejo rezervacije na področju kreditiranja in na področju poslovanja z računi.
Banka terjatve razvršča v skupine A do E individualno po dolžnikih, glede na zamude. V skladu z razvrstitvijo se oblikujejo
ustrezne oslabitve.
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Nepremičnine pridobljene za poplačilo terjatev
Stanje nepremičnin za poplačilo terjatev na dan 31. 12. 2013 znaša 1,4 milijona evrov. V letu 2013 je banka pridobila nepremičnine
za poplačilo terjatev v vrednosti 631 tisoč evrov (prodanih nepremičnin v letu 2013 ni bilo).
Gibanje zapadlih neplačanih terjatev
v tisoč EUR
		

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

Stanje
1. 1. 2013

%

Neto povečanje/
zmanjšanje

Odpis
terjatev

Stanje
31. 12. 2013

%

103.386

20,59

40.675

-1.017

143.044

30,87

164

2,80

28

-17

175

2,96

40.703

-1.034

143.219

103.550

v tisoč EUR
		

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

Stanje
1. 1. 2012

%

Neto povečanje/
zmanjšanje

Odpis
terjatev

Stanje
31. 12. 2012

%

73.685

14,72

35.605

-5.904

103.386

20,59

44

0,63

146

-26

164

2,80

35.751

-5.930

103.550

73.729
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V tabeli so zajete zapadle neplačane terjatve ne glede na število dni zamude ali znesek zamude.
Banka je v letu 2013 odpisala kredite, ki so bili oslabljeni že dalj časa in za katera ne obstaja več verjetnost poplačila.
Zapadle izpostavljenosti do strank, ki niso banke nad 90 dni
v tisoč EUR
		

Bruto izpostavljenost

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Skupaj

Zapadli del

Skupaj

Zapadli del

168.275

122.112

139.942

90.801

Oslabitve

93.563

74.152

57.599

46.925

NETO IZPOSTAVLJENOST

74.712

47.960

82.343

43.876

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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Izpostavljenost po kategorijah

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

Porazdelitev izpostavljenosti po kategorijah
		

31. 12. 2013
Izpostavljenost do enot centralne
ravni držav in do centralnih bank
Izpostavljenost do enot regionalne
ravni držav
Izpostavljenost do oseb javnega
sektorja

POSLOVNO POROČILO

Bruto vrednost
izpostavljenosti
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Oslabitve in
rezervacije
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Neto vrednost
izpostavljenosti
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Povpr. bruto
izpost. (v tisoč
EUR)

261.514

27,4

0

0,0

261.514

31,2

245.213

634

0,1

3

0,0

631

0,1

3.190

7.888

0,8

2

0,0

7.886

0,9

1.109

Izpostavljenost do institucij

104.263

10,9

0

0,0

104.263

12,4

112.496

Izpostavljenost do podjetij

209.286

21,9

14.125

12,2

195.161

23,2

246.796

Izpostavljenost iz naslova
bančništva na drobno

150.520

15,8

2.135

1,8

148.385

17,7

156.763

Zapadle postavke

95.390

10,0

44.803

38,6

50.587

6,0

72.604

Regulatorno zelo tvegane postavke

87.564

9,2

55.115

47,4

32.449

3,9

97.442

Ostale kategorije izpostavljenosti

38.549

4,0

0

0,0

38.549

4,6

36.343

955.608

100,0

116.183

100,0

839.425

100,0

971.956

SKUPAJ

Letno poročilo 2013
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Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Največja izpostavljenosti konec leta 2013 je do enot centralne ravni držav in centralnih bank z deležem 27,4 odstotka bruto
oziroma 31,2 odstotka neto. Po izpostavljenosti nato sledi izpostavljenost do podjetij, bruto 21,9 odstotka in neto 23,2 odstotka.
Skoraj polovica oslabitev in rezervacij je za regulatorno zelo tvegane postavke, ki jim z deležem 38,6 odstotka sledijo zapadle
postavke. Delež oslabitev in rezervacij do podjetij je 12,2 odstotka.
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Porazdelitev izpostavljenosti po državah

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

		
31. 12. 2013

Bruto vrednost izpostavljenosti
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

Oslabitve in rezervacije
(v tisoč EUR)

Delež
(v %)

921.425

96,4

115.940

99,8

Avstrija

21.031

2,2

0

0,0

Belgija

5.204

0,5

0

0,0

Francija

5.147

0,5

0

0,0

Hrvaška

2.764

0,3

243

0,2

Nemčija

37

0,0

0

0,0

955.608

100,0

116.183

100,0

Država
Slovenija

SKUPAJ
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Porazdelitev izpostavljenosti po državah, razčlenjenih na pomembne kategorije izpostavljenosti
v tisoč EUR
		
31. 12. 2013

Izpostavljenost do enot
centralne ravni držav in do
centralnih bank

Izpostavljenost do
institucij

Izpostavljenost do
podjetij

Ostalo

Skupaj

245.629

88.729

206.522

380.545

921.425

Avstrija

5.534

15.497

0

0

21.031

Belgija

5.204

0

0

0

5.204

Država
Slovenija

Francija

5.147

0

0

0

5.147

Hrvaška

0

0

2.764

0

2.764

Nemčija

0

37

0

0

37

261.514

104.263

209.286

380.545

955.608

SKUPAJ

Večina izpostavljenosti je v Sloveniji, 96,4 odstotka, ki ji sledi izpostavljenost do Avstrije z 2,2 odstotka.
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3.3 Tržna tveganja

Letno poročilo 2013
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Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

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 konzervativni pristop pri trgovanju z vrednostnimi papirji. Banka manjši delež vrednostnih
papirjev namenja trgovanju. Banka izračunava kapitalsko zahtevo za tržno tveganje v skladu z akti Banke Slovenije s Sklepom o
izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice in z določili 148. člena Zakona o bančništvu.
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.
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RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi banke
Pojasnila k računovodskim izkazom
Osnovne informacije
Izhodišča za predstavitev računovodskih izkazov
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Izpostavljenost različnim vrstam tveganj
Kapital in kapitalske zahteve
Kreditno tveganje
Tržna tveganja
Likvidnostno tveganje

Banka ima s Strategijo in politiko naložb v vrednostne papirje določeno strukturo naložb v vrednostne papirje ter s pooblastilom
za upravljanje trgovalnega portfelja določene limite za posamezne vrste naložb v vrednostne papirje.
Za ugotavljanje tveganosti vrednostnega papirja in celotnega trgovalnega portfelja, 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 2013
v tisoč EUR
		

VaR

Najvišja

Najnižja

Povprečna

78,2

32,4

57,0

10 dnevna tvegana vrednost trgovalnega portfelja (VaR) nam pove, da bi pri najvišji izpostavljenosti pozicijskemu tveganju v letu
2013 z 99-odstotno verjetnostjo lahko trdili, da v primeru enake pozicije vrednostnih papirjev izguba v naslednjih 10-ih delovnih
dneh ne bi presegala 78,2 tisoč evra, kot je bil najvišji VaR v letu 2013.
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V letu 2013 je opazen rahel padec 10 dnevne tvegane vrednosti VaR. V začetku leta je bil VaR 75,3 tisoč evra, po nihajih navzgor
in navzdol med letom je zadnji dan leta VaR 33 tisoč evra.
Graf 13

v tisoč EUR
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Lastniške vrednostne papirje, ki niso vključeni v trgovalno knjigo, banka razporeja v finančne instrumente razpoložljive za prodajo in se vrednotijo
po pošteni vrednosti skozi kapital banke. Omenjene vrednostne papirje banka poseduje z namenom uravnavanja likvidnosti. V poročevalskem
obdobju ni prodajala lastniških vrednostnih papirjev, ki niso vključeni v trgovalno knjigo, je pa na podlagi odločbe o izrednih ukrepih izdane s
strani Banke Slovenije 18. 12. 2013 prenehalo 136.000 delnic Nove KBM, ki jih je banka pred tem vodila v okviru trgovalnega portfelja.
Na enaki osnovi so prenehale tudi naložbe v podrejene obveznice NLB (10.000 lotov) ter v delnice Probanke (500 lotov rednih in
300 lotov prednostnih delnic), ki jih je banka vodila v bančni knjigi.
Banka je iz navedenih prenehanj v letu 2013 knjižila za 1,186 milijona evrov odhodkov.
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
v tisoč EUR
		

Bilančne postavke

Skupaj

EUR

USD

CHF

HRK

Ostalo

na dan 31. 12. 2013
Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki

59.882

59.604

38

46

139

55

236

236

0

0

0

0

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

195.527

195.527

0

0

0

0

Krediti

Finančna sredstva, namenjena trgovanju

417.811

415.590

406

977

84

754

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

87.468

87.468

0

0

0

0

Druga sredstva*

14.718

14.718

0

0

0

0

775.642

773.143

444

1.023

223

809

45.668

45.668

0

0

0

0

Skupaj sredstva: (1)
Finančne obveznosti do centralne banke
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

679.933

678.134

523

1.060

9

207

- depoziti

634.506

632.887

514

1.060

9

36

30.313

30.313

0

0

0

0

- podrejene obveznosti

9.020

9.020

0

0

0

0

- druge finančne obveznosti

6.094

5.914

9

0

0

171

- krediti

Druge obveznosti*

7.164

7.158

3

0

3

0

42.877

42.877

0

0

0

0

775.642

773.837

526

1.060

12

207

0

(694)

(82)

(37)

211

602

72.045

71.400

239

0

406

0

Skupaj sredstva: (1)

799.519

796.934

531

1.045

220

789

Skupaj obveznosti in kapital: (2)

799.519

797.804

622

1036

9

48

0

(870)

(91)

9

211

741

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

na dan 31. 12. 2012

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 2013 znašajo 95 tisoč evrov, v letu 2012 so znašale izgube
3 tisoč evrov (pojasnilo 2.4.6).
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Izkaz finančnega položaja po teritoriju
v tisoč EUR
		

Bilančne postavke

Slovenija

Tujina
skupaj

Evropska
unija

Republike
bivše YU

Ostalo

59.882

59.882

0

0

0

0

236

236

0

0

0

0

Skupaj

na dan 31. 12. 2013
Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

195.527

164.144

31.383

31.383

0

0

Krediti

417.811

415.010

2.801

2.801

0

0

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

87.468

87.468

0

0

0

0

Druga sredstva*

14.718

14.718

0

0

0

0

775.642

741.458

34.184

34.184

0

0

Skupaj sredstva: (1)

45.668

45.668

0

0

0

0

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

Finančne obveznosti do centralne banke

679.933

679.930

3

3

0

0

- depoziti

634.506

634.506

0

0

0

0

30.313

30.313

0

0

0

0

9.020

9.020

0

0

0

0

- krediti
- podrejene obveznosti
- druge finančne obveznosti

6.094

6.091

3

3

0

0

Druge obveznosti*

7.164

7.155

9

8

1

0

42.877

42.877

0

0

0

0

775.642

775.630

12

11

1

0

0

(34.172)

34.172

34.173

(1)

0

72.045

72.045

0

0

0

0

Skupaj sredstva: (1)

799.519

762.265

37.254

34.465

2.789

0

Skupaj obveznosti in kapital: (2)

799.519

799.512

7

4

0

3

0

(37.247)

37.247

34.461

2.789

(3)

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

Letno poročilo 2013

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

na dan 31. 12. 2012

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
Banka za merjenje obrestnega tveganja uporablja metodologijo obrestnih razmikov po posameznih časovnih žepkih. Banka meri
obrestno tveganje mesečno.
Banka se je v letu 2013 pri odločanju o višini aktivnih in pasivnih obrestnih mer prilagajala razmeram na trgu.
Izpostavljenost banke obrestnemu tveganju
v tisoč EUR
		

Neobrestovano

Obrestovano

Na
vpogled

Do 1
meseca

Nad 1 - 3
mesecev

od 3 - 12
mesecev

1 do 5
let

nad 5 let

59.882

23.679

36.203

0

36.203

0

0

0

0

236

236

0

0

0

0

0

0

0

Finančna sredstva,
razpoložljiva za prodajo

195.527

6.416

189.111

0

0

10.036

31.165

99.532

48.378

Krediti

417.811

65.565

352.246

188.581

56.564

42.247

61.943

2.911

60.658

1.200

59.458

0

14.458

0

0

45.000

0

- krediti strankam, ki niso
banke

351.308

58.520

292.788

0

174.123

56.564

42.247

16.943

2.911

- druga finančna sredstva

5.845

5.845

0

0

0

0

0

0

0

Finančna sredstva v posesti do
zapadlosti

87.468

1.696

85.772

0

0

5.880

47.073

28.153

4.666

Druga sredstva*

14.718

14.718

0

0

0

0

0

0

0

775.642

112.310

663.332

0

224.784

72.480

120.485

189.628

55.955

45.668

668

45.000

0

0

0

0

45.000

0

679.933

9.685

670.248

0

404.068

96.702

140.190

18.967

10.321

7.164

7.164

0

0

0

0

0

0

0

42.877

42.877

0

0

0

0

0

0

0

775.642

60.394

715.248

0

404.068

96.702

140.190

63.967

10.321

Neto izpostavljenost
obrestnemu tveganju (1)
manj (2)

0

51.916

(51.916)

0

(179.284)

(24.222)

(19.705)

125.661

45.634

Kumulativna izpostavljenost

0

51.916

(755.467)

0

(179.284)

(203.506)

(223.211)

(97.550)

(51.916)

Skupaj
Bilančne postavke na dan 31. 12. 2013
Denar v blagajni in stanje na
računih pri centralni banki
Finančna sredstva, namenjena
trgovanju

- krediti bankam

Skupaj sredstva: (1)
Finančne obveznosti do
centralne banke
Finančne obveznosti, merjene
po odplačni vrednosti
Druge obveznosti*
Skupaj kapital
Skupaj obveznosti in
kapital: (2)
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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

Obrestno tveganje po stanju na dan 31. 12. 2012
Skupaj sredstva: (1)

799.519

94.432

705.087

0

312.791

53.709

64.706

228.979

44.902

Skupaj obveznosti in kapital:
(2)

799.519

63.378

736.141

0

416.259

90.859

171.675

56.195

1.153

Neto izpostavljenost
obrestnemu tveganju (1)
manj (2)

0

31.054

(31.054)

0

(103.468)

(37.150)

(106.969)

172.784

43.749

Kumulativna izpostavljenost

0

31.054

(597.530)

0

(103.468)

(140.618)

(247.587)

(74.803)

(31.054)

* 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.

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.
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Graf 14:

Neto sedanja vrednost kapitala (NSV) plus +/- 200 bazičnih točk 31. 12. 2013 (v tisoč EUR)
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200,000
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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

-4.000
-6.000

-160,000

razlika aktiva - pasiva

-200,000

razlika NSV +200 bazičnih točk

razlika NSV -200 bazičnih točk

-8.000
-10.000

Vpliv na neto sedanjo vrednost kapitala in poslovni izid 31. 12. 2013
v tisoč EUR
		

+ 200 bazičnih točk

- 200 bazičnih točk

Kapital banke

44.856

44.856

20 % kapitala

8.971

8.971

Neto sedanja vrednost kapitala

-1.069

3.092

% kapitala

2,38%

6,89%

2.058

-2.058

VPLIV NA ENOLETNI POSLOVNI IZID

V letu 2012 je bil vpliv na neto sedanjo vrednost kapitala pri + 200 bazičnih točkah -2.297 tisoč evrov, in pri – 200 bazičnih
točkah 3.202 tisoč evrov, vpliv na poslovni izid je znašal +/- 2.240 tisoč evrov.
Vrzeli po valutah
Delež obrestno občutljive aktive v domači valuti znaša 99,71 odstotka, na pasivi ta delež znaša 99,77 odstotka. Vse pozicije v
tujih valutah so kratke in v okviru zapadlosti do dveh let.
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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 27,03 odstotka.
Referenčne obrestne mere
struktura (v %)
EURIBOR
Druge referenčne OM
Nespremenljiva OM
SKUPAJ

struktura (v %)
EURIBOR
Druge referenčne OM
Nespremenljiva OM
SKUPAJ

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

31. 12. 2013
AKTIVA

PASIVA

NETO

33,16

6,45

26,71

2,28

0,12

2,16

64,56

93,43

-28,87

100,00

100,00

0,00

Referenčne obrestne mere

Letno poročilo 2013

31. 12. 2012
AKTIVA

PASIVA

NETO

40,68

11,29

29,39

2,23

0,23

2,00

57,09

88,48

-31,39

100,00

100,00

0,00

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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3.4 Likvidnostno tveganje

Ključni podatki o poslovanju banke
Nagovor uprave banke
Poročilo nadzornega sveta

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.
Neusklajenost aktive in pasive izkaza finančnega položaja glede na pričakovano zapadlost
v tisoč EUR
		

Bilančne postavke

Skupaj

Na
vpogled

Do 1
meseca

Nad 1 - 3
mesecev

od 3 - 12
mesecev

Od
1 - 5 let

nad
5 let

59.882

59.882

0

0

0

0

0

236

0

236

0

0

0

0

na dan 31. 12. 2013
Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni
banki
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

195.527

0

195.527

0

0

0

0

Krediti

417.811

60.493

29.735

19.038

92.203

142.459

73.883

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

87.468

0

0

6.483

48.167

28.152

4.666

Druga sredstva*

14.718

0

14.718

0

0

0

0

775.642

120.375

240.216

25.521

140.370

170.611

78.549

Skupaj sredstva: (1)
Finančne obveznosti do centralne banke
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
Druge obveznosti*
Kapital
Skupaj obveznosti in kapital: (2)
Neusklajenost (1) manj (2)

45.668

0

0

0

0

45.668

0

679.933

331.895

74.828

82.914

136.143

41.139

13.014

7.164

430

3.151

107

575

2.013

888

42.877

0

0

0

0

0

42.877

775.642

332.325

77.979

83.021

136.718

88.820

56.779

0

(211.950)

162.237

(57.500)

3.652

81.791

21.770

72.045

756

18.315

6.822

27.138

14.698

4.316

Skupaj sredstva: (1)

799.519

96.262

189.645

32.378

151.612

235.016

94.605

Skupaj obveznosti in kapital: (2)

799.519

325.085

79.964

74.224

162.413

85.815

72.018

0

(228.823)

109.681

(41.846)

(10.801)

149.201

22.587

Zunajbilančne obveznosti

Letno poročilo 2013

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. 2012

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
v tisoč EUR
		

Bilančne postavke

Skupaj

Na
Do
vpogled 1 meseca

Nad 1 - 3 od 3 - 12
mesecev mesecev

Od
1 - 5 let

nad
5 let

na dan 31. 12. 2013
Finančne obveznosti do centralne banke
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finančne obveznosti
Zunajbilančne obveznosti

45.668

0

0

0

0

45.668

0

708.670

331.895

74.942

83.481

139.259

47.787

31.306

7.164

430

3.151

107

575

2.013

888

761.502

332.325

78.093

83.588

139.834

95.468

32.194

72.045

756

18.315

6.822

27.138

14.698

4.316

na dan 31. 12. 2012
Finančne obveznosti do centralne banke
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finančne obveznosti
Zunajbilančne obveznosti

45.416

0

0

0

0

45.416

0

728.248

324.864

75.742

74.682

166.423

45.724

40.813

4.690

221

2.686

31

242

1.032

479

778.354

325.085

78.428

74.713

166.665

92.172

41.291

73.213

1.175

18.035

3.780

31.348

14.301

4.575

Letno poročilo 2013

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
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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 iz vidika dnevnih
denarnih tokov kot iz vidika razpršenosti in čim večje usklajenosti sredstev in obveznosti.
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 pri upravljanju z likvidnostnim tveganjem izračunava tudi strošek zagotavljanja potrebnih sredstev za financiranje strank. Pri tem
se banka prvenstveno orientira na depozite fizičnih oseb ter v manjši meri podjetij, predvsem s ciljem zagotoviti stabilno bazo ter tako
zdravo osnovo za rast.
Strošek zagotavljanja likvidnosti banke je določen na podlagi obrestnih mer na trgu ter celotnega nabora instrumentov tako na trgu
kot tudi pri centralni banki. V okviru tega in glede na stabilnost vlog znaša v mesecu decembru 2013 izračunan strošek likvidnosti
0,066 odstotka ali 6,6 bazičnih točk. Strošek likvidnosti se redno spremlja in izračunava (najmanj enkrat v četrtletju oziroma ob vsaki
spremembi ključnih parametrov kot je referenčna obrestna mera Evropske centralne banke) ter je tudi podlaga pri odločanju o naložbah.
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 od 0 do 30 dni), količnik likvidnosti v drugem razredu (pri izračunu se
upošteva preostala dospelost od 0 do 180 dni) pa je zgolj informativne narave.
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V letu 2013 je banka, tako kot vedno, izpolnjevala zahteve Banke Slovenije glede minimalne likvidnostne pozicije. Gibanje likvidnostnega
količnika v letu 2013 je razvidno iz preglednice v nadaljevanju.
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Doseženi količniki likvidnosti v odstotkih
v%
		

Stanje 31. 12. 2013

Stanje 31. 12. 2012

Povprečje 2013

Povprečje 2012

Razred zapadlosti do 30 dni

1,51

1,35

1,37

1,35

Razred zapadlosti do 180 dni

1,05

1,01

0,96

1,06
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Gibanje količnikov likvidnosti januar - december 2013 (v odstotkih)
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Količnik likvidnosti (0-30 dni skupaj)

Količnik likvidnosti (0-180 dni skupaj)

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 pa 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 bonitet in obvladovanja tveganj.
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Banka je v letu 2013 izdelala stres test poslabšanja likvidnostnega položaja – likvidnostni šok, po scenariju Banke Slovenije. Vpliva na
rezultate poslovanja ter na kapitalsko ustreznost po stresu ni bilo.
Obveznosti na dan 31. 12. 2013 z rokom dospelosti daljšim od 5 let
v tisoč EUR
		

Leto zapadlosti

Glavnica

brez roka dospelosti

9.000

2019

688

2020

182

2021

212

2022

143

Depoziti
- hibridni depoziti
- ostali depoziti

SKUPAJ depoziti
Najeti krediti

SKUPAJ najeti krediti

10.225
2019

1.153

2020

486

2021

486

2022

133

2023

133

2024

133

2025

133

2026

0

2027

0

2028

0
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2.659

Banka z namenom upravljanja z likvidnostnim tveganjem 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 sta prilagojeni tudi strategija in politika naložb v vrednostne
papirje, banka pa na ta način lahko v primeru likvidnostnih potreb dostopa do instrumentov denarne politike, ki jih ponuja
Evropska centralna banka. Hkrati pa ti vrednostni papirji kotirajo na organiziranih trgih in bi jih banka v primeru likvidnostnih
potreb lahko tudi prodala.
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