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Spoštovani!
Makroekonomsko okolje v letu 2017 je bilo še naprej ugo-
dno, saj je bila rast BDP v Sloveniji za leto 2017 na zavidlji-
vo visoki, 5-odstotni ravni. Kot v predhodnih obdobjih je bil 
tudi v letu 2017 glavni dejavnik rasti izvoz slovenskega go-
spodarstva. Poleg tega je turistična panoga ponovno beleži-
la rekordno leto. Tudi domača potrošnja je medtem dosegla 
zadovoljivo stopnjo rasti in tako tudi svoje prispevala k rasti 
gospodarstva. Vse to je spodbujalo investicije gospodarstva 
ter ugodno dinamiko gibanja na nepremičninskih trgih.

Navedeni pozitivni trendi v gospodarstvu so na eni strani 
seveda pozitivno vplivali tudi na bančno okolje, za katero pa 
je bilo tudi v letu 2017 značilno padanje nivoja obrestnih mer 
na vseh področjih ter povečan konkurenčni boj med akterji 
na bančnem trgu, predvsem na strani kreditnih obrestnih 
mer. V tem oziru je treba omeniti denarno politiko ECB, ki 
je ostala nespremenjena in je še naprej glavni faktor nizke 
obrestne ravni, kar pa ima negativne posledice za obrestno 
maržo oziroma obrestne prihodke bank. 

Na drugi strani pa je treba seveda tudi ugotoviti, da vse 
skupaj ugodno vpliva na investicijsko dinamiko, posledično 
pa tudi na razreševanje slabih posojil, če so ta zavarovana 
s hipotekami na kvalitetne nepremičnine. Saj investicijska 
aktivnost močno in pozitivno vpliva na cene in uspešno pro-
dajo takih nepremičnin. 

Kot je bilo že omenjeno v poslovnem poročilu za leto 2016, je 
banka za leto 2017 v celoti gledano načrtovala zmerno rast 
kreditiranja. To pa je zaradi posebne skrbnosti pri likvidno-
stnem uravnavanju poplačila dolgoročnega refinanciranja do 
matične družbe Sberbank RF, ki je med letom postopoma 
zapadlo v višini 210 mio EUR, znesek, ki je za velikost banke 
vsekakor pomemben. S skrbnim načrtovanjem smo v banki 
postopoma nadomestili ta sredstva z depozitnimi sredstvi in 
sredstvi, ki smo jih že v predhodnem letu naložili na medban-
čnem trgu – vsaka postavka je pribl. polovica omenjenega 
zneska. Vse to je bilo izpeljano v skladu z načrti oz. glede na 
ugodno gibanje poslovanja na depozitni strani celo bistveno 
boljše, saj se je likvidnostni količnik LCR gibal vseskozi da-
leč nad regulatornimi in dodatno višje postavljenimi internimi 
varnostnimi limiti. Tako je banka lahko svoje kreditno poslo-
vanje, ne glede na zgoraj navedeno poplačilo obveznosti do 
SBRF, nemoteno izpeljala v skladu z načrti ter v drugi polovi-
ci leta celo bistveno stopnjevala.

Uprava banke

Na depozitni strani je banka beležila pribl. 12,8-odstotno 
rast, kar predstavlja v nominalnem znesku 137 mio EUR. 
Skupni znesek vlog je znašal 1.212 mio EUR. Rast po se-
gmentih je bila nekoliko višja pri fizičnih osebah (13,18 %) v 
primerjavi s pravnimi osebami (12,63 %). Je pa pri tem treba 
izpostaviti splošni trend v bančnem sektorju, da se sredstva 
prelivajo iz vezanih produktov v sredstva na vpogled. Razlo-
gi so seveda v nizkih obrestnih merah za vezane depozite, 
ki ne vplivajo stimulativno na vezavo sredstev. V banki smo 
že leta 2016 vpeljali nekaj novih ponudb za stranke glede 
vezanih depozitov in tako ta trend skozi leto 2017 bistveno 
ublažili, saj je delež vezanih vlog napram vpoglednih sred-
stev v primerjavi s bančnim sistemom precej boljši. Na drugi 
strani pa bo banka v naslednjih letih strateško fokusirana na 
zbiranje depozitov prebivalstva, da izboljša razmerje med 
občani in pravnimi osebami glede na depozitne volumne 
(občani 27 %, pravne osebe 73 %).

Poleg primarnih virov (depoziti) je banka pri refinanciranju 
uporabljala (in tako predvideva tudi za naprej) programe, ki 
jih ponuja SID banka ter v omejenem obsegu tudi programe 
t. i. TLTRO od ECB, čeprav se ti na stanje predhodnih let 
niso bistveno spremenili. 

Kreditno poslovanje v celoti gledano je v letu 2017 zraslo za 
7,35 % in je skladno z zgoraj že navedeno zmerno planira-
no rastjo. Je pa treba poudariti, da je banka pri rasti kredi-
tiranja fizičnih oseb beležila 12,77-odstotno rast, s tem, da 
je tu težišče rasti predvsem na potrošniških kreditih. Pri kre-
ditiranju pravnih oseb pa je banka beležila rast 4,92 %, kar 
pa je glede na zgoraj omenjene okoliščine v skladu z načrti.

V izkazu uspeha banka za leto 2017, kljub močnemu priti-
sku na obrestne marže in negativnemu obrestnemu okolju, 
izkazuje podobno velikost neto obrestnih prihodkov kot v 
letu 2016. Prihodki iz čistih obresti v letu 2017 so znašali 
33,4 mio EUR oz. 0,61 % (206.000 EUR) manj kot v letu 
2016. Čisti neobrestni prihodki so znašali 8,05 mio EUR oz. 
1,83 % (150.000 EUR) manj. Glavni razlog za nižji rezultat 
pri tej poziciji izvira iz naslova poslovanja s t. i. izvedenimi fi-
nančnimi instrumenti. V banki smo zaznali bistveno manjšo 
aktivnost s strani gospodarstva pri ščitenju tečajnih tveganj 
predvsem na relaciji RUB/EUR.

Stroški dela in splošni administrativni stroški so se v letu 
2017 v primerjavi s prejšnjim letom povečali za pribl. 6,5 % 
in dosegli 26,3 mio EUR. Posledično se je zvišal tudi kazalec 

Sergey Ludentsov, Gašpar Ogris-Martič, Elisabeth Friedl, Aleš Zajc 
(z leve proti desni)
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CIR, ki je znašal 63,4 %, kar je nekoliko bolje od povprečja.

Na rezultat iz drugih poslovnih aktivnosti sta vplivala pred-
vsem prispevek v shemo financiranja reševanja bank ter 
prispevek v depozitno shemo. 

V letu 2017 je banka, tako kot v letu 2016, znatno znižala 
stanje slabih naložb (NPL). Konec leta je stanje znašalo pri-
bl. 166 mio EUR (v primerjavi z letom 2016 znižanje za pribl. 
24 mio EUR). Za to znižanje je bila na eni strani zaslužna 
uspešna izterjava, na drugi strani pa tudi  relativno nizek 
priliv novih primerov. Tudi dinamika razreševanja v tekočem 
letu kaže, da lahko tudi vnaprej pričakujemo ugodne trende 
na tem področju. Na tem mestu je treba tudi poudariti, da 
banka na eni strani posveča najvišjo prioriteto razreševanju 
in znižanju stanj NPL-ov, vendar pri tem noče in ne more 
zanemariti tudi maksimizacije prilivov od prodaje premože-
nja, danega v zavarovanje kreditov, oz. prodaje terjatev. Pri 
tem je banka na osnovi končno razrešenih primerov slabih 
naložb v segmentu srednjih in velikih podjetij od leta 2015 
naprej zabeležila skupno okrog 160 primerov s povprečnim 
poplačilom izpostavljenosti glavnic kreditov v višini 71 %.

Ta razvoj je tudi ugodno vplival na kazalce NPL ratio (s 14,6 
% na 12,0 %) in LLP coverage ratio (s 37,8 % na 42,1 %), 
medtem ko je bil total coverage ratio vseskozi na visoki rav-
ni (malenkostno pod 100 %). Tudi na neto rezervacije je ta 
razvoj vplival ugodno. Banka je knjižila 11,5 mio EUR neto 
rezervacij, kar je 4,3 mio EUR manj kot v letu 2016. 

Tako je banka pod črto za leto 2017 beležila 3,6 mio EUR 
dobička pred davki.

Kapitalska ustreznost banke je bila na visoki ravni in znaša-
la 18,98 %, medtem ko je kazalnik TIER1 oz. CET1 bil na 
ravni 14,92 %, kar daje banki zadosti rezervnega prostora 
glede na od regulatorjev predpisanih minimalnih zahtev za 
kapitalizacijo banke. Naj tu omenimo tudi še implementacijo 
MSRP 9 in vpliv v višini skupno pribl. 9,4 mio EUR (po dav-
kih 7,6 mio EUR), kar je količnike kapitalske ustreznosti v 
otvoritveni bilanci 2018 nekoliko znižalo na 18,13 % in TIER 
1 na 14,06 %.

V banki je bilo čez leto v povprečju 348 zaposlenih. Po veliki 
rasti zaposlenih v letu 2014 je banka naslednji dve leti ohra-
njala rast zaposlenih, lani pa je spet zabeležila opaznejšo 
rast s povišanjem za 4,5 % oziroma 15 zaposlenimi in sta-
njem konec leta 2017 354 ljudi. 

V letu 2017 smo v banki, kot tudi v predhodnih letih, izpe-
ljali različne izobraževalne programe s skupnim številom 
946 izobraževalnih dni. Pri teh aktivnostih smo še naprej 
upoštevali smernice, da se ciljno osredotočamo predvsem 
na tista izobraževanja in usposabljanja, ki izhajajo iz potreb 
delovnega procesa in so definirana kot potrebna za nad-
gradnjo strokovnosti zaposlenih in zagotavljanje visokoka-
kovostnih storitev in produktov banke. Tudi na tem področju 
banka sledi strategiji digitalizacije in uvaja e-učenje na več 
področjih, predvsem pri rednih periodičnih usposabljanjih. 
Banka se zaveda pomembnosti izobraževalnih aktivnosti in 
širjenja znanja zaposlenih, saj tudi usposobljeni zaposleni 
dajejo banki ustrezno osnovo za stabilno in varno tekoče 
poslovanje ter servisiranje strank.

Banka je tudi v letu 2017 vlagala v tehnologijo in razvoj novih 
produktov. Še posebno pozornost smo namenili digitalizaci-
ji procesov, zlasti na področju potrošniških kreditov. Začeli 
smo uvajati robotske avtomatizacije procesov, celovito pre-
novili spletno banke za fizične osebe itd.. Glavni poudarek 
na IT razvoju pa je bil na izgradnji in implementaciji nove, 
storitveno usmerjen IT-arhitekture (SOA), ki bo še posebej 
ugodno vplivala na nadaljnji bančnih storitev.

Za poslovno leto 2018 pričakujemo nadaljevanje pozitivnih 
trendov v slovenskem gospodarstvu. To bo na eni strani še 
naprej pozitivno delovalo pri razreševanju slabih naložb, na 
drugi strani pa tudi še naprej pogojevalo trdno konkuren-
co v bančnem sistemu in posledično še naprej pritisk na 
obrestne mere pri kreditiranju. Če bi se prvi signali, da bi se 
lahko proti koncu leta nizko oz. negativno obrestno okolje le 
nekoliko spremenilo, dejansko tudi udejanjili, bi to seveda 
ugodno vplivalo na prihodke banke. 

V tekočem letu 2018 je med različnimi projekti, na katerih 
v banki delamo, treba omeniti tiste najpomembnejše, ki 
imajo zakonsko in regulatorno osnovo: Direktiva o trgih fi-
nančnih instrumentov(MIFID II), Splošna uredba o varstvu 
podatkov(GDPR), Direktiva o plačilnih storitvah (PSD2) idr. 
S temi projekti smo se pričeli ukvarjati že tekom leta 2017, 
saj spremembe stopijo v veljavo v letu 2018.

Gašpar Ogris - Martič     
predsednik uprave
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Banka v številkah 2013 –2017
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Mednarodna mreža

O Sberbank Europe

Sberbank Europe AG, ki ima sedež na Dunaju v Avstriji, 
je bančna skupina v stoodstotni lasti Sberbank Rusija, naj-
večje ruske banke. Sberbank Rusija svoje storitve zago-
tavlja več kot 70 odstotkom vsega ruskega prebivalstva. 
Evropska odvisna družba Sberbank Europe je prisotna na 
osmih trgih v Evropi: v Avstriji, Nemčiji, Bosni in Hercego-
vini (Sarajevu in Banji Luki), na Hrvaškem, Češkem, Ma-
džarskem, v Sloveniji in Srbiji. V Nemčiji Sberbank Direct 
prebivalstvu prek spleta ponuja osnovne bančne produkte. 
V Avstriji Sberbank Europe ponuja storitve podjetjem, pri 
čemer se osredotoča na srednjo in vzhodno Evropo, Rusijo 
ter Skupnost neodvisnih držav. Sberbank Europe ima več 
kot 665.000 strank, 190 podružnic in približno 4.050 zapo-
slenih v vsej Evropi. Sberbank Europe ima 12,6 milijarde 
EUR sredstev (stanje konec leta 2017).

Poslovni model Sberbank Europe

Poslovni model Sberbank Europe bo tudi v prihodnje teme-
ljil na štirih stebrih:
•  Donosnost: Po uspešnem razvoju na trgih srednje in 

vzhodne Evrope se bo Sberbank Europe osredotočila na 
takšno uporabo svojega kapitala, virov in zmogljivosti, ki 
bo zagotovila nadaljnjo rast poslovanja odvisnih družb.

•  Samofinanciranje: Sberbank Europe je veliko dosegla pri 
optimiziranju strukture financiranja in zmanjševanju odvi-
snosti od podpore delničarjev, v prihodnje pa se bo po-
sebej posvetila skrbnemu upravljanju kapitala in tvegane 
aktive, da bi zagotovila čim večji donos na kapital.

•  Modernost: Sberbank Europe bo še naprej nadgrajevala 
svoje digitalne zmogljivosti ter skrbela za primerno raz-
merje med svojo fizično in spletno prisotnostjo, da bi za-
gotovila vrhunsko izkušnjo stranke, ne glede na prodajni 
kanal.

•  Vitkost: Sberbank Europe bo še naprej izboljševala svoje 
poslovanje in čim bolj učinkovito upravljala skupino.

Češka

Avstrija
Sberbank 

Europe AG

Srbija

Madžarska

Hrvaška

Bosna in 
Hercegovina

Slovenija

Nemčija
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Organi upravljanja banke na 31. 12. 2017

Nadzorni svet

Predsednik: Stefan Karl Zapotocky (Sberbank Europe AG, 
Dunaj), od 21. 3. 2017
Namestnica: Sonja Sarközi (Sberbank Europe AG, Dunaj), 
od 13. 11. 2017
Člani:  Elena Viklova (Sberbank Europe AG, Dunaj) 
 Kornel Halmos (Sberbank Europe AG, Dunaj),  

od 13. 11. 2017 
 Sanjin Bogdan (Sberbank Europe AG, Dunaj),  

od 13. 11. 2017 
 Anton Burghardt (neodvisni član), od 13. 11. 2017

Revizijska komisija  
(v tej sestavi deluje od 21. 11. 2017)

Elena Viklova, predsednica revizijske komisije
Stefan Karl Zapotocky, namestnik predsednice revizijske 
komisije
Kornel Halmos, član revizijske komisije
Anton Burghardt, član revizijske komisije

Komisija za tveganja
(v tej sestavi deluje od 21. 11. 2017)

Sanjin Bogdan, predsednik komisije za tveganja
Stefan Karl Zapotocky, namestnik predsednika komisije za 
tveganja
Sonja Sarközi, članica komisije za tveganja
Anton Burghardt, član komisije za tveganja

Uprava banke

Gašpar Ogris-Martič, predsednik uprave
Aleš Zajc, namestnik predsednika uprave
Elena Burdakova, članica uprave (imenovana 8. 11. 2017, 
sklep ECB prejela 13. 2. 2018)
Hoja Platovšek Antič, članica uprave (imenovana 8. 11. 
2017, sklep ECB prejela 13. 2. 2018)
Elisabeth Friedl, članica uprave (na materinskem dopustu)

Kreditni odbor 

Likvidnostna  
komisija

Odbor upravljanja  
s tveganji

Odbor projektnega  
portfelja

Varnostni forum

Odbor za  
odobravanje 

problematičnih naložb

Odbor za upravljanje  
s stroški

Odbor za upravljanje  
z bilanco banke

Odbor upravljanja  
s procesi

Krizni štab

SKUPŠČINA  
DELNIČARJEV BANKE

REVIZIJSKA KOMISIJA ORGANIZACIJSKE  
ENOTE

KOMISIJA  
ZA TVEGANJA

NADZORNI SVET UPRAVA BANKE
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Banka je stoodstotna lastnica odvisne družbe Privatinvest, 
d. o. o., Ljubljana, ki je na istem naslovu kot banka. Na 
dan 31. 12. 2017 je bilančna vsota odvisne družbe znašala 
3.839.007,50 EUR in je predstavljala manj kot 1 % oziroma 
natančno 0,2 % bilančne vsote banke. Vrednost kapitalske-
ga deleža znaša 962.951 EUR. Dejavnost družbe je 68.310 - 
posredništvo v prometu z nepremičninami. Direktorja družbe 
sta Sergej Ludentsov in Kristina Čebular. Zaradi zanemarlji-
vega pomena za ugotavljanje finančnega položaja bančne 
skupine smo po 56. členu Zakona o gospodarskih družbah 
– ZGD-1 in skladno s 7. členom Sklepa o nadzoru bank in 
hranilnic iz konsolidacije izločili družbo Privatinvest, d. o. o., 
in o tem obvestili Banko Slovenije. 

Banka izpolnjuje merila po MRS 27 glede izjeme za pripravo 
konsolidiranih računovodskih izkazov. Privatinvest, d. o. o., 
se konsolidira v skupini Sberbank Europe AG, ki pripravlja 
konsolidirane izkaze po MSRP.

Na osnovi 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah je poslovodstvo družbe podalo poročilo o razmerjih z 
obvladujočo družbo in drugimi odvisnimi družbami v skupini, 
v katerem je ugotovilo, da družba Sberbank, d. d., na osno-
vi okoliščin, ki so poslovodstvu bile znane v trenutku, ko je 
bil opravljen pravni posel, v navedenih poslih z obvladujočo 
družbo in z njo povezanimi družbami ni bila prikrajšana oziro-
ma v letu 2017 ni bil opravljen noben pravni posel ali storjeno 
oziroma opuščeno dejanje, ki bi družbi povzročilo škodo in bi 
bila to posledica vplivanja obvladujoče družbe.

Temeljni podatki o skupini 
Sberbank banke
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Organizacijska shema
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mikro podjetništva

OE100
Celje

OE161
Tepanje

OE200
Lj. Miklošičeva

OE350
Lj. Dvorni trg

OE450
Lj. Vič

OE500
Lj. Dunajska

OE800
Lj. Šiška

OE550
Šentjernej

OE300
Koper

OE400
Kranj

OE600
Maribor

OE151
Šentjur

OE041
Kreditne odločitve 
in bilančna analiza

OE044
Prestrukturiranje  

in izterjava

OE004
Sodna izterjava

OE043
Prestrukturiranje

OE045
Izterjava za fizične 
osebe in MIKRO 

podjetja

OE039
Velika podjetja/SME

OE038
Mikro

OE048
Risk

Kontroling

OE046
Integrirano upravljanje 

s tveganji

OE049
Operativna 

tveganja

OE047
Kreditna tveganja

za podjetja in prebivalstvo

OE050
Tržna in 

likvidnostna tveganja

Odbor upravljanja  
s procesi - PMC

Krizni štab

OE037
Prebivalstvo

Predsednik uprave 
(CEO)

Namestnik predsednika uprave
(Deputy CEO)

OE055
Služba skladnosti  

poslovanja

OE008
Pravna služba

OE002
Notranja revizija

OE030
Investicijsko bančništvo 

in finančni trgi

OE020
Poslovanje s podjetji

OE941
Velika podjetja

OE930
SME Ljubljana 1

OE931
SME Ljubljana 2

OE932
SME Štajerska

OE933
SME Primorska

OE024
Korporacije in 

financiranje izvoza ter 
zunanje trgovine

OE023
Velika podjetja in SME

OE021
Podpora prodaji, 

monitoring in 
razvoj produktov

Opomba:
(1) Administracija kreditov je samo organizacijsko podrejena predsedniku uprave. Odločitev za segment SME / Podjetja so v pristojnosti namestnika 
predsednika uprave.
(2) Odločitve o poslih za segment prebivalstvo in MIKRO v procesih, ki so izvajani v OE Kreditne odločitve in bilančna analiza ter v OE Prestrukturiranje in 
izterjava, so v pristojnosti predsednika uprave.
Služba Notranja revizija je samo organizacijsko podrejena predsedniku uprave, vsebinsko pa je neposredno odgovorna in poroča celotni upravi.
Služba skladnosti poslovanja je samo organizacijsko podrejena predsedniku uprave, vsebinsko pa sta neposredno odgovorna in poroča celotni upravi.
Risk Kontroling je samo organizacijsko podrejen članu uprave, vsebinsko pa je neposredno odgovoren in poroča celotni upravi.
Politika varovanja je umeščena v oddelek IT Operativa in infrastuktura in je samo organizacijsko podrejena članu uprave, ki je pristojen za področje 
Organizacija in IT, vsebinsko pa je neposredno odgovorna in poroča celotni upravi.

Predsednik uprave
- Chief Executive Officer,
- Chief Corporate Banking Officer (incl. ALM), 
- Chief Operations Officer,
(without Credit Administration).

Namestnik predsednika uprave:
- Chief Retail Banking Officer,
- Chief Information Officer.

Odbor/komisija/forum/štab

Služba

Področje

LEGENDA:

Oddelek

Skupina v okviru OE, ki opravlja skupne naloge

Dislocirana OE (podružnica)
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V evrskem območju se je v zadnjem četrtletju 2017 na-
daljevala nekoliko višja gospodarska rast od pričakova-
ne; kratkoročni obeti za rast se še naprej izboljšujejo. 
Gospodarska aktivnost v evrskem območju se je povečala 
v vseh dejavnostih, kazalniki razpoloženja pa so že prese-
gli predkrizne vrednosti. Mednarodne institucije, nazadnje 
IMF, so v zadnjih mesecih ponovno izboljšale napovedi ra-
sti svetovnega in evropskega gospodarstva. Na IMF tvega-
nja za uresničitev napovedi rasti za letos in prihodnje leto 
ocenjujejo kot uravnotežena. Za srednjeročno obdobje pa 
izpostavljajo prevlado negativnih tveganj, predvsem nevar-
nost kopičenja finančnih tveganj, protekcionističnih politik in 
geopolitičnih napetosti

Tudi v Sloveniji se je gospodarska aktivnost proti kon-
cu preteklega leta v večini dejavnosti nadalje povečala, 
vrednost sinteznega kazalnika gospodarskega razpolo-
ženja pa je najvišja v zadnjih desetih letih. Ob okreplje-
nem tujem povpraševanju se je nadaljevala visoka medletna 
rast izvoza blaga in storitev. Rast proizvodnje v predelovalnih 
dejavnostih se je še povečala, poleg rasti tujega jo je podpi-
rala tudi nadaljnja rast domačega povpraševanja. Poveča-
nje potrošnje gospodinjstev, spodbujeno z ugodnimi gibanji 
na trgu dela, je bilo največje v segmentih nekaterih trajnih 
in poltrajnih dobrih ter prostočasnih dejavnosti. To je skupaj 
z višjim izvozom storitev ugodno vplivalo na višje prihodke 
v večini storitvenih dejavnostih. Nadaljnje okrevanje nepre-
mičninskega trga je skupaj z višjimi investicijskimi izdatki dr-
žave prispevalo k porastu aktivnosti v gradbeništvu. Visoke 
vrednosti kazalnikov razpoloženja potrošnikov in v podjetjih 
se še zvišujejo.

Naraščanje števila delovno aktivnih in zmanjševanje šte-
vila brezposelnih se je nadaljevalo, tudi rast plač je po 
nekajletnih skromnih rasteh v zadnjem obdobju višja. 
Število delovno aktivnih je proti koncu lanskega leta še na-
prej naraščalo, najbolj v predelovalnih dejavnostih, trgovini, 

prometu in zaposlovalnih dejavnostih. Vse več podjetij, zlasti 
v predelovalnih dejavnostih, občuti pomanjkanje ustrezne de-
lovne sile. To med drugim vpliva na večje zaposlovanje tujcev. 
Ob manjšem prilivu v brezposelnost in ob zaposlovanju se 
je nadaljevalo padanje števila registriranih brezposelnih. De-
cembra jih je bilo 14,6 % manj kot leto prej. Povprečna bruto 
plača je bila v enajstih mesecih minulega leta medletno višja 
za 2,7 %, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Rast plač 
ostaja nižja kot v predkriznem obdobju in ne presega rasti pro-
duktivnosti, tako še ne povzroča vidnejših neravnotežij.

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je konec 
leta nekoliko povišala. K decembrski rasti (medletno 1,7 
%) so največ prispevale višje cene energentov in hrane. Gle-
de na predhodne mesece se je okrepil tudi prispevek cen 
oblačil in obutev, prispevek cen storitev pa se je zmanjšal. 
Gibanje osnovne inflacije ne nakazuje večjih pritiskov na rast 
cen.

Obseg posojil domačim nebančnim sektorjem se je lani 
prvič po letu 2010 povečal. Nadaljevala se je leta 2015 pri-
četa rast kreditiranja gospodinjstev. Od sredine preteklega 
leta se je skromno povečeval tudi obseg posojil podjetjem in 
NFI. Podjetja po sedmih letih razdolževanja povečujejo pred-
vsem povpraševanje po posojilih za financiranje investicij in 
tekoče proizvodnje, povpraševanje po posojilih za refinanci-
ranje pa se je umirilo.

Javnofinančni primanjkljaj konsolidirane bilance je bil 
ob nadaljevanju visoke rasti prihodkov v enajstih me-
secih lanskega leta bistveno nižji kot v enakem obdobju 
predhodnih let. Rast odhodkov se je novembra lani s pokri-
tjem zapadlih finančnih obveznosti bolnišnic sicer nekoliko 
okrepila. Ob ugodnih gospodarskih gibanjih pa se je ohranila 
visoka rast davčnih prihodkov in plačil socialnih prispevkov 
ter s tem razmeroma nizek javnofinančni primanjkljaj po de-
narnem toku.

Gospodarsko okolje v letu 2017

20142013 2016 2017 2018 201920122011

0,2 -0,5

2010

Inflacija v %

0,7
0,5

1,7 1,9 2,11,9 2,0

2,7

2015



13SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2017

Kljub dejstvu, da se tudi v letu 2018 in 2019 planira  5,1- in 
3,8-odstotna gospodarska rast, bodo zahteve na bančnem 
trgu izjemno zahtevne. Obdobje nizkih obrestnih mer in ne-
gativnega euriborja, presežne likvidnosti in pospešenega 
razdolževanja podjetij se bo nadaljevalo, zato bo strategija 
divizije Poslovanje s podjetji ostala nespremenjena in se 
sproti prilagajala tržnim razmeram. Ključno vodilo strategije 
je biti aktivna banka v podjetniškem segmentu, predvsem 
pri malih in srednjih podjetjih. 

Banka v letu 2018 ne načrtuje povečanja tržnega deleža na 
segmentu poslovanja s podjetji, bo pa v središče pozorno-
sti postavila partnerski odnos s svojim komitenti, podpirala 
bo dobre investicijske projekte in strmela k temu, da bodo 
stranke imele z banko pozitivne izkušnje. 

Poslovanje s podjetji
Banka se je v letu 2017 še naprej posvečala poslovanju 
malih in srednje velikih podjetij ter v omejenem obsegu 
sodelovanju z velikimi podjetji. Veliko pozornosti in ener-
gije je namenila tudi storitvi odkupa terjatev oz. faktoringa 
in poslom izvoznega financiranja, predvsem smo aktivno 
podpirali izvoznike v Rusko federacijo. Tudi v letu 2017 se 
je nadaljevalo odlično sodelovanje na področju financiranja 
strank v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom.

Strategija leta 2018 na področju poslovanja 
s podjetji
V ospredje bosta postavljeni partnerski odnos z obstoječimi 
in ciljnimi novimi strankami in izboljšanje donosnosti poslo-
vanja z navzkrižno prodajo storitev, skrbeli pa bomo tudi za 
konstanten razvoj storitev in produktov.

V letu 2018 bo banka Sberbank aktivno zasledovala cilje:
• financiranje izvoza in zunanje trgovine, predvsem pri 

poslih v regiji držav SND v sodelovanju s SID banko, ki 
omogoča zavarovanje tveganj v teh državah,

• financiranje v kombinaciji s Slovenskim podjetniškim 
skladom,

• financiranje v kombinaciji z družbami, ki omogočajo za-
varovanje terjatev svojih kupcev,

• še dodatno povečanje aktivnosti na področju odkupa 
terjatev oz. faktoringa,

• povečanje deleže sindiciranih posojil na območju Slove-
nije in na nivoju Skupine Sberbank Europe,

• povečanje aktivnosti na področju dokumentarnega po-
slovanja, predvsem garancijski in akreditivni posli.

Poslovanje s prebivalstvom
V letu 2018 bo banka na področju poslovanja s prebival-
stvom nadaljevala uresničevanje   strategije, ki se pred-
vsem osredotoča na nadaljevanje digitalizacije poslovanja, 
prenovo procesov in razvoja novih elektronskih prodajnih 
poti ter pristopov.

V tem kontekstu se je banka strateško odločila za prenovo 
IT-infrastrukture, ki bo omogočala lažjo in hitrejšo uvedbo 
novih produktov ter optimizacijo procesov.

Nadaljnja optimizacija procesov in dodatno omogočanje 
sklepanja posla na daljavo bo dodatno izboljšala uporabni-
ško izkušnjo strank.

Rast področje poslovanja s prebivalstvom vidi v ključnih 
produktih, ki zagotavljajo poleg inovativnih prednosti tudi 
odlično uporabniško izkušnjo. Področje ostaja osredotoče-
no na potrošniškem kreditiranju in kartičnem poslovanju, ki 
bo deležno dodatne nadgradnje.

Zadovoljstvo strank se dodatno pridobiva z merjenjem ta-
kojšnjega odziva strank pri kontaktih z banko. Poleg širjenja 
dobre uporabniške izkušnje je cilj omenjenega povečanje 
lojalnosti strank. 

Izvedbo zahtevnih poslovnih ciljev bo banka dopolnjevala 
z inovativnim in učinkovitim marketingom ter z visoko mo-
tiviranimi in strokovno usposobljenimi bančnimi sodelavci.

V letu 2018 bo področje implementiralo in iskalo poslovne 
priložnosti v sklopu implementacije evropskih direktiv PSD2  
- direktiva o plačilnih storitvah, GDPR – uredba o varstvu 
podatkov in novo slovensko zakonodajo Zakona o varstvu 
osebnih podatkov – ZVOP2.

Upravljanje bilance banke
V letu 2017 smo na področju upravljanja bilance banke 
nadaljevali politiko optimizacije virov in sredstev s poseb-
nim poudarkom na nadomeščanju virov, ki so zapadli v 
letu 2017. Volumen depozitov se je povečal kljub stagnaciji 
kreditnega portfelja in s tem prispeval k nadaljnjemu zniža-
nju razmerja med krediti in depoziti (LDR). S politiko cen 
pa smo strukturo depozitov prilagajali v smeri optimizacije 
upravljanja bilance banke (povečevanje depozitov prebival-
stva, zniževanje koncentracije virov).

Poslovne usmeritve banke  
v letu 2018
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Upravljanje tveganj
Glede na gospodarske razmere na trgu je banka v načrtu 
poslovanja za leto 2018 opredelila zmerno rast kreditnih 
volumnov s sprejemljivim tveganjem in s poudarkom na 
spremljanju likvidnostnih tokov kreditojemalcev ter s strogi-
mi zahtevami zavarovanja portfelja kot tudi večjo aktivnost 
na strani vlog ter drugih finančnih in naložbenih produktov. 

Z zastavljenim načrtom poslovanja za leto 2018 se je banka 
obvezala, da bo natančno obravnavala in spremljala vse 

stroškovne postavke in se tako zavzemala za izboljšanje 
racionalizacije poslovanja.

Ob upoštevanju kriznih razmer, ki so v preteklih letih za-
jele tudi realno gospodarstvo, je banka pri obvladovanju 
kreditnega in operativnega tveganja ustrezno okrepila svo-
je zmogljivosti. Banka veliko pozornosti posveča hitremu 
prepoznavanju težav, ki so oz. bodo prizadele posamezne 
stranke. Na ta način bo banka skupaj z njimi izdelala načrte 
za obvladovanje nastalih težav.
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Sberbank banka, d. d., ima dovoljenje za opravljanje ban-
čnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list 
RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so 
storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev 
od javnosti ter dajanje posojil za svoj račun. 

Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in 
dodatnih finančnih storitev. 

Banka lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finanč-
ne storitve po 5. členu ZBan-2: 

1.  sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev; 
2.  dajanje kreditov, ki vključuje tudi: 
 – 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); 

4.  plačilne storitve; 
5.  izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov 

(na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, 
v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje 
točke; 

6.  izdajanje garancij in drugih jamstev; 
7.  trgovanje za svoj račun ali za račun strank: 
 - s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi 

posli, 
 - z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti; 
      trgovanje za svoj račun: 
  - z instrumenti denarnega trga, 
  - s prenosljivimi vrednostnimi papirji; 
8.  sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, 

povezane s tem;
15.  investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske 

storitve po ZTFI. 

Banka lahko opravlja naslednje dodatne finančne storitve 
po 6. členu ZBan-2: 

1.  posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, 
ki ureja zavarovalništvo; 

6.  trženje investicijskih skladov, prodajo investicijskih ku-
ponov oziroma delnic investicijskih skladov,

 - posredovanje finančnega zakupa (leasinga).

Kreditno poslovanje
 
Na segmentu kreditiranja gospodarstva je bilo leto 2017 
kljub dobrim ekonomskim kazalcem izjemno zahtevno. Vse 
banke so pričele  aktivno politiko financiranja, kar je vplivalo 
na občuten padec posojilnih obrestnih mer. Zagotovo lahko 
trdimo, da je bančni trg izjemno konkurenčen in poslovni 
partnerji imajo možnost izbire. 

Glavni fokus je tudi v 2017 ostal segment malih in srednje 
velikih podjetij, katerega volumen je le malenkostno upadel, 
hkrati pa smo še vedno aktivno podpirali tudi velika podje-
tja in slovenske izvoznike z različnimi produkti za izvozno 
financiranje.

Banka je povečala svojo aktivnost tudi na področju odkupa 
terjatev oz. storitve faktoringa. 

V letu 2017 je banka še naprej uspešno beležila rast v se-
gmentu kreditiranja prebivalstva in zabeležila 13 % rast v 
primerjavi z letom poprej. Banka je s strateško usmeritvijo 
v bolj donosen segment potrošniških kreditov in rednim iz-
vajanjem tržnih aktivnosti obseg kreditov prebivalstvu po-
večala za 48 mio EUR. Dosežen rezultat je posledica sta-
bilnega delovanja na področju stanovanjskih kreditov, kjer 
je banka še vedno, lahko rečemo, že tradicionalno pozna-
na po kakovostnem svetovanju, individualnem prilagajanju 
potrebam strank in konkurenčni ponudbi. Pri potrošniškem 
kreditiranju je nadaljevanje rasti posledica prilagoditve 
kreditnega produkta Ekspres, ki smo ga trgu predstavili v 
letu 2016 z odobritvijo in izplačilom v 3 urah. Pri plasiranju 
kreditov mikro poslovnemu segmentu, ki spada v področje 
poslovanja s prebivalstvom, je banka v letu 2017 zabeležila 
rast portfelja v višini 9 mio EUR, kar predstavlja indeks rasti 
110 %. Krediti mikro podjetjem so v tabeli prikazani med 
Krediti podjetjem.

Krediti bankam so se v letu 2017zmanjšali za 70 mio EUR, 
kar pomeni, da je imela banka konec leta 2017manj sred-
stev v obliki kratkoročnih vlog pri bankah kot konec leta 
2016.

Poslovanje
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Krediti po vrstah kreditojemalcev 31. 12. 2016 Struktura  Sprememba 31. 12. 2017 Struktura Indeks

Krediti bankam 113.116 8 -69.816 43.300 3 38
Krediti podjetjem 842.123 63 41.387 883.510 65 105
Krediti prebivalstvu 379.474 28 48.366 427.840 32 113
Skupaj krediti 1.334.713 100 19.937 1.354.650 100 101

Krediti po ročnosti
Kratkoročni krediti 221.821 17 -64.486 157.335 12 71
Dolgoročni krediti 1.112.891 83 84.424 1.197.315 88 108

Krediti po valuti
Krediti v domači valuti 1.282.422 96 34.422 1.316.844 97 103
Krediti v tuji valuti 52.291 4 -14.485 37.806 3 72

Med krediti so glede na ročnost še vedno prevladovali dol-
goročni krediti, ki so se povečali za 8 %, to je na 1.197 mio 
EUR, kratkoročni krediti so se zmanjšali za 30 % in znašajo 
156 mio EUR. Gledano strukturno se je delež kratkoročnih 
kreditov zmanjšal za 5 %, delež dolgoročnih kreditov pa po-
večal za 5 %.

Krediti v EUR so se povečali za 3 %, to je na 1.316 mio 
EUR. Obseg kreditov v tuji valuti pa se je zmanjšal za 28 %.

V strukturi prevladujejo krediti v domači valuti s 97-odsto-
tnim deležem, krediti v tuji valuti zajemajo 3-odstotni delež. 
Po nastopu finančne krize v septembru 2008 je banka pre-
nehala tržiti kredite v švicarskih frankih.

Struktura v %

Krediti bankam

Krediti podjetjem

Krediti prebivalstvu

v tisoč EUR

69 63 65

25 28 32

6 8 3

2015 2016 2017
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Depozitno poslovanje – 
viri sredstev
Depozitno poslovanje, ki ga obravnavamo kot zbiranje sred-
stev bank in strank, predstavlja najpomembnejšo obliko, s 
katero banka pridobiva vire sredstev. Obseg zbranih virov 
sredstev od bank in strank je v letu 2017 dosegel 1.485 mio 
EUR, kar je za 6 % manj kot v letu 2016. Glede na valuto 
zbranih sredstev je 99 % zbranih depozitov v domači valuti, 
1 % pa so predstavljali devizni depoziti.

Glede na ročnost depozitov je 34 % depozitov dolgoročnih, 
pri čemer gre v največji meri za dolgoročne depozite od 
bank, 66 % pa je kratkoročnih depozitov. Viri sredstev, ki so 
prikazani pod to točko, so enaki kot pri postavki finančne 
obveznosti, merjene po odplačni vrednosti iz bilance stanja, 
brez upoštevanja podrejenega dolga in drugih finančnih ob-
veznosti.

Stanje depozitov oziroma dolgov do bank, ki predstavlja  
18 % vseh zbranih virov, se je v letu 2017 zmanjšalo za 46 %.

Depoziti po vrstah deponentov 31. 12. 2016 Struktura Sprememba 31. 12. 2017 Struktura Indeks

Depoziti in najeti krediti od bank 505.671 32 -232.800 272.871 18 54

Depoziti in najeti krediti podjetij 775.871 49 95.596 871.467 59 112

Depoziti prebivalstva 299.045 19 41.796 340.840 23 114

Skupaj depoziti 1.580.586 100 -95.408 1.485.178 100 94

Depoziti po ročnosti

Kratkoročni depoziti in najeti krediti 795.012 50 182.411 977.423 66 123

Dolgoročni depoziti in najeti krediti 785.574 50 -277.819 507.755 34 65

Depoziti po valuti

Depoziti in najeti krediti v domači valuti 1.452.078 92 20.316 1.472.394 99 101

Depoziti in najeti krediti v tuji valuti 128.508 8 -115.724 12.784 1 10

v tisoč EUR

V prikazani tabeli so kot pomemben vir zbranih sredstev od 
bank zajeti tudi dolgoročno najeta posojila bank, ki so na 
dan 31. 12. 2017 znašala 210.601 tisoč EUR, na dan 31. 
12. 2016 pa 344.850 tisoč EUR.

Banka si je v letu 2017 zadala jasen cilj glede strukture de-
pozitov in dolgov do bank. Z aktivno politiko zbiranja novih 
depozitov na slovenskem trgu smo želeli v prvi fazi zmanj-
šati koncentracijo portfeljskega tveganja pri velikih podjetjih 
in na drugi strani zmanjšati posojila do bank. Banka je bila 
na obeh segmentih uspešna. Tudi v letu 2017 so bile depo-
zitne obrestne mere na zelo nizkih nivojih, kar je posledica 
presežne likvidnosti v bančnem sistemu in celoletno nega-
tivno stanje euriborja.

Področje poslovanja s podjetji je v letu 2017 trgu predstavi-
lo tudi novo obliko ''roll over'' depozita, katerega so stranke 
sprejele in ga aktivno pričele uporabljati.

Področje poslovanja s prebivalstvom je v letu 2017 pove-
čalo obseg sredstev prebivalstva za skoraj 42 mio EUR, 
kar predstavlja 14-odstotno povečanje v primerjavi z letom 
2016. Navedeni rezultat je predvsem posledica ponovne 
uvedbe 3-mesečnega depozita z avtomatskim podaljša-
njem, kjer se nam je uspelo z inovativno ponudbo približati 
potrebam in pričakovanjem strank, hkrati pa zasledovati 
strateške cilje banke glede povečanja sredstev strank v 
kategoriji vezanih depozitov. Banka še naprej ohranja za-
upanje strank v finančno stabilnost in varnost banke, kar 
potrjuje tudi dejstvo, da je zabeležena rast v tem segmentu 
višja od rasti trga v navedenem obdobju. 

 
Področje poslovanja s prebivalstvom je bilo uspešno tudi v 
segmentu mikro poslovnih subjektov, kjer smo dosegli po-
večanje sredstev v višini 18,5 mio EUR in s tem dosegli rast 
v višini 19 %, s tem da je rast zabeležena tudi v segmentu 
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Dolžniški vrednostni  
papirji, razpoložljivi za  
prodajo
V letu 2017 se je portfelj dolgoročnih dolžniških vrednostnih 
papirjev znižal na 172,6 mio EUR ali za 25 % (v letu 2016 
je bila rast 35%). Banka v letu 2017 ni nadaljevala naložbe-

ne politike povečevanja portfelja, saj je znižala investiranje 
v kratkoročne vrednostne papirje (zakladne menice), ki ne 
dajejo želenega donosa, v dolgoročne pa ni želela investi-
rati, saj želi obrestno tveganje vzdrževati na nizkem nivoju. 
Banka je višek likvidnostnih sredstev delno porabila tudi za 
vračilo zapadlih dolgoročnih virov.

V letu 2018 bo banka ohranilo trenutno strukturo portfelja, 
obseg pa se bo verjetno nekoliko znižal. 

31. 12. 2016 Struktura Sprememba 31. 12. 2017 Struktura Indeks
Dolgoročni vrednostni papirji 134.532 59 -11.916 122.616 71 91

Domače in tuje državne obveznice 84.659 37 27.946 112.605 65 133

Obveznice domačih bank 0 0 0 0 0 0

Obveznice tujih bank 49.873 22 -39.862 10.011 6 20

Drugi dolgoročni vrednostni papirji 0 0 0 0 0

Kratkoročni vrednostni papirji 95.035 41 -45.035 50.000 29 53

Državne obveznice in zakladne menice 95.035 41 -45.035 50.000 29 53

Skupaj naložbe v vrednostne pap. 229.567 100 -56.950 172.616 100 75

Naložbe v dolžniške vrednostne papirje 
po valuti

Naložbe v dolžniške vrednostne papirje  
v domači valuti 229.567 100 -56.950 172.616 100 75

Naložbe v dolžniške vrednostne papirje  
v tuji valuti 0 0 0 0 0 0

v tisoč EUR

vezanih depozitov. V tabeli so ti depoziti prikazani med de-
poziti podjetij. 

Konec leta 2017 je imela banka 341 mio EUR zbranih sred-
stev prebivalstva.

Struktura v %

Depoziti bank

Depoziti od podjetij

Depoziti prebivalstva

49

3219

2016

18

59

2017

23

49

3318

2015
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Plačilni promet
Domači, čezmejni in mednarodni plačilni promet banka za-
gotavlja prek plačilnih sistemov SEPA (IKP, EKP, IDD CORE 
in B2B, EDD CORE in B2B), TARGET2 in preko kontoko-
rentnih povezav. Lastno kontokorentno mrežo sestavlja 13 
računov banke v tujini (4 multivalutni) in 10 računov tujih 
bank pri nas.

V letu 2017 smo v okviru domačega plačilnega prometa 
izvedli 5,2 milijona transakcij kreditnih plačil, v skupni vred-

nosti 15.471 mio EUR. V okviru plačilnega prometa s tujino 
pa 586.646 transakcij, v skupni vrednosti 6,3 mio EUR. 

Število transakcij se je v okviru domačega plačilnega pro-
meta povečalo za 19 %, število transakcij plačilnega pro-
meta s tujino pa za 25 %. Obseg plačilnega prometa s 
tujino se je v letu 2017 zmanjšal za 2.096 mio EUR, kar 
je predvsem posledica zmanjšanja prometa pri nekaterih 
večjih komitentih.

Prek spletne bančne poslovalnice je bilo opravljenih 98,98 % 
vseh domačih plačil in 95,8 % vseh nakazil v tujino.

DPP 2016 struktura (%) sprememba 2017 struktura (%)

Prilivi 9.071 63,26 -1.356 7.715 49,87

Odlivi 5.269 36,74 +2.487 7.756 50,13

Skupaj 14.340 100 +1.131 15.471 100

PPT 2016 struktura (%) sprememba 2017 struktura (%)

Prilivi 6.279 74,70 -2.288 3.991 63,25

Odlivi 2.127 25,30 -192 2.319 36,75

Skupaj 8.406 100 -2.096 6.310 100

v mio EUR

v mio EUR

Struktura obsega domačega plačilnega prometa:

Struktura obsega plačilnega prometa s tujino:
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Področje bančnega zavarovalništva 
in investicijskih produktov
Na področju bančnega zavarovalništva in investicijskih pro-
duktov je bilo leto 2017 ponovno uspešno, saj smo dosegli 
in tudi presegli planirane prihodke. Produkt kolektivnega 
življenjskega zavarovanja kreditojemalcev, ki smo ga v letu 
2014 razvili v sodelovanju z Generali zavarovalnico, d. d., 
predstavlja stabilno jedro provizijskih prihodkov in presega 
že več kot polovico vseh ustvarjenih prihodkov na tem po-
dročju. 

Nekoliko manj uspešni od pričakovanj smo bili pri prodaji 
investicijskih skladov, saj so bili finančni trgi precej volatilni, 
kar vpliva na zaupanje in pripravljenost za investiranje po-
tencialnih vlagateljev. 

V letu 2018 imamo v načrtu uvedbo določenih novih za-
varovalnih produktov, več pozornosti bomo namenili tudi 
izobraževanju svetovalcev na področju investicijskega sve-
tovanja in prodaje skladov.  

Izvedeni finančni instrumenti

Skladno s poslovnimi usmeritvami v letu 2017 je banka po-
sle z izvedenimi finančnimi instrumenti na valute, obrestne 
mere in surovine sklepala s poslovnimi bankami in podjetji. 
Podjetja se zavedajo, da je z izvedenimi finančnimi instru-
menti mogoče zmanjšati izpostavljenost tveganjem.

Posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih banka skle-
pa s prvovrstnimi strankami le v okviru odobrenih Iimitov 
do strank, so praviloma zaprti na domačem ali tujem med-
bančnem trgu. Posle, katerih položaj se ne uskladi, banko 
izpostavijo tržnemu tveganju, ki se dnevno spremlja v skla-
du z limiti.  

V letu 2017 je obseg poslov z obrestnimi, deviznimi in bla-
govnimi izvedenimi finančnimi instrumenti padel predvsem 
zaradi zmanjšane volatilnosti na trgu in posledično manjše-
ga števila sklenjenih poslov s strankami.
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Bilančna vsota banke je ob koncu leta 2017 znašala 1.741 
mio EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 
105 mio EUR oziroma za 6 %. 

Gibanje bilančne vsote v preteklih treh letih je razvidno iz 
naslednjega grafičnega prikaza:

Izkaz finančnega položaja

20172016

1.901.650
1.950.000

1.850.000

1.750.000

1.900.000

1.800.000

1.700.000

1.650.000

Izkaz finančnega položaja na dan 31. 12.
v tisoč EUR

Struktura sredstev
Sredstva banke so bila po posameznih postavkah realizira-
na v naslednjem obsegu

v tisoč EUR

Sredstva banke 31. 12. 2016 Struktura Sprememba 31. 12. 2017 Struktura Indeks

Denar v blagajni in stanje na računih pri 
centralni banki in vpogledne vloge pri bankah 231.421 13 -60.766 170.655 10 74

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 6.984 0 -4.773 2.211 0 32

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 245.952 13 -56.751 189.201 11 77

Krediti 1.336.771 72 20.327 1.357.098 78 102

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 3.018 0 -3.018 0 0 0

Opredmetena osnovna sredstva 8.332 0 -702 7.630 0 92

Naložbene nepremičnine 8.608 0 809 9.417 1 0

Neopredmetena sredstva 1.211 0 444 1.655 0 137

Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, 
pridruženih in skupaj obvladovanih družb 1.015 0 -52 963 0 95

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 877 0 -61 816 0 93

Druga sredstva 1.930 0 -716 1.214 0 63

SKUPAJ SREDSTVA 1.846.119 100 -105.259 1.740.860 100 94

2015

1.846.119

1.740.860
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Najpomembnejša sredstva banke ostajajo krediti bankam in 
nebankam z 78-odstotnim deležem vseh sredstev, v primer-
javi s koncem leta 2016 so se povečali za 2 % oz. za 20 mio 
EUR.

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, so se v letu 
2017 zmanjšala za 57 mio EUR oziroma za 33 % in pred-
stavljajo 11 % vseh sredstev. Banka je predvsem investirala 
v kratkoročne državne papirje z namenom zniževanja obre-
stnega tveganja in trajanja portfelja.

Postavka 'denar v blagajni in stanje na računih pri centralni 
banki' se je konec leta 2017 zmanjšala za 60 mio EUR in z 
171 mio EUR predstavlja 10-odstotni delež vseh sredstev. 

Struktura obveznosti in  
kapitala
Obveznosti banke so bile po posameznih postavkah realizi-
rane v naslednjem obsegu:

v tisoč EUR

Obveznosti banke 31. 12. 2016 Struktura Sprememba 31. 12. 2017 Struktura Indeks
Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 6.579 0 -4.825 1.754 0 27

Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju 0 0 0 0 0 0

Finančne obveznosti, merjene po odplačni 
vrednosti 1.667.950 90 -104.484 1.563.466 90 94

Rezervacije 2.130 0 420 2.550 0 120

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 85 0 63 148 0 0

Druge obveznosti 278 0 544 822 0 296

Osnovni kapital 133.140 7 0 133.140 8 100

Kapitalske rezerve 27.248 1 0 27.248 2 100

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos -16 0 28 12 0 -72
Rezerve iz dobička 6 0 0 6 0 100

Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim 
dobičkom/izgubo poslovnega leta) 8.719 0 2.996 11.715 1 134

SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 1.846.119 100 -105.259 1.740.860 100 94

Pri pasivnem poslovanju največji delež predstavljajo finanč-
ne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti, ki so se v pri-
merjavi s preteklim letom zmanjšale, in sicer za 104,5 mio 
EUR, predvsem zaradi zmanjšanja vlog bank.

Za 73 % oziroma za 4,8 mio EUR so se zmanjšale finančne 
obveznosti, namenjene trgovanju. 

Rezervacije so se povečale za 20 % oz. za 420 tisoč EUR, 
pretežno zaradi povečanja rezervacij za zunajbilančne obve-
znosti v višini 346 tisoč EUR.



23SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2017

Zunajbilančno poslovanje
Obseg tveganega zunajbilančnega poslovanja, ki zajema 
potencialne in prevzete obveznosti banke, se je v letu 2017 
zmanjšal za 154 mio EUR in je konec leta 2017 znašal 
1.029 mio EUR.

v tisoč EUR

Zunajbilančna tvegana aktiva 31. 12. 2016 Struktura Povečanje 31. 12. 2017 Struktura Indeks

Pogojne obveznosti od danih jamstev, 
akreditivov in drugih pogojnih obveznosti 
(vključno z zastavljenimi sredstvi za obveznosti 
stranke)

137.140 12 -29.983 107.157 10 78

Odobreni krediti, limiti in kreditne linije ter druge 
prevzete obveznosti 281.050 24 -11.800 269.250 26 96

Pogodbene (nazivne) vrednosti promptnih (spot) 
poslov 5.680 0 36.172 41.852 4 737

Pogodbene (nazivne) vrednosti izvedenih 
finančnih instrumentov 758.662 64 -148.128 610.534 59 80

Skupaj 1.182.532 100 -153.738 1.028.794 100 87

V zunajbilančnem poslovanju so se najbolj zmanjšale po-
godbene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, in si-
cer za 148 mio EUR, in konec leta 2017 znašajo 611 mio 
EUR. Obveznosti iz danih jamstev, akreditivov in drugih 
pogojnih obveznosti so se zmanjšale za 22 % in konec leta 

2017 znašajo 107 mio EUR. Odobreni krediti, limiti in kredi-
tne linije so se zmanjšali za 12 mio EUR in konec leta 2017 
znašajo 269 mio EUR. Pogodbene vrednosti promptnih 
poslov so se povečale za 36 mio EUR in konec leta 2017 
znašajo 42 mio EUR.
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Banka je poslovno leto 2017 sklenila z dobičkom v višini 
3.006 tisoč EUR. Poslovni izid je prikazan v skladu z Med-
narodnimi standardi računovodskega poročanja. Struktura 

čistih prihodkov in odhodkov banke, ustvarjenih v letu 2017, 
je prikazana v naslednji preglednici:

Čisti poslovni izid  
poslovnega leta

 2016 Sprememba 2017 Indeks

Čiste obresti in podobni prihodki 33.572 -206 33.366 99

Čiste opravnine (provizije) 7.900 317 8.217 104

Prihodki iz dividend 0 35 35 -

Dobiček/izguba iz finančnih sredstev, ki niso merjena po 
pošteni vrednosti -1.892 2.104 212 -

Čisti dobiček/izguba iz finančnih sredstev, namenjenih 
trgovanju 2.363 -747 1.616 68

Čisti dobiček/izguba iz tečajnih razlik -578 -183 -761 132

Čisti dobiček/izguba iz odprave priznanja sredstev -282 159 -123 44

Drugi čisti poslovni dobiček/izguba -1.189 -43 -1.232 104

Administrativni stroški z amortizacijo -24.684 -1.600 -26.284 106

Rezervacije -229 -124 -353 154

Oslabitve -13.763 2.668 -11.095 81

Poslovni izid iz rednega poslovanja 1.218 2.379 3.597 295

Davek od dohodka pravnih oseb in odloženi davki -102 -490 -592 580

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.116 1.890 3.006 269

v tisoč EUR

Čisti obrestni prihodki so bili v letu 2017 na približno enaki 
ravni kot v letu 2016, vzrok je predvsem nadaljnje zmanj-
ševanje tržnih referenčnih obrestnih mer (EURIBOR-jev) in 
konkurenca na trgu.

Čiste opravnine za opravljene bančne storitve so se v letu 
2017 povečale za 317 tisoč EUR oziroma za 4 %, predvsem 
zaradi večjega obsega prometa, ki so ga stranke opravljale s 
tujino, in manj realiziranih odhodkov iz opravnin znotraj sku-
pine Sberbank.

Dobiček/izguba iz finančnih sredstev, ki niso merjena po po-
šteni vrednosti, je v primerjavi z 2016 boljši za 2,1 mio EUR. 
Glavnina izgube v letu 2016 izhaja iz sklenjenega dogovora 
s stranko v stanju neplačila glede poplačila kreditnih obve-
znosti v višini 2 mio EUR. Hkrati je bil skladno z dogovorom 
narejen tudi odpis v višini -2 mio EUR, ki je bil v celoti pokrit 
z oslabitvami. 

Čisti dobiček iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju, se 
je zmanjšal za 747 tisoč EUR, predvsem zaradi neugodnih 
tržnih pogojev in gibanja tečaja EUR/RUB.

Administrativni stroški z amortizacijo so bili za 6 % višji kot v 
letu 2016. Največ so se povečali stroški informacijskega sis-
tema (nadaljnji razvoj centralno bančnega sistema), stroški 
dela (zaposlovanje) in svetovalnih storitev (predvsem pove-
zanih s primerom Agrokor).

Banka je v letu 2017 skladno s sprejeto interno politiko oce-
njevanja izgub iz kreditnega tveganja oblikovala za neto 
11.095 tisoč EUR oslabitev, kar je za 19 % manj kot v prete-
klem letu. Poglavitni razlog za znižanje oslabitev je v manj-
šem dotoku novih slabih kreditov.
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Opravljanje finančnih storitev je neločljivo povezano s pre-
vzemanjem tveganj. Tveganja predstavljajo verjetnost, da 
bodo dogodki v prihodnosti vplivali na poslovanje in sta-
bilnost banke oziroma na njene prihodke in kapital. Zaradi 
pomembnosti vloge, ki jo imajo banke v nacionalnih ekono-
mijah, in zaradi zaupanja, ki ga imajo do teh ustanov vlaga-
telji, morajo banke poslovati skrbno in varno ter vzdrževati 
primerno raven kapitala za kritje morebitnih izgub iz pre-
vzetih tveganj.

Iz same narave dejavnosti bančnega poslovanja izhaja več 
vrst tveganj, ki so si med seboj po vsebini in obsegu različ-
na. Glede na dejavnost, velikost, organiziranost in poslov-
no kulturo bank razlikujemo različen obseg nagnjenosti k 
prevzemanju tveganj. Pri nagnjenosti k prevzemanju kre-
ditnega tveganja se lahko dve banki med seboj razlikujeta 
na primer tako, da ima prva visoko in druga nizko ocenje-
no kreditno tveganje. Pri poslovanju se to odraža v načinu, 
kako nastopata na trgu (agresivnost, inovativnost), v kon-
centraciji kreditnega portfelja, v raznovrstnosti produktov, 
v vrstah zavarovanj itn. Oba pristopa sta legitimna in oba 
načina prevzemanja tveganja banke sta lahko v danem po-
slovnem okolju pravilna.

Banka Slovenije s Sklepom o ureditvi notranjega upravlja-
nja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustre-
znega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Ur. l. RS 
73/15) določa pravila v zvezi z upravljanjem tveganj v ban-
kah. Na podlagi navedenega sklepa morajo banke izdelati 
strategije prevzemanja tveganj, ki izražajo temeljni odnos 
banke do tveganj, ki jih te prevzemajo v okviru svojega po-
slovanja.

Strategije prevzemanja in upravljanja tveganj morajo zaje-
mati:

• cilje in splošna načela za prevzemanje in upravljanje tve-
ganj;

• pristop k upravljanju posameznih tveganj;

• pristop k izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega no-
tranjega kapitala;

• oris načrtov pomembnih poslovnih dejavnosti ter opis na-
črtovanih sprememb v poslovni strategiji banke.

Glavna tveganja, ki jih banka upravlja, med drugim obse-
gajo kreditno tveganje, tržna tveganja, obrestno tveganje, 
likvidnostno tveganje, operativno tveganje, strateško tve-
ganje, tveganje ugleda, tveganja, povezana z zunanjimi 
izvajalci, in tveganja, povezana z uvedbo novih produktov. 

Podrobnejši opis in prikaz izpostavljenosti banke kreditne-
mu tveganju, likvidnostnemu tveganju, tržnemu tveganju, 
vključno z valutnim tveganjem, obrestnemu tveganju ter 
operativnemu tveganju je podan v 3. točki Priloge k računo-
vodskim izkazom. V njej sta opredeljena pristop in strategi-
ja za prevzemanje in upravljanje tveganj ter drugi podatki, 
ki jih zahtevata Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih 
bank in hranilnic ter Mednarodni standard računovodskega 
poročanja MSRP 7.

Izpostavljenost tveganjem
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Delniški kapital banke sestavljajo vpisani kapital ter kapital-
ske rezerve, rezerve iz dobička, akumulirani drugi vseobse-
gajoči donos, zadržani dobiček oziroma izguba, vključno s 
čistim dobičkom oz. izgubo poslovnega leta.

V letu 2017 je osnovni kapital banke ostal enak kot v pre-
teklem letu. Sestavljen je iz 31.928.152 navadnih delnic z 
nominalno vrednostjo 4,17 EUR.

Kapitalske rezerve se z dokapitalizacijo niso spremenile in 
so sestavljene predvsem iz vplačanega presežnega kapi-
tala.

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz bruto kapita-
la, je na dan 31. 12. 2017 znašala 5,39 EUR, kar je za 0,09 
EUR več kot na dan 31. 12. 2016.

Gibanje delniškega kapitala v letu 2017 je razvidno iz na-
slednje preglednice:

Kapital in delničarji banke

v tisoč EUR

Kapital 31. 12. 2016 Struktura Sprememba 31. 12. 2017 Struktura Indeks

Osnovni kapital 133.140 79 0 133.140 77 100

Kapitalske rezerve 27.248 16 0 27.248 16 100

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos -16 0 28 12 0 -72

Rezerve iz dobička 6 0 0 6 0 100

Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim 
dobičkom/izgubo poslovnega leta) 8.719 5 2.996 11.715 7 134

Skupaj kapital 169.097 100 3.023 172.120 100 102

Ob koncu leta 2017 je bilo v delniško knjigo banke vpisanih 
20 lastnikov delnic, med delničarji pa so bile 1 tuja in 19 
domačih oseb.

Največji lastnik je avstrijska holding družba Sberbank Eu-
rope AG, ki je konec leta 2017 imela v posesti 99,99 % 
vseh delnic. Poleg Sberbank banke, d. d., ima ta družba v 

lasti banke na Češkem, Madžarskem, Hrvaškem, v Bosni 
in Hercegovini, Srbiji in Nemčiji, in sicer 190 podružnic, v 
katerih je zaposlenih približno 4.050 zaposlenih.

Sberbank Europe AG je bila na 31. 12. 2017 v 100 % v lasti 
Sberbank Russia.

Delničarji banke na dan 31. 12. 2017
Delničarji banke Delež v osnovnem kapitalu banke

SBERBANK EUROPE AG 99,99 %

Domači delničarji 0,01 %

Skupaj 100,0 %

v %

Računovodski izkazi Sberbank banke, d. d., so zajeti v kon-
solidiranih računovodskih izkazih, ki jih pripravlja skupina 
Sberbank Europe AG z Dunaja. Ti izkazi so na voljo na na-

slovu Schwarzenbergplatz 3, Dunaj, in na sedežu Sberbank 
banke, d. d., v Ljubljani. Banka v svojem portfelju nima la-
stnih delnic in ni oblikovala rezerve za odkup lastnih delnic.
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Poslovna mreža
V letu 2017 je banka ohranila obseg poslovnih enot. Poleg 
centrale na Dunajski cesti v Ljubljani, podružnic na Mikloši-
čevi in Pavšičevi ulici, na Dvornem trgu in na Viču je banka 
s svojo poslovno mrežo navzoča tudi v drugih regijah Slove-
nije, in sicer s podružnicami:
•  Koper,
•  Kranj,
•  Celje,
•  Šentjur pri Celju,
•  Maribor,
•  Tepanje,
•  Šentjernej. 

Poleg obstoječih podružnic ima banka vzpostavljen proce-
sni center za mikro podjetja v poslovni stavbi na Dunajski 
cesti v Ljubljani. Nadaljevali smo z vzdrževanjem in posodo-
bitvami poslovnih prostorov.

Naložbena vlaganja
V letu 2017 je banka skladno z zadanim načrtom izvajala 
obnovitvena dela lastniških prostorov. Prenovili smo prosto-
re centralnega arhiva ter jih opremili s tehnično modernejšo 
opremo. 

Poleg vzpostavitve modernejšega arhiva je banka v letu 
2017 nadaljevala menjavo obstoječih svetil v pisarniških 
prostorih z novejšimi svetilkami LED. 

V vseh poslovnih prostorih je banka izvedla energetske 
preglede, ki so vključevali poglobljeno energetsko analizo 
izbranih hladilnih in ogrevalnih sistemov.

Banka je po načrtu nadaljevala vlaganje v vzdrževanje in 
posodobitve varnostnih sistemov v podružnicah.

Informacijska podpora
V letu 2017 so bili cilji IT-področja osredotočeni na optimi-
zacijo, avtomatizacijo in digitalizacijo poslovanja in razvoj 
tehnološke podpore, vezane na regulatorne oz. zakonske 
zahteve.

Glavni poudarek je bil na izgradnji nove, storitveno usmer-
jene IT-arhitekture (SOA), s katero je banka sicer začela že 
konec leta 2016 in ki bo omogočala občutno hitrejši razvoj 
novih produktov ali spremembo/nadgradnjo obstoječih pro-
cesov. Posledično je banka začela uvajati razvoj, ki bo za 
vse ključne poslovne procese omogočal optimalno možno 
avtomatizacijo (integracije s eksternimi in internimi sistemi, 
udeleženimi v procesu prek t. i. APIjev, avtomatskih pro-
gramskih vmesnikov) in digitalizacijo (uvedba elektronskega 
podpisa, elektronskega arhivira itd.).

Vezano na regulatorne zahteve je banka realizirala potre-
ben tehnološki razvoj, vezan na projekt IFRS9, na koncept 
nove SOA IT-arhitekture pa tudi zasnovala in tekom leta re-
alizirala večino potrebnega razvoja, vezanega na zahteve 
direktive PSD2 in regulative GDPR, ki bo sicer dokončno 
zaključen v letu 2018 (vezano na zakonsko določene roke). 

Poleg tega so bili realizirani naslednji večji projekti oz. na-
loge: 
•  celovita prenova spletne banke za fizične osebe,
•  uvedba mobilne banke za fizične osebe,
•  uvedba sodobnih (internih) komunikacijskih rešitev, kot 

so MS Exchange in Skype for Business,
•  uvedba robotske avtomatizacije procesov (robotic pro-

cess automation),
•  razne nadgradnje osnovnega bančnega sistema (Hi-

bis) pa tudi sistemov CRM in DMS.

Zaradi težnje po večji varnosti pred grožnjami iz zunanjega 
sveta smo kot vsako leto uspešno izvedli nadgradnjo siste-
ma IDS/IPS, ki je namenjen odkrivanju in blokadi nezaže-
lenih dostopov in manipulacij informacijskega sistema. Da 
bi zagotovila neprekinjeno poslovanje vseh kritičnih bančnih 
procesov, banka sproti posodablja načrt neprekinjenega po-
slovanja in izobražuje kader za delo v kriznih situacijah. 

Vse omenjene aktivnosti pa tudi druge, ki potekajo znotraj 
IT-področja, izvajamo s ciljem, da širimo in nadgrajujemo 
podporo novim produktom banke in izboljšujemo notranje 
procese banke. Z načeli, ki zahtevajo nenehno širjenje in 
prenašanje znanj ter vedenj znotraj organizacije, banka na 
področju varnostne politike in varovanja informacij vsako 
leto organizira dodatna izobraževanja za zaposlene ter tako 
vpliva na boljše zavedanje in obvladovanje tovrstnih tveganj.

Razvoj banke
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Zaposleni
Po veliki rasti zaposlenih v letu 2014 je banka naslednji dve 
leti ohranjala rast zaposlenih, v minulem letu pa je spet za-
beležila opaznejšo rast s povišanjem za 4,5 %. Na dan 31. 
12. 2016 je bilo v banki zaposlenih 339  ljudi, ob koncu leta 
2017, natančneje 31. 12., pa 354. 

Glede na cilje banke v smeri tehnološkega razvoja in digi-
talnega bančništva so se okrepili timi na področju IT Po-
slovne rešitve, IT Operativa in infrastruktura in Digitalno 
bančništvo in na drugi strani glede na obseg aktivnosti na 
področju prestrukturiranja tudi timi na področju prestruktu-
riranja in izterjave. Banka glede na poslovne načrte skrbno 
spremlja tudi število zaposlenih na področju prodaje in trže-
nja bančnih storitev in s krepitvijo prodajnih timov zagota-
vlja hitro in kakovostno storitev svojim strankam.

Povprečno število zaposlenih v letu 2017 je 348 sodelav-
cev. Izobrazbena struktura zaposlenih je v letu 2017 še ne-
koliko povečala delež zaposlenih z več kot srednješolsko 
izobrazbo, in sicer s 64 % na 67 %.      
Glede na nadaljevanje uvajanja številnih novosti v banki 
smo na področju upravljanja zaposlenih v letu 2017 najbolj 
intenzivno nadaljevali aktivnosti na  naslednjih področjih:
• z namenom izboljšanja upravljanja učinkovitosti zapo-

slenih in okrepitev  ciljnega vodenja (Performance ma-
nagement sistem) se je v zadnjem četrtletju 2017 na 
nivoju skupine Sberbank Europe začel proces za izbiro 
novega partnerja za zagotovitev digitalnega sistema za 
upravljanje z uspešnostjo zaposlenih in bil tudi že za-
ključen do konca leta 2017;

• uvajanje digitalizacije tudi na drugih kadrovskih pro-
cesih (npr. osebni portal zaposlenega v okviru siste-
ma eHRM, ki zaposlenim omogoča vpogled v njihove 
podatke, ki jih banka hrani o posamezniku, vključno z 
elektronsko plačilno listo), s čimer služba Kadri in izo-
braževanje še naprej zasleduje in na svojem področju 
postopoma uresničuje usmeritev banke v razvoj digita-
lizacije procesov  v banki; 

•  izobraževanja za krepitev strateških in vodstvenih ve-
ščin za višje vodstvo in zagotavljanje usposabljanj za 
vodje prodajnih timov s ciljem nadgradnje njihovih ve-
ščin vodenja ter razvoja sodelavcev;

•  skrb za dodatno znanje sodelavcev, odgovornih za digi-
talni razvoj, tudi z udeležbo na mednarodnih konferen-
cah;

•  nadaljevanje  internih usposabljanj z notranjimi izobra-
ževalci, tudi z novimi vsebinami glede na ugotovljene 
potrebe;

•  izvajanje postopkov za ugotavljanje primernosti članov 
uprave in nosilcev ključnih funkcij ter sodelovanje v dru-
gih procesih v okviru ureditve korporativnega upravlja-
nja.

Vse te aktivnosti so bile usmerjene v povečanje učinkovi-
tosti, boljše upravljanje s spremembami in s tem razvoja 
osebnih in poklicnih potencialov, kot temeljem za zagota-
vljanje uspešnosti.

Na področju usposabljanja zaposlenih smo tudi v letu 2017 
še naprej upoštevali smernice, da se ciljno osredotočamo 
predvsem na tista izobraževanja in usposabljanja, ki izhaja-
jo iz potreb delovnega procesa in so definirana kot potreb-
na za nadgradnjo strokovnosti zaposlenih in zagotavljanje 
visokokakovostnih storitev in produktov banke. Eden izmed 
poudarkov je bil tudi v letu 2017 nadaljevanje in širitev sis-
tema internih izobraževanj z notranjimi izobraževalci (vodje 
in strokovnjaki izmed zaposlenih v banki). Tak sistematičen 
interni prenos znanj se je pokazal kot zelo učinkovit, saj z 
minimalnim stroškovnim vložkom lahko zagotavljamo širše 
možnosti usposabljanja z namenom nadgradnje obstoječih 
in pridobivanja potrebnih znanj za kakovostno izvajanje po-
slovnih procesov in s tem kakovostne storitve za stranko. 

V letu 2017 po številu izobraževalnih dni izstopajo tudi ob-
vezna periodična usposabljanja zaposlenih:
- več kot 20% zaposlenih je bilo vključenih v izobraže-

vanje v okviru določil Zakona o potrošniških kreditih 
(ZPotk-2),

- organizirali smo e-učenje za periodično usposabljanje 
zaposlenih za okrepitev oziroma nadgradnjo znanja na 
področju preprečevanja pranja denarja in financiranje 
terorizma, 

- interno smo izvedli usposabljanje s področja 'complian-
ce',

- izvedli smo redno obdobno izobraževanje s področja 
varnosti in zdravja pri delu.
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Pregled izobraževalnih aktivnosti v letu 2017 po vrstah izo-
braževanja/usposabljanja: 

Vrsta izobraževanja Število  
izobraževalnih dni

vodstveni treningi 42

team building aktivnosti 57

treningi za prodajne veščine 106
obvezna periodična usposabljanja 
zaposlenih 264

strokovni seminarji in konference 411

interna usposabljanja 66

skupaj število izobraževalnih dni 946

Politika prejemkov
Na osnovi nove Politike prejemkov na nivoju skupine Sber-
bank Europe je nadzorni svet banke dne 18. 7. 2017 spre-
jel novo lokalno politiko prejemkov, ki upošteva poslovno 
strategijo banke, cilje, organizacijsko strukturo, dolgoročne 
interese banke in tudi ukrepe za preprečevanje nasprotja 
interesov. Banka je v okviru nove lokalne politike prejem-
kov vzpostavila tudi delovno skupino za politiko prejemkov, 
ki jo sestavljajo: vodja službe Kadri in izobraževanje, vodja 
Službe skladnosti poslovanja, vodja oddelka Risk kontro-
linga, vodja Pravne službe in vodja oddelka Kontroling ter 
s tem zagotovila platformo za sodelovanje vseh funkcij, ki 
so vključene v spremljanje in izvajanje aktivnosti v okviru 
določil, ki urejajo politike prejemkov v banki, pod vodstvom 
službe Kadri in izobraževanje kot odgovornega in strokov-
nega oddelka.

Banka je kot del skupine Sberbank Europe AG dolžna do-
ločila politike prejemkov vsakokrat usklajevati s spremem-
bami določil politike prejemkov matične banke Sberbank 
Europe AG (Remuneration Policy of Sberbank Europe AG) 
z upoštevanjem naslednjih osnovnih določil: 

a) če je politika prejemkov Sberbank Europe v nasprotju 
z lokalnimi zakoni in predpisi, obveljajo slednji;

b) v primeru bistvenega odstopanja med politiko prejem-
kov Sberbank Europe in praksami na lokalnem trgu so 
odstopanja od politike prejemkov Sberbank Europe 

v lokalni banki možne po odobritvi nadzornega sveta 
Sberbank Europe AG.

Politika prejemkov je torej oblikovana na podlagi določb 
politike prejemkov matične banke ob upoštevanju smernic 
CEBS, Zakona o bančništvu, Sklepa o ureditvi notranjega 
upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja 
ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice in Di-
rektive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in sveta.

V skladu z 88. členom Zakona o bančništvu banka vsa do-
datna razkritja izpolnjuje z objavo podatkov na svoji spletni 
strani v dokumentu Razkritja glede ureditev upravljanja v 
Sberbank banki, d. d.

 

Družbena odgovornost
V banki Sberbank se kot družbeno odgovorna institucija 
zavedamo pomena vpetosti v okolje, tako lokalno kot šir-
še družbeno, ter jo vzdržujemo s številnimi sponzorstvi in 
donatorstvi. Že vrsto let del svojega dohodka namenjamo 
številnim družbenim dejavnostim, hkrati pa znotraj banke 
izvajamo določene projekte, bodisi samostojno ali pa v 
povezavi s humanitarnimi organizacijami. Primarni temelji 
družbene odgovornosti banke so zagotavljanje stabilnosti 
bančnega sistema in odgovornosti do vseh deležnikov, skrb 
za stalen razvoj in izboljšanje kakovosti naših, potrošniku 
vse bolj prijaznih storitev. Skrb za zdravo okolje in strokoven 
razvoj sodelavk in sodelavcev so stebri našega delovanja. 

Pred sedmimi leti smo pristopili k projektu Družini prijazno 
podjetje ter pred dvema letoma pridobili polni certifikat. Tudi 
v letu 2017 smo izvajali 16 ukrepov, s katerimi želimo sode-
lavkam in sodelavcem pomagati pri usklajevanju poklicne-
ga in zasebnega življenja. Poleg dosedanjih najpogosteje 
uporabljenih ukrepov, namenjenih sodelavkam, ki so se vr-
nile v delovno okolje z materinskega in starševskega dopu-
sta (otroški časovni bonus in ponovno vključevanje po daljši 
odsotnosti), so se v letu 2017 odločale tudi za možnost fle-
ksibilnega prihoda in odhoda z dela. 

V banki je več kot polovica zaposlenih včlanjenih v regi-
strirano športno društvo, ki članom omogoča udeležbo na 
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stalnih tekmovanjih med slovenskimi bančniki, za vse za-
poslene pa organizira tudi redne tedenske vadbe v števil-
nih športnih panogah. Že vrsto let, letos že petič zapored 
v Kranjski Gori, je športno društvo Sberbank, d. d., orga-
niziralo  zimska športna tekmovanja za vse zaposlene v 
skupini Sberbank Europe. Tako prispevamo svoj delež pri 
vzpostavljanju in ohranjanju medsebojnih odnosov med za-
poslenimi iz osmih evropskih držav. Ne nazadnje pa s šte-
vilnimi športnimi tekmovanji in rednimi tedenskimi vadbami 
pripevamo k boljšemu počutju in fizični kondiciji zaposlenih.

Tudi v letu 2017 smo sodelovali s Smučarsko zvezo Slove-
nije, ki je med najbolj prepoznavnimi zvezami v slovenskem 
prostoru. Svoje sodelovanje smo v tem obdobju razširili na 
že tradicionalno sponzorstvo tekem za FIS svetovni pokal v 
smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ter nekaj manj-
ših smučarsko-skakalnih prireditev. Prav smučarji skakalci 
in skakalke ter smučarji tekači so bili glavni akterji v naših 
oglasnih sporočilih in tako na svoj način pripomogli k večji 
prepoznavnosti naših produktov in storitev v slovenskem 
prostoru. 

Hkrati smo v začetku leta v sodelovanju s Smučarsko zvezo 
Slovenije in Zvezo prijateljev mladine 100 otrokom iz soci-
alno ogroženih družin iz različnih slovenskih regij omogočili 
ogled tekme finala svetovnega pokala v smučarskih skokih 
v Planici. V minulem letu smo pri posameznih sponzorstvih, 
kjer so bili ciljna skupina mladi in športna vzgoja mladih, 
omogočali brezplačno udeležbo mladim iz socialno ogrože-
nih družin (npr. odbojkarski kamp Tineta Urnauta). 

Med športnimi klubi in združenji, ki jih sponzoriramo, je tre-
ba še omeniti Kajakaško zvezo Slovenije in Odbojkarsko 
zvezo Slovenije, med športniki velja izpostaviti nadaljevanje 

sodelovanja s smučarsko skakalko Majo Vtič. Pod okrilje 
smo vzeli tudi najboljša slovenska odbojkarja na mivki Nej-
ca Zemljaka in Jana Pokeršnika. V drugi polovici leta smo 
začeli sodelovati s slovensko žensko reprezentanco v od-
bojki sede, katere vidnejši športni dogodek je bil nastop na 
evropskem prvenstvu v Poreču na Hrvaškem. 

Že tradicionalno smo bili sponzor največjega športnega do-
godka v poletnih mesecih v Ljubljani – turnirja odbojke na 
mivki – 2017 CEV Beach Volleyball ECH Ljubljana Masters 
& Satelite, letos smo podprli tudi izvedbo državnega prven-
stva v odbojki na mivki v Kranju in turnir v Portorožu. 

V minulih letih smo bili organizatorji in sponzorji turnirja v 
odbojki na snegu v Kranjski Gori, v letu 2017 pa je ta priredi-
tev prešla pod okrilje Evropske odbojkarske zveze, ki je bila 
organizator turnirja 2017 CEV Snow Volleyball European 
Tour v Kranjski Gori; mi smo ostali sponzorji tega dogodka. 

V slovenskem prostoru smo podpirali tudi tiste projekte na 
področju športa, ki so v svojo dejavnost vključevali delo z 
mladimi, ter organizirali poletne šole in kampe za mlade 
(Slovenian BeachCamp v Ankaranu, Odbojkarski kamp Ti-
neta Urnauta, Šolo odbojke na mivki sester Fabjan). 

Po dveh letih smo ponovno med zaposlenimi v banki or-
ganizirali zbiranje otroških igrač, ki so jih naši otroci prera-
sli. Odziv sodelavk in sodelavcev je bil odličen. Igrače smo 
očistili, sortirali in jih v sodelovanju z območnimi enotami 
Zveze prijateljev mladine Slovenije dostavili v različne kraje 
v Sloveniji (Maribor, Celje, Šentjur, Metlika in na Koroško).

Tradicionalno smo nadaljevali sodelovanje z ruskimi društvi 
in združenji.
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Ključni finančni podatki

 2015 2016 2017

1. Bilanca stanja (na 31. decembra)

Bilančna vsota 1.901.650 1.846.119 1.740.860

Skupni znesek vlog in najetih kreditov nebančnega sektorja 1.098.829 1.074.915 1.212.307

a) pravnih in drugih oseb 806.390 775.871 871.467

b) prebivalstva 292.439 299.045 340.840

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju 1.277.115 1.221.597 1.311.350

a) pravnim in drugim osebam 937.609 842.123 883.510

b) prebivalstvu 339.506 379.474 427.840

Celotni kapital 167.501 169.097 172.120

Oslabitev finan. sred. merj. po odplač. vred. in rezervacije 74.088 81.311 79.489

Obseg zunajbilančnega poslovanja 1.356.038 1.182.532 1.028.794

2. Izkaz poslovnega izida (od 1. 1. do 31. 12.)

Čiste obresti 35.352 33.572 33.366

Čisti neobrestni prihodki 10.167 6.322 7.964

Stroški dela, splošni in administrativni stroški -22.278 -23.400 -24.823

Amortizacija -1.270 -1.284 -1.461

Oslabitve in  rezervacije -26.085 -13.992 -11.448

Poslovni izid pred obdavčitvijo  -4.113 1.218 3.597

Davek iz dohodka pravnih oseb 651 -102 -592

3. Izkaz vseobsegajočega donosa

drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo -1.087 591 23

davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa 184 -111 5

4. Število zaposlenih (stanje ob koncu leta) 333 339 354

5. Delnice

Število delničarjev 27 26 20

Število delnic 31.928.152 31.928.152 31.928.152

Nominalna vrednost delnice (vrednost v EUR) 4,17 4,17 4,17

Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v EUR) 5,25 5,30 5,39

v tisoč EUR
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 2015 2016 2017

6. Kazalci v %

a) Kapital

kapital (znesek) 225.978 221.502 210.289

količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala 13,48 13,58 14,92

količnik temeljnega kapitala 13,48 13,58 14,92

količnik skupnega kapitala 18,24 18,30 18,98

 b) Kvaliteta sredstev in prevzetih obveznosti

oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednost in 
rezervacije/ bruto aktiva 3,38 3,89 3,74

c) Profitabilnost    

obrestna marža 1,89 1,82 1,84

marža finančnega posredništva 2,43 2,16 2,27

donos na aktivo pred obdavčitvijo -0,22 0,07 0,20

donos na kapital pred obdavčitvijo -2,53 0,72 2,12

donos na kapital po obdavčitvi -2,13 0,66 1,77

d) Stroški poslovanja    

operativni stroški/povprečna aktiva 1,26 1,34 1,45

e) Likvidnost    

likvidna sredstva/kratkoročne finančne obveznosti do nebančnega 
sektorja, merjene po odplačni vrednosti 46,89 54,68 50,04

likvidna sredstva/povprečna aktiva 17,36 20,75 22,79

v tisoč EUR
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1. Sestava in delovanje nadzornega sveta
Nadzorni svet Sberbank banke, d. d. je v letu 2017 spremljal 
in nadziral tekoče poslovanje banke, dosežene finančne re-
zultate ter delo uprave banke skladno s svojimi pooblastili, 
pristojnostmi in dolžnostmi, opredeljenimi v Statutu banke 
in Poslovniku o delu nadzornega sveta banke, kot tudi na 
podlagi veljavnih določil Zakona o gospodarskih družbah, 
Zakona o bančništvu ter pripadajočih podzakonskih aktov 
(mdr. Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem 
organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapi-
tala za banke in hranilnice). 

Sestava nadzornega sveta Sberbank banke, d. d. se je v 
letu 2017 bistveno spremenila. Dne 21. 3. 2017 je bil ime-
novan nov član nadzornega sveta, Stefan Karl Zapotocky, ki 
je po odhodu Valentina Lubomirova Mihova prevzel funkcijo 
predsednika nadzornega sveta. V sredini novembra, na-
tančneje 13. 11. 2017, so se nadzornemu svetu pridružili 4 
novi člani: Sonja Sarközi (namestnica predsednika nadzor-
nega sveta), Kornel Halmos (član), Sanjin Bogdan (član) in 
Anton Burghardt (neodvisni član). 

V zadnjem četrtletju so odstopno izjavo podali še Leila Nur-
manbetova (dne 30. 10. 2017), Alexey Bogatov (dne 14. 11. 
2017) in Radu Octavian Topliceanu (dne 1. 12. 2017). 

Od decembra 2017 dalje je tako nadzorni svet deloval v 
šestčlanski zasedbi: Stefan Karl Zapotocky (predsednik 
nadzornega sveta), Sonja Sarközi (namestnica predsednika 
nadzornega sveta), Elena Viklova (članica), Sanjin Bogdan 
(član), Kornel Halmos (član) in Anton Butghardt (član). 

Za novo imenovane člane nadzornega sveta je bil skladno s 
Politiko banke o ocenjevanju članov upravljalnih organov in 
nosilcev ključnih funkcij (t. i. Fit & Proper Policy) izveden po-
stopek ocene primernosti in ustreznosti, ki je bil posredovan 
na Banko Slovenije in ECB. 

V nadzornem svetu je bilo konec leta 2017 pet predstav-
nikov večinskega delničarja banke (Sberbank Europe AG, 
99,99-odstotni lastnik banke) ter en neodvisen član. Vsi 
člani razpolagajo s potrebnim znanjem in z izkušnjami za 
sprejemanje odločitev v najboljšem interesu banke in zago-
tavljajo samostojno, nepristransko, strokovno, objektivno, 
pošteno in celovito osebno presojo pri izvajanju funkcije 
članov nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta so med 
seboj izvolili predsednika in namestnika predsednika. 

V letu 2017 je nadzorni svet na štirih rednih sejah nadzorne-
ga sveta in prek pisnih poročil uprave preverjal zakonitost, 
smotrnost in gospodarnost vodenja banke. S tekočimi poro-
čili uprave se je nadzorni svet redno seznanjal in sprejel po-
trebne sklepe tudi v okviru dopisnih sej nadzornega sveta; 
tako sprejeti sklepi so bili nato predstavljeni na prvi naslednji 
redni seji nadzornega sveta. Seje so potekale ob zelo viso-
ki stopnji udeležbe članov. Tako so se prve in četrte seje 
udeležili vsi člani, na drugi in tretji seji pa je svojo udeležbo 
opravičil en član. Druge in tretje seje nadzornega sveta so 
se kot gosti udeležili tudi predstavniki Banke Slovenije. 

2. Komisije nadzornega sveta
Skladno z Zakonom o bančništvu (Sberbank banka, d. d. ni 
opredeljena kot pomembna banka s strani Banke Slovenije) 
so člani nadzornega sveta junija 2009 ustanovili revizijsko 
komisijo, julija 2015 pa še komisijo za tveganja. 

Glede na spremenjeno sestavo nadzornega sveta so bili 
v novembru 2017 na novo izvoljeni tudi člani obeh komisij 
nadzornega sveta, pri čemer je bilo upoštevano, da predse-
dnik nadzornega sveta ni bil hkrati imenovan tudi za predse-
dnika posamezne komisije. Revizijska komisija in komisija 
za tveganja, ki ju sestavljajo po štirje člani nadzornega sve-
ta, sta se v letu 2017 sestali na štirih rednih sejah. Skladno z 
zakonskimi določili so se sej posameznih komisij nadzorne-
ga sveta redno udeležili člani uprave banke in nosilci funkcij 
notranjih kontrol (vodja službe Notranje revizije, vodja služ-
be Skladnost poslovanja in vodja oddelka Risk kontroling), 
ki imajo zagotovljen neposreden dostop do nadzornega 
sveta z možnostjo predstavitve nepristranskih analiz svoje-
ga področja ter neodvisnega obveščanja nadzornega sveta 
in posameznih komisij.   

Komisiji nadzornega sveta sta delovali v skladu s progra-
mom dela komisij in z nalogami, določenimi v poslovnikih o 
delu komisij, statutom banke in zakonskimi določbami. Ko-
misiji sta na podlagi določb ZBan-2 sestavljeni zgolj iz čla-
nov nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta razpolagajo 
z zadostnim strokovnim znanjem in izkušnjami ter se med 
seboj dopolnjujejo, tako da zagotavljajo ustrezno znanje in 
veščine za celovito opravljanje nalog revizijske komisije in 
komisije za tveganja. 

3. Pomembnejše odločitve nadzornega sveta
V prvi polovici leta 2017 je nadzorni svet sprejel letno po-
ročilo o poslovanju banke za leto 2016, se seznanil z re-

Poročilo nadzornega sveta
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Ljubljana, 25.4. 2018

Stefan Karl Zapotocky
  predsednik nadzornega sveta

vizorjevim poročilom pooblaščene revizijske družbe za leto 
2016 ter podal mnenje k letnemu poročilu notranje revizije o 
notranjem revidiranju za leto 2016. 

V letu 2017 je nadzorni svet nadzoroval izvrševanje sprejetih 
sklepov na sejah nadzornega sveta in skupščin, obravnaval 
četrtletna poročila službe notranje revizije, službe skladnosti 
poslovanja, funkcije upravljanja s tveganji in drugih kontrol-
nih funkcij ter poročila uprave o poslovanju banke. Prav tako 
je podal soglasje k določitvi finančnega načrta banke za leto 
2017 ter k letnemu načrtu dela službe notranje revizije za 
leto 2017. Nadzoroval je ustreznost organizacije sistema 
notranjih kontrol ter potrdil posodobljeno Politiko prejemkov 
in Politiko banke o ocenjevanju članov upravljalnih organov 
in nosilcev ključnih funkcij (Fit & Proper). Nadzoroval je delo 
banke na področju upravljanja s tveganji ter aktivnosti pri 
postopkih prestrukturiranja. Na področju obvladovanja tve-
ganj je nadzorni svet potrdil Strategijo prevzemanja tveganj 
in upravljanja s tveganji, načrt sanacije ter potrdil strategijo 
zmanjševanja NPL portfelja. Nadalje se je seznanil z rezul-
tati stresnih testov in obravnaval poročilo Banki Slovenije o 
izvajanju procesa ICAAP. Prav tako je potrdil posodoblje-
ne Poslovnike o delu uprave, nadzornega sveta, revizijske 
komisije in komisije za tveganja. Nadzorni svet je bil v letu 
2017 pravočasno in celovito seznanjen z vsemi pomembni-
mi zadevami, ki se nanašajo na poslovanje banke ter stra-
tegijo in politiko banke ter se seznanil z relevantnimi pismi, 

odločbami, sklepi in priporočili Banke Slovenije in Evropske 
centralne banke. 

4. Letno poročilo 2017
Uprava banke je pripravila letno poročilo o poslovanju 
Sberbank banke, d. d. v letu 2017 in ga v zakonskem roku 
predložila nadzornemu svetu banke v preveritev. Skupaj z 
letnim poročilom je bilo nadzornemu svetu predloženo tudi 
revizorjevo poročilo revizijske hiše Ernst & Young, d. o. o., 
Ljubljana, o reviziji računovodskega poročila in pregledu po-
slovnega poročila banke za poslovno leto 2017 ter razkritja 
po tretjem stebru baselskih standardov (upravljanje s tvega-
nji in kapitalom). Nadzorni svet je prav tako preveril poročilo 
o razmerjih s povezanimi družbami, pripravljeno v skladu s 
545. členom ZGD, in revizijsko poročilo o revidiranju tega 
poročila. Po mnenju revizorja so računovodski izkazi v vseh 
pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega sta-
nja Sberbank banke, d. d., na dan 31. december 2017 ter 
njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj konča-
no leto in so v skladu z Mednarodnimi standardi računovod-
skega poročanja, kot jih je sprejela EU. Poslovno poročilo je 
skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. 

Na podlagi podanega mnenja in poročila uprave v zvezi z 
zaključnim računom leta 2017 je nadzorni svet potrdil Letno 
poročilo 2017.
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Izjava o ureditvi  
notranjega upravljanja
Sberbank banka d.d. uresničuje ureditev notranjega upravlja-
nja, vključno s korporativnim upravljanjem, skladno z zakono-
dajo, veljavno v Republiki Sloveniji, ob hkratnem upoštevanju 
svojih internih aktov. 

Pri tem Sberbank banka d.d. v celoti upošteva akte iz drugega 
odstavka 9. člena Zakona o bančništvu1.

Z namenom krepitve ureditve notranjega upravljanja pri svo-
jem poslovanju zlasti upoštevamo:

1. določbe veljavnega Zakona o bančništvu, ki opredeljujejo 
ureditev notranjega upravljanja, zlasti določbe poglavja 
3.4 (Sistem upravljanja banke), ter poglavja 6 (Ureditev 
notranjega upravljanja in ustrezni notranji kapital), v delu 
zahtev, ki veljajo za banko/hranilnico ali za člane upravljal-
nega organa; 

2. Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem orga-
nu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala 
za banke in hranilnice2 in

3. Smernice organa EBA, ki urejajo notranje upravljanje, 
ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa in 
nosilcev ključnih funkcij ter politike in prakse prejemkov, 
na podlagi ustreznih sklepov Banke Slovenije o uporabi 
teh smernic3.

Hkrati si v čim večji možni meri prizadevamo upoštevati tudi 
neobvezujoča priporočila iz pisma Banke Slovenije (oznaka 
38.20-0288/15-TR z dne 23.10.2015).

S podpisom te izjave se tudi zavezujemo k nadaljnjemu proak-
tivnemu delovanju za krepitev in promocijo ustrezne ureditve 
notranjega upravljanja in korporativne integritete v širši stro-
kovni, finančni, gospodarski in drugi javnosti.

Sberbank banka, d. d., za doseganje visoke stopnje tran-
sparentnosti upravljanja skladno z določbo petega odstav-
ka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 
na podlagi izjeme iz 2. točke petega odstavka 70. člena 

ZGD-1 kot del poslovnega dela letnega poročila, podaja 
naslednjo izjavo, ki se nanaša na obdobje od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017:

Ljubljana, 25. 4. 2018

Stefan Karl Zapotocky
predsednik nadzornega sveta

 

Gašpar Ogris – Martič
predsednik uprave

1 Zakon o bančništvu (ZBan-2), Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 in 41/17; 
2 Sklep Banke Slovenije o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega 

notranjega kapitala za banke in hranilnice, Uradni list RS, št. 73/15, 49/16 in 68/17;
3 https://www.bsi.si/financna-stabilnost/predpisi/seznam-predpisov/ureditev-notranjega-upravljanja.
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Pojasnila v skladu z 
zakonom o gospodarskih 
družbah
Banka na osnovi 5. odstavka 70. člena ZGD-1, ki določa 
minimalne vsebine izjave o upravljanju, podaja naslednja 
pojasnila:

a) Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol 
in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postop-
kom računovodskega poročanja

 Interne kontrole se izvajajo na treh nivojih. Prve nivoj-
ske kontrole se vršijo v zalednih službah, kjer knjižbe 
nastajajo. Pravilnost knjižb se zagotavlja vsakodnevno 
s principom štirih oči, ki je integriran v osrednji informa-
cijski sistem.

 Banka ima informacijski sistem za evidentiranje poslov-
nih dogodkov, katerega funkcionalnost zagotavlja en-
kratni zajem podatkov v analitiko in glavno knjigo.

 Na dnevnem nivoju se spremlja in usklajuje stanje po-
stavk na prehodnih kontih. Na mesečnem nivoju se do-
datno spremlja še stanje postavk na prehodnih in zača-
snih računih banke v okviru managerskih kontrol banke. 
Izvajanje kontrol je četrtletno oz. letno, zahtevano je 
dokazovanje izvajanja kontrol.

 Preverja se starost postavk, razlogi zanje, predvideni 
ukrepi za uskladitev. Pred izdelavo mesečnih poročil se 
izvaja primerjava stanj v analitiki in glavni knjigi.

b)  Podatke iz 3., 4., 6., in 9., točke šestega odstavka 70. 
člena ZGD-1

 Osnovni kapital banke znaša 133.140.393,84 EUR in je 
razdeljen na 31.928.152 navadnih imenskih kosovnih 
delnic, z oznako VLBN, z enakim deležem in pripadajo-
čim zneskom v osnovnem kapitalu.

 Vsaka delnica zagotavlja njenemu imetniku pravico do 
enega glasu pri sprejemanju sklepov na skupščini ban-
ke, pravico do dela dobička (dividende) in pravico do 
ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji 
ali stečaju banke. 

 Pomembna neposredna imetnica delnic banke v smislu 
doseganja kvalificiranega deleža je Sberbank Europe 
AG Dunaj, ki je lastnica 31.925.242 delnic, kar predsta-
vlja 99,99 odstotni delež.

 Omejitve glasovalnih pravic delničarjev ni. Pogoj za 
udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice je vpis 
imetništva delnic v centralnem registru nematerializira-
nih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine.

 Skupščina banke med drugim odloča o imenovanju in 
odpoklicu članov nadzornega sveta in o spremembi sta-
tuta.

 O imenovanju in zamenjavi članov uprave odloča nad-
zorni svet banke.

c)  Delovanje skupščine in njene ključne pristojnosti 
ter opis pravic delničarjev in način njihovega uvelja-
vljanja pravic

 Skupščina je najvišji organ družbe, ki ima vse pristojno-
sti kot izhajajo iz veljavnih predpisov in statuta družbe. 
Skupščino banke sestavljajo vsi delničarji banke.

 Skupščina odloča o:
 1.  sprejemu letnega poročila,
 2.  uporabi bilančnega dobička,
 3.  imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
 4.  podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega 
  sveta,
 5.  ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
 6.  prenehanju banke in statusnem preoblikovanju,
 7.  imenovanju revizorja,
 8.  spremembah in dopolnitvah statuta,
 9.  drugih zadevah, če je tako določeno z zakonom ali  

 statutom.

 Skupščino banke je potrebno sklicati v primerih določe-
nih z zakonom ali statutom in takrat, kadar je to v korist 
banke. Skupščino banke praviloma skliče uprava ban-
ke. Skupščina banke se sklicuje najmanj enkrat letno. 
Skupščina banke se praviloma skliče v kraju sedeža 
banke. Sklic skupščine banke mora biti objavljen na 
spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno-
pravne evidence in storitve (AJPES), najmanj trideset 
dni pred dnem zasedanja skupščine banke ter na spletni 
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strani banke. Uprava je dolžna ob sklicu objaviti dnev-
ni red zasedanja skupščine. Za vsako točko dnevnega 
reda se navedejo konkretni predlogi sklepov v celotnem 
besedilu, ki so oblikovani jasno in nedvoumno in delni-
čarjem omogočajo oceno vpliva na njihove pravice.

d) Podatki o organih vodenja in nadzora
 Banka ima vpeljan dvotirni sistem upravljanja in v skladu 

z določili 33. člena ZBan-2 upravljalni organ predstavljata 
uprava banke in nadzorni svet banke.  

 Nadzorni svet banke v skladu z določili Statuta banke šteje 
najmanj tri člane. Voli jih skupščina za dobo največ štirih let 
in so lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet odločitve pra-
viloma sprejema na sejah nadzornega sveta. Redne seje 
nadzornega sveta se opravijo najmanj enkrat v četrtletju. 
Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju prisotna več 
kot polovica članov, med njimi predsednik ali v primeru 
njegove zadržanosti njegov namestnik. Vsak član nadzor-
nega sveta ima en glas. Za sprejemanje sklepov nadzor-
nega sveta zadošča navadna večina oddanih glasov. Pri 
enakem številu glasov odloča glas predsednika oz. pred-
sedujočega seji nadzornega sveta. Zagotovljeni so zvočni 
zapisi sej nadzornega sveta ter prepisi zvočnega zapisa in 
zapisniki sej. 

 Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo in komisijo 
za tveganja. Naloge komisije za imenovanja in komisije za 
prejemke opravlja nadzorni svet. Komisija ne more odloča-
ti o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta. Vsako 
komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, ki so 
vsi imenovani s strani nadzornega sveta. Delovanje nad-
zornega sveta in njegovih komisij urejajo Poslovnik nad-
zornega sveta, Poslovnik revizijske komisije in Poslovnik 
komisije za tveganja. 

 Skladno z določili statuta in ZBan-2 ima uprava banke naj-
manj dva člana. Predsednika in člane uprave imenuje nad-
zorni svet za dobo največ petih let z možnostjo ponovnega 
imenovanja. Nadzorni svet določi delovna področja članov 
uprave banke. Vsak član uprave je neposredno odgovoren 
za vodenje poslov in izpolnjevanje ciljev na svojem podro-
čju dela. Ne glede na sprejeto razdelitev področij dela velja 
za člane uprave kolektivna odgovornost za vodenje druž-
be. Delovanje uprave ureja Poslovnik uprave. 

 V letnem poročilu so v poglavju Organi upravljanja ban-
ke prikazani podatki v zvezi s sestavo in delovanjem or-
ganov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2017. 

e)  Opis politike raznolikosti
 Sberbank d.d. je implementirala Politiko o izboru kandi-

datov za člane upravljanjega organa, s katero postavlja 
okvir za zagotovitev primernega upravljalnega organa 
banke, ki mora biti sestavljen tako, da ima kot celota 
ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za 
poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj, 
ki jim je banka izpostavljena.  Zato v okviru te politike 
izpostavlja pomembnost zagotavljanja raznolikosti čla-
nov upravljalnega organa in to ne samo na področju iz-
obrazbe, strokovnih znanj in veščin, ampak tudi glede 
naravne danosti osebnostne raznolikosti oseb moškega 
in ženskega spola kot tudi glede različne stopnje izku-
šenosti, starosti, mednarodnih izkušenj ter osebnostnih 
lastnosti posameznih članov. Načela politike v praksi 
tudi izvaja.

Uprava banke

Nadzorni svet se zavezuje k temu, da bo upošteval vse 
dane možnosti, da je v upravi vsaj ena oseba ženskega 
spola, torej članica uprave. To uresničuje tudi v praksi, saj 
ima banka že od leta 2014 od štirih članov uprave eno čla-
nico uprave. 

Nadzorni svet

Poudarek pri sestavi nadzornega sveta je na strokovni ra-
znolikosti za zagotavljanje komplementarnosti znanj in ve-
ščin ter zagotavljanje primernosti kandidatov za članstvo 
v komisijah nadzornega sveta, kot tudi na ustrezni zasto-
panosti članov z mednarodnimi izkušnjami ter ustreznem 
razmerju deleža mlajših in starejših članov nadzornega 
sveta. Enako pomembno je ravnovesje oziroma ustrezna 
zastopanost obeh spolov, zato predlaga pristojnim osebam 
/ organom, da pri izbiri in imenovanju kandidatov za člane 
nadzornega sveta upoštevajo vse dane možnosti, da je v 
nadzornem svetu vsaj ena oseba ženskega spola. V letu 
2017 sta med šestimi člani nadzornega sveta, dve članici, 
kar dokazuje, da pristojni organi v praksi sledijo priporočilu 
nadzornega sveta.  
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Računovodski
izkazi
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Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze banke za leto, 
končano 31. decembra 2017, ter uporabljene računovodske 
usmeritve in pojasnila k računovodskim izkazom na straneh 
od 44 do 118. 

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila tako, 
da le-to predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega 
stanja banke ter izidov poslovanja za leto 2017.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustre-
zne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske 
ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarja. 
Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s 
pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslo-
vanju banke in v skladu z veljavno zakonodajo ter z Mednaro-
dnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela 
EU.

Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodeno računo-
vodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje pre-
moženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih 
nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let po poteku leta, 
v katerem je treba davek odmeriti, preverijo poslovanje banke, 
kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti 
plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova davka od 
dohodka pravnih oseb (DDPO) ali drugih davkov ter dajatev. 
Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko pov-
zročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Izjava o odgovornosti 
poslovodstva

Ljubljana, 25. 4. 2018

mag. Gašpar Ogris – Martič
predsednik uprave
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Izkaz finančnega položaja na 
dan 31. 12. 2017 (kratka shema)

VSEBINA POJASNILO
                  ZNESEK

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki in  
vpogledne vloge pri bankah 4 170.655 231.421

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 5 2.211 6.984
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 6 189.201 245.952
Krediti 7 1.357.098 1.336.771
- dolžniški vrednostni papirji 7.1 0 0
- krediti bankam 7.2 43.300 113.116
- krediti strankam, ki niso banke 7.3 1.311.350 1.221.597
- druga finančna sredstva 7.4 2.448 2.058
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 8 0 3.018
Opredmetena osnovna sredstva 9 7.630 8.332
Naložbene nepremičnine 9 9.417 8.608
Neopredmetena sredstva 9 1.655 1.211
Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb 10 963 1.015
Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 11 816 877
- terjatve za davek 67 36
- odložene terjatve za davek 749 841
Druga sredstva 12 1.214 1.930
SKUPAJ SREDSTVA 1.740.860 1.846.119
Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 13 1.754 6.579
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 14 1.563.466 1.667.950
- vloge bank in centralnih bank 14.1 62.270 160.820
- vloge strank, ki niso banke 14.2 1.212.307 1.074.915
- krediti bank in centralnih bank 14.3 210.601 344.851
- dolžniški vrednostni papirji 14.4 10.001 15.003
- podrejene obveznosti 14.6 60.899 60.888
- druge finančne obveznosti 14.7 7.388 11.473
Rezervacije 15 2.550 2.130
Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 16 148 85
- obveznosti za davek 73 0
- odložene obveznosti za davek 75 85
Druge obveznosti 17 822 278
SKUPAJ OBVEZNOSTI 1.568.740 1.677.022
Osnovni kapital 18 133.140 133.140
Kapitalske rezerve 18 27.248 27.248
Akumulirani drugi vsebsegajoči donos 18 12 -16
Rezerve iz dobička 18 6 6
Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) 18 11.715 8.719
SKUPAJ KAPITAL 172.120 169.097
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 1.740.860 1.846.119

v tisoč EUR

Opomba: Pojasnila na straneh od 50 do 118 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati 
v povezavi z njimi.
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Izkaz poslovnega izida v obdobju od 
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (kratka shema)

VSEBINA POJASNILO

            ZNESEK

v obdobju 
od 1. 1. 2017  

do 31. 12. 2017

v obdobju 
od 1. 1. 2016  

do 31. 12. 2016

Finančni in poslovni prihodki in odhodki 41.330 39.894
Prihodki iz obresti in podobni prihodki 21 41.708 44.084

Odhodki za obresti in podobni odhodki 21 -8.343 -10.512

Čiste obresti 21 33.366 33.572
Prihodki iz dividend 22 35 0

Prihodki iz opravnin (provizij) 23 10.494 10.806

Odhodki za opravnine (provizije) 23 -2.277 -2.906

Čiste opravnine (provizije) 23 8.217 7.900

Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti,
ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 24 212 -1.892

Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev in obveznosti,  
namenjenih trgovanju 25 1.616 2.363

Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 26 -761 -578

Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez 
nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 27 -123 -282

Drugi čisti poslovni dobički/izgube 28 -1.232 -1.189

Administrativni stroški 29 -24.823 -23.400

Amortizacija 30 -1.461 -1.284

Rezervacije 31 -353 -229

Oslabitve 31 -11.095 -13.763

DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 32 3.597 1.218
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja 32 -592 -102

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 32 3.006 1.116
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA 3.006 1.116

 

Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico 19 0,09 0,03

Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico 19 0,09 0,03

v tisoč EUR

Opomba: Pojasnila na straneh od 50 do 118 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati 
v povezavi z njimi.
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Izkaz vseobsegajočega donosa v 
obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

VSEBINA

               ZNESEK
v obdobju 

od 1. 1. 2017 
do 31. 12. 2017

v obdobju 
od 1. 1. 2016

do 31. 12. 2016
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI 3.006 1.116
DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI 28 480
POSTAVKE, KI POZNEJE NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID 79 -9
Aktuarskidobički/izgube v zvezi z pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki 86 -9

Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki so lahko pozneje prerazvrščene v 
poslovni izid -7 0

POSTAVKE, KI BODO LAHKO POZNEJE PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID -51 489
Dobički/izgube v zvezi z varovanje denarnih tokov (uspešni del varovanja) 0 0
Dobički/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo -63 600
Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu -63 600

Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v 
poslovni izid 12 -111

VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI 3.034 1.596

v tisoč EUR
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala  
za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

VSEBINA
Osnovni

kapital
Kapitalske

rezerve

Presežek 
iz 

prevredn.
Rezerve iz 

dobička

Zadržani dobiček  
oz. izguba 

 (vključno s čistim 
dobičkom/izgubo 
poslovnega leta)

Skupaj
kapital

ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM 
OBDOBJU (pred prilagoditvijo) 133.140 27.248 -16 6 8.709 169.087

ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM 
OBDOBJU 133.140 27.248 -16 6 8.709 169.087

Vseobsegajoči donos poslovnega 
leta po obdavčitvi 0 0 28 0 3.006 3.034

KONČNO STANJE V POSLOVNEM 
OBDOBJU 133.140 27.248 12 6 11.715 172.120

v tisoč EUR
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala 
za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

VSEBINA
Osnovni

kapital
Kapitalske

rezerve

Presežek 
iz 

prevredn.

Rezerve 
iz 

dobička

Zadržani dobiček 
oz. izguba 

(vključno s čistim 
dobičkom/izgubo 
poslovnega leta)

Skupaj
kapital

ZAČETNO STANJE V 
POSLOVNEM OBDOBJU (pred 
prilagoditvijo)

133.140 27.248 -496 6 7.593 167.491

ZAČETNO STANJE V 
POSLOVNEM OBDOBJU 133.140 27.248 -496 6 7.593 167.491

Vseobsegajoči donos 
poslovnega leta po obdavčitvi 0 0 480 0 1.116 1.596

KONČNO STANJE V POSLOV-
NEM OBDOBJU 133.140 27.248 -16 6 8.709 169.087

v tisoč EUR
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VSEBINA
Osnovni

kapital
Kapitalske

rezerve

Presežek 
iz 

prevredn.

Rezerve 
iz 

dobička

Zadržani dobiček 
oz. izguba 

(vključno s čistim 
dobičkom/izgubo 
poslovnega leta)

Skupaj
kapital

ZAČETNO STANJE V 
POSLOVNEM OBDOBJU (pred 
prilagoditvijo)

133.140 27.248 -496 6 7.593 167.491

ZAČETNO STANJE V 
POSLOVNEM OBDOBJU 133.140 27.248 -496 6 7.593 167.491

Vseobsegajoči donos 
poslovnega leta po obdavčitvi 0 0 480 0 1.116 1.596

KONČNO STANJE V POSLOV-
NEM OBDOBJU 133.140 27.248 -16 6 8.709 169.087

Izkaz denarnih tokov v obdobju 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Oznaka VSEBINA
ZNESEK

POSLOVNEGA 
LETA

ZNESEK
PREJŠNJEGA 

LETA
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo 3.597 1.218

Amortizacija 1.461 1.284
Oslabitve/(odprava oslabitve) kreditov 10.885 12.957
Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in drugih sredstev 158 196

Oslabitve naložb v kapital v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe 52 299
Čisti (dobički)/izgube iz tečajnih razlik 761 578
Čisti (dobički)/izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti
Čisti (dobički)/izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih 
nepremičnin 117 271

Drugi (dobički)/izgube iz naložbenja -35 -3
Drugi (dobički)/izgube iz financiranja 2.396 2.455
Nerealizirani (dobički)/izgube iz finančnih sredstev, ki so merjena po pošteni 
vrednosti in so sestavni del denarnih ustreznikov 613 130

Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo 70 1.238
Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in 
obveznosti 20.075 20.623

b) (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvavilentov) 22.015 -51.353
Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 56.776 -60.117
Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov -34.733 11.552
Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev -28 -2.788

c) Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti: -100.413 -48.680
Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti -94.855 -68.208
Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po 
odplačni vrednosti -5.002 15.004

Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti -556 4.524
č) Denarni tokovi pri poslovanju  (a+b+c) -58.323 -79.410
d) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb -595 1.145
e) Neto denarni tokovi pri poslovanju  (č+d) -58.918 -78.265
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju 10.658 8.810

Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 2.982 4.000
Drugi prejemki iz naložbenja 35 10

b) Izdatki pri naložbenju -9.497 -2.364
(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) -9.041 -1.699
(Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev) -456 -665

c) Neto finančni tokovi pri naložbenju  (a-b) 1.161 6.446
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU -2.396
b) Izdatki pri financiranju -2.396 -2.455

(Druga izplačila, povezani s financiranjem) -2.396 -2.455
c) Neto finančni tokovi pri financiranju (a-b) -2.396 -2.455
D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike -613 -130
E. Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov  (Ae+Bc+Cc) -60.153 -74.274
F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 231.421 305.825
G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F) 170.655 231.421

v tisoč EUR
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Priloga k računovodskim 
izkazom
1. Uvod
Sberbank banka, d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Lju-
bljana, je izdelala letno poročilo v skladu z Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela EU in 
s Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hra-
nilnic. Pri oblikovanju računovodskih usmeritev je upošte-
vala tudi preostalo zakonodajo, Sklep o ocenjevanju izgub 
iz kreditnega tveganja bank in hranilnic ter druge sklepe in 
navodila Banke Slovenije.

Večinski lastnik banke na 31. 12. 2017 je Sberbank Europe 
AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Dunaj, Avstrija, kjer je mo-
goč vpogled v konsolidirane izkaze skupine Sberbank Euro-
pe. Ta se konsolidira znotraj skupine Sberbank of Russia, na 
spletni strani katere je mogoč vpogled v konsolidirane izkaze 
celotne skupine Sberbank. 

Vsi računovodski izkazi in tabele letnega poročila so izdelani 
na podlagi podatkov matričnega poročanja Banki Slovenije 
(poročila BS1S in IVD). Za primerljivost vrednosti tekočega 
in predhodnega leta smo za podatke leta 2016 uporabili ena-
ko osnovo.

Revizijo je opravila revizijska družba Ernst & Young, d. o. o., 
ki je izdala mnenje na strani 40 tega letnega poročila.

2. Pomembnejše 
    računovodske usmeritve 
Računovodske usmeritve, ki so bile uporabljene pri pripravi 
računovodskih izkazov, so usklajene z MSRP, kot jih je spre-
jela EU, in z internimi politikami Sberbank banke, d. d.

Pomembnejše značilnosti računovodskih usmeritev, ki smo 
jih uporabili pri pripravi računovodskih izkazov, so predsta-
vljene v nadaljevanju. Te usmeritve smo uporabili v vseh le-
tnih poročilih, razen tam, kjer je navedeno drugače.

Predstavljene politike smo dosledno uporabili za obe pred-
stavljeni leti, če ni navedeno drugače. Kjer je bilo to potreb-
no, smo primerjalne informacije preračunali z namenom, da 
bi zagotovili primerljivost s tekočim obdobjem. 

a) Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodni-
mi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je 
sprejela EU. 

b) Podlaga za merjenje
Računovodske izkaze smo izdelali na podlagi modela na-
bavne vrednosti, z izjemo vrednotenja naložbenih nepre-
mičnin in finančnih sredstev, namenjenih trgovanju, in vre-
dnotenja finančnih sredstev, ki so razpoložljiva za prodajo in 
vrednotena po pošteni vrednosti, ter vrednotenja finančnih 
sredstev, merjenih po odplačni vrednosti.

c) Uporaba ocen in presoj
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov podati 
ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo ra-
čunovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, 
obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko 
od teh ocen odstopajo.    

Ocene in navedene predpostavke je treba nenehno pregle-
dovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdo-
bje, v katerem se ocena popravi, ter za vsa prihodnja leta, na 
katera popravek vpliva.

Ocene uporabljamo za oslabitve posojil strankam, za rezer-
vacije za zunajbilančna tveganja, za amortizacijsko dobo 
opredmetenih sredstev in neopredmetenih sredstev, za re-
zervacije, za obveznosti do zaposlenih in za pravne spore. 

d) Opredelitev skupine
Skupino sestavljajo: Sberbank banka, d. d., kot obvladujo-
ča družba, ki ima 100-odstotni delež v podjetju Privatinvest,  
d. o. o.

Dolgoročna naložba v kapital odvisne družbe je v izkazih 
banke priznana po nabavni vrednosti. 

Zaradi zanemarljivega pomena za ugotavljanje finančnega 
položaja bančne skupine smo skladno s 7. členom Sklepa 
o nadzoru bank in hranilnic in po 56. členu Zakona o go-
spodarskih družbah – ZGD-1 družbo Privatinvest, d. o. o., 
iz konsolidacije izločili. Banka izpolnjuje kriterije po MRS 27 
glede izjeme za pripravo konsolidiranih računovodskih izka-
zov. Privatinvest, d. o. o., se konsolidira v skupini Sberbank 
Europe AG, ki pripravlja konsolidirane izkaze po MSRP.
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e) Predstavitvena in funkcijska valuta
Postavke, prikazane v računovodskih izkazih banke, so 
predstavljene v evrih, ki so funkcijska in predstavitvena va-
luta banke kot obvladujoče družbe. Vse računovodske infor-
macije, predstavljene v EUR, so zaokrožene na tisoč enot. 

f) Prevedba poslovnih dogodkov v tuji valuti
Transakcije v tuji valuti se pretvorijo v funkcijsko valuto po 
tečaju na dan posla. Tečajne razlike se priznajo v izkazu po-
slovnega izida.

g) Opredmetena osnovna sredstva 
Banka za svojo računovodsko usmeritev uporablja model 
nabavne vrednosti. Po  modelu nabavne vrednosti banka 
opredmeteno osnovno sredstvo po začetnem pripoznanju 
amortizira in slabi le v primerih, ko obstajajo znamenja za 
oslabitev sredstva.

Opredmeteno osnovno sredstvo začne banka amortizirati, 
ko je na voljo za uporabo. Amortizacija je obračunana po 
metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

Doba koristnosti je obdobje, v katerem se pričakuje, da bo 
banka lahko uporabljala sredstvo, in sicer:
•  gradbeni objekti      do 40 let;
•  računalniška oprema 3–5 let;
•  motorna vozila                4–8 let;
•  ostala oprema                 2–10 let.
 
Dobe koristnosti se v letu 2017 niso spremenile in so ostale 
enake kot v letu 2016.

Zemljišča so priznana ločeno od zgradbe in imajo praviloma 
neomejeno dobo koristnosti, zato jih banka ne amortizira.

V primerih etažne lastnine poslovnega prostora je vrednost 
pripadajočega zemljišča všteta v nabavno vrednost dela 
zgradbe.

Banka letno ugotavlja, ali obstajajo znaki za oslabitev sred-
stev. Če ti obstajajo, banka ugotavlja nadomestljivo vrednost 
opredmetenega osnovnega sredstva. Če je ta manjša od na-
bavne vrednosti, zmanjšane za akumulirano amortizacijo, je 
treba opraviti prevrednotenje zaradi slabitve. Nadomestljiva 
vrednost sredstva je večja izmed dveh postavk, in sicer nje-
gove poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, ali 
njegove vrednosti pri uporabi.

Priznanje se odpravi ob odtujitvi ali takrat, ko od njegove 
uporabe ni več pričakovati prihodnjih gospodarskih koristi.

Ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva se razlika 
med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo 
prikaže med dobički oziroma izgubami ob odpravi priznanja 
osnovnih sredstev. 

h) Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki jih banka 
ne uporablja neposredno za opravljanje svojih dejavnosti, 
temveč jih ima z namenom oddajanja v poslovni najem ali 
apreciacije vrednosti nepremičnine. Naložbene nepremični-
ne so prikazane po pošteni vrednosti, ki jo določi poobla-
ščeni cenilec. Poštena vrednost temelji na trenutnih tržnih 
cenah. Dobički in izgube iz vrednotenja po pošteni vrednosti 
se vključujejo v izkaz poslovnega izida. Če pride do spre-
membe namena uporabe nepremičnine, se ta prenese med 
lastniško uporabljena sredstva.

i) Neopredmetena sredstva
Banka uporablja za svojo računovodsko usmeritev model 
nabavne vrednosti. Po modelu nabavne vrednosti banka ne-
opredmeteno sredstvo po začetnem priznanju amortizira in 
slabi le v primerih, ko obstajajo znamenja za oslabitev sred-
stva. Neopredmetena sredstva obsegajo vlaganja v raču-
nalniško programsko opremo in licence. Amortizirana so po 
metodi enakomerne časovne amortizacije. Neopredmetena 
sredstva banka preneha amortizirati, ko je odpravljeno njiho-
vo priznanje, ker banka ne pričakuje nikakršne gospodarske 
koristi več.

Doba koristnosti je obdobje, v katerem se pričakuje, da bo 
banka lahko uporabljala sredstvo, in sicer:
•  licence     4–10 let;
•  računalniški programi največ 4 leta.
 
Dobe koristnosti se v letu 2017 niso spremenile in so ostale 
enake kot v letu 2016.

Banka letno ugotavlja, ali obstajajo znaki za oslabitev sred-
stev. Če ti obstajajo, banka ugotavlja nadomestljivo vrednost 
neopredmetenega sredstva. Če je ta manjša od nabavne 
vrednosti, je treba opraviti prevrednotenje zaradi slabitve. 
Nadomestljiva vrednost sredstva je večja izmed dveh po-
stavk, in sicer njegove poštene vrednosti, zmanjšane za 
stroške prodaje, ali njegove vrednosti pri uporabi.
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Banka nima neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo 
koristnosti, za katera bi morala letno preverjati oslabljenost 
sredstva.

j) Finančna sredstva
Banka ob začetnem priznanju razvrsti finančne instrumente 
v odvisnosti od namena pridobitve, od trajanja posedovanja 
in od vrste finančnega instrumenta v:

•  Finančna sredstva, vrednotena po pošteni vredno-
sti skozi izkaz poslovnega izida, ki se delijo na finanč-
ne instrumente v posesti za trgovanje, ki so pridobljeni 
izključno z namenom nadaljnje prodaje v kratkem času, 
ter na označene finančne instrumente (designated fi-
nancial instruments), ki jih je banka skladno z MRS 39 
kot take opredelila. Med finančne instrumente v posesti 
za trgovanje razvršča banka lastniške, dolžniške vre-
dnostne papirje in izvedene finančne instrumente, ra-
zen tistih, ki so namenjeni varovanju. 

•  Finančna sredstva v posesti do zapadlosti so sred-
stva z določenimi ali določljivimi plačili in z določeno 
zapadlostjo, za katere banka izpričuje namen in spo-
sobnost posedovanja do zapadlosti.

•  Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, so 
sredstva, ki jih banka namerava posedovati nedoločeno 
časovno obdobje in jih lahko proda zaradi likvidnostnih 
potreb, sprememb obrestnih mer, deviznih tečajev ali 
cen finančnih instrumentov.

•  Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi 
ali določljivimi plačili, s katerimi se ne trguje na aktivnem 
trgu.

 
Ob sprejetju sklepa o nakupu vrednostnega papirja odbor 
za upravljanje z bilanco opredeli tudi namen vlaganj in s tem 
določi metodo vrednotenja.

Nakupi finančnih instrumentov po pošteni vrednosti prek 
izkaza poslovnega izida se priznajo v poslovnih knjigah na 
datum sklenitve posla.

Finančna sredstva, razen finančnih instrumentov po pošteni 
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se na začetku izme-
rijo po pošteni vrednosti (nabavni), povečani za transakcij-
ske stroške.

Dobički in izgube se pri finančnih sredstvih, vrednotenih po 
pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, priznajo v 
izkazu poslovnega izida, v obdobju, ko nastanejo. Pri finanč-

nih sredstvih, razpoložljivih za prodajo, se dobički in izgube 
priznajo v vseobsegajočem donosu in se prenesejo v izkaz 
poslovnega izida ob odpravi priznanja, ko je sredstvo proda-
no ali oslabljeno.

Posojila in finančna sredstva do zapadlosti se merijo po od-
plačni vrednosti.

Priznanje finančnih sredstev se odpravi, ko pogodbene 
pravice banke do denarnih tokov pretečejo ali če banka fi-
nančno sredstvo prenese na drugo stranko, vključno z ob-
vladovanjem ali vsemi tveganji in koristmi sredstva. Nakupi 
in prodaje, opravljeni na reden oziroma običajen način, se 
obračunavajo na dan posla, to je na datum, ko se banka ob-
vezuje, da bo kupila ali prodala sredstvo. Priznanje finanč-
nih obveznosti se odpravi, ko pogodbene obveznosti banke 
pretečejo, prenehajo ali prekinejo in prenosi izpolnjujejo vsa 
merila za odpravo priznanja. 

k) Vrednotenje finančnih instrumentov
Banka uporablja za slabitev finančnih sredstev določila in 
merila, ki izhajajo iz:
• politike ocenjevanja izgub iz kreditnega tveganja;
• merjenja finančnih instrumentov po tržni vrednosti.

Posebnosti pri neaktivnem trgu
Ko je cena transakcije na neaktivnem trgu za isti instrument 
bistveno drugačna od poštene vrednosti na drugem po-
membnem primerljivem trgu ali če je cena transakcije bistve-
no drugačna od cene, ki temelji na modelu vrednotenja, ki 
upošteva predpostavke z aktivnega trga, banka takoj prizna 
razliko med ceno transakcije in pošteno vrednostjo, in sicer 
v izkazu poslovnega izida v postavki neto dobički in izgu-
be iz trgovanja kot 'dobiček prvega dne'. Če cena na trgu 
ni relevantna, se razlika med ceno transakcije in modelom 
vrednotenja prizna v izkazu poslovnega izida šele tedaj, ko 
trg postane pomemben, ali takrat, ko je instrument odtujen.

l) Vrednotenje finančnih instrumentov po pošteni 
vrednosti
Po pošteni vrednosti se vrednotijo finančni instrumenti, razpo-
rejeni v namenjene trgovanju, vrednotene po pošteni vredno-
sti skozi poslovni izid in razpoložljive za prodajo.

Poštena vrednost finančnih instrumentov temelji na objavljeni 
tržni ceni na datum bilance stanja. Če tržna cena ni znana, se 
poštena vrednost določi na podlagi modela diskontiranih de-
narnih tokov v prihodnosti ali na podlagi cenovnega modela.
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Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, se v temelju vo-
dijo po pošteni vrednosti, učinki vrednotenja se priznajo v 
vseobsegajočem donosu.

Banka vsako poročevalsko obdobje oceni, ali so navzoči 
znaki, ki označujejo oslabitev finančnih sredstev, razpoložlji-
vih za prodajo. Pomembno ali dolgotrajno zmanjšanje po-
štene vrednosti finančnega sredstva pod njegovo nabavno 
vrednost lahko predstavlja nepristranski dokaz o oslabitvi. 
Odločitev, kaj predstavlja pomemben ali dolgotrajen padec 
poštene vrednosti, temelji na ocenah. Pri postavitvi teh 
ocen, poleg drugih dejavnikov, banka upošteva volatilnost 
cen vrednostnih papirjev.

V primeru oslabitve dolžniškega finančnega sredstva, razpo-
ložljivega za prodajo, se nabrana izguba, priznana v drugem 
vseobsegajočem donosu, prenese v izkaz poslovnega izida. 
Tako priznano izgubo je mogoče razveljaviti. Če se v nasle-
dnjem obdobju poštena vrednost dolžniškega finančnega 
sredstva, razpoložljivega za prodajo, poveča in je povečanje 
mogoče nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po 
priznanju izgube, se odprava oslabitve izkaže prek izkaza 
poslovnega izida.

V primeru oslabitve lastniškega vrednostnega papirja, raz-
položljivega za prodajo, se izguba zaradi oslabitve pripozna 
v izkazu poslovnega izida. Odprava oslabitve lastniškega 
vrednostnega papirja se ne izvede prek izkaza poslovnega 
izida, temveč se poznejše povečanje poštene vrednosti iz-
kaže neposredno v drugem vseobsegajočem donosu.

m) Finančni instrumenti po odplačni vrednosti
Oslabitev finančnih instrumentov v posesti do zapadlosti je 
mogoča, če obstajajo objektivni dokazi o oslabitvi.

Znesek izgube za slabitev se izmeri kot razlika med knjigo-
vodsko vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo prihodnjih 
denarnih tokov, ki so diskontirani po izvirni veljavni obrestni 
meri. Vrednost izgube se prizna v izkazu poslovnega izida.

n) Izvedeni finančni instrumenti
Izvedene finančne instrumente, ki zajemajo valutne termin-
ske posle, swap posle, valutne opcije in terminske posle z 
vrednostnimi papirji, uporablja banka za namene trgovanja 
in varovanja postavk in jih vrednoti po tržnih podatkih in na 
podlagi veljavnih tečajnic ECB oziroma po pogodbeni ter-
minski vrednosti. Vse spremembe poštene vrednosti so pri-
poznane v poslovnem izidu.

o) Krediti in terjatve
Banka vodi kredite po odplačni vrednosti. Dani krediti so 
izkazani v višini neodplačanih glavnic, povečanih za ne-
odplačane obresti in provizije ter zmanjšanih za ustrezne 
popravke vrednosti, skladno s politiko ocenjevanja izgub iz 
kreditnega tveganja. 

Banka sproti ali najmanj trimesečno ocenjuje, ali obstajajo 
objektivni dokazi ali dogodki, ki so nastopili po začetnem pri-
znanju, 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 neizpolnjevanje 
obveznosti pri plačevanju, verjetnost stečaja, prisilne porav-
nave ali finančne reorganizacije.

Znesek izgube pri slabitvi finančnega sredstva se izmeri 
kot razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in seda-
njo vrednostjo prihodnjih denarnih tokov, ki so diskontirani 
po pogodbeni obrestni meri finančnega sredstva. Ko ban-
ka razpolaga s prvovrstnim zavarovanjem ali s primernim 
zavarovanjem, upošteva tudi pričakovane denarne tokove 
od unovčitve zavarovanj. Knjigovodska vrednost sredstva 
je zmanjšana z uporabo konta popravka vrednosti. Znesek 
izgube je priznan v izkazu poslovnega izida.

Če se vrednost slabitve v naslednjem obdobju zmanjša, je 
treba že prej priznano izgubo zaradi oslabitve razveljaviti. 
Vrednost razveljavitve izgube je priznana v izkazu poslov-
nega izida.

Kjer je mogoče, banka stremi k prestrukturiranju kreditov 
namesto unovčenju zavarovanj. Prestrukturiranje kreditov 
obsega podaljševanje plačilnih rokov in dogovarjanje o no-
vih kreditnih pogojih. Ko so novi pogoji enkrat dogovorjeni, 
kredit ni več zapadel, vendar se boniteta stranke ne izbolj-
ša samo na podlagi prestrukturiranja. Banka nepretrgoma 
pregleduje izpolnjevanje novih pogojev prestrukturiranih kre-
ditov in hkrati spremlja možnost prihodnjih odplačil. Takšni 
krediti ostajajo predmet skupinskih ali posamičnih oslabitev, 
izračunanih na podlagi prvotne efektivne obrestne mere kre-
dita.

p) Denarni ustrezniki
Denarni ustrezniki so kratkoročne, hitro unovčljive naložbe, 
ki jih je mogoče takoj pretvoriti v znane zneske denarnih 
sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti za-
nemarljivo.
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Med denarne ustreznike banka šteje:
• gotovinska denarna sredstva ter stanja na poravnalnem 

računu in na tekočih računih;
• posojila bankam z originalno zapadlostjo do 3 mesecev;
• naložbe v državne dolžniške vrednostne papirje držav 

EU in v vrednostne papirje centralne banke oziroma 
ECB z originalno zapadlostjo do 3 mesecev.

r) Finančne obveznosti
Finančne obveznosti so dolgovi do strank za vloge, za naje-
te kredite, izdane vrednostne papirje in za druge obveznosti 
iz financiranja banke.

V bilanci stanja so te izkazane v višini prejetih denarnih sred-
stev na podlagi pogodb in se merijo po odplačni vrednosti. 
Povečane so za donose in zmanjšane za odplačila.

s) Rezervacije
Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške prizna ban-
ka zaradi sedanje obveznosti (pravne ali posredne), ki izhaja 
iz preteklega dogodka, in sicer takrat, ko je verjetno, da bo 
pri poravnavi obveznosti potreben odtok dejavnikov, ki omo-
gočajo pritekanje gospodarskih koristi, ter je znesek obveze 
mogoče zanesljivo izmeriti. Banka oblikuje rezervacije za 
odpravnine in podobne obveznosti, za zunajbilančne obve-
znosti, za pravno nerešene tožbe in za druge rezervacije.

Banka oblikuje rezervacije za odpravnine in podobne obve-
znosti, ki odražajo sedanjo vrednost obveznosti za odpravni-
ne in jubilejne nagrade. Izračun je treba opraviti za vsakega 
zaposlenega tako, da je upoštevan strošek odpravnine ob 
upokojitvi, ki mu pripada po pogodbi o zaposlitvi, ter stro-
šek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad za skupno delovno 
dobo v družbi do upokojitve. Za skupino Sberbank Europe 
AG stanje obveznosti po posameznih entitetah izračunava 
pooblaščeni aktuar v Avstriji.

Banka prizna rezervacije za zunajbilančne obveznosti, za 
katere so izpolnjeni pogoji skladno z interno politiko ocenje-
vanja izgub iz kreditnega tveganja.

t) Finančni in poslovni prihodki in odhodki
Prihodki so priznani, ko je verjetno, da bodo prihodnje go-
spodarske koristi pritekale in da bo te koristi mogoče zane-
sljivo izmeriti.

u) Prihodki in odhodki za obresti
Obrestni prihodki in odhodki so v izkazu poslovnega izida 

priznani za vse dolžniške instrumente, merjene po odplač-
ni vrednosti z uporabo metode veljavne efektivne obrestne 
mere.

Metoda veljavne obrestne mere je metoda izračuna odplač-
ne vrednosti finančnega sredstva ali obveznosti in porazde-
litve obrestnih prihodkov oziroma odhodkov skozi ustrezno 
časovno obdobje.

Veljavna obrestna mera je obrestna mera, ki natančno razo-
brestuje (diskontira) pričakovane prihodnje denarne tokove 
skozi obdobje pričakovane dobe trajanja finančnega instru-
menta, ali če je primerneje, skozi krajše obdobje na čisto 
knjigovodsko vrednost finančnega sredstva ali obveznosti. 
Pri izračunu veljavne obrestne mere banka oceni denarne 
tokove ob upoštevanju vseh pogodbenih določil, vendar brez 
pričakovanih prihodnjih izgub. Izračun zajema vsa prejeta in 
dana nadomestila ter zneske, skladno s pogodbo (obresti, 
provizije, transakcijske stroške itn.).

v) Prihodki iz dividend
Med prihodki iz dividend banka izkazuje prejete dividende 
ali deleže iz naslova naložbenja v kapital družb. Prihodki od 
dividend so v izkazu poslovnega izida priznani na dan, ko je 
uveljavljena delničarjeva pravica do plačila.

z) Prihodki in odhodki od opravnin
V prihodkih so zajete opravnine od opravljanja storitve, skla-
dno s tarifo nadomestil ali na podlagi pogodbenih določil 
med banko in komitentom.

V odhodkih za opravnine so zajeti zneski, ki so skladno s 
pogodbami plačani za storitve drugih.

Prihodki in odhodki so v izkazu poslovnega izida priznani 
takrat, ko je storitev opravljena.

aa) Prihodki in odhodki iz finančnih poslov
Med prihodki in odhodki od finančnih poslov izkazuje banka 
realizirane dobičke ali izgube od finančnih sredstev, ki niso 
merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, 
ter dobičke in izgube od trgovanja z lastniškimi, dolžniški-
mi vrednostnimi papirji in izvedenimi finančnimi instrumenti, 
merjenimi po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida.

ab) Drugi poslovni dobički ali izgube
V drugih dobičkih ali izgubah so zajeti prihodki od najemnin 
za poslovne prostore in drugi prihodki iz poslovanja, v izgu-
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bah pa odhodki za dajatve, članarine in drugi poslovni od-
hodki.

ac) Oslabitve
Med oslabitvami izkazuje banka oslabitve finančnih sred-
stev, merjenih po odplačni vrednosti, skladno z interno 
sprejeto politiko ocenjevanja izgub iz kreditnega tveganja. V 
oslabitve vključujemo tudi oslabitve naložbenih nepremičnin, 
ki niso finančna sredstva.

ad) Davki
Tekoči davek od dohodka je prikazan v višini, kot ga je ob-
računala banka na podlagi Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb (ZDDPO -2), to je po 17-odstotni stopnji za leto 
2016.

Odloženi davki so obračunani za vse začasne razlike med 
vrednostjo sredstev in obveznostmi za davčne namene ter 
njihovo knjigovodsko vrednostjo. Odloženi davki so vsako-
krat obračunani po davčnih stopnjah, za katere je pričakova-
ti, da bodo uporabljane, ko bo terjatev realizirana oziroma bo 
obveznost poravnana. 

Odložena terjatev za davek je priznana za vse odbitne za-
časne razlike, če je verjetno, da se bo pojavil razpoložljivi 
obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti 
odbitne začasne razlike.

Odloženi davek, povezan z vrednotenjem finančnih instru-
mentov, razpoložljivih za prodajo po pošteni vrednosti, je tre-
ba izkazati neposredno v vseobsegajočem donosu.

ae) Poročanje po odsekih
Poročanje po odsekih poteka samo v konsolidiranih izkazih 
skupine Sberbank Europe AG, ki poroča o informacijah po 
področnih in območnih odsekih. Temeljna oblika poročanja, 
ki izhaja iz področnih odsekov, temelji na ureditvi notranje 
organiziranosti in poslovodenja v skupini.

af) Ugodnosti zaposlenih
Ugodnosti zaposlenih obsegajo jubilejne nagrade ter od-
pravnine ob upokojitvi. Rezervacije za ugodnosti zaposlenih 
izračuna neodvisni aktuar, v letu 2017 pa so ocenjene glede 
na gibanje zaposlenih.

Pomembnejše predpostavke, uporabljene pri aktuarskem 
izračunu, so:
• diskontni faktor 1,35 % (2016: 2,15 %);

• rast plač v višini 3,5 % (2016: 3,5 %).

Banka plačuje prispevke delodajalca v višini 16,1 %, skla-
dno s slovensko zakonodajo. Razen plačila prispevkov nima 
banka nikakršnih dodatnih obveznosti. Prispevki predstavlja-
jo stroške v obdobju, na katero se nanašajo, in so v izkazu 
poslovnega izida prikazani v okviru stroškov dela. Skladno 
s slovensko zakonodajo se zaposleni upokojijo po 35 do 40 
letih službovanja in so takrat, ob izpolnjevanju določenih po-
gojev, upravičeni do odpravnine ob upokojitvi v enkratnem 
znesku. Zaposleni so upravičeni tudi do jubilejne nagrade za 
vsakih deset let službovanja v banki. 

Te obveznosti so izmerjene v višini sedanje vrednosti pri-
hodnjih izdatkov, vsi dobički in izgube od tega pa so zajeti v 
izkazu poslovnega izida, razen aktuarskih dobičkov in izgub 
iz rezervacij za odpravnine ob upokojitvi.

ag) Povezane osebe
Po sklepu o veliki izpostavljenosti se za skupino povezanih 
oseb šteje:
•  dve ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki – če se ne iz-

kaže drugače – predstavljata oziroma predstavljajo eno 
samo tveganje, ker ena od njih neposredno ali posre-
dno obvladuje drugo oziroma druge osebe;

•  dve ali več fizičnih ali pravnih oseb, med katerima ozi-
roma katerimi sicer ni odnosa v smislu obvladovanja iz 
prejšnje alineje, za kateri oziroma za katere pa se lahko 
šteje, da predstavljata oziroma predstavljajo eno samo 
tveganje, ker so osebe med seboj povezane tako, da 
bi finančne težave pri poplačilu dolga ene izmed njih 
povzročile tudi težave druge ali vseh preostalih.

Praviloma so povezane osebe vse osebe, ki imajo več kot 
50 % vseh delnic ali poslovnih deležev druge osebe, in ose-
be, ki so v večinski lasti teh oseb.

Za namen povezanosti je treba presojati naslednje oblike 
povezav:
•  osebe, ki imajo skupne delničarje;
•  osebe, ki imajo skupno oziroma enotno vodstvo;
•  osebe, ki so medsebojno gospodarsko povezane in od-

visne in katerih povezav ni mogoče nadomestiti v krat-
kem času;

•  posamezne fizične osebe in njihovi ožji družinski člani;
•  fizične osebe in pravne osebe, od katerih so te fizične 

osebe člani organov upravljanja ali imajo kako drugače 
pomemben vpliv;
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•  fizične osebe in ožji družinski člani, ki so hkrati obrtniki 
ali samostojni podjetniki.

Pri ugotavljanju oseb, ki tvorijo skupino povezanih oseb, po-
vezave z Republiko Slovenijo niso upoštevane.

ah) Pobotanje finančnih sredstev
Finančna sredstva in obveznosti so v bilanci stanja pobotani, 
ko za to obstajata pravna pravica in namen neto poravnave 
ali sočasna realizacija sredstev ter poravnava obveznosti.

ai) Začasni nakup in povratna prodaja 
Nakup vrednostnih papirjev z namenom prodaje (začasni 
nakup – repo) je izkazan med krediti strankam. Po pogod-
bah o začasnem nakupu banka ne prevzema tveganj in 
koristi zaradi lastništva vrednostnega papirja. Pogodbeno 
razmerje ima značilnosti zavarovanega kredita, pri katerem 
predstavljajo zavarovanje vrednostni papirji, ki so predmet 
repo pogodbe. Razlika med nakupno in prodajno ceno je iz-
kazana kot obrestni prihodek, razmejen z uporabo metode 
efektivnih obrestnih mer v obdobju trajanja pogodbe.

aj) Najemi (leasing)
Finančni najem je najem, pri katerem se pomembna tvega-
nja in pomembne koristi, povezane z lastništvom nad naje-
tim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na naje-
mnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa 
tudi ne. V skladu s pogodbo se sredstvo lahko odkupi, lahko 
pa se najemodajalcu vrne. Takega najema praviloma ni mo-
goče enostransko razveljaviti. Usmeritev za amortiziranje 
najetih sredstev je usklajena z usmeritvijo, ki se uporablja pri 
lastnih sredstvih, ki se lahko amortizirajo. 

Najem, ki ni finančni najem, je poslovni najem.

Banka je najemojemalec
V primeru poslovnih najemov so dana plačila zajeta v izkaz 
poslovnega izida sorazmerno glede na čas trajanja pogod-
be. Če je pogodba poslovnega najema prekinjena predča-
sno (pred zapadlostjo pogodbe), so vsa plačila lizingdajalcu 
zaradi prekinitve pogodbe priznana kot strošek v obdobju, 
ko je bila pogodba prekinjena.

Sredstvo, pridobljeno na podlagi finančnega najema, je se-
stavni del opredmetenih osnovnih sredstev. Njegova nabav-
na vrednost je enaka pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti 
najmanjše vsote najemnin, in sicer tisti, ki je manjša. Plača-
ne najemnine so priznane kot obrestni odhodki. Opredmete-

na osnovna sredstva, pridobljena s finančnim najemom, so 
amortizirana v dobi koristnosti sredstva. Če ni utemeljenega 
zagotovila, da bo najemnik prevzel lastništvo do konca traja-
nja finančnega najema, je treba takšno opredmeteno osnov-
no sredstvo povsem amortizirati med trajanjem finančnega 
najema ali v dobi njegove koristnosti, in sicer v tisti dobi, ki 
je krajša.

Banka je najemodajalec
Sredstva, dana v poslovni najem, so prikazana med nalož-
benimi nepremičninami ali opredmetenimi osnovnimi sred-
stvi. Prihodki iz naslova najemnin so pripoznani v izkazu po-
slovnega izida sorazmerno s časom trajanja najema.

V primeru sredstva, danega v finančni najem, je sedanja 
vrednost prihodnjih najemnin priznana kot terjatev finančne-
ga najema. Prihodki iz finančnega najema so priznani skozi 
celotno dobo najema in odražajo stalen periodični donos na-
jemodajalca, izkazani so kot prihodki iz obresti.

ak) Finančne garancije
Finančne garancije so pogodbe, ki od izdajatelja garanci-
je zahtevajo, da upravičencu garancije plača dogovorjeni 
znesek za pokritje izgube, ki jo ta utrpi v primeru neplačila 
dolžnika. Finančne garancije izdaja banka drugim bankam, 
finančnim ustanovam in drugim komitentom za zavarovanje 
dolgov, limitov in drugih bančnih poslov.

Finančne garancije so ob izdaji priznane po pošteni vre-
dnosti. Banka jih naknadno priznava po večji vrednosti od 
začetne, ki je zmanjšana za prihodke iz provizij in ocene 
stroškov, potrebnih za poravnavo obveznosti iz garancije na 
dan poročanja. Te ocene temeljijo na preteklih podatkih ozi-
roma izkušnjah s podobnimi posli v preteklosti. Povečanje 
obveznosti, povezanih s finančnimi garancijami, se odraža v 
izkazu poslovnega izida med poslovnimi odhodki.

al) Poslovanje v tujem imenu in za tuj račun
Sredstva komisijskega poslovanja so za banko netvegana 
in jih ta vodi ločeno od svojih sredstev. V okviru komisijske-
ga poslovanja opravlja banka vodenje kreditnih aranžmajev 
in poslovanje z vrednostnimi papirji v tujem imenu in za tuj 
račun. Za storitve iz naslova komisijskega poslovanja zara-
čunava provizijo.

am) Spremembe standardov in pojasnil
Računovodske usmeritve, ki jih je banka uporabila pri pripra-
vi svojih računovodskih izkazov, so enake usmeritvam, ki jih 
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je uporabila pri pripravi računovodskih izkazov za predho-
dno poslovno leto. Izjema so na dopolnjeni standardi, ki jih je 
banka sprejela za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2017 
in ki so opisana v nadaljevanju:

• MRS 12: Priznavanje odloženih terjatev za davek za 
nerealizirane izgube (dopolnila)

 Namen dopolnil standarda je pojasniti zahteve v zvezi s 
priznanjem odloženih terjatev za davek za nerealizirane 
izgube ter na ta način nasloviti različno prakso pri upo-
rabi določil MRS 12 Davek iz dobička v praksi. V praksi 
namreč podjetja uporabljajo različne pristope pri obra-
čunavanju odbitne začasne razlike od znižanja poštene 
vrednosti pri izterjavi sredstva nad njegovo neodpisano 
vrednostjo,  v povezavi z verjetno razpoložljivostjo pri-
hodnjega obdavčljivega dobička in pri skupni oziroma 
ločeni oceni višine odloženih terjatev za davek za nere-
alizirane izgube.

• MRS 7: Razkritje spodbud (dopolnila)
 Dopolnila MRS 7 od podjetja zahtevajo, da v svoje raču-

novodske izkaze vključi razkritja, ki uporabnikom raču-
novodskih izkazov omogočajo oceno spremembe v vi-
šini obveznosti podjetja iz naslova financiranja, vključno 
s tistimi, ki so posledica sprememb, ki imajo ali pa tudi 
nimajo vpliva na denarne tokove. Dopolnila določajo, da 
lahko podjetje pri izpolnjevanju zahtev po razkritju pri-
pravi tudi v tabelarni obliki kot uskladitev med začetnim 
in končnim stanjem obveznosti iz financiranja v izkazu 
finančnega položaja, vključno s spremembami denar-
nih tokov iz financiranja, spremembami, ki so posledica 
pridobitve ali izgube kontrole nad odvisnimi družbami 
ali drugimi podjetji, učinek sprememb deviznih tečajev, 
spremembe poštene vrednosti in druge spremembe.

• Upravni odbor za mednarodne računovodske stan-
darde IASB je objavil sklop letnih izboljšav MSRP 
za obdobje 2014 – 2016, ki predstavlja zbirko dopolnil 
MSRP. V nadaljevanju navedene izboljšave EU še ni 
odobrila. 

  
- MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih: 
Dopolnila pojasnjujejo, da zahteve po razkritju v MSRP 
12 (razen tistih, ki so povzeti v računovodskih izka-
zih hčerinskih družb, skupnih podvigov in pridruženih 
družb), veljajo za delež podjetja v odvisni družbi, sku-
pnem podvigu ali pridruženem podjetju, ki je razvrščen 

med sredstva za prodajo, za razdelitev ali kot ustavljeno 
poslovanje v skladu z MSRP 5.

Standardi, ki so izdani in 31. 12. 2017 še niso bili v 
veljavi in jih banka ni predčasno sprejela 

• MSRP 9 Finančni instrumenti: Razvrščanje in merje-
nje 

Julija 2014 je Upravni odbor za mednarodne računovodske 
standarde izdal MSRP 9 Finančni instrumenti, s katerim je 
nadomestil MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in 
merjenje. MSRP 9 uvaja nov pristop h klasifikaciji in k mer-
jenju finančnih instrumentov, v prihodnost usmerjen model 
pričakovanih izgub in spreminja zahteve za računovodenje 
varovanja pred tveganjem. Uporaba MSRP 9 je obvezna za 
vsa obdobja po 1. 1. 2019, a z možnostjo predčasne uvelja-
vitve. Sprememba dovoljuje možnost, da se določena pred-
časno plačana finančna sredstva z negativnim nadomesti-
lom merijo z odplačno vrednostjo ali pošteno vrednostjo prek 
izkaza vseobsegajočega donosa, če vrednost predplačila v 
veliki meri predstavlja neplačano glavnico in obresti ter razu-
mno nadomestilo. Razumno nadomestilo je lahko pozitivno 
ali negativno. Pred to spremembo finančna sredstva z nega-
tivnim nadomestilom ne bi opravila SPPI testa zgolj plačila 
glavnice in obresti in bi jih bilo treba obvezno meriti po pošte-
ni vrednosti preko izkaza poslovnega izida. Banka ocenjuje 
učinek spremembe na računovodske izkaze.

Banka je uvedla MSRP 9 1. 1. 2018, z izjemo zgoraj omenje-
ne spremembe, ki bo stopila v veljavo 1. 1. 2019.

Uvedba MSRP 9 
V okviru predhodnih analiz v letu 2016 smo v banki izpeljali 
naslednje aktivnosti:
(1) pregledali obstoječi portfelj kreditov in vrednostnih pa-

pirjev ter analizirali pričakovane spremembe zaradi no-
vih pravil klasifikacije v skladu z MSRP 9;

(2) z natančnimi kalkulacijami izračunali pričakovane slabi-
tve v skladu s pravili za oslabitev sredstev po MSRP 9; 

(3) pripravili poslovne modele za klasifikacijo in merje-
nje ter oslabitve (vključno z metodološko zasnovo) po 
MSRP 9;

(4) identificirali najpomembnejše vrzeli na IT-področju po 
MSRP 9 in jih uskladili z načrtovanimi projekti in projekti 
v teku ter

(5)  pripravili načrt za implementacijo MSRP 9.
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V začetku leta 2017 je banka vzpostavila delovni proces s 
ciljem prilagoditve informacijskih sistemov za podporo dela 
funkcij upravljanja tveganj in financ, procesov konsolidacije 
in rokov poročanja ter z namenom vpeljave zahtev MSRP 
9 v bančne procese. Končni cilj delovnega procesa je za-
gotoviti celostno implementacijo novega standarda in polno 
pripravljenost za njegovo uvedbo 1. 1. 2018.

Z vidika upravljanja je bil v banki ustanovljen odbor, ki vodi 
projekt. Delovni proces za implementacijo so izvajali pred-
stavniki s področja upravljanja tveganj, IT in financ, ki so od-
govorni za celotno implementacijo novega standarda. 

Klasifikacija in merjenje
MSRP 9 ohranja mešani model merjenja in uvaja tri primar-
ne kategorije za finančna sredstva: 
• odplačna vrednost,
• poštena vrednost preko izkaza vseobsegajočega dono-

sa in 
• poštena vrednost preko izkaza poslovnega izida.

Osnova za klasifikacijo je odvisna od poslovnega modela 
družbe in značilnosti pogodbenih denarnih tokov finančnega 
sredstva.

Finančna sredstva so merjena z odplačno vrednostjo le, če 
sta izpolnjena oba spodnja pogoja:
a) denarni tokovi so skladni s pogodbenimi pogoji finančne-

ga sredstva in so izključno plačila glavnice in obresti na 
neplačano glavnico ter

b) sredstvo je razvrščeno znotraj poslovnega modela, ki 
predvideva, da se sredstva zadržijo z namenom zbiranja 
pogodbenih denarnih tokov. 

 
Merjenje poštene vrednosti preko izkaza vseobsegajočega 
donosa se upošteva, kadar finančno sredstvo izpolnjuje po-
goj a), vendar se veljavni poslovni model osredotoča tako na 
zbiranje pogodbenih denarnih tokov kot na prodajo sredstev. 

Vsa druga finančna sredstva se merijo po pošteni vrednosti.

Naložbe v lastniške instrumente se morajo ob začetku trgo-
vanja meriti po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega 
izida ali pa z nepreklicno izbiro merjenja poštene vrednosti 
preko vseobsegajočega donosa brez recikliranja.

V klasifikaciji in merjenju finančnih obveznosti ni bilo spre-
memb v primerjavi z MRS 39, razen za priznavo sprememb v 

lastnem kreditnem tveganju preko izkaza vseobsegajočega 
donosa, za obveznosti, določene po pošteni vrednosti preko 
izkaza poslovnega izida. Preostala vrednost spremembe po-
štene vrednosti je predstavljena v poslovnem izidu.

Izvedeni finančni instrumenti, ki so predmet pogodb, kjer je 
gostujoči instrument finančno sredstvo v sklopu MSRP 9, se 
nikoli ne delijo. Namesto tega se pri klasifikaciji kot celota 
oceni hibridni finančni instrument.

V letu 2017 in v okviru predhodnih analiz je bil izveden pre-
gled bančnih portfeljev finančnih sredstev z namenom do-
ločitve prihodnje računovodske obdelave v skladu z MSRP 
9 z upoštevanjem značilnosti njihovih pogodbenih denarnih 
tokov in poslovnega modela banke za njihovo upravljanje. 

Da bi bila implementacija v banki kar se da poenotena, smo 
razvili metodologije za določitev poslovnega modela, ana-
lizo pogodbenih tokov finančnih sredstev in primerjavo s 
primerljivimi instrumenti, pri katerih je komponenta časa in 
vrednosti, vključena v obresti, predmet spremembe, skladno 
s pogodbenimi pogoji instrumenta.

Banka je prav tako izdelala pravilnike za računovodenje in 
metodološki okvir za posamezne korake implementacije, ki 
jih izvede vsaka posamezna lokalna enota. Te notranje pra-
vilnike so v letu 2017 odobrili pristojni organi.

Banka za kredite in druge terjatve najpogosteje uporablja 
poslovni model zbiranja pogodbenih denarnih tokov (Hold to 
Collect), medtem ko je določen del klasificiran kot poslovni 
model zbiranja pogodbenih denarnih tokov in prodaje (Hold 
and Sell). Poslovni model zbiranja pogodbenih denarnih to-
kov in prodaje se najpogosteje uporablja za finančne nalož-
be. Med oceno SPPI (izključno plačilo glavnice in obresti) 
so bile za nekatera finančna sredstva identificirane ključne 
značilnosti SPPI. Banka ni določila nobenih finančnih obve-
znosti po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida, 
prav tako znotraj skupine v tem trenutku tega ne namera-
vamo storiti.

Slabitve
Novi model pričakovanih kreditnih izgub nadomešča model 
nastalih izgub, ki je bil uporabljen pri MRS 39. Nanaša se 
tako na finančna sredstva kot na zunajbilančne instrumente 
s kreditnim tveganjem (garancije, kreditne zaveze). Ob za-
četnem priznanju se dovoljena stopnja izgube prizna v obliki 
12-mesečne pričakovane kreditne izgube. Ob začetni pri-
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znavi vseživljenjskih izgub se pripoznajo pričakovane izgube 
za vse instrumente, pri katerih se je kreditno tveganje znatno 
povečalo. Enota za merjenje je pričakovana vseživljenjska 
kreditna izguba.

Znotraj posameznih segmentov strank so bili razviti novi mo-
deli, pri čemer je bil v segmentu fizičnih oseb in mikropodjetij 
izbran pristop na osnovi migracijskih matrik, medtem ko je 
bil pri modeliranju za preostale pravne osebe izbran pristop 
na osnovi prilagojenih notranjih bonitetnih ocen. Kriteriji za 
skupine, uporabljeni za analizo in določanje povečanja kre-
ditnega tveganja, bodo osnova za obstoječe procese, na 
primer proces monitoringa pravnih oseb ter upoštevanje 
statusa prestrukturiranja pri vseh segmentih strank. Poleg 
tega stopnjevanje za vse segmente temelji na slabšanju bo-
nitetne ocene od izvora do opaženih dni zamude kreditne 
izpostavljenosti. Prehod iz skupine 1 v skupino 2 bo izveden 
ob navedenih sprožilcih takoj, ko je sprožilec kršen, prehod 
iz skupine 2 v skupino 1 pa bo – po potrditvi, da sprožilec ni 
več kršen – opravljen po določenem obdobju, v katerem ni 
prisoten noben drug sprožilec. Obdobje prehoda med skupi-
nami tveganja ne bo krajše od enega cikla izračuna slabitev. 
Prehod v skupino 3 bo temeljil na predpisanih sprožilcih in 
kriterijih za nastanek neplačila. Definicija neplačila je skla-
dna s smernicami EBA.

Skupina SBAG se je odločila za centraliziran pristop k imple-
mentaciji MSRP 9, kar pomeni, da smo razvili nove modele 
skladno s poenotenimi pravilniki in procesi znotraj skupine 
SBAG, vendar pa so bili uporabljeni podatki Sberbank Slo-
venije. Tudi izračun oslabitev bo potekal na enoten način, saj 
se bodo centralizirano poslani podatki Sberbank Slovenije 
vnesli v orodje skupine MSRP 9, tako da bodo oslabitve za 
vse članice skupine izračunane enako. Ker MSRP 9 prinaša 
pomembne novosti pri upravljanju kreditnega tveganja, smo 
v poročevalskem obdobju posodobili vse relevantne pravilni-
ke, prav tako pa smo zaključili izdelavo novih politik ocenje-
vanja izgub iz kreditnega tveganja.

Leta 2017 je Sberbank Slovenija sprejela okvirno metodo-
logijo, ki jo je centralno vzpostavila skupina SBAG in ki do-
loča pravila za ocenjevanje slabšanja kreditnega tveganja 
in določanje 12-mesečnih in pričakovanih vseživljenjskih 
kreditnih izgub ter odkup terjatev v makroekonomskih napo-
vedih, ki zrcalijo kreditni cikel. Sočasno je bilo vzpostavljeno 
upravljanje odobritev in nadzor parametrov, ki se uporabljajo 
za merjenje pričakovanih kreditnih izgub kot tudi za izvajanje 
presoje za potrebe vodstva. 

Banka je vključila v prihodnost usmerjene informacije tako 
pri ocenjevanju znatnega povečanja kreditnega tveganja 
kot pri merjenju pričakovanih kreditnih izgub. V prihodnost 
usmerjene informacije vključujejo makroekonomske kazalce 
in gospodarske napovedi. Parametri so izračunani na letni 
ravni. 

V tretjem četrtletju leta 2017 je banka začela uvajati vzpore-
dne izračune oslabitev po MSRP 9, ne glede na to, da so bili 
preliminarni vzporedni izračuni že narejeni na konsolidirani 
ravni za namene spremljave, sledenja uspešnosti in učinka. 
Na podlagi preliminarnih rezultatov izračunov oslabitev je 
banka obravnavala zahteve po razkritju iz druge Ebine štu-
dije o kvantitativnem učinku (QIS).

Proces kalibracije in validacije vsebuje simulacije različnih 
pravil upravljanja in kalibracijske metodologije za merske pa-
rametre (ti so v kar največji možni meri usklajeni s parametri, 
ki so bili razviti skladno z baselskimi zahtevami), da se določi 
najboljša povezava med normativnimi in poslovnimi kriteriji. 
Poleg tega smo določili postopek posodabljanja modelov in 
ponderiranih makroekonomskih scenarijev skladno z roki za 
zaključek knjiženja.

Sodelovanje med področjema za upravljanje kreditnih tve-
ganj in upravljanje financ bo nadalje potekalo v prvi polovi-
ci leta 2018 v povezavi z nadaljnjim razvojem IT-sistemov 
(predvsem za poročanje dodatnih informacij, ki jih je treba 
razkriti v opombah računovodskih izkazov).

Varovanje pred tveganjem
Pri uveljavitvi MSRP 9 se banka lahko odloči, da:
a) še naprej uporablja zahteve računovodenja varovanja 

pred tveganjem po MRS 39 namesto po MSRP 9,
b) v celoti uporablja zahteve po MSRP 9 ali
c) v posebnih primerih varovanja pred tveganjem po pošte-

ni vrednosti še naprej uporablja zahteve MRS 39 in torej 
uporablja zahteve po MSRP 9 le v omejenem obsegu.

 
Standard blaži zahteve glede učinkovitosti varovalnega raz-
merja, saj odpravlja pragove za testiranje učinkovitosti va-
rovalnega razmerja. Treba je določiti ekonomsko razmerje 
med varovano postavko in varovalnim instrumentom, varo-
valno razmerje pa mora biti enako razmerju, ki ga vodstvo 
uporablja za namene upravljanja tveganj.

Sočasna dokumentacija je še vedno zahtevana, vendar se 
razlikuje od trenutno zahtevane po MRS 39. Zahteva se 
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namreč le testiranje učinkovitosti varovalnega razmerja za 
naprej. 

Banka načrtuje, da bo tudi v prihodnje uporabljala načela 
računovodenja varovanja pred tveganji po MRS 39.

Prehodno obdobje
V banki smo se odločili za uporabo izjeme, ki dovoljuje, da 
se primerjalnih informacij za predhodna obdobja v zvezi s 
spremembami klasifikacije in merjenjem (vključno s slabi-
tvami) ne prikazuje. Spremembe v čisti vrednosti finančnih 
sredstev, finančnih obveznosti in oslabitev, ki so posledica 
uvedbe MSRP 9, bodo pripoznane v prenesenem dobičku in 
rezervah na dan 1. 1. 2018.

Uvedba prehodnih ureditev po MSRP 9
Ker lahko uvedba MSRP 9 vodi do nenadnega znatnega 
povečanja v pričakovanih oslabitvah iz kreditnih izgub in 
posledično do nenadnega znižanja navadnega lastniškega 
temeljnega kapitala družbe, je Evropski parlament/Evrop-
ski svet dne 30. 10. 2017 podal sporazumni predlog glede 
prehodnih ureditev za prehod negativnega učnika na nava-
dni lastniški temeljni kapital zaradi povečanja pričakovanih 
kreditnih izgub (MSRP 9). Finančne institucije lahko v pre-
hodnem obdobju (5 let) v navadni lastniški temeljni kapital 
vključijo del povečanih slabitev iz pričakovanih kreditnih iz-
gub. Dne 27. 12. 2017 so bile objavljene uradne določbe 
glede prehodna na MSRP 9. 

Banka je obvestila pristojni organ o neuporabi prehodnih 
ureditev. 

Banka bo prvič uvedla MSRP 9, kot je bil izdan julija 2014, z 
dnem 1. 1. 2018 in bo isti dan prilagodila spremembe glede 
na MSRP 9. Na osnovi doslej izvedenih ocen znaša celotna 
ocenjena prilagoditev (neto brez davka) na uvedbo MSRP 9 
na začetno bilanco kapitala skupine na 1. 1. 2018 približno 
7,6 mio EUR, kar predstavlja:
• znižanje v povezavi z zahtevami za oslabitve za približno 

9,3 mio EUR, 
• zvišanje v povezavi z učinkom odloženih davkov za pri-

bližno 1,8 mio EUR,
• znižanje v povezavi z zahtevami glede klasifikacije in 

merjenja za približno 0,1 mio EUR. Po pričakovanjih bo 
manj kot 5 mio EUR prerazporejenih iz odplačne vredno-
sti v pošteno vrednost preko izkaza poslovnega izida in 
manj kot 0,2 mio EUR iz poštene vrednosti preko izkaza 

vseobsegajočega donosa v pošteno vrednost preko iz-
kaza poslovnega izida.

• MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci
 MSRP 15 velja za letna obdobja z začetkom 1. januarja 

2018 ali pozneje. MSRP 15 določa petstopenjski model, 
ki ga bodo morala podjetja upoštevati pri pripoznanju 
prihodkov od pogodb s kupci (z omejenimi izjemami), 
ne glede na vrsto transakcij, ki prinašajo prihodke ali 
industrijsko panogo. Zahteve standarda veljajo tudi za 
pripoznanje in merjenje dobičkov in izgub pri prodaji ne-
katerih nefinančnih sredstev, ki niso posledica običajne 
dejavnosti podjetja (npr. prodaja nepremičnin, naprav in 
opreme ali neopredmetenih sredstev). Standard zahte-
va od podjetja obsežna razkritja, vključno z razčlenitvijo 
skupnega zneska prihodkov; informacije o obveznostih 
v zvezi s prodajo; spremembe v višini pogodbenih sred-
stev in obveznosti med dvema obdobjema ter ključne 
poslovodske presoje in ocene. 

• MSRP 15: Prihodki iz pogodb s kupci (pojasnila)
 Pojasnila standarda veljajo za letna obdobja z začetkom 

1. januarja 2018 ali pozneje. Zgodnja uporaba je dovo-
ljena. Namen pojasnil je obrazložiti, kaj je želel IASB 
doseči pri sprejemanju zahtev MSRP 15  Prihodki iz po-
godb s kupci, zlasti z vidika računovodske obravnave 
opredeljenih obveznosti iz pogodb s kupci, ki spreminja 
besedilo načela »ločene opredelitve«, obravnave princi-
pala v nasprotju z agentom, vključno z oceno, ali nasto-
pa podjetje kot principal ali kot agent ter uporabo načela 
kontrole in licenciranja, ki zagotavlja dodatne smernice 
za računovodsko obravnavo intelektualne lastnine in li-
cenčnine. Pojasnila prav tako uvajajo dodatne praktične 
koristi za podjetja, ki bodisi uporabljajo MSRP 15 v celoti 
za predhodna obdobja, ali tista, ki se odločijo za upora-
bo prilagojenega pristopa. 

• MSRP 16: Najemi 
 MSRP 16 velja za letna obdobja z začetkom 1. januarja 

2019 ali kasneje. MSRP 16 tako določa usmeritve za pri-
znavanje, merjenje, predstavitev in razkrivanje najemov 
obeh pogodbenih strank:  najemnika in najemodajalca. 
Novi standard od najemnika zahteva, da v svojih raču-
novodskih izkazih prizna večino najemnih pogodb na 
podlagi enotnega računovodskega modela za vse naje-
mne pogodbe, razen nekaterih izjem. Pri obračunavanju 
najemov od najemodajalca ni bistvenih sprememb. 
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• Dopolnila MSRP 10 Konsolidirani računovodski 
izkazi in MRS 28 Naložbe v pridružena podjetja in 
skupne podvige: Prodaja ali prispevek sredstev 
med naložbenikom in njegovo pridruženo družbo 
ali skupnim podvigom

 Dopolnila naslavljajo priznano neskladje med zahtevami 
MSRP 10 in tistimi iz MRS 28 pri obravnavanju prodaje 
ali prispevka sredstev med vlagateljem in njegovo pri-
druženo družbo ali skupnim podvigom. Dopolnila zahte-
vajo, da mora podjetje pripoznati celoten znesek dobička 
ali izgube, kadar gre za transakcijo, v kateri prevzemnik 
pridobi obvladovanje enega ali več podjemov (oziroma 
izpolnjuje pogoje za klasifikacijo kot “business”). IASB 
je decembra 2015 datum začetka veljavnosti standar-
da odložil za nedoločen čas, v pričakovanju rezultatov 
projekta raziskave obračunavanja sredstev po kapitalski 
metodi.  Dopolnil standarda EU še ni odobrila. 

• MSRP 2: Razvrščanje in merjenje plačilnih transak-
cij z delnicami (dopolnila) 

 Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. janu-
arja 2018 ali pozneje. Zgodnja uporaba dopolnil je do-
voljena. Dopolnila uvajajo zahteve glede računovodske 
obravnave učinkov zahtevanih in netržnih pogojev pri 
merjenju gotovinske poravnave plačilnih transakcij z 
delnicami, pri merjenju poravnave plačilnih transakcij z 
delnicami z možnostjo neto poravnave z davčnim odte-
gljajem in za spremembe pogojev pri plačilnih transak-
cijah z delnicami, ki vpliva na prerazvrstitev gotovinske 
poravnave plačilnih transakcij z delnicami v s kapitalom 
poravnane plačilne transakcije z delnicami. Dopolnil 
standarda EU še ni odobrila.

• MRS 40: Prenos naložbenih nepremičnin (dopolnila)
 Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. janu-

arja 2018 ali pozneje. Zgodnja uporaba dopolnil je do-
voljena. Dopolnila pojasnjujejo, kdaj mora podjetje ne-
premičnine, vključno s tistimi, ki so v gradnji ali razvoju, 
prerazvrstiti v naložbene nepremičnine ali iz njih. Dopol-
nila pojasnjujejo, da se sprememba v uporabi zgodi ta-
krat, ko nepremičnina izpolnjuje ali preneha izpolnjevati 
opredelitev naložbene nepremičnine in obstajajo doka-
zi o spremembi v njeni uporabi. Sprememba namere 
poslovodstva družbe v zvezi z uporabo nepremičnine 
sama po sebi ne predstavlja spremembe v uporabi. Do-
polnil standarda EU še ni odobrila.

• Dopolnila MRS 28: Dolgoročne naložbe v pridruže-
na podjetja in skupne podvige

 Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januar-
ja 2019 ali pozneje. Zgodnja uporaba dopolnil je dovo-
ljena. Dopolnila obravnavajo vprašanje, ali spada merje-
nje dolgoročnih naložb (zlasti z vidika zahtev po slabitvi 
dolgoročnih naložb v pridružene družbe in skupne pod-
vige, ki so po vsebini del »čiste naložbe« v pridruženi 
družbi ali skupnem podvigu), v okvir MSRP 9, MRS 28 
ali kombinacijo obeh. Dopolnila pojasnjujejo, da mora 
podjetje pri pripoznanju dolgoročnih naložb, ki niso 
merjena po kapitalski metodi, uporabiti določila MSRP 
9 Finančni instrumenti, preden začne uporabljati MRS 
28. Pri uporabi MSRP 9 podjetje ne upošteva nikakršnih 
prilagoditev knjigovodske vrednosti dolgoročnih naložb, 
ki sicer izhajajo iz MRS 28. Dopolnil standarda EU še ni 
odobrila.

• OPMSRP 22: Transakcije v tuji valuti in predplačilo
 Pojasnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januar-

ja 2018 ali pozneje. Zgodnja uporaba pojasnil je dovolje-
na. Pojasnilo uvaja obrazložitev obračunavanja transak-
cij, ki vključujejo potrdilo o prejemu ali plačilu predplačila 
v tuji valuti. Pojasnilo se nanaša na transakcije v tuji 
valuti, kadar podjetje prizna nedenarno sredstvo ali ne-
denarno obveznost od plačila ali prejema predplačila, 
preden prizna s tem povezana sredstva, odhodke ali 
prihodke. Pojasnilo navaja, da morajo za določitev me-
njalnega tečaja podjetja uporabiti datum prvotnega pri-
znanja nedenarnega predplačila ali odloženih prihodkov 
(obveznosti). V primeru večjega števila izplačil ali pred-
plačil mora podjetje določiti datum transakcije vsakega 
izplačila ali predplačila. Pojasnil EU še ni odobrila.

• Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde 
IASB je objavil sklop letnih izboljšav MSRP za ob-
dobje 2014–2016, ki predstavlja zbirko dopolnil MSRP. 
Dopolnila za MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih stan-
dardov računovodskega poročanja in MRS 28 Naložbe 
v pridružene družbe in skupne podvige veljajo za letna 
obdobja z začetkom 1. januarja 2018 ali pozneje. Zgo-
dnja uporaba dopolnil standarda MRS 28 Dolgoročne 
naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige, je do-
voljena. Izboljšav EU še ni odobrila. 
- MSRP 1 Prva uporaba mednarodnih standardov 

računovodskega poročanja: Dopolnilo odpravlja 
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kratkoročne izjeme za razkritja v zvezi s finančnimi 
instrumenti, zaslužki zaposlencev in investicijskimi 
družbami, ki sicer veljajo pri prvi uporabi MSRP. 

- MRS 28: Finančne naložbe v pridružena podjetja 
in skupne podvige: Dopolnila pojasnjujejo, da lah-
ko podjetje ob začetnem priznanju vsako naložbo v 
pridruženo podjetje ali skupno podjetje, ki je v lasti 
podjetja, ki je kapitalska organizacija ali druga kva-
lificirana oseba, izmeri po pošteni vrednosti skozi 
izkaz poslovnega izida.

• OPMSRP 23: Negotovost pri obračunavanju davka 
od dobička

 Pojasnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 
2019 ali pozneje. Zgodnja uporaba pojasnil je dovoljena. 
Pojasnilo obravnava obračunavanje davka od dobička 
takrat, ko davčna obravnava vključuje negotovost, ki 
vpliva na uporabo MRS 12 Davek iz dobička. Pojasni-
lo uvaja smernice za: obračunavanje negotovih davč-
nih obravnav ločeno ali skupaj; inšpekcijske preglede 
davčnih organov; uporabo ustrezne metode, ki odraža 
te negotovosti in obenem upošteva spremembe dejstev 
in okoliščin. Pojasnil EU še ni odobrila.

3. Upravljanje tveganj
S Sklepom o ureditvi notranjega upravljanja upravljalnemu 
organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapi-
tala za banke in hranilnice (Ur. l. RS 73/15) Banka Slovenije 
določa pravila v zvezi z upravljanjem tveganj v bankah. Na 
podlagi navedenega sklepa morajo banke izdelati strategije 
prevzemanja tveganj, ki izražajo temeljni odnos banke do 
tveganj, ki jih ta prevzema v okviru svojega poslovanja.

Tveganja, ki jih banka prevzema v okviru svojega poslo-
vanja, vključujejo kreditno tveganje in tveganje nasprotne 
stranke, tveganje koncentracije v okviru kreditnega tvega-
nja, tržna tveganja, obrestno tveganje, likvidnostno tvega-
nje, operativno tveganje (vključno s pravnim tveganjem), 
tveganje skladnosti, modelsko tveganje, strateško tveganje, 
tveganje ugleda, tveganja, povezana z zunanjimi izvajalci, 
tveganja, povezana z uvedbo novih produktov, in tveganje 
prevelikega finančnega vzvoda. 

Banka mora izpolnjevati splošne standarde upravljanja pri 
naslednjih tveganjih: kreditno tveganje, tržno tveganje, ope-
rativno tveganje in likvidnostno tveganje. Poleg tega mora 
biti banka v vsakem trenutku sposobna, da upravlja tudi vsa 
druga pomembna tveganja, ki jih prevzema v okviru svojega 
poslovanja. 

Banka mora redno ocenjevati lastno sposobnost prevzema-
nja tveganj. Ocena sposobnosti prevzemanja tveganj mora 
biti dokumentirana. Banka mora izdelati metodologijo za 
ocenjevanje sposobnosti prevzemanja tveganj ter predpo-
stavke, na katerih temelji ta metodologija. Metodologija je 
ponavljajoči se proces, ki temelji na politikah, sprejetih za 
posamezno vrsto tveganja. Sistem za merjenje in ocenjeva-
nje izpostavljenosti tveganju temelji na ugotavljanju tveganj 
in ocenjuje njihove potencialne učinke skladno z obsegom 
in zahtevnostjo poslovne aktivnosti v banki. Izpostavljenost 
tveganju se kaže v kakovostnih in kolikostnih ocenah. Spre-
mljanje prevzemanja tveganj in ocenjevanje sposobnosti 
prevzemanja tveganj morata biti organizirani neodvisno od 
organizacijskih enot banke, ki tveganja prevzemajo. Banka 
mora preverjati ustreznost metodologije za ocenjevanje la-
stne sposobnosti prevzemanja tveganj vsaj enkrat letno ter 
ob vsaki pomembni spremembi, ki zadeva izpostavljenost 
prevzetim tveganjem.

V nadaljevanju je prikazana izpostavljenost kreditnemu in li-
kvidnostnemu tveganju, tržnim tveganjem ter operativnemu 
tveganju pa tudi način, kako banka ta tveganja obvladuje.

3.1 Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube, ki je posledi-
ca dolžnikove nezmožnosti, da iz katerega koli razloga svoje 
finančne ali pogodbene obveznosti ne izpolni v celoti.

Kreditno tveganje se pojavlja na področjih bančnega poslo-
vanja, kjer nastajajo:

• tvegane aktivne bilančne postavke (dospeli in nedospeli 
krediti vseh ročnosti, naložbe v vrednostne papirje in dol-
goročne naložbe v kapital, terjatve iz finančnih najemov, 
terjatve iz izvedenih (izpeljanih) finančnih instrumentov, 
obračunane obresti, nadomestila in opravnine (provizije) 
ter terjatve za plačane garancije, avale in druge prevzete 
obveznosti, vloge pri bankah ter druge postavke, ki jih 
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je mogoče razporediti na posameznega dolžnika in so 
merjene po metodi odplačne vrednosti, po nabavni vre-
dnosti ali po pošteni vrednosti);

• tvegane zunajbilančne postavke banke (izdane finanč-
ne garancije, avali, nekriti akreditivi ter posli s podobnim 
tveganjem, na podlagi katerih lahko za banko nastane 
obveznost plačila).

Banka uporablja za ocenjevanje kreditnega tveganja stan-
dardiziran pristop za izračun kapitalske zahteve za kreditno 
tveganje. Za izračun učinkov zavarovanj pa uporablja razvito 
metodo.

Skladno s smernicami za delo, ki urejajo organizacijo kredi-
tne funkcije, izvedbo kreditnega posla, upravljanje kreditne-
ga tveganja, in s pravilnikom o notranji organizaciji banka 
zagotavlja jasno razmejitev pristojnosti in nalog med enoto 
komercialnega poslovanja in enoto upravljanja s kreditnim 
tveganjem ter med enoto komercialnega poslovanja in zale-
dno službo, vključno z vodstvenimi ravnmi.

Banka vzpostavlja jasno in dosledno organizacijsko struk-
turo odločanja o odobritvi kredita s smernicami za delo, ki 
urejajo upravljanje s kreditnimi tveganji in pristojnosti, ter s 
poslovnikom kreditnega odbora. Pojem kredit zajema vsak 
posel, pri katerem se pojavi kreditno tveganje. S posamezno 
odločitvijo o odobritvi kredita se morata strinjati enota komer-
cialnega poslovanja in enota upravljanja s kreditnim tvega-
njem, pri čemer je treba upoštevati značilnost, zapletenost in 
tveganje obravnavanega kredita. 

Banka razvršča dolžnike izpostavljenosti v bonitetne razrede 
na podlagi natančnih bonitetnih meril, ki omogočajo dosle-
dno razvrščanje dolžnikov ali izpostavljenosti s podobnimi 
tveganji v iste bonitetne razrede. Banka zagotavlja, da obli-
kovanje oslabitev oziroma rezervacij ni v pristojnosti enote 
komercialnega poslovanja.

Banka ima vzpostavljeno jasno in dosledno organizacijsko 
strukturo, politike, procese ter notranje pravilnike glede pro-
cesa spremljave v skladu s sprejeto strategijo upravljanja 
kreditnega tveganja, ki ga odobri upravljalni organ, ter ja-
sno razmejitev nalog med procesom spremljave in proce-
som odobritve kreditov. Proces spremljave vključuje splošne 
zahteve glede spremljave posamezne izpostavljenosti in 
kreditne kakovosti dolžnika, sistem zgodnjih opozoril za od-
krivanje povečanega kreditnega tveganja, proces razreše-

vanja problematičnih izpostavljenosti ter proces spremljave 
zavarovanj.

Banka redno izvaja analize kreditnega portfelja, vključno z 
ocenami prihodnjih trendov. Rezultate teh analiz banka upo-
števa pri oblikovanju strategij in politik prevzemanja in upra-
vljanja s kreditnim tveganjem ter ugotavlja njihovo ustreznost.

Podrobnejše spremljanje kreditov in obravnava 
problematičnih kreditov

Banka ima opredeljena merila za obravnavo dolžnika in/ali 
izpostavljenosti, ki zahtevajo podrobnejše spremljanje. Take 
izpostavljenosti in/ali dolžnike banka redno pregleduje in ima 
določen način, kako jih bo nadalje obravnavala. Banka ima 
opredeljena merila, po katerih dolžnika in/ali izpostavljenost 
preda enoti za izterjavo problematičnih kreditov. Če je smi-
selno, da se izpostavljenost zadevnega dolžnika prestruktu-
rira, banka oblikuje ustrezen načrt prestrukturiranja ter spre-
mlja njegovo izvajanje in učinke. Če je dolžnik v stečajnem 
postopku, banka zagotovi, da so, kadar je izpostavljenost 
zavarovana, v proces unovčenja zavarovanja zajete tudi 
ustrezne službe in/ali zunanji izvajalci.

Proces zgodnjega odkrivanja povečanega kredi-
tnega tveganja

Banka je za zgodnje odkrivanje povečanega kreditnega 
tveganja vzpostavila proces, ki ji omogoča, da pravočasno 
ugotavlja dolžnike, ki izkazujejo povečano tveganje. Banka 
ima za zgodnje ugotavljanje povečanega kreditnega tvega-
nja določene ustrezne kakovostne in kolikostne kazalnike.

Proces razvrščanja dolžnika in/ali izpostavljenosti

Za namen ocenjevanja kreditnega tveganja je banka vzpo-
stavila ustrezen proces, s katerim razvršča dolžnike in/ali 
izpostavljenost v bonitetne razrede in/ali skupine. Banka 
zagotavlja, da redno spremlja in ugotavlja primernost proce-
sa razvrščanja ter oblikovanja oslabitve oziroma rezervacije 
skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poroča-
nja. Banka na podlagi ocene in vrednotenja dolžnikove spo-
sobnosti izpolnjevanja obveznosti do banke, ob zapadlosti in 
na podlagi vrste zavarovanja terjatev, posamezne dolžnike 
razvršča v skupine. V skupino nedonosnih terjatev »non-
-performing loans« uvršča banka stranke, pri katerih je prišlo 
do dogodka izpada (default) (zamuda s plačili nad 90 dni, 
restrukturiranje, prisilna poravnava ali stečaj itn.).
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Uvrstitev v skupine poteka na podlagi interno sprejete poli-
tike ocenjevanja izgub iz kreditnega tveganja, ki temelji na 
sklepu Banke Slovenije o ocenjevanju izgub iz kreditnega 
tveganja bank in hranilnic, in na Mednarodnih standardih ra-
čunovodskega poročanja. 

Banka individualno ocenjuje posamezna pomembna finanč-
na sredstva in prevzete obveznosti po zunajbilančnih po-
stavkah, kot jih je določila Banka Slovenije in kot jih določa 
interna politika. Če banka pri posamični ocenitvi finančnih 

sredstev in prevzetih obveznostih po zunajbilančnih postav-
kah ugotovi potencialne izgube, pripozna slabitev v bilanci 
stanja in v izkazu poslovnega izida. Če banka ugotovi, da 
posamična oslabitev ali rezervacija ni potrebna, slabi dolžni-
kove terjatve s skupinskim odstotkom.

Obravnava tveganja koncentracije
Banka zagotavlja ustrezne metodologije ugotavljanja in mer-
jenja tveganja koncentracije.
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     Terjatve do strank,  
      ki niso banke   Terjatve do bank    Vrednostni papirji               Skupaj

 31. 12.
2017

31. 12.
2016

31. 12.
2017

31. 12.
2016

31. 12.
2017

31. 12.
2016

31. 12.
2017

31. 12.
2016

1 Oslabljene terjatve

a) Posamična oslabitev – oznaka P:

   Bruto vrednost 148.548 170.241 148.548 170.241

   Oslabitev 59.208 61.173 59.208 61.173

   Neto vrednost 89.340 109.068 89.340 109.068

b) Skupinska oslabitev:        

   Bonitetni razred D 6.645 6.724 6.645 6.724

   Bonitetni razred E 14.159 12.231 14.159 12.231

   Bruto vrednost 20.804 18.955 20.804 18.955

   Oslabitev 12.985 11.894 12.985 11.894

   Neto vrednost 7.819 7.061 7.819 7.061

2 Zapadle, neoslabljene terjatve 

  Bruto vrednost 1.165 1.446 1.165 1.446

  Neto vrednost 1.165 1.217 1.165 1.217

Glede na zapadlost terjatve: 0 0

  31-60 dni 352 740 352 740

  61-90 dni 72 0 72 0

  91-180 dni 1 0 1 0

  181+ dni 740 706 740 706

3 Nezapadle, neoslabljene terjatve 

   Bruto vrednost 1.214.265 1.110.135 47.593 113.116 172.616 248.970 1.434.474 1.472.221

   Bonitetni razred A 1.162.121 1.071.688 47.593 113.116 172.616 248.970 1.382.330 1.433.774

   Bonitetni razred B 31.884 20.824

   Bonitetni razred C 20.260 17.623

   Skupinska oslabitev 3.065 4.197

   Neto vrednost 1.212.146 1.104.251 47.593 113.116 172.616 248.970 1.432.355 1.466.337

Skupaj bruto vrednost 
terjatev 1.384.782 1.300.777 47.593 113.116 172.616 248.970 1.604.991 1.662.863

Skupaj neto vrednost 1.310.470 1.221.597 47.593 113.116 172.616 248.970 1.530.679 1.583.683

Izpostavljenost kreditnemu tveganju
v tisoč EUR
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Prikaz terjatev s pripadajočimi zavarovanji

Vrsta zavarovanj
       Terjatve do strank, ki niso banke     Terjatve do bank

31. 12. 2017 31. 12. 2016 31. 12. 2017 31. 12. 2016
Posamična oslabitev 141.707 162.569 0 0

Nepremičnine 125.649 142.634 0 0

Prvovrstno zavarovanje 8.211 8.846 0 0

Delnice 5.745 6.061 0 0

Ostalo 2.102 5.028 0 0

Skupinska oslabitev 14.882 14.404 0 0

Nepremičnine 14.134 13.910 0 0

Prvovrstno zavarovanje 251 273 0 0

Delnice 293 0 0 0

Ostalo 204 221 0 0

Zapadle, neoslabljene terjatve 1.132 1.313 0 0

Nepremičnine 1.108 1.313 0 0

Prvovrstno zavarovanje 0 0 0 0

Delnice 0 0 0 0

Ostalo 24 0 0 0

Nezapadle, neoslabljene terjatve 1.004.103 862.987 0 0

Nepremičnine 725.059 690.522 0 0

Prvovrstno zavarovanje 207.172 87.992 0 0

Delnice 722 2.852 0 0

Ostalo 71.150 81.621 0 0

Nezavarovane terjatve 148.646 180.324 47.593 113.116

Nezavarovane nezapadle terjatve 135.883 168.101 47.593 113.116

Nezavarovane zapadle terjatve 12.763 12.223 0 0

  Posamična oslabitev 6.841 7.672 0 0

  Skupinska oslabitev 5.922 4.551 0 0

SKUPAJ 1.310.470 1.221.597 47.593 113.116

v tisoč EUR
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Izpostavljenost glede na gospodarski sektor in geografsko območje
v tisoč EUR

                Terjatve do strank, ki niso banke                  Terjatve do bank

 31. 12. 2017 31. 12. 2016 31. 12. 2017 31. 12. 2016

SKUPAJ 1.310.470 1.221.597 47.593 113.116

    

SEKTOR     

Podjetja 839.932 803.271 0 0

Država 102 3 0 0

Banke 0 0 47.593 113.116

Prebivalstvo 470.436 418.323 0 0

    

GEOGRAFSKA LOKACIJA     

Slovenija 1.245.194 1.146.388 19.083 21.718

Avstrija 200 721 138 0

CEE 62.530 71.540 28.372 84.763

Ostalo 2.546 2.948 6.635

       Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo in v posesti do zapadlosti
 31. 12. 2017 31. 12. 2016
SKUPAJ 188.957 248.970

  
SEKTOR   
Nefinančne družbe 0 0
Država 162.605 179.718
Banke 10.011 52.891
Druge finančne institucije 16.341 16.361

GEOGRAFSKA LOKACIJA  
Slovenija 161.046 165.981
Avstrija 0 9.108
CEE 27.911 68.173
Ostalo 0 5.708

v tisoč EUR

Opomba: zajete države CEE so Litva, Makedonija, Poljska, Črna gora, Srbija, Hrvaška, Romunija, Češka, Albanija, Kosovo, Madžarska, Latvija, Slovaška, 

Estonija, Nemčija, BIH, Bolgarija
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Bruto knjigovodska vrednost

Donosne Nedonosne

Skupaj Skupaj
donosne

Nezapadle ali  
zapadle <= 30 

dni

Zapadle > 30 dni 
<= 60 dni

Zapadle > 60 dni 
<= 90 dni

Skupaj
nedonosne

Majhna verjetnost 
plačila, nezapadle ali 

zapadle <= 90 dni

Zapadle > 90 
dni <= 180 dni

Zapadle
> 180 dni
<= 1 leto

Zapadle
> 1 leto

Od tega: ne-
plačane

Od tega:
oslabljene

Dolžniški vrednostni papirji

Kreditne institucije

Nefinančne družbe

Krediti in druga finančna sredstva 1.597.964 1.431.463 1.428.956 2.435 72 166.501 56.090 2.077 9.126 99.208 166.501 166.501

Centralne banke 162.719 162.719 162.719          

Država 102.172 102.172 102.172          

Kreditne institucije 47.587 47.587 47.587          

Druge finančne družbe 9.919 8.751 8.751   1.168    1.168 1.168 1.168

Nefinančne družbe 801.240 656.968 656.490 476 3 144.272 49.993 1.003 4.804 88.471 144.272 144.272

Od tega: mala in srednja podjetja 517.847 399.666 399.571 95  118.181 30.180 839 1.259 85.903 118.181 118.181

Od tega: poslovne nepremičnine 549.580 450.232 450.001 231  99.348 37.456 272 491 61.129 99.348 99.348

Gospodinjstva 474.327 453.266 451.237 1.959 70 21.061 6.097 1.074 4.322 9.569 21.061 21.061

Od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepre-
mičninami 283.302 269.347 268.540 789 18 13.955 4.243 298 3.715 5.698 13.955 13.955

Od tega: potrošniški krediti 167.771 163.777 162.588 1.140 48 3.994 643 747 352 2.252 3.994 3.994

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO ODPLAČNI  
VREDNOSTI 1.597.964 1.431.463 1.428.956 2.435 72 166.501 56.090 2.077 9.126 99.208 166.501 166.501

Dolžniški vrednostni papirji 172.616 172.616 172.616          

Država 162.605 162.605 162.605          

Kreditne institucije 10.011 10.011 10.011          

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO POŠTENI  
VREDNOSTI razen tistih v posesti za trgovanje 172.616 172.616 172.616

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI razen tistih  
v posesti za trgovanje 1.770.580 1.604.079 1.601.572 2.435 72 166.501 56.090 2.077 9.126 99.208 166.501 166.501

Prevzete obveznosti iz kreditov 269.250 266.667    2.583  -  -  -  - 2.583 2.583

Kreditne institucije 17 17      -  -  -  -   

Druge finančne družbe 1.778 1.778      -  -  -  -   

Nefinančne družbe 247.640 245.086    2.554  -  -  -  - 2.554 2.554

Gospodinjstva 19.815 19.786    29  -  -  -  - 29 29

Dana finančna poroštva 105.910 105.028    882  -  -  -  - 882 882

Kreditne institucije 19.241 19.241  -  -  -   -  -  -  -   

Druge finančne družbe 16 16  -  -  -  -

Nefinančne družbe 86.416 85.533  -  -  - 882  -  -  -  - 882 882

Gospodinjstva 237 237  -  -  -   -  -  -  -   

ZUNAJBILANČNE IZPOSTAVLJENOSTI 375.161 371.696    3.465  -  -  -  - 3.465 3.465

Opomba: Podatki so iz obrazca F.18 poročila FINREP

Donosne in nedonosne izpostavljenosti –  
bruto knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2017

v tisoč EUR
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Akumulirane  oslabitve, akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in rezervacije Prejeto zavarovanje 
s premoženjem in 

prejete finančne garancije

Skupaj

Skupaj za 
donosne 

izpostavljenosti

Za nedonosne izpostavljenosti

Skupaj za 
nedonosne 

izpostavljenosti

Majhna verjetnost 
plačila, nezapadle ali 

zapadle <= 90 dni

Zapadle
> 90 dni

<= 180 dni

Zapadle
> 180 dni
<= 1 leto

Zapadle
> 1 leto

Prejeto zavarovanje s 
premoženjem za nedo-
nosne izpostavljenosti 

Prejete finančne  
garancije za nedonosne 

izpostavljenosti

Krediti in druga finančna sredstva -76.974 -6.850 -70.124 -14.154 -510 -3.759 -51.701 87.055 1.118

Država -9 -9

Druge finančne družbe -217 -50 -167    -166 991  

Nefinančne družbe -67.659 -5.589 -62.069 -12.530 -136 -2.806 -46.599 73.819 1.118

Od tega: mala in srednja podjetja -57.160 -4.674 -52.486 -7.148 -85 -119 -45.134 58.626 989

Od tega: poslovne nepremičnine -39.498 -3.973 -35.525 -7.840 -7 -163 -27.516 60.416 889

Gospodinjstva -9.089 -1.202 -7.888 -1.624 -374 -953 -4.936 12.245  

Od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami -5.294 -522 -4.772 -1.247 -91 -592 -2.842 9.074  

Od tega: potrošniški krediti -2.419 -530 -1.888 -229 -270 -154 -1.234 1.339  

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO ODPLAČNI VREDNOSTI -76.974 -6.850 -70.124 -14.154 -510 -3.759 -51.701 87.055 1.118

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI razen tistih v posesti za trgovanje -76.974 -6.850 -70.124 -14.154 -510 -3.759 -51.701 87.055 1.118

Prevzete obveznosti iz kreditov 499 334 164 - - - - 48  

Nefinančne družbe 496 331 164 - - - - 48  

Gospodinjstva 3 3  - - - -   

Dana finančna poroštva 522 385 138 - - - - 427  

  522 385 138 - - - - 427  

ZUNAJBILANČNE IZPOSTAVLJENOSTI 1.021 719 302 - - - - 475  

Donosne in nedonosne izpostavljenosti – akumulirane oslabitve, akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in  
rezervacije na dan 31. 12. 2017

Opomba: Podatki so iz obrazca F.18 poročila FINREP

Opomba: Podatki so iz obrazca F.19 poročila FINREP

Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja

Donosne izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja Nedonosne izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja

Skupaj Skupaj

Instrumenti s 
spremenjenimi 

pogoji Refinanciranje

od tega: donosne 
restrukturirane 

izpostavljenosti v 
poskusni dobi Skupaj

Instrumenti s 
spremenjenimi 

pogoji Refinanciranje
od tega:

neplačane
od tega:

oslabljene

od tega:
restrukturiranje 

nedonosnih 
izpostavljenosti

Krediti in druga finančna sredstva 91.452 21.269 20.109 1.160 4.972 70.183 64.954 5.229 70.183 70.183 46.471

Druge finančne družbe 115 115 115         

Nefinančne družbe 83.422 19.518 18.418 1.100 4.842 63.903 58.778 5.125 63.903 63.903 40.488

Od tega: mala in srednja podjetja 77.755 19.014 18.024 989 4.842 58.741 54.002 4.739 58.741 58.741 35.452

Od tega: poslovne nepremičnine 68.106 14.391 13.432 960 4.701 53.715 48.803 4.911 53.715 53.715 32.934

Gospodinjstva 7.915 1.636 1.576 60 130 6.280 6.176 104 6.280 6.280 5.983

Od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami 5.964 1.285 1.285  130 4.679 4.636 44 4.679 4.679 4.383

Od tega: potrošniški krediti 455 181 168 14  274 274  274 274 274

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO ODPLAČNI VREDNOSTI 91.452 21.269 20.109 1.160 4.972 70.183 64.954 5.229 70.183 70.183 46.471
DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI razen tistih v posesti za trgovanje 91.452 21.269 20.109 1.160 4.972 70.183 64.954 5.229 70.183 70.183 46.471

Donosne in nedonosne restrukturirane izpostavljenosti – bruto knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2017

v tisoč EUR

v tisoč EUR
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Donosne in nedonosne restrukturirane izpostavljenosti – akumulirane 
oslabitve, akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega 
tveganja in rezervacije na dan 31. 12. 2017

Akumulirane oslabitve, akumulirane spremembe poštene  
vrednosti zaradi kreditnega tveganja in rezervacije

Prejeto zavarovanje s 
premoženjem in prejete 

finančne garancije

Za donosne 
izpostavlje-

nosti z ukrepi 
restrukturiranja

Za nedonosne izpostavljenosti  
z ukrepi restrukturiranja

Instrumenti  
s spremenjeni-

mi pogoji
Refinanci-

ranje

Prejeto 
zavarovanje s 
premoženjem 

za izpostavlje-
nosti z ukrepi 

restrukturi-
ranja

Prejete 
finančne 

garancije za 
izpostavlje-

nosti z ukrepi 
restrukturi-

ranja

Krediti in druga finančna 
sredstva -23.013 -1.566 -21.447 -20.325 -1.122 60.619 179

Nefinančne družbe -21.748 -1.473 -20.275 -19.191 -1.084 54.199 179

Od tega: mala in srednja 
podjetja -18.670 -1.464 -17.206 -16.228 -978 51.927 179

Od tega: poslovne 
nepremičnine -16.130 -1.024 -15.107 -14.133 -974 50.345  

Gospodinjstva -1.263 -91 -1.172 -1.134 -38 6.306  

Od tega: krediti, zavarovani 
s stanovanjskimi 
nepremičninami

-826 -72 -754 -741 -14 5.029  

Od tega: potrošniški krediti -136 -11 -125 -125  145  

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI 
PO ODPLAČNI VREDNOSTI -23.013 -1.566 -21.447 -20.325 -1.122 60.619 179

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI 
razen tistih v posesti za 
trgovanje

-23.013 -1.566 -21.447 -20.325 -1.122 60.619 179

Opomba: Podatki so iz obrazca F.19 poročila FINREP

v tisoč EUR
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3.2 Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube, ko ban-
ka ni sposobna, da bi poravnala vse dospele obveznosti, 
oziroma ko je banka zaradi nezmožnosti, da bi zagotovila 
zadostna sredstva za poravnavo obveznosti ob dospelosti, 
prisiljena, da potrebna sredstva zagotavlja s pomembno 
večjimi stroški od običajnih. Likvidnostno tveganje pred-
stavlja tudi tveganje, ko banka pozicije (v instrumentu) ne 
more odprodati ali nadomestiti v kratkem času. Likvidnost 
je sposobnost banke, da vzdržuje zmanjšanje vlog, porav-
nava zapadle obveznosti in povečuje finančna sredstva.

Likvidnostno tveganje je tesno povezano z drugimi tveganji 
v banki (npr. s kreditnim, obrestnim, valutnim) in je običaj-
no rezultat transformacijske funkcije, ki jo opravlja banka, 
ko zbrane vloge s krajšo ročnostjo nalaga v dolgoročnejše 
naložbe. Likvidnost je pomembna komponenta poslovanja 
banke, saj izravnava pričakovana in nepričakovana gibanja 
v bilanci stanja ter zagotavlja rast.

Banka mora z usklajevanjem dejanskih in potencialnih vi-
rov likvidnosti z dejansko in potencialno porabo likvidnih 
sredstev v istem obdobju v vsakem trenutku zagotavljati 
ustrezno likvidnostno pozicijo. Banka z upoštevanjem svoje 
posebnosti in glede na stopnjo prevzetega tveganja ugota-
vlja, meri, obvladuje in spremlja likvidnostno tveganje tako, 
da zagotavlja trajno in pravočasno poravnavanje zapadlih 
obveznosti. Banka stremi k temu, da z uporabo različnih 
ukrepov, kot sta na primer najem razpoložljivih kreditnih linij 
in zastava primernih kreditov v ECB pool, zagotovi relativno 
visoke likvidnostne količnike in oblikuje likvidnostne blažil-
ce, ki predstavljajo presežno likvidnost, ki jo je mogoče v 
zelo kratkem času uporabiti v stresnih situacijah. Likvidno-
stni blažilci pomenijo razpoložljivo likvidnost brez uporabe 
dodatnih ukrepov. 

Banka uporablja ukrepe za preprečevanje oziroma odpra-
vljanje vzrokov za nastop nelikvidnosti v navodilih za delo, 
ki urejajo upravljanje z likvidnostnim tveganjem, ter redno 
preverja pravilnost in ustreznost predpostavk, na podlagi 
katerih je določila politiko upravljanja likvidnosti. Za spre-
mljanje likvidnostnega tveganja in za zagotavljanje ustre-
zne likvidnostne pozicije banka upošteva različne scenarije 
upravljanja likvidnosti. Na temelju scenarijev upravljanja 
likvidnosti banka določi način, kako bo zagotavljala ustre-
zne likvidnostne pozicije ob upoštevanju normalnega teka 
poslovanja (osnovni scenarij) in izrednih likvidnostnih raz-
merah (scenarij izjemnih situacij). Banka zagotavlja redno 

preverjanje primernosti predpostavk, na katerih temeljijo 
scenariji upravljanja z likvidnostjo.
Za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije banka ugota-
vlja, meri, obvladuje in spremlja likvidnostno tveganje, skupaj:
• z načrtovanjem dejanskih in potencialnih denarnih to-

kov (tudi intraday) in oceno likvidnostnega tveganja z 
izračunom količnika likvidnostnega kritja (LCR), likvi-
dnostnih blažilcev in za poravnavo zapadlih obveznosti 
v normalnih in izjemnih razmerah;

• z zagotavljanjem višine likvidnih naložb, ki ustrezajo 
likvidnostnemu tveganju, oziroma z zagotavljanjem 
druge oblike oskrbe z likvidnostjo;

• s spremljanjem primerne strukture aktivnih in pasivnih 
bilančnih postavk; 

• z ocenjevanjem likvidnostnega tveganja v posamezni 
valuti, če mu je ta pomembno izpostavljena;

• s postavljanjem limitov za omejevanje izpostavljenosti 
likvidnostnemu tveganju;

• z izračunavanjem in oblikovanjem visoko likvidnih 
sredstev za poravnavo obveznosti v normalnih in izje-
mnih razmerah in postavljanjem limitov za omejevanje 
izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju;

• s sprejetjem kriznega načrta za primer morebitnih po-
ložajev likvidnostnih kriz.

Banka je izdelala, sprejela in redno preverja krizni načrt, ki 
obsega ustrezne načrte za preprečevanje oziroma odpra-
vljanje vzrokov likvidnostnih kriz, postopke za premostitev 
in omejevanje posledic občasnih ali dolgotrajnih likvidno-
stnih kriz ter ukrepe za ponovno vzpostavitev normalnega 
likvidnostnega položaja. 

Količnik likvidnostnega kritja (LCR - Liquidity Coverage ra-
tio) banka izračunava od leta 2013, zakonsko obvezen pa 
je od leta 2015. LCR se regulatorju poroča mesečno, banka 
pa ga za interne potrebe izračunava na dnevni ravni.

Banka izračunava količnik likvidnostnega kritja (LCR) skla-
dno z zahtevami regulative in interno določenimi limiti. Do-
ločen je kot razmerje med likvidnimi sredstvi in neto odli-
vi banke v obdobju naslednjih 30 koledarskih dni. Banka 
izračunava LCR-količnik tako po posameznih pomembnih 
valutah kot tudi agregirano. 

Regulatorni limit v letu 2017 je znašal 80 %. Banka je vse 
dni v letu 2017 izpolnjevala regulatorni limit, ki se je s 1. 1. 
2018 zvišal na 100 %.

Banka je v letu 2017 izpolnjevala tudi količnik likvidnosti, 
ki ga je predpisala Banka Slovenije, ki se izračuna kot raz-
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merje med naložbami in obveznostmi. Banka je vse dni v 
letu 2017 izpolnjevala zahtevane vrednosti količnika likvi-
dnosti, ki je znašala 1,00.

Količnik likvidnosti je s 1. 1. 2018 postal samo priporočilo 
in se izračunava in poroča Banki Slovenije samo v informa-
tivne namene. 

Količnik likvidnostnega kritja (LCR) v letu 2017

Količnik likvidnosti v zadnjih treh letih

 2017

na dan 31. 12. 147,1 %

Povprečje za izbrano obdobje 132,1 %

Najvišja vrednost 180,6 %

Najnižja vrednost 105,1 %

 2017 2016 2015

na dan 31. 12. 1,26 1,40 1,43

Povprečje za izbrano obdobje 1,30 1,39 1,35

Najvišja vrednost 1,66 1,69 1,63

Najnižja vrednost 1,09 1,10 1,10

Banka dnevno izdeluje tudi napoved LCR-količnika ter na-
črtuje pričakovane tokove likvidnosti za prihodnjih 15 de-
lovnih dni.

V letu 2018 pričakujemo povprečno vrednost LCR-kazalni-
ka v območju 120 do 130 %.

V letu 2017 nam je kljub nadaljnjemu zniževanju obrestnih 
mer z vpeljavo novih produktov uspelo pomembno zvišati 
delež kratkoročnih depozitov strank. Zaradi povišanja dele-
ža kratkoročnih depozitov sta se deleža dolgoročnih depo-
zitov in predvsem vlog na vpogled znižala, kar je pozitivno 
vplivalo na strukturo bilance in na večjo stabilnost likvidno-
stnih kazalnikov. Hkrati so depoziti strank tudi v absolutnih 
zneskih močno zrasli, kar nam je omogočilo nadaljnje zni-
ževanje virov od bank in višjo, skoraj 100-odstotno stopnjo 
samofinanciranja.
V letu 2017 smo nadaljevali zmanjšanje koncentracije virov 
tako po strankah kot po zapadlostih.

Regulatorni limit se je s 1. 1. 2018 dvignil na dokončnih 100 %.

Banka izračunava tudi likvidnostne blažilce za poravnavo 
zapadlih obveznosti v izjemnih razmerah v skladu s skle-
pom Banke Slovenije o upravljanju s tveganji in izvajanju 
procesa ustreznega notranjega kapitala za banke in hra-
nilnice, v skladu s priporočili CEBS ter v skladu s smer-
nicami skupine Sberbank Europe. Denarne tokove banka 
pričakuje na podlagi sklenjenih, načrtovanih in predvide-
nih poslovnih dogodkov. Likvidnostni primanjkljaj je treba 
z likvidnostnimi blažilci primerjati v različnih časovnih ob-
dobjih, v normalnem teku poslovanja (osnovni scenarij), v 
izrednih likvidnostnih razmerah (scenarij izjemnih situacij) 
ter v kombinaciji obeh situacij.
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Analiza pogodbenih rokov zapadlosti v plačilo
v tisoč EUR

Knjigovodska 
vrednost

Skupaj 
denarni 

tok

Na 
vpogled

 Do  
3 mesecev

Od  
3 mesecev        

do 1 leta

Od  
1 do 5 let Nad 5 let

Dolgovi do bank 272.871 280.386 16.001 22.495 87.532 130.077 24.281

Dolgovi do strank, ki niso banke 1.219.695 1.221.058 581.944 301.812 257.132 78.306 1.864

Podrejene obveznosti 60.899 73.903 0 636 3.813 69.454 0

Izvedeni finančni instrumenti  
(credit/debit) 1.754 1.754 0 391 209 293 861

Neizkoriščene kreditne linije 269.250 269.250 269.250 0 0 0 0

31. 12. 2017

v tisoč EUR

Knjigovodska 
vrednost

Skupaj 
denarni 

tok

Na 
vpogled

 Do  
3 mesecev

Od  
3 mesecev        

do 1 leta

Od  
1 do 5 let Nad 5 let

Dolgovi do bank 505.671 513.420 17.022 16.495 264.906 177.927 37.070

Dolgovi do strank, ki niso banke 1.086.388 1.088.053 527.239 137.168 321.309 100.493 1.843

Podrejene obveznosti 60.888 73.884 0 635 3.812 69.437 0

Izvedeni finančni instrumenti  
(credit/debit) 6.579 6.579 0 3.664 419 997 1.499

Neizkoriščene kreditne linije 281.050 281.050 281.050 0 0 0 0

31. 12. 2016



76 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2017

31. 12. 2016 v tisoč EUR

Izkaz finančnega položaja z vidika likvidnostnega tveganja
31. 12. 2017

Na 
vpogled 

Do 3 
mesecev

Od 3 do 12 
mesecev

Skupaj 
do 1 leta

Od 1 do 
5 let 

Nad 
5 let

Skupaj
 nad 1 letom SKUPAJ

Denar v blagajni in 
stanje na računih pri 
centralni banki

170.655 0 0 170.655 0 0 0 170.655

Krediti bankam 17.798 24.502 0 42.300 0 1.000 1.000 43.300
Krediti strankam,  
ki niso banke 50.761 47.988 238.804 337.553 612.615 361.182 973.797 1.311.350

Finančna sredstva 
razpoložljiva za prodajo 16.585 40.011 20.000 76.596 112.605 0 112.605 189.201

Finančna sredstva v 
posesti do zapadlosti 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostale aktivne postavke 0 2.227 5.268 7.495 18.859 0 18.859 26.354
Skupaj aktiva 255.799 114.728 264.072 634.599 744.079 362.182 1.106.261 1.740.860
Dolgovi do bank 16.001 22.230 86.399 124.630 124.174 24.067 148.241 272.871
Dolgovi do strank,  
ki niso banke 581.944 301.699 256.642 1.140.285 77.630 1.780 79.410 1.219.695

Podrejene obveznosti 0 0 0 0 0 60.899 60.899 60.899
Ostale pasivne postavke 0 1.754 13.539 15.293 0 0 0 15.293
Kapital 0 0 0 0 0 172.102 172.102 172.102
Skupaj pasiva 597.945 325.683 356.580 1.280.208 201.804 258.848 460.652  1.740.860

Na 
vpogled 

Do 3 
mesecev

Od 3 do 12 
mesecev

Skupaj 
do 1 leta

Od 1 do 
5 let 

Nad 
5 let

Skupaj
 nad 1 letom SKUPAJ

Denar v blagajni in 
stanje na računih pri 
centralni banki

231.421 0 0 231.421 0 0 0 231.421

Krediti bankam 17.704 53.176 30.452 101.332 6.005 5.779 11.784 113.116
Krediti strankam,  
ki niso banke 69.846 86.239 180.160 336.245 549.550 335.802 885.352 1.221.597

Finančna sredstva 
razpoložljiva za prodajo 0 30.021 125.313 155.334 49.960 40.658 90.618 245.952

Finančna sredstva v 
posesti do zapadlosti 0 0 0 0 3.018 0 3.018 3.018

Ostale aktivne postavke 0 3.618 8.770 12.388 18.627 0 0 31.015
Skupaj aktiva 318.971 173.054 344.695 836.720 627.160 382.239 990.772 1.846.119
Dolgovi do bank 17.022 127.678 150.015 294.715 175.189 35.767 210.956 505.671
Dolgovi do strank,  
ki niso banke 516.553 147.410 320.761 984.724 99.892 1.772 101.664 1.086.388

Podrejene obveznosti 0 0 0 0 0 60.888 60.888 60.888
Ostale pasivne postavke 0 108 23.968 24.076 0 0 0 24.076
Kapital 0 0 0 0 0 169.096 169.096 169.096
Skupaj pasiva 533.575 275.196 494.744 1.303.515 275.081 267.523 542.604 1.846.119

v tisoč EUR

Banka izkazuje večje obveznosti v obdobju do enega leta, 
ki se v večji meri nanašajo na bančno financiranje. 

Banka nadzoruje stabilnost vlog na vpogled in ima na voljo 
odobreno kreditno linijo od lastnika v primeru nepričakova-
nega padca vpoglednih vlog.



77SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2017

3.3 Tržno tveganje
 
Tržno tveganje je tveganje nastanka izgube, ki nastane za-
radi neugodne spremembe tržnih spremenljivk (cena, obre-
stna mera, devizni tečaj). V okvir tržnega tveganja spadajo:

• pozicijsko tveganje, ki je tveganje izgube, ki nastane 
zaradi spremembe tržnih tečajev obveznic, delnic, 
blaga ali izvedenih finančnih instrumentov. Na višino 
pozicijskega tveganja vpliva nestanovitnost tečajev 
finančnih instrumentov, sestava portfelja finančnih in-
strumentov v banki in likvidnost finančnih instrumen-
tov, ki jih ima banka v svojem portfelju; 

• obrestno tveganje, ki je tveganje nastanka izgube, ki 
nastane zaradi gibanja obrestne mere; spremembe 
obrestne mere pomembno vplivajo na prihodke in od-
hodke banke;

• valutno tveganje, ki je tveganje izgube, ki nastane za-
radi spremembe deviznih tečajev; na višino valutnega 
tveganja vpliva višina odprte pozicije v tuji valuti, ne-
stanovitnost posameznega tečaja tuje valute in likvi-
dnost trgov za posamezno valuto. 

Temeljna usmeritev banke je, da zagotovi čim večjo valutno 
usklajenost aktivnih in pasivnih bilančnih in zunajbilančnih 
postavk ob doslednem upoštevanju največje dovoljene ce-
lotne odprtosti devizne pozicije (ODP) oziroma največje do-
voljene odprtosti po posameznih valutah.

Strategija upravljanja izpostavljenosti obrestnemu tveganju 
v Sberbank banki, d. d., temelji na majhni izpostavljenosti 
obrestnemu tveganju.

Banka zagotavlja jasno operativno in organizacijsko loči-
tev enote za trgovanje od zaledne službe, vključno z vod-
stvenimi ravnmi. Operativna ločitev enote za trgovanje od 
zaledne službe obsega vzpostavitev ustreznih varnostnih 
in delovnih postopkov, pravila dostopanja do informacijske 
tehnologije ter fizične ločitve zadevnih prostorov.

3.3.1 Valutno tveganje

Sberbank banka, d. d., spremlja valutno tveganje skladno 
z zahtevami večinskega lastnika Sberbank Europe AG, pri 
tem pa poizkuša v okviru danih omejitev optimizirati struk-
turo bilance. Temeljna usmeritev banke je, da zagotovi čim 
večjo valutno usklajenost aktivnih in pasivnih bilančnih in 
izvenbilančnih postavk ob doslednem upoštevanju največje 

dovoljene celotne odprtosti devizne pozicije (ODP) oziroma 
največje dovoljene odprtosti po posameznih valutah. 

Banka se lahko na predlog odbora za upravljanje z bilanco 
banke, ob soglasju koncerna, odloči tudi za strateško pozi-
cijo, za katero ne veljajo običajne omejitve. 

Valutno tveganje v banki je predvsem posledica:
• poslovanja s strankami, pri katerem se sproti zapirajo 

samo večji posli oziroma posli, s katerimi bi banka pre-
segla največjo dovoljeno ODP; manjše posle bi bilo 
stroškovno neučinkovito zapirati vsakega posebej, ra-
zen v primeru velike nestanovitnosti tečaja;

• zavzemanja lastnih pozicij, to je trgovanja za račun 
banke;

• poslov z valutno klavzulo, predvsem v CHF, ki jih za-
radi omejene likvidnosti valutne klavzule ni mogoče 
sproti zapirati.

Po uredbi CRR izračun odprte pozicije v posamezni valuti 
ne ločuje terjatev oziroma obveznosti v tuji valuti in v valutni 
klavzuli, ampak se vse postavke štejejo kot postavke v tuji 
valuti. Po izračunu odprtih pozicij v posameznih valutah se 
seštejejo vse dolge pozicije v posameznih valutah in loče-
no vse kratke pozicije v posameznih valutah. Večja izmed 
absolutnih vrednosti dobljenih vsot predstavlja skupno neto 
pozicijo banke v tujih valutah ter s tem tudi podlago za iz-
račun kapitalskih zahtev za valutno tveganje. Valutno tve-
ganje (odprto devizno pozicijo = ODP) spremlja in upravlja 
področje Finančni trgi, oddelek kontrole tveganja (Tržna 
in likvidnostna tveganja) pa o tveganju poroča. Področje 
Finančni trgi spremlja ODP na podlagi tekočih podatkov, 
oddelek za kontrolo tveganja (Tržna in likvidnostna tvega-
nja) pa na podlagi knjigovodskih podatkov oziroma njihove 
usklajenosti s tekočimi podatki področja Finančni trgi.

Sberbank banka, d. d., pri upravljanju z valutnim tveganjem 
upošteva omejitve, ki jih določa Sberbank Europe AG. Ban-
ka Slovenije omejuje valutno tveganje samo posredno, in 
sicer s kapitalskimi zahtevami za valutno tveganje. Sber-
bank banka, d. d., lahko kadarkoli sprejme tudi strožje in-
terne predpise. Po metodologiji Sberbank Europe AG je ce-
lotna ODP določena kot večja izmed absolutnih vrednosti 
seštevka (a) vseh dolgih in (b) vseh kratkih pozicij, pri tem 
pa se ne razlikuje med valuto in valutno klavzulo. 

Oddelek Tržna in likvidnostna tveganja spremlja in izraču-
nava valutno tveganje na dnevni ravni, kjer so Interni limiti 
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Izkaz finančnega položaja z vidika valutnega tveganja
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016

AKTIVA 1.740.860 1.846.119

 - v domači valuti 1.525.432 1.808.479

 - v tuji valuti 215.428 37.640

PASIVA 1.740.860 1.846.119

 - v domači valuti 1.550.335 1.717.588

 - v tuji valuti 190.525 128.531

3.3.2 Obrestno tveganje

Strategija upravljanja izpostavljenosti obrestnemu tveganju 
v Sberbank banki, d. d., temelji na majhni izpostavljenosti 
obrestnemu tveganju. Ta strategija je zajeta v sistemu odlo-
čanja in nadzorovanja obrestnega tveganja.

Za določanje obrestnih tveganj ocenjuje banka naslednje 
dejavnike:
•  tveganje, ki izhaja iz časovnega neujemanja aktivnih in 

pasivnih obrestno občutljivih postavk (Repricing risk), 
predstavlja tveganje, ki izvira iz časovnega intervala, v 
katerem se lahko spremenijo obrestne mere bančnih in-
strumentov;

•  tveganje spremembe krivulje donosnosti (Yield curve 
risk), ki izhaja iz spremembe naklona ali oblike spre-

membe krivulje donosnosti in lahko vpliva na bančne 
prihodke ali na ekonomsko vrednost pozicije;

•  bazično tveganje (Basis risk) predstavlja tveganje, ki iz-
haja iz nepopolne korelacije v prilagajanju obrestnih mer 
instrumentov, ki imajo sicer podobne značilnosti prilaga-
janja obrestnih mer;

•  tveganje, ki izhaja iz opcij, vgrajenih v obrestno občutlji-
ve postavke, izhaja iz možnosti in ne iz obveznosti na-
kupa, prodaje, predčasnega odplačila ali predčasnega 
dviga posamezne obrestno občutljive postavke.

Banka meri izpostavljenost obrestnemu tveganju z izraču-
nom spremembe ekonomske vrednosti kapitala prek izraču-
na obrestnih vrzeli, z izračunom vpliva na izkaz uspeha, ter 
z izračunom bazičnega tveganja. Vsa poročila se mesečno 

Analiza valutnega tveganja (interna metoda)
V tisoč EUR za vse valute 2017 2016

Zadnji koledarski dan v letu 1.435 908

Povprečje za obdobje 1.462 1.206

Standardni odklon za obdobje 328 334

Maksimum v obdobju 2.327 1.926

Minimumv obdobju 456 547

v tisoč EUR

V letu 2017 se je odprta devizna pozicija gibala v razponu od najmanj 456 tisoč EUR do največ 2.327 tisoč EUR. Odprta 
devizna pozicija je v povprečju znašala 1.462 tisoč EUR s standardnim odklonom 328 tisoč EUR.

postavljeni za vsako valuto ločeno in za vse valute skupaj. 
Za izračun skupne odprte devizne pozicije se uporablja kon-
servativnejša kalkulacija, in sicer kot seštevek absolutnih 

vrednosti vseh valut. Na osnovi teh odprtih deviznih pozicij 
posameznih valut se nato izračunava tudi P&L in FX VaR. 
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v tisoč EUR

Analiza občutljivosti kapitala ob spremembi obrestne mere 
(200 odstotnih točk)

31.12.2017 31.12.2016

Zadnji koledarski dan v letu  7.025 4.828

Povprečje za obdobje  3.674  8.768

Maksimum v obdobju  7.025  19.577

Minimum v obdobju  455  1.462

31.12.2017 31.12.2016

Zadnji koledarski dan v letu  2.394 5.153

Povprečje za obdobje 2.403 2.773

Maksimum v obdobju 3.559 5.153

Minimum v obdobju 1.104 1.118

Analiza občutljivosti poslovnega izida ob spremembi obrestne mere 
(100 odstotnih točk)

obravnavajo na seji odbora za upravljanje z bilanco banke 
(ALCO). Banka meri izpostavljenost obrestnemu tveganju 
mesečno in o tem poroča odboru, ki je odgovoren za nadzor 
in odločitve o prevzemanju manjšega/večjega obrestnega 
tveganja. Izpostavljenost obrestnemu tveganju in njegovo 
merjenje in ukrepanje je opredeljeno v smernicah za delo, ki 
urejajo področje upravljanja z obrestnim tveganjem.

Odbor za upravljanje z bilanco banke (ALCO) potrjuje poslov-
no politiko, ki temelji na večinski uporabi variabilnih obrestnih 
instrumentov in odloča o ukrepih v primeru preseganja dolo-
čenega obrestnega tveganja. Interni limiti za izpostavljenost 
obrestnemu tveganju so določeni v sodelovanju z matično 
banko. Ob uvedbi novih produktov pa je treba preveriti tudi 
njihov vpliv na potencialno povečanje obrestnega tveganja.

v tisoč EUR
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Tveganje spremembe obrestne mere na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2016
31. 12. 2017

Skupaj Na vpogled Do  
3 mesecev

Od  
3 mesecev        

do 1 leta

Od  
1 leta  

do 5 let
Nad 5 let

Denar v blagajni in stanje na računih pri 
centralni banki 231.421 231.421 0 0 0 0

Krediti bankam 113.116 17.703 58.956 30.452 6.005 0

Krediti strankam, ki niso banke 1.221.597 13.224 593.934 522.963 77.467 14.009

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 245.952 0 245.952 0 0 0

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 3.018 0 0 0 3.018 0

Dolgovi do bank 505.671 17.022 215.539 169.904 103.206 0

Dolgovi do strank, ki niso banke 1.086.388 516.143 137.007 334.365 98.353 520

Podrejene obveznosti 60.888 0 0 0 0 60.888

GAP -270.817 546.296 49.146 -115.069 -47.399

v tisoč EUR

31. 12. 2016

Skupaj Na vpogled Do 
3 mesecev

Od 
3 mesecev        

do 1 leta

Od  
1 leta  

do 5 let
Nad 5 let

Denar v blagajni in stanje na računih pri 
centralni banki 170.655 170.655 0 0 0 0

Krediti bankam 43.300 17.798 25.502 0 0 0

Krediti strankam, ki niso banke 1.311.350 2.838 582.536 615.974 79.123 30.879

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 189.201 0 189.201 0 0 0

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 0 0 0 0 0 0

Dolgovi do bank 272.871 15.963 20.030 173.878 63.000 0

Dolgovi do strank, ki niso banke 1.219.695 581.788 301.697 259.271 76.411 528

Podrejene obveznosti 60.899 0 0 0 0 60.899

GAP -406.460 475.512 182.825 -60.288 -30.548

v tisoč EUR
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3.4 Operativno tveganje
Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi na-
slednjih okoliščin: 
• neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih pro-

cesov;
• drugih nepravilnih ravnanj ljudi, ki spadajo v notranjo 

poslovno sfero banke; 
• neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki 

spadajo v notranjo poslovno sfero banke in 
• zunanjih dogodkov ali dejanj. 

Operativno tveganje obsega tudi naslednje podkategorije:
• IT-tveganje vključno s kibernetskim tveganjem, ki je 

tveganje izgube kot posledica neustrezne informacij-
ske tehnologije in procesiranja predvsem z vidika ob-
vladljivosti, dostopov, integralnosti, nadzora in nepre-
kinjenosti;

• pravno tveganje, ki je tveganje nastanka izgube zaradi 
kršenja ali nepravilnega upoštevanja zakonov, podza-
konskih aktov, navodil, priporočil, sklenjenih pogodb, 
dobre bančne prakse ali etičnih norm;

• tveganje skladnosti (Compliance risk, vključno s Con-
duct Risk), ki je tveganje pravnih sankcij ali sankcij od 
regulatornih organov ali izguba ugleda banke zaradi 
neupoštevanja zakonov, navodil, pravil, politik/standar-
dov organizacije ali kodeksov ravnanja. T. i. Conduct 
Risk je definiran kot dejansko ali potencialno tveganje 
izgube v banki, ki je posledica neustrezne ponudbe fi-
nančnih storitev, vključno s primeri naklepnih ali malo-
marnih kršitev;

• tveganje ugleda, ki se nanaša na možne škodljive učin-
ke, ki lahko nastanejo zaradi takšnega ugleda banke, 
ki negativno odstopa od pričakovane ravni;

• regulatorno tveganje, da bodo spremembe zakonov in 
predpisov bistveno vplivale na poslovanje banke;

• tveganja modelov, ki izhaja iz negotovosti (napak) mo-
delnih rezultatov (vključno z modelom ocene tveganja, 
varnostnimi stroški in finančnimi orodji za ocenjeva-
nje), vključno s tveganjem, da se lastnosti modelov 
spremenijo po preteku določenega časa;

• tveganje zunanjih izvajalcev - outsourcing je oprede-
ljen kot prenos na pooblaščenega ponudnika storitev 
v določenem obdobju izvajanja in upravljanja enega 
opravila, dejavnosti ali procesa, ki ga izvaja ali ga lah-
ko izvaja banka sama.

Bistvene kategorije, ki vplivajo na operativno tveganje, so:
• ljudje: kultura, etika, motivacija, znanje, veščine itn.;
• procesi: sestava, izvedba, jasnost, ustreznost proce-

sov in kontrol, postavitev ciljev, komunikacija;
• sistemi: primernost, varnost, razpoložljivost itn.;
• okolje: neželene ali nepričakovane spremembe, krimi-

nal, nesreče, izredni dogodki.

Strategija banke na področju operativnega tveganja je 
opredeljena s ciljem minimizacije potencialnih in dejanskih 
operativnih škod. Vloga uprave banke temelji na dejavnem 
pristopu upravljanja z operativnimi tveganji, ki zajema dejav-
no spodbujanje zavedanja operativnega tveganja v banki, 
transparentnost in beleženje dejanskih in potencialnih škod.

Banka ocenjuje kapitalske zahteve za operativno tveganje 
z uporabo standardiziranega pristopa za izračun kapitalske 
zahteve za operativno tveganje.

Banka izvaja analizo vzrokov realiziranih pomembnih izgub 
iz operativnega tveganja z uporabo baze škodnih dogod-
kov. Pomembno potencialno operativno tveganje banka 
ugotavlja in ocenjuje letno, z uporabo samoocenitvenih 
vprašalnikov – Risk and control self-assessment. Mesečno 
se spremljajo ključni kazalniki tveganja, ki so v letu 2017 
bili na nizki in sprejemljivi ravni. Pomembna izguba iz ope-
rativnega tveganja je opredeljena v Smernicah za delo, ki 
opredeljujejo upravljanje operativnih tveganj.

Upravljavec operativnega tveganja o pomembnih izgubah 
ter izpostavljenostih iz operativnega tveganja obvešča 
upravo banke ter višje vodstvo banke. Uprava banke od-
loča, ali je treba sprejeti dodatne ukrepe za obvladovanje 
operativnega tveganja in določiti roke in odgovorne izva-
jalce zanje. Upravljavec operativnega tveganja mora zago-
toviti spremljanje uresničevanja sprejetih ukrepov, ki jih je 
sprejela uprava za obvladovanje operativnega tveganja.

Skupni obseg izgub iz dogodkov, povezanih z operativnim 
tveganjem, odkritih v letu 2017, je bil 113.414 EUR, ob upo-
števanju povračil in drugih zmanjšanj je neto obseg znašal 
99.125 EUR.

Izvajanje in dokumentiranje notranjih kontrol je sestavni del 
procesa upravljanja operativnega tveganja in se prav tako 
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3.5 Poštena vrednost finančnih sredstev in obveznosti

                 31. 12. 2017               31. 12. 2016

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Krediti bankam 43.300 43.300 113.116 113.116

Krediti strankam, ki niso banke 1.311.350 1.311.533 1.221.597 1.221.693

             Kratkoročni krediti 118.544 118.587 125.155 125.155

             Dolgoročni krediti 1.192.806 1.192.946 1.096.442 1.096.538

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 189.201 189.201 245.952 245.952

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 0 0 3.018 2.694

Depoziti od bank 62.270 62.270 160.820 160.820

Krediti od bank 210.604 210.604 344.850 344.850

Depoziti od strank, ki niso banke 1.212.307 1.212.307 1.074.915 1.074.915

V letu 2017 je poštena vrednost dolgoročnih kreditov višja 
od knjigovodske. Glavni razlog je v postopnem zniževanju 
tržnih obrestnih mer v letu 2017. Za primer si oglejmo vre-
dnost trimesečnega evribora, ki je konec leta 2016 znašal 
-0,319 %, medtem ko je njegova vrednost konec leta 2017 
znašala -0,329 %. Posledično se je zvišala poštena vre-
dnost posojil s fiksno obrestno mero, kar je povzročilo, da 
je poštena vrednost dolgoročnih kreditov konec leta 2016 
višja od knjigovodske.

Hierarhija poštene vrednosti za finančna 
sredstva in obveznosti, kjer se poštena 
vrednost samo razkriva
Za finančna sredstva v posesti do zapadlosti je bila pošte-
na vrednost ocenjena na podlagi poštene vrednosti nivo-
ja 1 (tržne vrednosti obveznic). Za vsa preostala finančna 
sredstva in obveznosti, ki v izkazu finančnega položaja niso 
izkazana po pošteni vrednosti, pa se je poštena vrednost 
določila na podlagi poštene vrednosti nivoja 2 (uporaba tr-
žnih indikatorjev: obrestne mere).

v tisoč EUR

vodi v integriranem orodju BART, ki se uporablja za zaje-
manje, spremljanje, ocenjevanje, analiziranje in poročanje 
operativnega tveganja. Notranje kontrole so natančno opre-
deljene od odgovornih vodij področij in služb, ki v določenih 
intervalih sprejemajo avtomatske opomnike za preverjanje 

notranjih kontrol, ki jih izvajajo njihovi podrejeni. 93 mene-
džerskih kontrol pokriva vse pomembne procese v banki, 
kjer se lahko pojavijo  tveganja. Ti se izvajajo periodično, 
glede na potrebe, in v letu 2017 so bile izvedene  225-krat, 
kar je glede na kontrolni plan 100-odstotna izvedba.
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Hierarhija poštene vrednosti za finančna sredstva in obveznosti
na dan 31. 12. 2017

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj
Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in 
vpogledne vloge pri bankah 170.655   170.655

Krediti bankam  43.300 43.300
Krediti strankam, ki niso banke   1.311.533 1.311.533
Druga finančna sredstva   2.448 2.448
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti  
Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 189.201 189.201
Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje  2.211  2.211
Naložbene nepremičnine 9.417 9.417

Skupaj aktiva 359.856 11.628 1.357.281 1.558.110
Vloge bank in centralnih bank 62.270 62.270
Vloge strank, ki niso banke  1.212.307 1.212.307
Krediti bank in centralnih bank  210.604 210.604
Krediti strank, ki niso banke  0 0
Dolžniški vrednostni papirji  10.001 10.001
Druge finančne obveznosti  7.388 7.388
Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje  1.754  1.754

Skupaj pasiva 1.754 1.502.570 1.504.324

na dan 31. 12. 2016

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj
Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in 
vpogledne vloge pri bankah 231.421   231.421

Krediti bankam  113.116 113.116
Krediti strankam, ki niso banke   1.221.693 1.221.693
Druga finančna sredstva   2.058 2.058
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 2.694  2.694
Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 245.952 245.952
Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje  6.984  6.984
Naložbene nepremičnine 8.608 8.608

Skupaj aktiva 480.067 15.592 1.336.867 1.832.526
Vloge bank in centralnih bank 160.820 160.820
Vloge strank, ki niso banke  1.074.915 1.074.915
Krediti bank in centralnih bank  344.850 344.850
Krediti strank, ki niso banke  
Dolžniški vrednostni papirji  15.004 15.004
Druge finančne obveznosti  11.473 11.473
Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje  6.579  6.579

Skupaj pasiva 6.579 1.607.062 1.613.641
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3.6 Upravljanje kapitala
Banka mora zagotoviti, da skladno s predpisi Banke Slo-
venije (Zakon o bančništvu (Zban-2)) in EU (Uredba št. 
575/2013 in Direktiva št. 2013/36/EU) vselej razpolaga z 
ustrezno višino ter strukturo kapitala glede na obseg in vr-
ste storitev, katere opravlja, ter glede na tveganja, katerim 
je izpostavljena pri opravljanju teh storitev. V ta namen ima 
banka izdelane notranje postopke za izvajanje redne spre-
mljave kapitala, ki zagotavljajo, da obseg ter struktura kapi-
tala banke zagotavljata izpolnjevanje vseh zakonskih zah-
tev, tako glede kapitala kakor tudi glede kapitalskih zahtev. 
Z rednim spremljanjem višine kapitala, kapitalskih zahtev in 
kapitalske ustreznosti banka zagotavlja, da:

• temeljni kapital vselej predstavlja vsaj 2/3 celotne-
ga kapitala banke, posamezne sestavine dodatnega 
kapitala (podrejeni dolg) pa ne bodo presegale 50 % 
temeljnega kapitala oziroma ob preseganju presežni 
znesek ne bo upoštevan;

• kapital banke vselej dosega najmanj znesek, ki je enak 
vsoti kapitalskih zahtev iz naslova Prvega stebra Basel 
2 (kreditno, tržno, operativno) ter Drugega stebra Ba-
sel 2 v okviru procesa ICAAP;

• količnik kapitalske ustreznosti znaša najmanj 13,25 %;
• količnik kapitalske ustreznosti med notranjim kapita-

lom (notranji kapital = (regulatorni kapital + tekoči do-
biček) in kapitalskimi zahtevami drugega stebra znaša 
vselej najmanj 8 %;

• Tier 1 količnik kapitalske ustreznosti znaša najmanj 
11,25 %;

• je struktura njenega poslovanja optimalna glede na 
stopnje tveganja in zahtevano donosnost;

• so njene terjatve zavarovane z oblikami zavarovanja, 
ki zmanjšujejo stopnjo tveganja in hkrati zagotavljajo 
čim hitrejše poplačilo celotne terjatve.

Banka o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti kapitala in 
kapitalskih zahtev skladno s pravili koncerna redno poroča 
tako regulatorju kakor tudi matični banki.

Banka enkrat letno (ob izdelavi letnega načrta) izdela načrt 
za ohranjanje ustreznega obsega kapitala. S tem zagota-
vlja, da vselej razpolaga z ustrezno višino ter strukturo kapi-
tala glede na obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, glede na 
tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev, 
in glede na rezultate obremenitvenih testov ter da lahko na 
trgu zbere kapital v času, ko je to finančno najbolj ugodno.

Načrt za ohranjanje ustreznega obsega kapitala vsebuje:
• projekcijo kapitalskih zahtev in pozicijo banke za naj-

manj leto dni vnaprej, skladno s poslovnim načrtom;
• projekcijo največjega obsega svojih aktivnosti glede na 

projekcijo kapitala;
• obseg, kakovost in vire dodatnega kapitala, če je ta po-

treben;
• oceno razpoložljivosti zunanjih virov kapitala;
• oceno finančnih posledic morebitnega povečanja kapi-

tala;
• učinke sprememb poslovne, operativne in finančne po-

zicije na kapital in
• dospelost vplačanih dolžniških in hibridnih instrumentov.

Dejavniki, ki lahko vplivajo na morebitne potrebe banke po 
povečanju kapitala, so lahko naslednji:
• zakonske spremembe oziroma spremembe regulative;
• zahteva oziroma ukrep regulatorja po višji kapitalski 

ustreznosti;
• izredno/nenačrtovano povišanje obsega popravkov 

vrednosti sredstev,
• povečanje obsega bilančnega in zunajbilančnega po-

slovanja;

V skladu z MSRP 7 in MSRP 13 je banka razporedila mer-
jenje po pošteni vrednosti v hierarhijo poštene vrednosti z 
naslednjimi ravnmi:

1. raven – tržne cene, pridobljene iz kotacije na aktivnem 
trgu za enaka sredstva in obveznosti.
2. raven – vrednosti, ki niso enake kotiranim cenam v smi-
slu 1. ravni, a jih je klub temu mogoče pridobiti neposredno 
s trga (cene na manj aktivnih trgih) ali pa posredno (npr. 

vrednosti, ki so izpeljane iz kotiranih cen na aktivnem trgu 
ali pa iz cen na manj aktivnih trgih).
3. raven – naložbe, kjer je poštena vrednost določena na 
podlagi modelov vrednotenj, pri katerih so upoštevane su-
bjektivne spremenljivke, ki niso javno dostopne na trgih.

Med 1. in 2. ravnijo v letu 2017 in 2016 ni bilo nobenih pre-
nosov.
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Izračun kapitalske ustreznosti na 31. 12. 2017 in 31. 12. 2016
v tisoč EUR

2017 2016
TEMELJNI KAPITAL 165.256 164.327
Vplačani osnovni kapital 133.140 133.140
Kapitalske rezerve 27.248 27.248
Odbitki od kapitala:
  Rezerve in zadržani dobiček ali izguba 8.709 7.603
  Neopredmetena dolgoročna sredstva -1.655 -1.211
  Druge prilagoditve -2.186 -2.453
DODATNI KAPITAL 45.032 57.176
Hibridni instrumenti in kumulativne prednostne delnice 0 0
Podrejeni dolg 45.032 57.176
ODBITNE POSTAVKE OD TEMELJNEGA IN DODATNEGA KAPITALA I 0 0

Naložbe v druge kreditne ali finančne institucije, ki posamično presegajo 10 % kapitala druge 
kreditne ali finančne institucije 0 0

SKUPAJ KAPITAL (za namen solventnosti) 210.289 221.502
Skupaj kapitalska zahteva za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu 81.527 89.309
Enote centralne ravni države 148 168
Enote regionalne ali lokalne ravni držav 35 44
Osebe javnega sektorja 75 104
Institucije 2.202 1.286
Podjetja 35.134 43.666
Bančništvo na drobno 19.801 17.904
Zavarovano z nepremičninami 12.720 10.824
Zapadle postavke 9.195 11.067
Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti 116 197
Krite obveznice 160 1.995
Ostale izpostavljenosti 1.942 2.054
Kapitalska zahteva za tveganje spremembe cen blaga 0 31
Kapitalska zahteva za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja 458 595
Kapitalska zahteva za operativno tveganje po standardiziranem pristopu 6.547 6.329
Kapitalska zahteva za pozicijsko tveganje po standardiziranem pristopu 103 562

Skupaj kapitalske zahteve 88.636 96.826

Količnik kapitalske ustreznosti (%): skupaj kapital/(skupaj kapitalske zahteve / 0,08) 18,98 % 18,30 %
Količnik temeljnega kapitala (%): temeljni kapital / (skupaj kapitalske zahteve / 0,08) 14,92 % 13,58 %

• povečanje kapitalskih zahtev za operativno tveganje;
• povečanje kapitalskih zahtev za preostala tveganja 

(identificiranih v procesu ICAAP);
• povečanje potreb po kreditiranju posameznih kredito-

jemalcev;

• spremembe v strukturi tveganj banke;
• primanjkljaj kapitala po izvedbi obremenitvenih testov,
• eventualne izgube iz poslovanja in
• politika izplačevanja dividend.
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4. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in 
vpogledne vloge pri bankah

v tisoč EUR

             31. 12. 2017              31. 12. 2016
v EUR v tuji valuti v EUR v tuji valuti

Gotovina v blagajni 2.796 853 3.211 835
Stanje na računih pri centralni banki 144.921 0 185.472 0
Vpogledne vloge pri bankah 13.874 8.210 37.149 4.754
Skupaj 161.591 9.063 225.832 5.589
Skupaj (v EUR in v tuji valuti)             170.655              231.421

V letu 2017 so vpogledne vloge bank znašale 22.084 tisoč 
EUR. Stanje na poravnalnem računu pri centralni banki je 
znašalo 144.921 tisoč EUR. 

V letu 2017 je povprečna obveznost za obvezno rezervo 
znašala 10.031.319 EUR.

V letu 2016 je povprečna obveznost za obvezno rezervo 
znašala 9.281.644 EUR.

5. Finančna sredstva, namenjena trgovanju
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016
IFI, izpostavljeni valutnemu tveganje 605 3.799
IFI, izpostavljeni tveganju spremembe obrestne mere 1.607 3.110
IFI, izpostavljeni tveganju spremembam cen blaga 0 75
Finančna sredstva, namenjena trgovanju skupaj 2.211 6.984

Finančna sredstva, namenjena za trgovanje, so se v letu 
2017 znižala predvsem zaradi gibanja tržne vrednosti celo-

tnega portfelja z izvedenimi finančnimi instrumenti, kar pa 
ni vplivalo na dobičkonosnost celotnega portfelja.

6. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
31. 12. 2017 31. 12. 2016

 Kapitalski instrumenti – netržni 16.571 16.385
 Dolžniški instrumenti – tržni 172.616 229.567
SKUPAJ 189.201 245.952

Na dan 31. 12. 2017 je banka v skladu finančnega premo-
ženja pri Banki Slovenije imela 146,3 mio EUR prvovrstnih 
vrednostnih papirjev in 90,6 mio EUR kreditov s prvovr-
stnim zavarovanjem. Ta sredstva so na voljo za morebitno 
zastavo za regulatorne potrebe, za izvrševanje plačilnega 
prometa in za zagotavljanje sekundarne likvidnosti banke.

Na dan 31. 12. 2017 je bilo za namen Zastave za zajam-
čene terjatve vlagateljev zastavljenih 0,3 mio EUR vredno-
stnih papirjev, za namen Sklad za reševanje bank je bilo 
zastavljenih za 11,5 mio EUR vrednostnih papirjev in za 
dolgoročne vire ECB 103,3 mio EUR primernih kreditov in 
vrednostnih papirjev. Dodatno je bilo za namene plačilnega 
prometa iz naslova SEPA zastavljenih 16 mio EUR.

v tisoč EUR
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Konec marca 2015 je na podlagi Zakona o organu in skladu 
za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, v nadaljeva-
nju ZOSRB) Banka Slovenije vzpostavila poseben sklad za 
reševanje bank. Sklad se financira s prispevki bank in hra-

nilnic s sedežem v Republiki Sloveniji. Iz sredstev sklada 
se bo v bodoče financiralo reševanje bank v okviru izrednih 
ukrepov, ki jih bankam lahko izreče Banka Slovenije. Po 
zakonu bo sklad prenehal delovati 31. decembra 2024.

6.1 Delnice in deleži, izkazani po pošteni vrednosti – 
netržni vrednostni papirji

6.2 Delnice in deleži, izkazani po nabavni vrednosti – 
netržni vrednostni papirji

v tisoč EUR

v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Delnice nefinančnih družb  RZP, po pošteni vrednosti 230 0
Sklad za reševanje bank 16.341 16.361
SKUPAJ 16.571 16.361

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Bankart, d. o. o., Ljubljana 11 11
S.W.I.F.T. Belgija 3 3
Kreditni biro SISBON 0 10
SKUPAJ 14 24

6.3 Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo – tržni

v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Obveznice Republike Slovenije 144.705 149.596
Obveznice drugih držav EU 17.900 30.098
Obveznice domačih bank 0 0
Obveznice tujih bank 10.011 49.873

Skupaj dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo 172.616 229.567

Glede na izdajatelja

Glede na navzočnost na borzi v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Kotirajo na borzi 172.616 229.567
   Obveznice 172.616 229.567
   Ostalo 0 0
Skupaj 172.616 229.567

Vrednotenje po pošteni vrednosti v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Nakupna vrednost 169.643 227.362
Obresti (terjatve, razmejitve) 2.679 1.842
Vrednotenje na pošteno vrednost 294 363
Knjigovodska vrednost 172.616 229.567



88 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2017

7. Krediti
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016
- dolžniški vrednostni papirji 0 0
- krediti bankam 43.300 113.116
- krediti strankam, ki niso banke 1.311.350 1.221.597
- druga finančna sredstva 2.448 2.058
SKUPAJ 1.357.098 1.336.771

7.1 Dolžniški vrednostni papirji
Banka v letu 2017 ni imela dolžniških vrednostnih papirjev, 
ki bi spadali med kredite.

7.2 Krediti bankam
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Kratkoročne 38.798 96.666
V EUR 38.798 93.533
v tuji valuti 0 3.133
Dolgoročne 4.502 16.450
V EUR 4.502 16.450
v tuji valuti 0 0
Skupaj krediti bankam 43.300 113.116

Teritorialna analiza
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Slovenija 17.798 20.834
Tujina 25.502 92.282
SKUPAJ 43.300 113.116

Analiza po zapadlosti
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7.3 Krediti strankam, ki niso banke

              31. 12. 2017              31. 12. 2016
Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

V EUR 145.992 1.197.937 153.610 1.090.972
Država 534 102.022 700 2.326
Druge finančne družbe 3.836 7.055 4.290 5.865
Nefinančne družbe 122.484 670.400 134.246 710.058
Gospodinjstva 19.138 418.461 14.374 372.723
 - prebivalstvo 17.186 382.468 10.298 330.190
 - samostojni podjetniki 1.796 32.214 2.750 35.531

 -  nepridobitne institucije, ki opravljajo  
storitve za gospodinjstvo 156 3.778 1.326 7.002

V tuji valuti 3.534 40.826 4.578 51.618
Država 0 150 0 245
Druge finančne družbe 0 0 0 0
Nefinančne družbe 2.355 4.227 3.291 5.393
Gospodinjstva 1.179 36.448 1.287 45.979
 - prebivalstvo 1.179 36.301 1.287 45.798
 - samostojni podjetniki 0 148 0 180

 -  nepridobitne institucije, ki opravljajo  
storitve za gospodinjstvo 0 0 0 1

Krediti nebankam (bruto vrednost) 149.526 1.238.762 158.188 1.142.590
Popravek vrednosti -30.982 -45.956 -33.032 -46.148
Skupaj krediti nebankam (neto vrednost) 118.543 1.192.806 125.155 1.096.441
Skupaj krediti nebankam 1.311.350 1.221.597

Razčlenitev kreditov po vrstah posojilojemalcev

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Država 102.697 3.254

Druge finančne organizacije 10.670 8.680

Nefinančne družbe 732.117 784.431

Gospodinjstva 465.865 425.232

 - prebivalstvo 428.975 380.546

 - samostojni podjetniki 33.196 36.648

 - nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstvo 3.695 8.037

Skupaj krediti nebankam 1.311.350 1.221.597

Analiza po sektorjih
v tisoč EUR

v tisoč EUR
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Prvovrstna zavarovanja terjatev

v tisoč EUR

Prvovrstna zavarovanja so bila na dan 31. 12. 2017 glede 
na razvrstitev kreditov po bonitetnih skupinah naslednja:

A B C D E P Skupaj

Bančna vloga 8.638 85 230 0 19 311 9.283

Poroštva ali jamstva RS 132.588 503 958 0 142 988 135.179

Garancije prvovrstnih tujih bank 0 0 0 0 0 0 0

Vrednostni papirji prvovrstnih bank 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj 141.226 588 1.188 0 161 1.299 144.462

Prvovrstna zavarovanja so bila na dan 31. 12. 2016 glede 
na razvrstitev kreditov po bonitetnih skupinah naslednja: 

A B C D E P Skupaj

Bančna vloga 12.037 909 38 0 19 340 13.343

Poroštva ali jamstva RS 25.058 226 54 144 0 998 26.480

Garancije prvovrstnih tujih bank 0 0 0 0 0 0 0

Vrednostni papirji prvovrstnih bank 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj 37.095 1.135 92 144 19 1.338 39.823

v tisoč EUR

Primerna zavarovanja terjatev - hipoteka

Banka je imela konec leta 2017 v celotnem bruto kreditnem 
portfelju 769.315 tisoč EUR terjatev, zavarovanih s hipoteko.

Banka je imela konec leta 2016 v celotnem bruto kreditnem 
portfelju 766.909 tisoč EUR terjatev, zavarovanih s hipoteko.
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Razčlenitev in gibanje oslabitev terjatev

v tisoč EUR

v tisoč EUR

Gibanje oslabitev v letu 2017

Gibanje oslabitev v letu 2016

Krediti nebankam

Stanje 1. januarja 79.183

Delež v bruto kreditih (v %) 6,09

Oblikovane med letom 22.823

Ukinjene med letom -25.031

Stanje 31. decembra 76.975

Delež v bruto kreditih (v %) 5,54

Krediti nebankam 

Stanje 1. januarja 72.358

Delež v bruto kreditih (v %) 5,36

Oblikovane med letom 29.419

Ukinjene med letom -22.594

Stanje 31. decembra 79.183

Delež v bruto kreditih (v %) 6,09

7.4 Druga finančna sredstva
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Terjatve do kupcev 33 14
Druge poslovne terjatve 851 1.610
Druga finančna sredstva 1.564 434
Skupaj 2.448 2.058
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8. Dolžniški vrednostni papirji v posesti do zapadlosti

v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Obveznice bank 0 3.018
Obveznice nefinančnih družb 0 0
Skupaj 0 3.018

Glede na sektor

v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Kotirajo na borzi 0 3.018
   Obveznice ÖVAG 0 0
   Obveznice drugih izdajateljev 0 0
Skupaj 0 3.018

Banka je v letu 2017 prodala dolžniške vrednostne papirje 
v posesti do zapadlosti.

Glede na navzočnost na borzi
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9. Opredmetena osnovna sredstva, 
    naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in neopredmetenih sredstev v letu 2017

V letu 2017 je banka uporabljala neopredmetena sredstva, 
ki so že 100 % amortizirana v nabavni vrednosti 1.076 tisoč 
EUR. 

Opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2017 niso 
bila zastavljena. 

Nalož-
bene 

nepre-
mičnine

Skupaj 
naložbe-

ne 
nepre-

mičnine

Zemlji-
šča in
grad-
beni 

objekti

Opre-
ma

Opred-
metena 

OS v 
pripravi

Skupaj 
opredm.

osn. 
sredstva

Neopred-
metena

sredstva

Neopred-
metena 

sred-
stva v 

pripravi

Skupaj  
neopredm.

osn.  
sredstva

Skupaj 
naložbene 
nepremič-
nine, OOS 

in NOS

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2017 8.608 8.608 7.743 8.130 47 15.920 2.815 234 3.049 27.577

Povečanja 8.677 8.677 15 267 297 579 455 911 1.366 10.622

Zmanjšanja -7.711 -7.711 0 -662 -281 -943 -101 -455 -556 -9.210

Prevrednotenje -158 -158 0 0 0 0 0 0 0 -158

Stanje 
31.12.2017 9.416 9.416 7.758 7.735 63 15.556 3.169 690 3.859 28.831

 

Popravek vrednosti

Stanje 1.1.2017 0 0 2.325 5.263 0 7.588 1.838 0 1.838 9.426

Amortizacija 0 0 177 816 0 993 467 0 467 1.460

Prodaja 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6

Zmanjšanja 0 0 0 -662 0 -662 -101 0 -101 -763

Stanje 
31.12.2017 0 0 2.502 5.423 0 7.925 2.204 0 2.204 10.129

Sedanja vrednost

31.12.2016 8.608 8.608 5.418 2.867 47 8.332 977 234 1.211 18.151

31.12.2017 9.416 9.416 5.256 2.312 63 7.631 965 690 1.655 18.702

v tisoč EUR
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in neopredmetenih sredstev v letu 2016

V letu 2016 je banka uporabljala neopredmetena sredstva, 
ki so že 100 % amortizirana v nabavni vrednosti 1.149 tisoč 
EUR. 

Opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2016 niso 
bila zastavljena. 

v tisoč EUR

10. Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih družb
Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini na dan 31. 12. 2017

Znesek 
naložbe % udeležbe % glasovalnih 

pravic
Osnovni 

kapital
Poslovni 

izid
Privatinvest, d. o. o., Ljubljana 963 100 100 1.267 -52
Skupaj 963

v tisoč EUR

Nalož-
bene 

nepre-
mičnine

Skupaj 
naložbe-

ne 
nepre-

mičnine

Zemlji-
šča in
grad-
beni 

objekti

Opre-
ma

Opred-
metena 

OS v 
pripravi

Skupaj 
opredm.

osn. 
sredstva

Neopred-
metena

sredstva

Neopred-
metena 

sred-
stva v 

pripravi

Skupaj  
ne-

opredm.
osn.  

sredstva

Skupaj 
naložbene 
nepremič-
nine, OOS 

in NOS

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2016 12.427 12.427 7.734 7.965 87 15.786 2.265 230 2.495 30.708

Povečanja 941 941 9 387 352 748 660 669 1.329 3.018

Zmanjšanja -4.564 -4.564 0 -222 -392 -614 -110 -665 -775 -5.953

Prevrednotenje -196 -196 0 0 0 0 0 0 0 -196

Stanje 
31.12.2016 8.608 8.608 7.743 8.130 47 15.920 2.815 234 3.049 27.577

 

Popravek vrednosti

Stanje 1.1.2016 0 0 2.148 4.658 0 6.806 1.666 0 1.666 8.472

Amortizacija 0 0 177 826 0 1.003 282 0 282 1.285

Prodaja 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Zmanjšanja 0 0 0 -222 0 -222 -110 0 -110 -332

Stanje 
31.12.2016 0 0 2.325 5.263 0 7.588 1.838 0 1.838 9.426

Sedanja vrednost

31.12.2015 12.427 12.427 5.586 3.307 87 8.980 599 230 829 22.236

31.12.2016 8.608 8.608 5.418 2.867 47 8.332 977 234 1.211 18.151
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Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini na dan 31. 12. 2016

Znesek 
naložbe % udeležbe % glasovalnih 

pravic
Osnovni 

kapital
Poslovni 

izid
Privatinvest, d. o. o., Ljubljana 1.015 100 100 1.267 -116
Skupaj 1.015

v tisoč EUR

V letu 2017 smo oslabili naložbo v odvisno družbo Privatin-
vest, d.o.o., Ljubljana, v znesku 52 tisoč EUR.

Na dan 31. 12. 2017 je bilančna vsota odvisne družbe znašala 
3.839.007,50 EUR, na 31. 12. 2016 pa 3.906.145,20 EUR. 
Dejavnost družbe je 68.310 - posredništvo v prometu z ne-
premičninami.

Zaradi zanemarljivega vpliva postavk sredstev, dolgov, 
prihodkov in odhodkov odvisnih družb na višino izkazanih 
bilančnih kategorij banke ter pojasnil in razkritij banke (bi-
lančna vsota odvisne družbe predstavlja le 0,20 % seštevka 
bilančne vsote skupine) banka na 31. 12. 2017 ni pripravila 
konsolidiranega letnega poročila po 56. členu Zakona o go-
spodarskih družbah – ZGD-1. 

5. odstavek 7. člena Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na 
konsolidirani podlagi govori o možnih izključitvah oseb iz 
konsolidacije. Bilančna vsota podrejene družbe ne presega 
1 % bilančne vsote banke – poročevalca kakor tudi ne ab-
solutne meje v višini 10 mio EUR, zato je banka Sberbank 
skladno z zahtevami sklepa Banko Slovenije obvestila o iz-
ključitvi družbe iz konsolidacije.

Banka izpolnjuje merila po MRS 27 glede izjeme za pripravo 
konsolidiranih računovodskih izkazov. Družbo konsolidira 
nadrejena družba SBEU AG.

11. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016

TERJATVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 816 877

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 67 36

Dolgoročno odložene terjatve za davke 749 841

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb predstavljajo 
preplačane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

Terjatve za odložene davke izvirajo iz davčno nepriznanih 
rezervacij za zaposlene, odloženih davkov od aktuarskih iz-
gub pri rezervacijah za pokojnine, odloženih davkov zaradi 
izgube iz preteklih davčnih obdobij, odloženih davkov od 
vrednotenja vrednostnih papirjev, razpoložljivih za proda-
jo, ter odloženih davkov od slabitve kapitalske naložbe. V 

primerjavi z letom 2016 so se terjatve za odložene davke 
zmanjšale predvsem zaradi koriščenja davčne izgube iz 
preteklih let.

Uporaba davčne izgube v skladu s 36. členom Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ni časovno 
omejena.
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Gibanje odloženih davkov v letih 2017 in 2016

Gibanje odloženih davkov v letu 2017 po vrstah terjatev in obveznosti 

Začetno 
stanje

odloženih davkov

Skozi izkaz 
poslovnega izida

Skozi izkaz 
vseobsegajočega 

donosa

Končno 
stanje odloženih 

davkov

Leto 2017 756 -78 -4 674

Leto 2016 817 18     -75 756

v tisoč EUR

Stanje odloženih davkov predstavlja skupni saldo terjatev 
za odloženi davek in obveznosti za odloženi davek, kar po-

meni, da smo od terjatev za odloženi davek odšteli obve-
znosti za odloženi davek. 

Odloženi davki iz vrednotenja vrednostnih papirjev
v tisoč EUR

v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Odloženi davek – neto saldo -73 -85

Vrednotenje na pošteno vrednost 385 449

Presežek iz prevrednotenja – stanje 312 364

Odloženi davek – od tega sprememba v vseobsegajočem donosu -158 -85

Začetno stanje 2017 Končno stanje 2017

Odložene terjatve za davke – rezervacije za pokojnine 172 167

Odložene terjatve za davke – za jubilejne nagrade 12 12

Odložene terjatve za davke – izguba preteklih let 543 445

Odložene terjatve za davke – vrednostni papirji RZP-vrednotenje 0 1

Odložene terjatve za davke – slabitve kapitalske naložbe 114 124

SKUPAJ DOLGOROČNO ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVKE 841 749

Odložene obveznosti za davke v tekočem letu – vrednostni papirji RZP 85 75

SKUPAJ DOLGOROČNO ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVKE 85 75

KONČNO STANJE ODLOŽENIH DAVKOV 756 674
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12. Druga sredstva
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Terjatve za dane predujme v EUR 601 1.716

Zaloge 78 66

Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve 95 14

Usredstvene aktivne časovne razmejitve 440 134

Skupaj 1.214 1.930

13. Finančne obveznosti, namenjene trgovanju
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Izvedeni finančni instrumenti, vezani na tečaj 606 3.796
Izvedeni finančni instrumenti, vezani na obrestno mero 1.147 2.715
Blagovne opcije 0 67
Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 1.754 6.579

Z dnem 13. 12. 2014 so se po Sklepu o poslovnih knjigah 
in letnih poročilih bank in hranilnic sheme računovodskih 

izkazov prilagodile tehničnim standardom za nadzorniško 
poročanje v delu FINREP. 

14. Finančne obveznosti, merjene po odplačni
vrednosti

v tisoč EUR

14.1 Vloge bank in centralnih bank
Razčlenitev po vrstah, valuti in ročnosti vlog bank

31. 12. 2017 31. 12. 2016
Vloge na vpogled 16.001 17.022
  - v EUR 15.979 17.009
  - v tuji valuti 22 13
Vloge z dogovorjeno zapadlostjo 46.268 143.798
Kratkoročne 45.066 33.797
  - v EUR 45.066 30.002
  - v tuji valuti 0 3.795
Dolgoročne 1.202 110.001
  - v EUR 1.202 110.001
Skupaj 62.270 160.820
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14.2 Vloge strank, ki niso banke

v tisoč EUR
Razčlenitev po vrstah, valuti in ročnosti vlog

31. 12. 2017 31. 12. 2016
 V EUR V tuji valuti Skupaj V EUR V tuji valuti Skupaj
Dolgovi iz vlog na vpogled 564.391 12.509 576.900 505.441 10.691 516.132
   Država 74 41 115 82 201 283
   Druge finančne družbe 16.147 0 16.147 5.302 0 5.302
   Nefinančne družbe 316.031 6.189 322.220 282.870 4.867 287.737
   Gospodinjstva 232.139 6.279 238.418 217.188 5.623 222.811
    - prebivalstvo 214.140 5.452 219.592 201.991 5.089 207.080
    - samostojni podjetniki 12.319 3 12.322 9.480 34 9.514
    -  nepridobitne institucije, ki opravljajo 

storitve za gospodinjstvo 5.680 824 6.504 5.717 500 6.216

Dolgovi iz vlog z dogovorjeno zapadlostjo 635.154 253 635.407 556.515 2.267 558.783
Kratkoročni 339.361 94 339.455 227.499 561 228.061
   Država 39.026 0 39.026 65.314 0 65.314
   Druge finančne družbe 29.627 0 29.627 25.489 0 25.489
   Nefinančne družbe 189.846 0 189.846 128.683 433 129.116
   Gospodinjstva 80.862 94 80.956 8.014 128 8.142
    - prebivalstvo 78.563 94 78.657 7.123 128 7.252
    - samostojni podjetniki 41 0 41 6 0 6
    -  nepridobitne institucije, ki opravljajo 

storitve za gospodinjstvo 2.257 0 2.257 885 0 885

Dolgoročni 295.794 159 295.952 329.016 1.706 330.722
   Država 92.506 0 92.506 94.287 0 94.287
   Druge finančne družbe 28.284 0 28.284 38.253 0 38.253
   Nefinančne družbe 126.919 0 126.919 106.747 0 106.747
   Gospodinjstva 48.084 159 48.242 89.729 1.706 91.435
    - prebivalstvo 44.066 159 44.224 83.701 1.706 85.407
    - samostojni podjetniki 40 0 40 6 0 6
    -  nepridobitne institucije, ki opravljajo 

storitve za gospodinjstvo 3.977 0 3.977 6.022 0 6.022

Skupaj vloge nebankam 1.199.545 12.762 1.212.307 1.061.957 12.958 1.074.915
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14.3 Najeti krediti
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Skupaj najeti krediti 210.610 344.850

Dolgoročni krediti od bank 210.610 344.850

  - v EUR 210.610 233.108

  - v tuji valuti 0 111.742

Razčlenitev po vrstah, valuti in ročnosti najetih kreditov 

14.4 Krediti strank, ki niso banke

V letu 2017 banka ni imela najetih kreditov strank, ki niso banke.

14.5 Dolžniški vrednostni papirji

14.6 Podrejene obveznosti

v tisoč EUR

31.12. 2017 31. 12. 2016

Podrejene obveznosti do tujih oseb v domači valuti 60.899 60.888

Skupaj 60.899 60.888

Banka je imela v letu 2017 zaradi podrejenih obveznosti 
2.396 tisoč EUR odhodkov iz obresti, medtem ko je imela 
v letu 2016 iz istega naslova 2.448 tisoč EUR odhodkov iz 
obresti. 

Banka v skladu s 63. členom Uredbe EU št. 575/2013 izpol-
njuje pogoje za vključitev podrejenega dolga v dodatni kapital 
na podlagi pogodb o podrejenem dolgu z European Invest-
ment Fund s pogodbenim zneskom 8.750.000 EUR in Sber-

bank Europe AG s pogodbenim zneskom 52.000.000 EUR. 
Pogodbeni rok zapadlosti je več kot pet let in en dan, dolg 
ne bo predčasno izplačan zaradi posebnih okoliščin in je 
podrejen obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim 
na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni ka-
pital. Dolg ni zavarovan niti pokrit z garancijo banke, z njo 
povezane osebe ali kakšno drugo obliko pogodbe, ki bi v 
pravnem ali ekonomskem pogledu izboljšala stopnjo priori-
tete izplačil pred drugimi upniki.

Struktura podrejenih obveznosti

Dolžniški vrednostni papirji, merjeni po odplačni vrednosti 31. 12. 2017 31. 12. 2016

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji do bank 10.001 13.002

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji do bank 0 2.001

Skupaj 10.001 15.003

v tisoč EUR
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15. Rezervacije

v tisoč EUR

Struktura določenih rezervacij

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Rezervacije za pravno nerešene tožbe 79 80

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlenih 1.530 1.465

Rezervacije za zunajbilančne obveznosti 931 585

Druge rezervacije 10 0

SKUPAJ 2.550 2.130

Banka je na dan 31. 12. 2017 imela 11.329 tisoč EUR tož-
benih zahtevkov, v katerih je nastopala kot tožena stranka, 
na dan 31. 12. 2016 pa 11.705 tisoč EUR. Na podlagi prav-
nih mnenj ima banka za tožbene zahtevke na 31. 12. 2017 

oblikovanih 79 tisoč EUR rezervacij, na 31. 12. 2016 pa 80 
tisoč EUR. Uprava meni, da so oblikovane rezervacije za-
dostne za oblikovanje bodočih obveznosti zaradi tožb.

v tisoč EUR

Gibanje dolgoročnih rezervacij

Rezervacije za 
zunajbilančne 

terjatve

Rezervacije za 
zaposlene

Druge 
dolgoročne 
rezervacije

Rezervacije 
za pravno 
nerešene 

tožbe

Skupaj 
dolgoročne 
rezervacije

Stanje 1. 1. 2017 585 1.465 0 80 2.130

Oblikovanje 1.136 190 10 0 1.336

Odprava/poraba -790 -125 0 -1 -916

Stanje 31. 12. 2017 932 1.530 10 79 2.550

Gibanje dolgoročnih rezervacij v letu 2017

14.7 Druge finančne obveznosti
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Obveznosti do dobaviteljev 1.449 1.667

Obveznosti iz kartičnega poslovanja 1.618 1.543

Obveznosti za neizvršena izplačila 731 4.701

Obveznosti za plače, nadomestila plač ter prispevke in davke iz plač 1.115 1.053

Vnaprej vračunani odhodki 1.936 1.399

Druge finančne obveznosti 539 1.109

Skupaj 7.388 11.473
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v tisoč EUR

Rezervacije za 
zunajbilančne 

terjatve

Rezervacije za 
zaposlene

Druge 
dolgoročne 
rezervacije

Rezervacije 
za pravno 
nerešene 

tožbe

Skupaj 
dolgoročne 
rezervacije

Stanje 1. 1. 2016 362 1.294 0 74 1.730

Oblikovanja 3.147 218 5 17 3.387

Odprava/poraba -2.924 -47 -5 -11 -2.987

Stanje 31. 12. 2016 585 1.465 0 80 2.130

Gibanje dolgoročnih rezervacij v letu 2016

16. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016

OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 148 85

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 73 0

Dolgoročno odložene obveznosti za davke 75 85

17. Druge obveznosti
v tisoč EUR

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Obveznosti iz drugih davkov 182 200

Vnaprej plačani neobračunani prihodki 0 0

Prejeti predujmi 641 78

Skupaj 822 278

18. Kapital
 31. 12. 2017 31. 12. 2016

Osnovni kapital 133.140 133.140

Kapitalske rezerve 27.248 27.248

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos 12 -16

Rezerve iz dobička 6 6

Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) 11.715 8.719

SKUPAJ KAPITAL 172.120 169.097

v tisoč EUR

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb predstavljajo 
preostalo obveznost za plačilo davka od dohodkov za leto 2017.
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Pregled uporabe dobička za poslovno leto 2017

v tisoč EUR

31. 12. 2017

Preneseni dobiček/prenesena izguba 8.709

Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv

Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv

Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv 3.006

Zmanjšanje za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni dan

Bilančni dobiček/Bilančna izguba 11.715

Banka bo predlagala skupščini, da bo čisti dobiček po-
slovnega leta 2017 v znesku 3.005.587,45 EUR ostal ne-
razporejen.

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz bruto kapitala, 
je na dan 31. 12. 2017 znašala 5,39 EUR, kar je 0,09 EUR 
več kot na dan 31. 12. 2016.

Dobiček na delnico je v letu 2017 znašal 0,09 EUR.

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Dobiček/izguba po obdavčitvi 3.005.587 1.115.621

Število delnic 31.928.152 31.928.152

Povprečno število delnic 31.928.152 31.928.152

Dobiček na delnico 0,09 0,03

Prilagojen dobiček na delnico 0,09 0,03

v EUR

Osnovni kapital banke se v letu 2017 ni spreminjal. Konec 
leta 2017 je osnovni kapital sestavljalo 31.928.152 nava-
dnih delnic z nominalno vrednostjo 4,17 EUR.

Kapitalske rezerve predstavlja predvsem vplačani prese-
žni kapital, preostanek pa izvira iz nekdanjega splošnega 
prevrednotenega popravka kapitala. 

Rezerve iz dobička so ostale enake kot preteklo leto.

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos, ki je tudi del ka-
pitala, znaša na dan 31. 12. 2017 12 tisoč EUR. V akumuli-
rani drugi vseobsegajoči donos se izkazuje prevrednotenje 

v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo, ki 
je rezultat vrednotenja po pošteni vrednosti in aktuarske iz-
gube zaradi pokojninskih programov, ki smo jo v preteklem 
letu pripoznali v zadržanem dobičku.

Z dnem 13. 12. 2014 so se po Sklepu o poslovnih knjigah 
in letnih poročilih bank in hranilnic sheme računovodskih 
izkazov prilagodile tehničnim standardom za nadzorniško 
poročanje v delu FINREP. V kratki shemi izkaza finančnega 
položaja se izraz presežek iz prevrednotenja nadomesti z 
izrazom akumulirani vseobsegajoči donos. Čisti dobiček oz. 
izguba poslovnega leta pa se združi z zadržanim dobičkom 
oz. izgubo v eno postavko.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2017



103SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2017

Skladno s statutom skupščina na predlog uprave in nadzor-
nega sveta odloča o uporabi bilančnega dobička. Pri odlo-
čanju o uporabi bilančnega dobička skupščina ni vezana 
na predlog uprave in nadzornega sveta, vezana pa je na 
sprejeto letno poročilo. Sklep o uporabi bilančnega dobička 
mora obsegati podatke: 

• o višini bilančnega dobička;
• o delu bilančnega dobička, ki se razdeli delničarjem;
• o delu bilančnega dobička, ki se odvede v druge rezer-

ve iz dobička;
• o delu bilančnega dobička, o uporabi katerega bo odlo-

čeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček);

• o delu bilančnega dobička, ki bo uporabljen za druge 
namene, določene v statutu.

S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno 
poročilo ne spremeni. Skupščina ne more odločati o vpra-
šanjih vodenja poslov, razen če to zahteva uprava.

Druge rezerve iz dobička so bile v preteklih letih oblikovane 
iz dobička tekočega leta in iz zadržanega dobička ter jih ni 
mogoče uporabiti za izplačilo delničarjev. Druge rezerve iz 
dobička so v letu 2017 ostale nespremenjene in znašajo 6 
tisoč EUR.

19. Lastne delnice
Banka nima odkupljenih lastnih delnic, kakor tudi ne obliko-
vanega sklada za odkup lastnih delnic.

20. Zunajbilančno poslovanje
2017 2016

Pogojne obveznosti iz danih jamstev, akreditivov in drugih pogojnih obveznosti 
(vključno z zastavljenimi sredstvi za obveznosti stranke) 107.157 137.140

Odobreni krediti, limiti in kreditne linije ter druge prevzete obveznosti 269.250 281.050

Pogodbene (nazivne) vrednosti promptnih (spot) poslov 41.852 5.680

Pogodbene (nazivne) vrednosti izvedenih finančnih instrumentov 610.534 758.662

Skupaj tvegane postavke 1.028.793 1.182.532

Druga zunajbilančna evidenca 110.000 220.000

Prejeta zavarovanja 2.497.097 2.608.119

Finančna sredstva banke, zastavljena za obveznosti banke in finančna sredstva 
v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije 265.509 178.883

Skupaj netvegane postavke 2.872.606 3.007.002

Skupaj zunajbilančne obveznosti 3.901.399 4.189.532

Ob podrobno prikazanih tveganih zunajbilančnih postavkah 
v skupni višini 1.028.793 tisoč EUR je banka na dan 31. 12. 
2017 izkazovala tudi netvegane zunajbilančne postavke v 

znesku 2.872.606 tisoč EUR. Vsi izvedeni finančni instru-
menti so bili sklenjeni za namene trgovanja.

v tisoč EUR
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21. Čiste obresti in obrestim podobni prihodki  
in odhodki

Vrste obresti
2017 2016

Čiste obresti 33.366 33.572

Prihodki iz obresti 41.708 44.084

Obresti iz stanj na računih pri centralni banki (merjenih po odplačni vrednosti) 0 1

Obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju 1.354 1.729

Obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 298 550

Obresti iz danih kreditov in vlog (tudi iz finančnega leasinga) 39.829 41.138

Obresti iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 3 283

Obresti iz drugih finančnih sredstev 225 382

Odhodki za obresti -8.343 -10.512

Obresti za finančne obveznosti, namenjene trgovanju -1.308 -1.636

Obresti za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti -5.890 -7.986

Obresti za druge finančne obveznosti (vključno za finančni leasing) -1.145 -889

2017 2016

Prihodki iz dividend 35 0

Vrste prihodkov in odhodkov od obresti
               2017             2016

Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki
Redne obresti 38.106 -8.343 41.688 -10.512
Zamudne obresti 444 0 -251 0
Obresti – razmejene provizije 3.158 0 2.647 0
Skupaj 41.708 -8.343 44.084 -10.512

22. Prihodki iz dividend

v tisoč EUR

v tisoč EUR

v tisoč EUR

2017 2016

- do 1 leta 0 0

- od 1 do 5 let 1.077 1.325

- nad 5 let 23.364 23.175

Skupna prihodnja plačila najemnin 24.441 24.501

Prihodnja plačila najemnin za operativne najeme:
v tisoč EUR
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23. Čiste opravnine
2017 2016

ČISTE OPRAVNINE (provizije) 8.217 7.900

PRIHODKI OD OPRAVNIN (provizij) 10.494 10.806

Prihodki od opravnin iz pomožnih investicijskih storitev 659 465

Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev 7.390 7.049

Prihodki od opravnin iz kreditnih poslov 965 1.354

Prihodki od opravnin iz danih jamstev 1.481 1.938

ODHODKI ZA OPRAVNINE (provizije) -2.277 -2.906

Odhodki za opravnine borze vrednostnih papirjev in njej podobnih organizacij -73 -151

Odhodki za opravnine od opravljenih posredniških in komisijskih poslov oziroma poslov za račun banke -440 -485

Odhodki za opravnine od opravljenih plačilnih storitev -328 -273

Odhodki za opravnine od prejetih jamstev -1.388 -1.938

Odhodki za opravnine od opravljenih drugih storitev -49 -58

v tisoč EUR

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

2017 2016

Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti 
skozi izkaz poslovnega izida 212 -1.892

Realizirani dobički 347 6

Dobički iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 338 2

Dobički iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga) 9 3

Realizirane izgube -135 -1.898

Izgube iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo -17 0

Izgube iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga) -3 -3

Izgube iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti -100 -1.892

Izgube iz drugih finančnih sredstev in obveznosti -15 -3

v tisoč EUR

V 2017 smo prodali obveznice Republik Slovenije, Avstrije 
in Francije. 

Glavnina izgube v letu 2016 izhaja iz sklenjenega dogovora 
s stranko Kranjska investicijska družba glede poplačila kre-

ditnih obveznosti v višini 2 mio EUR. Hkrati je bil skladno z 
dogovorom narejen tudi odpis v višini -2 mio EUR, ki je bil v 
celoti pokrit z oslabitvami. 
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25. Čisti poslovni izid iz finančnih sredstev,  
namenjenih trgovanju

2017 2016

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju 1.616 2.363

  Čisti dobički/izgube pri nakupu in prodaji tujih valut in plemenitih kovin 33 940

       Podjetja -74 872

       Fizične osebe 107 68

  Čisti dobički/izgube iz izvedenih finančnih instrumentov 1.583 1.112

       Forward -472 -5.650

       Swap 2.023 6.594

       Opcije 31 169

  Čisti dobički/izgube iz trgovanja z drugimi finančnimi sredstvi 0 311

v tisoč EUR

26. Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik
v tisoč EUR

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

2017 2016

Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja -123 -282

  Dobički 170 71

  Izgube -294 -354

v tisoč EUR

2017 2016

Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik -761 -578

  Dobički 13.395 12.510

  Izgube -14.156 -13.087
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28. Drugi čisti poslovni dobički/izgube
2017 2016

Drugi čisti poslovni dobički in izgube   -1.232 -1.189

  Dobički 685 948

       prihodki za nebančne storitve 42 45

       drugi poslovni prihodki 644 903

  Izgube -1.918 -2.137

      članarine -63 -58

      drugi poslovni odhodki -1.854 -2.079

v tisoč EUR

29. Administrativni stroški
v tisoč EUR

2017 2016

Skupaj stroški dela 14.703 14.366

Stroški materiala in storitev 10.121 9.034

Stroški reklame 1.346 1.268

Svetovalne, revizijske, računovodske, odvetniške in notarske storitve 1.694 1.460

Stroški informacijskega sistema 3.112 2.601

Stroški najemnin in zakupnin 878 871

Stroški drugih storitev 1.142 1.109

Stroški vzdrževanja, upravljanja in varovanja opredmetenih osnovnih sredstev 460 426

Stroški poštnine in komunikacije 752 649

Stroški zavarovanja 107 81

Stroški službenih poti 75 67

Stroški izobraževanja in štipendiranja 109 121

Stroški materiala 447 381

Skupaj administrativni stroški 24.823 23.400

30. Amortizacija
2017 2016

Amortizacija 1.461 1.284

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 994 1.003

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 467 282

v tisoč EUR

Banka je tako kot v letu 2017 tudi v letu 2016 za obračun 
amortizacije uporabljala proporcionalno metodo.

Glavnino izgube predstavljata prispevka v shemo financira-
nja reševanja bank in depozitno shemo. 
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31. Oslabitve in rezervacije
Oslabitve in rezervacije v letu 2017

v tisoč EUR

Ugotovljene oslabitve in 
oblikovane rezervacije 

Prihodki iz sproščenih 
oslabitev in iz 

ukinjenih rezervacij
Skupaj

Krediti glavnica -22.451 11.800 -10.651
Krediti obresti -56 47 -9
Krediti ostalo -275 49 -225
Oslabitve kreditov -22.781 11.896 -10.885
Oslabitve naložbenih nepremičnih -158 0 -158
Oslabitve naložb v odvisne družbe -52 0 -52
Skupaj oslabitve -22.992 11.896 -11.095
Rezervacije za zunajbilančne terjatve -1.133 790 -343
Rezervacije za pravno nerešene tožbe 0 0 0
Druge rezervacije -10 0 -10
Rezervacije -1.143 790 -353
Skupaj oslabitve in rezervacije -24.135 12.687 -11.448

Ugotovljene oslabitve in 
oblikovane rezervacije 

Prihodki iz sproščenih 
oslabitev in iz 

ukinjenih rezervacij
Skupaj

Krediti glavnica -28.676 15.923 -12.753
Krediti obresti 0 0 0
Krediti ostalo -264 60 -203
Oslabitve kreditov -28.940 15.984 -12.957
Oslabitve naložbenih nepremičnih -507 0 -507
Oslabitve naložb v odvisne družbe -299 0 -299
Skupaj oslabitve -29.746 15.984 -13.762
Rezervacije za zunajbilančne terjatve -3.147 2.924 -223
Rezervacije za pravno nerešene tožbe -16 11 -6
Druge rezervacije 0 0 0
Rezervacije -3.163 2.934 -229
Skupaj oslabitve in rezervacije -32.910 18.918 -13.992

Oslabitve in rezervacije v letu 2016 v tisoč EUR

32. Čisti dobiček poslovnega leta
Banka je v letu 2017 ustvarila dobiček iz rednega poslova-
nja v višini 3.597 tisoč EUR.  Banka je obračunala davek v 

višini -592 tisoč EUR. Čista dobiček poslovnega leta za leto 
2017 znaša 3.006 tisoč EUR.
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33. Analiza prihodkov in odhodkov po trgih

2017 2016

Celotni prihodki banke (bruto) 80.525 123.308

Prihodki, ustvarjeni na tujih trgih 17.603 34.387

Delež prihodkov na tujih trgih 21,86% 27,89%

Celotni odhodki banke (bruto) 39.195 83.413

Odhodki, ustvarjeni na tujih trgih 17.081 54.036

Delež odhodkov na tujih trgih 43,58% 64,78%

v tisoč EUR

Večina prihodkov in odhodkov banke, ustvarjenih na tujih 
trgih, izvira iz poslov s povezanimi bankami Sberbank Ru-
sija, Sberbank Avstrija in Sberbank Češka. 

34. Znesek, porabljen za revizorja
Skladno s pogodbo za revidiranje letnega poročila za leto 
2017 je banka za revizorja Ernst & Young, d. o. o., porabila 
54.200 EUR brez DDV (davek na dodano vrednost).

Skladno s pogodbo za revidiranje poročevalskega paketa sku-
pine za leto 2017 je banka za revizorja Ernst & Young, d. o. o., 
porabila 10.000 EUR brez DDV (davek na dodano vrednost).

Skladno s pogodbo za revidiranje poročila o odnosih do 
povezanih družb za leto 2017 je banka za revizorja Ernst 
& Young d. o. o., porabila 4.000 EUR brez DDV (davek na 
dodano vrednost).

Skladno s pogodbo za revidiranje poročila TLTRO za leto 
2017 je banka za revizorja Ernst & Young d. o. o., porabila 
2.000 EUR brez DDV (davek na dodano vrednost).

Skladno s pogodbami za opravljanje storitev preiskave z 
Ernst & Young je banka za prva tri četrtletja leta 2017 za pre-
gled poročevalskega paketa porabila 35.000 EUR brez DDV.

Skupni znesek, porabljen za revizorja, za leto 2017 tako 
znaša 105.200 EUR brez DDV.

Skladno s pogodbo za revidiranje letnega poročila za leto 
2016 je banka za revizorja Ernst & Young, d. o. o., porabila 
60.200 EUR brez DDV (davek na dodano vrednost).

Skladno s pogodbo za revidiranje poročevalskega paketa 
skupine za leto 2016 je banka za revizorja Ernst & Young, 
d. o. o., porabila 10.000 EUR brez DDV (davek na dodano 
vrednost).

Skladno s pogodbami za opravljanje storitev preiskave z 
Ernst & Young je banka za prva tri četrtletja leta 2016 za 
pregled poročevalskega paketa porabila 45.000 EUR brez 
DDV.

Skupni znesek, porabljen za revizorja, za leto 2016 tako 
znaša 115.200 EUR brez DDV.
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35. Efektivna davčna stopnja

2017 2016

Čisti dobiček/izguba iz rednega delovanja pred davki 3.597 1.218

Zakonska davčna stopnja 19 % = ocenjena davčna obveznost (2016 = 17 %) 683 207

Dodatne razlike, ki vplivajo na obračun davka -91 -105

Zmanjšanje odhodkov (nepriznana reprezentanca, donacije, bonitete)  123 93

Olajšave (naložbe, investicije), vključno s pren. olajšavami -184 -109

Rezervacije za pokojnine v zadržanem dobičku (aktuarski dobički/izgube) -1 -1

Drugo   -29 -88

Davek iz dohodka pravnih oseb v izkazu uspeha 592 102

Efektivna davčna stopnja 16,46%  8,37%

v tisoč EUR

36. Povprečno stanje zaposlenih v letu 2017 ter 
stanje na dan 31. 12. 2017

V letu 2017 je bilo v banki povprečno zaposlenih 348 de-
lavcev. Na dan 31. 12. 2017 je bilo v banki zaposlenih 354 
delavcev. Po klasifikaciji Klasius - klasifikacijski sistem izo-

braževanja in usposabljanja je izobrazbena struktura zapo-
slenih naslednja:

37. Podatki o delu poslovno-organizacijskih enot  
v tujini

Banka nima poslovno-organizacijskih enot v tujini.

 Stopnja izobrazbe po Klasiusu število zaposlenih delež zaposlenih

V. stopnja/srednješolska izobrazba 117 33 %
VI/1. stopnja/višješolska izobrazba 30 9 %
VI/2. stopnja/visokošolska izobrazba 91 26 %
VII. stopnja/strokovna magistrska izobrazba 97 27 %
VIII/1. stopnja/doktorska izobrazba, akademski naziv magister 19 5 %
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31. 12. 2017 31. 12. 2016
Poslovanje po pooblastilu 17.466 38.251
    Sindicirani krediti 17.466 38.251
    Posredniško poslovanje                                 0                                 0

38. Poslovanje po pooblastilu

Banka na 31. 12. 2017 in na 31. 12. 2016 ni izkazovala 
sredstev in obveznosti strank iz posredniškega poslovanja.

v tisoč EUR

39. Listine o pravicah do udeležbe,  
zamenljive obveznice

Banka na dan 31. 12. 2017 nima listin o pravicah do udelež-
be niti zamenljivih obveznic.

40. Sredstva, zastavljena v zavarovanje  
za pridobljene vire sredstev

Na dan 31. 12. 2017 je banka v skladu finančnega premo-
ženja pri Banki Slovenije imela 146,3 mio EUR prvovrstnih 
vrednostnih papirjev in 90,6 mio EUR kreditov s prvovr-
stnim zavarovanjem. Ta sredstva so na voljo za morebitno 
zastavo za regulatorne potrebe, za izvrševanje plačilnega 
prometa in za zagotavljanje sekundarne likvidnosti banke.

Na dan 31. 12. 2017 je bilo za namen Zastave za zajam-
čene terjatve vlagateljev zastavljenih 0,3 mio EUR vredno-
stnih papirjev, za namen Sklad za reševanje bank je bilo 
zastavljenih za 11,5 mio EUR vrednostnih papirjev in za 
dolgoročne vire ECB 103,3 mio EUR primernih kreditov in 
vrednostnih papirjev. Dodatno je bilo za namene plačilnega 
prometa iz naslova SEPA zastavljenih 16 mio EUR.

2017 2016

Prihodki iz opravnin (provizij) v zvezi z naložbenimi in pomožnimi naložbenimi 
storitvami in posli za stranke 513 465

Sprejemanje, posredovanje in izvrševanje naročil 513 465

Odhodki iz opravnin (provizij) v zvezi z naložbenimi in pomožnimi naložbenimi 
storitvami in posli za stranke -440 -485

v tisoč EUR
Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z naložbenimi storitvami in posli
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42. Povezane osebe

Stanje na dan 31.12.2017 Uprava

Ključno 
ravnateljsko 

osebje*

Ožji družinski 
člani ključnega 
ravnateljskega 

osebja in uprave**
Sberbank 
of Russia

Ostale 
povezane 

osebe v 
skupini SB

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 
(izvedeni finančni instrumenti) 0 0 0 114 22

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 0 0 0 0 0

Krediti bankam 0 0 0 761 27.028

Krediti strankam, ki niso banke 9 944 170 0 2.984

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 0 0 0 0 0

Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih 0 0 0 0 963

Druga sredstva 0 1 0 0 17

Skupaj sredstva 9 945 170 875 31.014

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 0 0 0 53 1

Vloge bank 0 0 0 2 47.287

Vloge strank, ki niso banke 191 503 486 0 871

Krediti bank 0 0 0 0 0

Podrejene obveznosti 0 0 0 0 52.015

Druge obveznosti 0 3 0 103 103

Skupaj obveznosti 191 506 486 158 100.277

v tisoč EUR
Stanje terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2016

*Ključno ravnateljsko osebje: prokuristi in člani višjega vodstva banke.
**Ožji družinski člani ključnega ravnateljskega osebja in uprave: zakonec/partner, starši, otroci, bratje in sestre.

41. Podrejeni instrumenti

Banka nima naložb v podrejene instrumente drugih izda-
jateljev

Na osnovi 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah je poslovodstvo družbe podalo poročilo o razmerjih z 
obvladujočo družbo in drugimi odvisnimi družbami v sku-
pini, v katerem je ugotovilo, da družba Sberbank banka, 
d. d., na osnovi okoliščin, ki so poslovodstvu bile znane v 
trenutku, ko je bil opravljen pravni posel, v navedenih po-

slih z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami ni 
bila prikrajšana oziroma v letu 2017 ni bil opravljen noben 
pravni posel ali storjeno oziroma opuščeno dejanje, ki bi 
družbi povzročilo škodo in bi bila to posledica vplivanja ob-
vladujoče družbe.
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v tisoč EUR

*Ključno ravnateljsko osebje: prokuristi in člani višjega vodstva banke.
**Ožji družinski člani ključnega ravnateljskega osebja in uprave: zakonec/partner, starši, otroci, bratje in sestre.

Stanje na dan 31. 12. 2016 Uprava

Ključno 
ravnateljsko 

osebje*

Ožji družinski 
člani ključnega 
ravnateljskega 

osebja in uprave**
Sberbank 
of Russia

Ostale 
povezane 

osebe v 
skupini SB

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 
(izvedeni finančni instrumenti) 0 0 0 333 8

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 0 0 0 0 0

Krediti bankam 0 0 0 12.761 82.064

Krediti strankam, ki niso banke 10 975 182 0 2.985

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 0 0 0 0 0

Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih 0 0 0 0 1.015

Druga sredstva 0 1 0 0 28

Skupaj sredstva 10 976 182 13.094 86.100

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 0 0 0 2.908 126

Vloge bank 0 0 0 100.001 19.463

Vloge strank, ki niso banke 231 373 547 0 145

Krediti bank 0 0 0 111.742 0

Podrejene obveznosti 0 0 0 0 52.010

Druge obveznosti 0 7 0 83 3.730

Skupaj obveznosti 231 380 547 214.734 74.747
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Uprava

Ključno 
ravnateljsko 

osebje*

Ožji družinski 
člani ključnega 
ravnateljskega 

osebja in uprave**
Sberbank 
of Russia

Ostale 
povezane 

osebe v 
skupini SB

Čiste obresti 0 12 1 -383 -1.658

Čiste opravnine (provizije) 0 0 0 -14 -243

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in 
obveznosti, namenjenih trgovanju 0 0 0 -2.197 100

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in 
obveznosti, razpoložljivih za prodajo 0 0 0 0 0

Drugi čisti poslovni dobički/izgube 0 0 0 0 13

Administrativni stroški -33 -13 0 -10 -784

Oslabitve 0 1 0 0 -52

Prihodki iz ukinjenih rezervacij 0 -1 0 0 0

Skupaj -33 -2 1 -2.604 -2.624

v tisoč EUR

Znesek poslovnega leta 2017

v tisoč EUR
Znesek poslovnega leta 2016

*Ključno ravnateljsko osebje: prokuristi in člani višjega vodstva banke.
**Ožji družinski člani ključnega ravnateljskega osebja in uprave: zakonec/partner, starši, otroci, bratje in sestre.

Uprava

Ključno 
ravnateljsko 

osebje*

Ožji družinski 
člani ključnega 
ravnateljskega 

osebja in uprave**
Sberbank 

Russia

Ostale 
povezane 

osebe v 
skupini SB

Čiste obresti 0 16 2 -81 -763

Čiste opravnine (provizije) 0 2 1 -593 -528

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in 
obveznosti, namenjenih trgovanju 0 0 0 -7.551 -10.854

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in 
obveznosti, razpoložljivih za prodajo 0 0 0 0 0

Drugi čisti poslovni dobički/izgube 0 6 0 -1 61

Administrativni stroški -34 -20 0 -8 -937

Oslabitve 0 -1 0 0 -897

Prihodki iz ukinjenih rezervacij 0 1 0 0 0

Skupaj -34 4 3 -8.234 -13.918
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Pogoji in stanja posojil članom uprave in ključnemu ravnateljskemu osebju na dan 31. 12. 2017

2017 Ročnost Valuta Obrestna 
mera

Vrsta 
obrestne 

mere
Zavarovanje Stanje 

posojil
Odplačila 

v letu

Ključno ravnateljsko 
osebje dolgoročno EUR 3,25 fiksna

nepremičnine, vinkulacija, 
poroštvo, zavarovalnica, 

depozit
194 24

Ključno ravnateljsko 
osebje (sklenitev 
pred 1. 1. 2005)

dolgoročno EUR 0,18 variabilna nepremičnine, vinkulacija, 
zavarovalnica 18 3

Ključno ravnateljsko 
osebje dolgoročno EUR 1,42 variabilna nepremičnine, vinkulacija, 

poroštvo, zavarovalnica 687 128

Skupaj  899 155

v tisoč EUR

Na dan 31. 12. 2017 ni bilo oblikovanih rezervacij in pripo-
znanih stroškov za slabitve teh kreditov.

Pogoji in stanja posojil članom uprave in ključnemu ravnateljskemu osebju na dan 31. 12. 2016
v tisoč EUR

Na dan 31. 12. 2016 ni bilo oblikovanih rezervacij in pripo-
znanih stroškov za slabitve teh kreditov.

Ključno ravnateljsko osebje so prokuristi in člani višjega vod-
stva banke.

Banka nima notranjih lastnikov ter zato njihovih prejemkov 
ne izkazuje.

Pogoji poslovanja za člane uprave, člane nadzornega sveta, 
zaposlene po individualni pogodbi ter notranje lastnike ban-
ke so enaki kot za vse preostale zaposlene v banki in njiho-
ve družinske člane. Za vse zaposlene velja uradna tarifa za 
storitve banke.

2016 Ročnost Valuta Obrestna 
mera

Vrsta 
obrestne 

mere
Zavarovanje Stanje 

posojil
Odplačila 

v letu

Uprava dolgoročno EUR 0,000 variabilna nepremičnine, vinkulacija 0 24

Ključno ravnateljsko 
osebje dolgoročno EUR 3,232 fiksna

nepremičnine, vinkulacija, 
poroštvo, zavarovalnica, 

depozit
111 10

Ključno ravnateljsko 
osebje (sklenitev 
pred 1. 1. 2005)

dolgoročno EUR 0,347 variabilna nepremičnine, vinkulacija, 
zavarovalnica 22 4

Ključno ravnateljsko 
osebje dolgoročno EUR 1,554 variabilna nepremičnine, vinkulacija, 

poroštvo, zavarovalnica 807 104

Skupaj  940 142
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Izplačani zneski v letu 2017 in 2016

v tisoč EUR
Prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2017                                                  

Vrsta prejemka: Gašpar 
Ogris-Martič

Aleš 
Zajc

Sergey 
Ludentsov**

Elisabeth
Friedl*

za obdobje 1. 1.–31. 12. 2017 1. 1.–31. 12. 2017 1. 1.–31. 12. 2017 1. 1.–31. 12. 2017

fiksni prejemki (plača) 288 259 242 54

variabilni prejemki (letni bonus) 39 42 0 36

udeležba v dobičku  

opcije in druge nagrade

zavarovalne premije & dod. 
pokojninsko zavarovanje 70 12 0 21

povračila stroškov 1) 19 1 31 5

provizije in druga dodatna izplačila 38

Skupaj 416 314 311 116

v tisoč EURPrejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016                                                  

Prejemki zaposlenih po individualni pogodbi v 2017

Zaposleni po individualni pogodbi

Bruto prejemki 1.475

Udeležba pri dobičku 0

Skupaj 1.475

Banka ima na zadnji dan leta 2017 3 člane uprave in 6 
članov v nadzornem svetu; 22 zaposlenih na vodstvenih 

delovnih mestih, ki poročajo direktno upravi, ima sklenjeno 
individualno pogodbo o zaposlitvi. Banka ima 5 prokuristov.

v tisoč EUR

Vrsta prejemka: Gašpar 
Ogris-Martič

Aleš 
Zajc

Sergey 
Ludentsov

Elisabeth
Friedl

za obdobje 1. 1.–31. 12. 2016 1. 1.–31. 12. 2016 1. 1.–31. 12. 2016 1. 1.–31. 12. 2016

fiksni prejemki (plača) 257 244 226 150

variabilni prejemki (letni bonus) 39 41 28 24

udeležba v dobičku

opcije in druge nagrade

zavarovalne premije & dod. pokojninsko 
zavarovanje 70 12                        0 61

povračila stroškov 1) 19 1 29 16

provizije in druga dodatna izplačila

Skupaj 385 298 283 251

1) prehrana, stanovanje & stroški, letalske vozovnice, parkirnina 

* E. Friedl za obdobje 1. 1. – 5. 5. 2017
** S. Ludentsov: član uprave do 6. 12. 2017
1) prehrana, stanovanje & stroški, letalske vozovnice, parkirnina
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43. Pojasnila k izkazu denarnih tokov

Banka je pripravila izkaz denarnih tokov z uporabo posre-
dne metode na podlagi razčlenjenih podatkov izkaza po-
slovnega izida in izkaza finančnega položaja. Kot denarne 
ustreznike je upoštevala vsa finančna sredstva, katerih rok 
(originalne) zapadlosti je največ tri mesece. Po MRS 7 so to 
kratkoročne, hitro unovčljive naložbe, ki jih je mogoče takoj 
pretvoriti v znane zneske denarnih sredstev in pri katerih je 

tveganje spremembe vrednosti nepomembno. Z namenom, 
da so izkazani pritoki čim bliže prejemkom, odtoki pa čim 
bliže izdatkom, so razlike med podatki v dveh zaporednih 
bilancah stanja in v izkazu poslovnega izida za obdobje 
med njima kolikor je le mogoče pretehtano popravljene. 
Banka pri razpolaganju z denarnimi sredstvi in denarnimi 
ustrezniki nima omejitev.

v tisoč EUR
Stanje denarja in denarnih ekvivalentov na dan 31. 12. 2015

1. Denar v blagajni in stanje na računu pri CB 233.099

2. Posojila bankam in hranilnicam, ki zapadejo v 3 mesecih 72.726

    Transakcijski računi v tujini 16.582

    Transakcijski računi v tujini v tuji valuti 7.144

    Depoziti prek noči v tujini 49.000

    Depoziti prek noči v tujini v tuji valuti 0

  Druge kratkoročne naložbe v tuje banke    0

SKUPAJ 305.825

v tisoč EUR
Stanje denarja in denarnih ekvivalentov na dan 31. 12. 2016

1. Denar v blagajni in stanje na računu pri CB 189.517

2. Posojila bankam in hranilnicam, ki zapadejo v 3 mesecih 41.904

    Transakcijski računi v tujini 37.107

    Transakcijski računi v tujini v tuji valuti 4.797

    Depoziti prek noči v tujini 0

    Depoziti prek noči v tujini v tuji valuti 0

  Druge kratkoročne naložbe v tuje banke    0

SKUPAJ 231.421

v tisoč EUR
Stanje denarja in denarnih ekvivalentov na dan 31. 12. 2017

1. Denar v blagajni in stanje na računu pri CB 148.571

2. Posojila bankam in hranilnicam, ki zapadejo v 3 mesecih 22.084

    Transakcijski računi v tujini 13.874

    Transakcijski računi v tujini v tuji valuti 8.205

    Depoziti prek noči v tujini 0

    Depoziti prek noči v tujini v tuji valuti 0

  Druge kratkoročne naložbe v tuje banke    0

SKUPAJ 170.655
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v tisoč EUR

Prejete in plačane obresti, prejete in plačane dividende v letih 2017 in 2016

 leto 2017 leto 2016

prejete obresti 41.708 44.084

plačane obresti 8.343 10.512

prejete dividende 43 0

plačane dividende 0 0

44. Dogodki po koncu poslovnega leta

Od oddaje izkazov banke, na katerih temelji to poročilo, do 
zaključka poročila banka ni imela pomembnejših poslovnih 

dogodkov, ki bi vplivali na omenjene izkaze, poslovni izid 
banke ter prikazana razkritja v tem poročilu.
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Naša mreža

SEDEŽ       
Sberbank banka, d.d. 
Dunajska 128 a 
1000 Ljubljana, Slovenija 
T +386 (0)1 53 07 400 
F +386 (0)1 53 07 555 
info@sberbank.si
www.sberbank.si

PODRUŽNICE 

Ljubljana

Dunajska cesta 128 a  
SI-1000 Ljubljana   
T +386 (1) 53 07 672  
F +386 (1) 53 07 560  
 
 
Pavšičeva 4   
SI-1000 Ljubljana   
T +386 (1) 50 00 790  
F +386 (1) 50 00 796  
 

Cesta na Brdo 69
SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 24 12 042
F +386 (1) 24 12 047

Miklošičeva 30
SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 23 49 390
F +386 (1) 23 49 392

Gosposka ulica 1
SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 24 10 172
F +386 (1) 24 10 192

Kranj 
    
Na skali 6   
SI-4000 Kranj   
T +386 (4) 20 13 880  
F +386 (4) 20 13 888  
 

Maribor    

Poslovna zgradba City Jug  
Ul. Heroja Bračiča 6   
SI-2000 Maribor 
T +386 (2) 23 80 345
F +386 (2) 23 80 344 

Šentjur 
   
Mestni trg 2   
SI-3230 Šentjur pri Celju  
T +386 (3) 74 71 840  
F +386 (3) 74 71 842  
 

Koper

Pristaniška 43 a
SI-6000 Koper
T +386 (5) 66 34 866
F +386 (5) 66 34 872

Celje

Prešernova 27
SI-3000 Celje
T +386 (3) 42 87 808
F +386 (3) 42 87 818

Šentjernej

Levičnikova cesta 2
SI-8310 Šentjernej
T +386 (7) 39 42 680
F +386 (7) 39 42 683

Tepanje

Tepanje 28 d
SI-3210 Slovenske Konjice
T +386 (3) 75 80 850
F +386 (3) 75 80 852
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SBERBANK EUROPE AG 

Avstrija
Sberbank Europe AG 
Schwarzenbergplatz 3, 
1010 Vienna, Austria
T +43 (0) 1227320
office@sberbank.at
www.sberbank.at

Bosna in Hercegovina
Sberbank BH d.d. Sarajevo 
Fra Anđela Zvizdovića 1 
71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina 
T +387 (0)33 29 47 00 
F +387 (0)33 26 38 32 
info@sberbank.ba 
www.sberbank.ba 

Sberbank a.d. Banja Luka 
Jevrejska 71 
78 000 Banja Luka, Bosnia-Herzegovina 
T +387 (0)51 241 100 
F +387 (0)51 213 391 
info@sberbankbl.ba 
www.sberbankbl.ba

Češka   
Sberbank CZ, a.s.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5, Czech Republic
T: Infoline 800 133 444
F: +420 221 969 951
E: mail@sberbankcz.cz
www.sberbankcz.cz  

Srbija  
Sberbank Srbija a.d. Beograd 
Bulevar Mihaila Pupina 165g 
11070 Belgrad, Serbia 
T +381 (0)11 201 69 69 
F +381 (0)11 201 32 70 
info@sberbank.rs 
www.sberbank.rs

Slovenija   
Sberbank banka, d.d. 
Dunajska 128a 
1000 Ljubljana, Slovenija 
T +386 (0)1 53 07 400 
F +386 (0)1 53 07 555 
info@banka-sberbank.si
www.banka-sberbank.si

Madžarska 
Sberbank Hungary Zrt. 
Rákóczi út 7 
1088 Budapest, Hungary 
T +36 (0)1 328 66 66 
F +36 (0)1 328 66 60 
info@sberbank.hu 
www.sberbank.hu

Hrvaška
Sberbank d.d. 
Varšavska 9 
10000 Zagreb, Croatia 
T +385 (0)1 4801 300 
F +385 (0)1 4801 365 
info@sberbank.hr 
www.sberbank.hr

Nemčija
Sberbank Direct
P.O. Box 620
45956 Gladbeck
T: +49 69 66 777 45 777
T: +49 69 66 777 45 799
kundenbetreuung@sberbank-direct.de
www.sberbankdirect.de
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