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POVZETEK
Banke so edinstvene institucije, katerih delovanje je regulirano s številnimi zakonskimi
in strokovnimi podlagami. Tudi njihova letna poročila niso povsem enaka letnim
poročilom drugih podjetij. Ena izmed pomembnejših razlik je, da za banke veljajo
posebna pravila glede razkritij.
Čeprav obstajajo akti, ki opredeljujejo zahteve glede razkritij, pa nekatere banke še
vedno razkrivajo več kot druge. V magistrski nalogi želimo ugotoviti, kateri dejavniki
vplivajo na obseg razkritij v letnih poročilih bank.
Raziskava, ki smo jo izvedli, kaže, da obstaja povezava med obsegom razkritij v letnih
poročilih bank in starostjo banke ter deležem države v lastništvu. Po našem mnenju
dobljeni rezultati odražajo predvsem to, kako je pri nas zastavljena zakonodaja glede
razkritij.
Delovanje bank je pod drobnogledom javnosti. Izpostavljene so različnim pregledom,
ocenjujejo se njihova pretekla in sedanja ravnanja. Težnje po transparentnem
poslovanju še nikoli niso bile tako močne. Razkritja v letnih poročilih so eden izmed
načinov povečevanja transparentnosti.
Ključne besede: banka, letno poročilo, razkritja v letnih poročilih.

ABSTRACT
Banks are unique institutions. Their activities are regulated by a number of legal and
professional acts. Their annual reports are not exactly the same as the annual reports
of other companies. One of the biggest differences is that banks have to consider
special rules about disclosures.
There are acts that define disclosure requirements but still some banks reveal more
than others. The aim of this study is to investigate which factors influence the extent of
disclosure in the annual reports of banks.
The survey which was conducted shows that there is a correlation between the extent
of disclosures in the annual reports of banks and bank age, and the share of
government in the ownership. In our opinion, results reflect our law regulations about
disclosures.
Banks are under public scrutiny. They are exposed to various reviews. Their past and
present actions are judged all the time. Aspirations for a transparent business have
never been so powerful. Disclosures in annual reports are one of the ways to increase
transparency.
Key words: bank, annual report, disclosures in annual reports.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Banka je gospodarska družba, ki je v skladu z bančno zakonodajo registrirana za
opravljanje bančnih storitev. Bančna storitev obsega dejavnosti, ki jih lahko v skladu z
našo zakonodajo opravljajo izključno banke. Je objekt menjave med ponudnikom in
odjemalcem bančnih storitev, njeno bistvo pa je denar v najrazličnejših oblikah
(Korošec in drugi, 2008, 54).
Pri svojem delovanju morajo banke upoštevati različne zakone, standarde in predpise.
Pomembnejši med njimi so: Zakon o bančništvu (ZaBan), Sklep o poslovnih knjigah in
letnih poročilih bank in hranilnic, Sklep o razkritjih s strani bank in hranilnic in
Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP). Tako kot podjetja morajo
tudi banke sestavljati letna poročila. Vendar pa se njihova poročila nekoliko razlikujejo
od tipičnih podjetniških, saj njihovo vsebino natančneje določajo različni akti.
Letno poročilo bank je, tako kot poročilo podjetij, razdeljeno na dva dela: poslovno in
računovodsko poročilo. Njuno podrobnejšo vsebino določa Sklep o poslovnih knjigah in
letnih poročilih bank in hranilnic. Posebnost letnih poročil bank pa so razkritja, ki so
podrobno opredeljena v Sklepu o razkritjih s strani bank in hranilnic. Razkritja imajo
pomembno vlogo, saj so eden izmed ključnih dejavnikov za transparentno poslovanje
in dajejo potrebne informacije vsem zainteresiranim udeležencem na trgu.
Investitorjem omogočajo, da pridobijo pomembne podatke, ki jim omogočijo lažje in
boljše razumevanje poslovanja banke. Zaradi informacijske asimetrije imajo razkritja še
posebej pomembno vlogo, saj povečujejo ekonomsko učinkovitost (Hossain, 2008,
660-661).
Banke so v zadnjem času pod drobnogledom javnosti. Soočajo se s številnimi
obtožbami in špekulacijami. Na dan prihajajo podrobnosti o njihovem delovanju v
preteklosti. Transparentnost njihovega poslovanja ni bila še nikoli tako zelo pomembna
kot sedaj. Ker imajo pri tem vlogo tudi razkritja, želimo v magistrskem delu ugotoviti,
kakšen je njihov obseg in kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na obseg razkritij.

1.2 Namen in cilji raziskave
1.2.1 Namen
Namen magistrske naloge je raziskati, v kolikšni meri banke v Sloveniji razkrivajo
informacije, ki so določene s Sklepom o razkritjih s strani bank in hranilnic (Uradni list
RS 100/2011), s Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
(Uradni list RS št. 17/2012) in razkritja, ki se nanašajo na bilanco stanja in izkaz
poslovnega izida (Uradni list RS št. 17/2012). Preveriti želimo, kateri dejavniki vplivajo
na obseg razkritij v letnih poročilih bank.
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1.2.2 Cilji
Cilji v teoretičnem delu:
 predstaviti glavne značilnosti bank;
 navesti in na kratko opisati banke, ki delujejo v Republiki Sloveniji;
 izpostaviti značilnosti slovenskega bančnega prostora;
 predstaviti letno in konsolidirano letno poročilo bank;
 izdelati pregled relevantne literature na področju razkritij bank.
Cilji v empiričnem delu:
 ugotoviti, kakšen je obseg razkritij v letnih poročilih bank v Sloveniji;
 ugotoviti, kako različni dejavniki (starost, velikost, lastništvo, dobičkonosnost,
obseg poslovanja) vplivajo na obseg razkritij.

1.3 Hipoteze
Hipoteze H1, H2, H3, H4 in H6 so povzete po hipotezah raziskave Hossaina (2008, 663664) in prilagojene na drugo populacijo.
Na obseg razkritij lahko vpliva starost banke oz. faza razvoja in rasti (Hossain, 2008,
662). Owusu-Anash (1998, 605) je v svoji raziskavi izpostavil naslednje razloge: mlajše
banke se načeloma težje borijo s konkurenco, stroški zbiranja, obdelave in razširjanja
informacij so večji, prav tako je v to potrebno vložiti več časa in energije, ker še ni
ustrezne baze podatkov iz preteklih let, na katero bi se lahko zanašali.
Hipoteza 1: Starejše banke imajo večji obseg razkritij v letnih poročilih kot mlajše.
Raziskovalci so ugotovili pozitivno korelacijo med velikostjo bank in obsegom razkritij v
letnih poročilih. Singhvai in Desai (1971, povzeto po Hossain, 2008, 605) izpostavljata
naslednje razloge: stroški zbiranja informacij so večji za manjša podjetja in manjša
podjetja pogosto verjamejo, da z večjim obsegom razkritij ogrožajo svoj konkurenčni
položaj.
Hipoteza 2: Večje banke imajo večji obseg razkritij v letnih poročilih.
Strokovnjaki so ugotovili povezavo med dobičkonosnostjo bank in obsegom razkritij.
Od bank se namreč pričakuje, da bodo ustvarjale dobičke. Kako uspešno bodo to
počele, pa je odvisno predvsem od poslovnih odločitev, ki jih sprejemajo (Hossain,
2008, 663).
Hipoteza 3: Banke, ki ustvarjajo višje dobičke, imajo večji obseg razkritij v letnih
poročilih kot banke, ki ustvarjajo majhen dobiček.
Haniffa in Cook (2002, 33) sta v svojem delu ugotavljala, da obseg poslovanja
pomembno vpliva na obseg razkritij v letnih poročilih. Večji obseg poslovanja od banke
zahteva, da ima dobro razvit informacijski sistem, to pa je dobra podlaga za bolj
obsežna razkritja.
Hipoteza 4: Banke z večjim številom podružnic imajo večji obseg razkritij kot tiste z
manj podružnicami.
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Mangel in Singh (1993, povzeto po Hossain, 2008, 664) sta mnenja, da imajo neizvršni
člani uprave več možnosti za nadzor ter da so na nek način kontrolorji poslovodstva.
Hipoteza 5: Obstaja pozitivna korelacija med številom neizvršnih članov uprave in
obsegom razkritjih v letnih poročilih bank.
Jalila in Devi (2012, 250) menita, da imajo večji obseg razkritij tista podjetja, ki so v
državni lasti.
Hipoteza 6: Banke, ki imajo večji delež države v lastništvu, imajo večji obseg razkritij.

1.4 Potek izvedbe raziskave
Potek izvedbe raziskave:
1. iskanje člankov
2. pisanje teoretičnega dela
3. zbiranje podatkov o razkritjih iz letnih poročil
4. statistična obdelava podatkov

1.5 Predvidene metode raziskovanja
Predmet raziskave so letna poročila bank, ki so navedene na spletni strani Banke
Slovenije. Ugotoviti želimo, v kolikšni meri razkrivajo tiste informacije, ki so določene s
Sklepom o razkritjih s strani bank in hranilnic (Uradni list RS 100/2011), s Sklepom o
poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS št. 17/2012) in
razkritja, ki se nanašajo na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida (Uradni list RS št.
17/2012). Podatke bomo črpali iz letnih poročil za leto 2012.
V teoretičnem delu magistrskega dela bomo uporabili predvsem deskriptivno metodo.
Znotraj te metode se bomo poslužili predvsem deskripcije, kjer gre za opisovanje
dejstev, procesov in pojavov, in kompilacije, kjer je v ospredju povzemanje opazovanj,
spoznanj, stališč, sklepov in rezultatov drugih avtorjev.
V empiričnem delu bomo za vse hipoteze uporabili enako metodo, in sicer metodo
komparacije. Za posamezne neodvisne spremenljivke bomo ugotavljali, če imajo
statistično značilen vpliv na odvisno spremenljivko. Izračunali bomo korelacijske
koeficiente in uporabili bomo s t-test povprečij različnih parov skupin. Uporaba
statističnih metod temelji na raziskavi Hossaina (2008, 599-680).
V zaključku bomo uporabili tudi sintezo, saj gre za strnitev opazovanj, pojavov in
procesov v eno celoto.
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1.6 Predpostavke in omejitve
1.6.1 Predpostavke
Predpostavljamo, da je model, ki ga je uporabil Hossain (2008, 599-680), možno
uporabiti tudi na primeru Slovenije.
1.6.2 Omejitve
Omejili se bomo samo na banke, ki so navedene na spletni strani Banke Slovenije, in v
raziskavo bomo zajeli samo letna poročila ter razkritja za poslovno leto 2012. Na eno
leto smo se omejili zato, ker je tako strukturirana tudi raziskava, iz katere izhajamo. Za
leto 2012 smo se odločili zato, ker v času izbora teme letna poročila za leto 2013 še
niso bila objavljena.
Pri razkritjih se bomo omejili samo na tista, ki so določena s Sklepom o razkritjih s
strani bank in hranilnic, Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in
hranilnic in tiste, ki se nanašajo na postavke bilance stanja in izkaz poslovnega izida.
Uporabljena sta Sklepa, ki sta bila aktualna v času sestave letnih poročil za leto 2012.
To sta Sklep o razkritjih s strani bank in hranilnic, Uradni list Republike Slovenije št.
100/2011, in Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, Uradni list
Republike Slovenije št. 17/2012. Nekateri členi Sklepa o razkritjih s strani bank in
hranilnic se ne nanašajo na vse banke, zato smo jih zaradi lažje primerljivosti podatkov
izpustili.
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2 BANKE
2.1 Opredelitev bank
Banka je pravna oseba, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje
bančnih storitev (ZaBan, 2013, 13. člen). Organizirana mora biti v pravnoorganizacijski
obliki delniške družbe ali evropske delniške družbe (ZaBan, 2013, 38. člen). Najnižji
znesek osnovnega kapitala je 5.000.000 EUR (ZaBan, 2013, 42. člen). Lahko se odloči za
dvotirni ali enotirni sistem upravljanja. V prvem primeru ima upravo in nadzorni svet, v
drugem pa upravni odbor (ZaBan, 2013, 60. člen).
Poslovne banke so finančne institucije, ki vplivajo na to, da je delovanje finančnega
sistema tekoče, brez težav in učinkovito. Obstajajo predvsem zaradi nepopolnosti
finančnega trga (asimetričnost informacij, obstoj transakcijskih stroškov pri finančnih
transakcijah) (Dajčman, 2012, 15).
Pomembno vlogo igrajo tako z makro kot mikroekonomskega stališča. Z
makroekonomskega stališča je ključna dejavnost bank neovirana preskrba s plačilnimi
sredstvi. Za to je potreben ustrezen posrednik, banka. Slednja je distributer, nosilec in
akumulator denarnega kapitala. Ena izmed najpomembnejših dejavnosti je usmerjanje
in izravnava med naložbami denarja in najemanjem denarja tako fizičnih kot pravnih
oseb. Presežek finančnih sredstev plasira subjektom, ki imajo primanjkljaje. Z obema
partnerjema vzpostavi ločeno pogodbeno razmerje in jima tako prihrani iskanje, vpliva
pa tudi na zmanjšanje transakcijskih stroškov (Bitenc, 2009, 5).
Z mikroekonomskega stališča pa je banka podjetje, ki opravlja storitve bančnega
poslovanja, storitve denarnega, kapitalskega ter kreditnega prometa, daje in najema
kredite (Bitenc, 2009, 5).

2.2 Storitve, ki jih banke opravljajo
Do konca preteklega stoletja je bila v ospredju delovanja slovenskih bank dejavnost
kreditiranja poslovanja komitentov. Ukvarjale so se predvsem s kratkoročnimi krediti
za financiranje izvoza, pripravo blaga za izvoz, vzdrževanje surovin ter nabavo surovin.
Postopoma pa so začele opravljati tudi druge posle (Korošec in drugi, 2008, 54). Tako
danes banke opravljajo pestro paleto raznovrstnih storitev.
Banka lahko opravlja naslednje storitve (ZaBan, 2013, 40. in 41. člen):
 bančne storitve,
 vzajemno priznane finančne storitve,
 dodatne finančne storitve,
 pomožne storitve.
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Bančne storitve lahko opravljajo izključno banke. So objekt menjave med ponudnikom
in odjemalcem bančne storitve. Njihovo bistvo je denar v najrazličnejših oblikah
(Korošec in drugi, 2008, 54). Zajemajo sprejemanje depozitov od javnosti in dajanje
kreditov za svoj račun (ZaBan, 2013, 7. člen).
Vzajemno priznane finančne storitve obsegajo (ZaBan, 2013, 10. člen):
 sprejemanje depozitov;
 dajanje kreditov (potrošniški krediti, hipotekarni krediti, odkup terjatev z
regresom ali brez njega, financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim,
na podlagi odkupa z diskontom ali brez regresa dolgoročnih nezapadlih
terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom);
 finančni zakup;
 plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja;
 izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov;
 izdajanje garancij in drugih jamstev;
 trgovanje za svoj račun ali za račun stranke (z instrumenti denarnega trga, s
tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, s standardiziranimi
terminskimi pogodbami in opcijami, z valutnimi in obrestnimi finančnimi
instrumenti in s prenosljivimi vrednostnimi papirji);
 sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem;
 svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, poslovne strategije in
sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom
podjetij;
 denarno posredništvo na medbančnih trgih;
 upravljanje z naložbami in svetovanje v zvezi s tem;
 hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s tem;
 kreditne bonitetne storitve (zbiranje, analiza in posredovanje informacij o
kreditni sposobnosti);
 oddajanje sefov;
 investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve.
Dodatne finančne storitve se nanašajo na (ZaBan, 2013, 11. člen):
 posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic;
 storitve upravljanja plačilnih sistemov;
 upravljanje pokojninskih skladov;
 skrbniške storitve, za katere drug zakon določa, da jih opravlja banka, in
storitve, povezane s temi skrbniškimi storitvami;
 kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih;
 druge storitve ali posli, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je
banka pri opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot vzajemno priznane
finančne.
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Pomožne storitve so (ZaBan, 2013, 9. člen):
 upravljanje z nepremičninami,
 upravljanje ali vodenje sistema za obdelavo podatkov ali izvajanje podobnih
poslov, ki so podpora za opravljanje storitev ene ali več kreditnih institucij.

2.3 Zakonske in strokovne podlage, ki opredeljujejo delovanje bank
Bančništvo je kompleksna in specifična dejavnost, zato je to področje regulirano s
številni zakonskimi in strokovnimi akti.
Zakoni in drugi pravni ter strokovni akti, ki urejajo področje bančništva, pokrivajo
naslednja področja (Banka Slovenije, 2014):
 denarna enota v Sloveniji,
 izvajanje denarne politike,
 menjalniško poslovanje,
 nadzor bančnega poslovanja,
 plačilni in poravnalni sistemi,
 poročanje o medbančnih depozitih,
 statistika,
 tarifa Banke Slovenije,
 drugi predpisi.
V nalogi so podrobneje predstavljene tiste zakonske in strokovne podlage, ki urejajo
splošno poslovanje in ki se nanašajo na splošno poslovanje in poročanje bank. To so:
 Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP),
 Zakon o bančništvu (ZaBan),
 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD),
 Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic,
 Sklep o razkritjih s strani bank in hranilnic,
 Basel II in CAD direktiva.
2.3.1 Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP)
Slovenski računovodski standardi (SRS) so bili do leta 2006 osnova za računovodsko
poročanje bank. Zanje je bil še posebej pomemben SRS 31 – Računovodske rešitve v
bankah, ki je izhajal iz MRS 30 (Korošec in drugi, 2008, 55).
S 1. 1. 2005 so bile evropske banke, ki kotirajo na borzi, primorane prevzeti
Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP). Slednji omogočajo
vsebinsko primerljivost finančne uspešnosti, tveganosti in finančnega položaja bank.
Razlike v institucionalnih okoljih so v preteklosti namreč povzročile nastanek dveh
sistemov računovodskega poročanja: anglosaksonskega in germanskega. Do večjih
razlik med njima je prihajalo predvsem na naslednjih področjih: sovpadanje z davčnim
računovodstvom, prevladujoči način financiranja podjetij, razpršenost lastništva in
način upravljanja podjetij. Namen MSRP pa je zmanjšati te razlike in računovodske
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izkaze čim bolj poenotiti in jih tako narediti kar se da primerljive (Slapničar in drugi,
2006, 7).
Slovenske banke so prvič sestavljale letna poročila skladno z MSRP za poslovno leto, ki
se je pričelo s 1. 1. 2006. To je s seboj prineslo določene spremembe na področju
računovodenja in je imelo ob prvi uporabi enkraten vpliv na poslovni rezultat banke.
Banka Slovenije je za pomoč ob prehodu na nove standarde izdala Navodila o prehodu
na Mednarodne standarde računovodskega poročanja Uradni list RS 67/05 (Korošec in
drugi, 2008, 55).
Leta 2007 je MRS 30 nasledil MSRP 7, ki se nanaša na delovanje bank in opredeljuje
zahteve glede razkritij podatkov v zvezi s posameznimi bilančnimi postavkami, razkritja
v zvezi s finančnimi instrumenti, razkritja v zvezi s kapitalom in kapitalsko ustreznostjo
ter vsemi vrstami tveganj (Korošec in drugi, 2008, 55). Obravnava tudi finančni položaj
banke, denarne tokove, poslovanje banke, tveganja, povezana s finančnimi
instrumenti, in načine, kako banka ta tveganja obvladuje (Ernest  Young, 2008, 1).
Nekatere izmed najopaznejših sprememb, ki jih je prinesla uvedba MSRP, so (Korošec
in drugi, 2008, 57):
 ukinitev rezervacij (za splošna bančna tveganja, delno zunajbilančne in bilančne
rezervacije za deželna tveganja);
 usmerjanje učinkov vrednotenja v izkaz poslovnega izida namesto neposredno
v kapital;
 dodatne obveznosti iz naslova stroškov dela.
Sproščanje rezervacij in vrednotenje tržnih vrednostnih papirjev ter izpeljanih
finančnih instrumentov ima pozitivni učinek na kapital, medtem ko povečanje stroškov
zaposlencev nanj vpliva neugodno. Kljub temu pa je končni učinek na kapital bank
pozitiven (Korošec in drugi, 2008, 55).
2.3.2 Zakon o bančništvu (ZaBan)
Zakon o bančništvu je bil sprejet leta 1999, od takrat pa je doživel številne spremembe.
Zakon ureja (ZaBan, 2013, 1. člen):
 pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje kreditnih institucij s
sedežem v Republiki Sloveniji;
 pogoje, pod katerimi lahko osebe s sedežem zunaj Republike Slovenije
opravljajo bančne in vzajemno priznane finančne storitve na območju
Republike Slovenije.
2.3.3 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD)
Banke so organizirane kot delniške družbe, zato za njih veljajo tiste določbe ZGD-1, ki
se nanašajo na delovanje delniških družb (ZaBan, 2013, 39. člen).
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2.3.4 Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic izda Banka Slovenije in z
njim predpiše (Korošec in drugi, 2008, 58):
 kontni okvir za banke,
 vrste in sheme računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov
bank,
 podrobnejšo vsebino letnega poslovnega poročila bank in dodatkov k temu
poročilu,
 podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanja
računovodskih izkazov,
 podrobnejšo vsebino ter način in roke za posredovanje mesečnih poročil o
knjigovodskih postavkah.
2.3.5 Sklep o razkritjih s strani bank in hranilnic
Sklep o razkritjih s strani bank in hranilnic opredeljuje (Sklep o razkritjih s strani bank in
hranilnic, 2013, 1. člen):
 banke in hranilnice, ki so zavezane k razkritjem,
 obseg, način in pogostost razkritij,
 vrste razkritij.
2.3.6 Basel II in CAD direktiva
Basel II
Baselski odbor za bančni nadzor je organ, ki sprejema dokumente Basel (Basel I je bil
sprejet leta 1988, Basel II leta 2004, Basel III bodo banke najverjetneje morale
implementirati leta 2019). Basel II je nadgradnja Basel I. Njegovi začetki segajo v leto
2001, sprejet je bil tri leta kasneje, banke v Sloveniji pa so ga začele uporabljati leta
2007. Predstavlja celovit nabor reformnih ukrepov, ki so namenjeni nadzoru in
upravljanju tveganj v bančnem sektorju. Poudarek je na obravnavi kreditnega tveganja.
Njegov namen je, da promovira varnost in stabilnost bank ter celotnega finančnega
sistema (Bank for international settlements, 2014).
Temelji na treh stebrih, ki so medsebojno povezani: minimalne kapitalske zahteve,
regulativni nadzor in tržna disciplina (Bank for international settlements, 2014).
CAD direktiva
Na osnovi dokumenta Basel II je evropski parlament 28.9.2005 sprejel CAD direktivo
(Korošec in drugi, 2008, 73). Le-ta je zavezujoča za vse banke držav članic Evropske
unije. Direktiva se v osnovi ne razlikuje od Basel II. Vsebuje pa nekaj rešitev, ki
upoštevajo specifičnosti evropskih bank. Prav tako kot Basel II je zgrajena na treh
stebrih: minimalne kapitalske zahteve, regulativni nadzor in tržna disciplina (Rubin,
2006, 2).
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1.steber: minimalne kapitalske zahteve
1. steber predstavlja različne pristope za izračun kapitalskih zahtev, za kreditno,
operativno in tržno tveganje. Upošteva različno stopnjo sofisticiranosti bančnih
sistemov za upravljanje s tveganji (Rubin, 2006, 2).
Za izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje lahko banke uporabljajo
standardiziran pristop ali pristope, ki temeljijo na internih modelih. Slednje lahko
uporabljajo samo, če predhodno pridobijo dovoljenje Banke Slovenije. Kapitalska
zahteva za kreditno tveganje znaša 8 odstotkov vsote tveganjem prilagojenih zneskov
izpostavljenosti (ZaBan, 2013, 138. člen).
Za izračun kapitalskih zahtev za operativna tveganja lahko banke uporabljajo osnovni
pristop, standardizirani pristop ali pristop na internih modelih (ZaBan, 2013, 159. člen).
Kapitalska zahteva za operativno tveganje, izračunana po osnovnem pristopu, mora
biti enaka ustreznemu odstotku triletnega povprečja zneska čistih obresti in
neobrestnih prihodkov (ZaBan, 2013, 160. člen). Predpogoj za uporabo
standardiziranega pristopa je, da banka posle, ki jih upravlja, razvrsti v poslovna
področja in nato za vsako poslovno področje izračuna kapitalsko zahtevo po osnovnem
pristopu. Kapitalska zahteva za operativna tveganja po standardiziranem pristopu pa je
enaka vsoti kapitalskih zahtev za operativna tveganja za vsa poslovna področja (ZaBan,
2013, 161. člen). Napredni pristopi za izračun kapitalske zahteve za operativna
tveganja pa temeljijo na internih modelih banke, uporabljajo pa se lahko samo s
predhodnim dovoljenjem, ki ga je banka pridobila od Banke Slovenije (ZaBan, 2013,
162 člen).
Kapital vsake banke mora dosegati najmanj znesek, ki bo enak vsoti kapitalskih zahtev
za kreditno tveganje, tržno, valutno tveganje in operativno tveganje (Rubin, 2006, 2).
2. steber: regulatorni kapital
Namen drugega stebra je zagotoviti, da bodo banke razpolagale s kapitalom, ki ustreza
njihovi tveganosti in poslovni strategiji. Bistvena sestavina je sodelovanje med bankami
in nadzorniki. Njihova naloga je, da preverjajo, ali ocena potrebnega regulatornega
kapitala, ki jo je izdelala banka, ustreza profilu tveganosti banke. Profil tveganosti
banke je odvisen od tveganja, ki ga banka prevzema, in kvalitete procesov upravljanja s
tveganji. Nadzorniki morajo zato pri oceni tveganosti banke upoštevati ustreznost in
učinkovitost procesov upravljanja s tveganji, sistemov notranjih kontrol in kvaliteto
upravljanja banke (Kovač, 2006, 1).
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3. steber: tržna disciplina
Cilj tretjega stebra je razkrivanje bistvenih informacij iz bančnega poslovanja finančnim
udeležencem. Namen tega je doseči večjo transparentnost bank, kar pomeni večjo
javno razkritje in objave podatkov in informacij o (Bank for international settlements,
2014):
 kapitalu in kapitalski ustreznosti,
 tveganjih (kreditna, tržna, naložbena in operativna tveganja),
 razkritju, povezanim z zmanjševanjem kreditnega tveganja,
 razkritju za bančno skupino.
Osnovi pokazatelji tržne discipline so (Bank for international settlements, 2014):
 poenotena shema računovodskih izrazov,
 redno in pravočasno poročanje,
 vloga države in centralne banke.
Basel III
Trenutno je še vedno v veljavi Basel II, Baselski odbor za bančni nadzor pa je leta 2010
potrdil dokument Basel III. Predvideno je, da naj bi bil v celoti implementiran do leta
2019. Gre za dopolnitev in nadgradnjo obstoječega dokumenta, katerih cilji so (Bank
for international settlements, 2014):
 izboljšati sposobnost bančnega sektorja, da absorbira šoke, ki izhajajo iz
finančne in gospodarske nestabilnosti;
 bolj učinkovito obvladovanje in upravljanje s tveganji;
 večja preglednost bank in razkritij;
 oblikovati regulacijo, ki bo prispevala k večji odpornosti posameznih bančnih
institucij v stresnih obdobjih.

2.4 Tveganja, ki so jim banke izpostavljene
Banke opravljajo širok nabor storitev. Na eni strani morajo zagotavljati likvidnost za
vlagatelje preko tekočih računov in za njihovo kreditiranje, po drugi strani pa morajo
zagotoviti tudi likvidnost za kreditojemalce. Zaradi teh dveh temeljnih funkcij morajo
banke izpolnjevati zahteve glede solventnosti in likvidnosti (Zarb G., 2004, 20).
Likvidnost je sposobnost spreminjanja nedenarnega premoženja v denarna sredstva.
Prej kot je mogoče določeno obliko premoženja pretvoriti v denarna sredstva, večja je
likvidnost (Dajčman, 2012, 31).
Solventnost pomeni, da ima banka zadosten obseg kapitala za pokrivanje izgub
(Dajčman, 2012, 31).
Zaradi raznovrstnih storitev in kompleksnosti poslov, ki jih banke opravljaj, so
izpostavljene številnim oblikam tveganj, za katere je značilna visoka stopnja
prepletenosti in soodvisnosti. Banke po vsebini, vrsti in obsegu sprejemajo različna
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tveganja. To je odvisno predvsem od narave dejavnosti bančnega poslovanja, od
organiziranosti, velikosti in poslovne kulture banke (Banka Slovenije, 2007, 11).
Tveganje predstavlja verjetnost, da bodo prihodnji dogodki vplivali na stabilnost in
poslovanje banke (Banka Slovenije, 2007, 11).
Tveganja sestavljajo sledeči elementi (Bitenc, 2009, 8):
 možnost izgube premoženja,
 nedoseganje zastavljenih ciljev,
 nevarnost izgube premoženja.
Različni avtorji tveganja razvrščajo v različne skupine, Banka Slovenije pa navaja
naslednje skupine tveganj.
Kreditno tveganje
Je najstarejše in najpomembnejše tveganje, ki ga morajo banke upravljati. Predstavlja
tveganje neizpolnitve obveznosti dolžnikov zaradi finančne nesposobnosti. Poveča se,
če se poslabša boniteta dolžnika (Banka Slovenije, 2007, 11). Banke ga ocenjujejo
zaradi treh poglavitnih razlogov. Prvič, predstavlja osnovo za oblikovanje pravilne cene
kredita, drugič, na osnovi ocene tveganja banka določi ustrezno vrsto zavarovanja
kredita in tretjič, določi limite zadolžitev posameznih dolžnikov, izpostavljenosti do
panoge, regije, države. Pojavi se na področjih, kjer nastajajo tvegane aktivne bilančne
postavke in kjer nastajajo tvegane zunajbilančne postavke. Kreditno tveganje je
produkt naslednjih dejavnikov (Dajčman, 2012, 2):
 izpostavljenost banke,
 verjetnost neplačila kredita,
 verjetnost poslabšanja bonitete dolžnika,
 uspešnosti izterjave dolga.
Tržno tveganje
Tveganje nastanka izgube zaradi neugodnih sprememb cen dolžniških in lastniških
finančnih instrumentov, blaga ter spremembe deviznih tečajev v trgovalni knjigi banke.
Nastane pri upravljanju in trgovanju z dolžniškimi in lastniškimi vrednostnimi papirji,
pri trgovanju z denarjem v različnih valutah, blagom in izvedenimi finančnimi
instrumenti. Vključuje tudi valutno tveganje (Banka Slovenije, 2007, 11).
Obrestno tveganje
Je tveganje, da bo prišlo do izgube zaradi zmanjšanja prihodkov ali povečanja
odhodkov banke, ki so posledica spremembe obrestnih mer. Je eno izmed
pomembnejših tveganj, saj spremembe obrestnih mer vplivajo na poslovni izid banke
(Banka Slovenije, 2007, 11). Deli se na tveganje refinanciranja (tveganje, da bodo
stroški ponovnega izpostavljanja višji od donosnosti naložb) in tveganje reinvestiranja
(tveganje, da donosnost reinvestiranja naložb ne pade pod stroške obveznosti).
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Obrestno tveganje ima več komponent (Dajčman, 2012, 2):
 tveganje spremembe obrestne mere v času do ponovne določitve,
 bazično tveganje,
 tveganje spremembe krivulje donosnosti,
 opcijsko tveganje.
Likvidnostno tveganje
Tveganje, da bo nastala izguba zato, ker banka ni sposobna poravnati vseh dospelih
obveznosti oziroma zato, ker banka ni sposobna zagotavljati zadostnega obsega
sredstev za poravnavo obveznosti in je tako prisiljena zagotavljati potrebna sredstva s
pomembno višjimi stroški od običajnih. Je eno izmed pomembnejših tveganj. Veliko
pomanjkanje likvidnosti lahko vodi v stečaj banke (Banka Slovenije, 2007, 11).
Dimenzije likvidnostnega tveganja (Dajčman, 2012, 2):
 nesposobnost pridobitve denarnih sredstev po normalnih stroških,
 tržno likvidnostno tveganja,
 likvidnostno tveganje sredstev oziroma naložb.
Operativno tveganje
Gre za tveganje nastanka izgube, vključno s pravnim tveganjem zaradi naslednjih
okoliščin: neustrezno ali nepravilno izvajanje notranjih procesov, 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. Vključuje tudi tveganje informacijske tehnologije
(tveganje izgube kot posledica neustrezne informacijske tehnologije in procesiranja),
pravno tveganje (tveganje nastanka izgube zaradi kršenja ali nepravilnega upoštevanja
zakonov, podzakonskih aktov, navodil, priporočil …) (Banka Slovenije, 2007, 11).
Strateško tveganje
Tveganje, da bo nastala izguba zaradi napačnih poslovnih odločitev banke, premajhne
odzivnosti banke na spremembe v poslovnem okolju ter neustrezno izvajanje sprejetih
odločitev (Banka Slovenije, 2007, 11).
Kapitalsko tveganje
Je tveganje, ki se nanaša na neustrezno sestavo kapitala glede na obseg in način
poslovanja ali na težave, s katerimi se banka sooča pri pridobivanju novega kapitala
(Banka Slovenije, 2007, 11).
Tveganje dobičkonosnosti
Gre za neustrezno sestavno oziroma razpršenost prihodkov ali za nesposobnost banke,
da zagotavlja zadostno in stalno raven dobičkonosnosti (Banka Slovenije, 2007, 11).
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Tveganje ugleda
Je tveganje nastanka izgube zaradi negativne podobe, ki jo imajo o banki njeni poslovni
partnerji, lastniki, komitenti, nadzorniki ali investitorji (Banka Slovenije, 2007, 11).
Zaradi vseh naštetih tveganj je upravljanje s tveganji ena izmed najpomembnejših
disciplin v bankah. Zajema prepoznavanje, merjenje, spremljanje, kontrolo in transfer
tveganj. Prizadeva si za optimiranje relacije donos – tveganje. Vključuje potrebne
ukrepe managementa, s katerimi se sprejemajo odločitve in spremljajo operacije, ki
vplivajo na profile transakcij, portfeljev, podporfeljev in poslovnih linij bank. Prav tako
se nanaša na pripravo, sprejemanje odločitev in kontrolo, vse postopke ter politike, ki
so potrebne za organizacijo teh procesov. Zajema procese od zgoraj navzdol, od spodaj
navzgor ter horizontalne procese (Dajčman, 2012, 31).
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3 BANKE V SLOVENIJI
3.1 Banke, ki delujejo na območju Republike Slovenije
Banka Slovenije na svoji spletni strani navaja naslednje banke (Banka Slovenije, 2014):
 Abanka Vipa d.d.
 Banka Celje d.d.
 Banka Koper d.d.
 Banka Sparkasse d.d.
 Deželna banka Slovenije d.d.
 Factor banka d.d.
 Gorenjska banka d.d.
 Hypo Alpe-Adria bank d.d.
 Nova kreditna banka Maribor d.d.
 Nova ljubljanska banka d.d.
 Poštna banka Slovenije d.d.
 Probanka d.d.
 Reiffeisen banka d.d.
 Sberbank banka d.d.
 SKB banka d.d.
 Slovenska invsticijska banka d.d.
 SID – slovenska izvozna in razvojna banka d.d.
 Unicredit banka Slovenija d.d.
3.1.1 Abanka Vipa d.d.
Abanka je svoje poslovanje pričela leta 1955 kot podružnica Jugoslovanske banke za
zunanjo trgovino. 1977 se je preimenovala v Jugobanko – temeljno banko Ljubljana. 12
let kasneje je izstopila iz Jugobanke. Na osnovi Sklepa zbora banke se je januarja 1990
preoblikovala v Abanko d.d. 31. 12. 2002 je prišlo do združitve z Banko Vipo. Tako je
nastala Abanka Vipa d.d. Sedež ima v Ljubljani, mrežo poslovalnic pa po vsej Sloveniji.
Usmerjena je predvsem na slovenski trg in okrepitev poslovanja s prebivalstvom ter
malimi in srednjimi podjetji (Abanka Vipa d.d., 2014).
18. 12. 2013 je bila banka dokapitalizirana v višini 591.000.000 EUR. Od takrat je 100%
lastnik Republika Slovenija (Abanka Vipa d.d., 2014).
3.1.2 Banka Celje d.d.
Začetki Banke Celje segajo v leto 1864, ko je bila ustanovljena Hranilnica mestne
občine Celje, kot banka pa je začela delovati leta 1955, ko je bila ustanovljena
Komunalna banka. 1965 se preimenuje v Kreditno banko Celje in 6 let kasneje postane
podružnica Ljubljanske banke. 1994 se lastniško osamosvoji in prične delovati kot
Banka Celje d.d. Sedež ima v Celju. Poslovalnice ima v Ljubljani, Mariboru, Kopru in v
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vseh večjih krajih celjske regije. Je banka univerzalnega tipa, svoje storitve ponujaja
prebivalstvu, zasebnikom in pravnim osebam (Banka Celje d.d., 2014)
3.1.3 Banka Koper d.d.
Banka Koper je svoje poslovanje pričela leta 1955 z ustanovitvijo Istrske komunalne
banke. Njen namen je bil spodbujanje regionalnega gospodarstva. 1961 se preimenuje
v Komunalno banko Koper, 10 let kasneje pa v Kreditno banko Koper. 1978 se vključi v
bančni sistem Ljubljanske banke. Leta 1992 se osamosvoji in prične delovati pod
imenom Splošna banka Koper. Pod imenom, ki ga poznamo danes, začne poslovati leta
1997. Leta 2002 večinski delničar postane Sanpaolo IMI S.p.A. 5 let kasneje se banka
Banca Intesa in Gruppo Sanpaolo IMI združita v skupino Intesa Sanpaolo. Banka Koper
tako postane del velike mednarodne bančne skupine. Sedež ima v Kopru, poslovalnice
pa po celi Sloveniji. Posluje tako s fizičnimi kot pravnimi osebami različnih velikosti
(Banka Koper d.d., 2014).
3.1.4 Banka Sparkasse d.d.
Tradicija banke sega v leto 1819, od kar je na avstrijskem trgu prisotna Erste Bank der
österreichischen Sparkassen AG. Banka Sparkasse je del Erste bank in Sparkassen, ta pa
spada v Erste Group, ki ima sedež v Avstriji. Podružnice ima v Avstriji, na Češkem,
Slovaškem, Madžarskem, v Romuniji, Srbiji, Ukrajini in na Hrvaškem (Sparkasse, 2014).
V Slovenijo pa je Sparkasse prišla leta 1991 z odprtjem predstavništva v Ljubljani. Sedež
ima v Ljubljani, poslovalnice pa ima v večjih slovenskih krajih (Murska Sobota, Maribor,
Celje, Novo mesto, Ljubljana, Kranj in Koper). Poslujejo predvsem s fizičnimi osebami
ter malimi in srednje velikimi podjetji ( Banka Sparkasse d.d., 2014).
3.1.5 Deželna banka Slovenije d.d.
Zgodovina Deželne banke Slovenije sega v leto 1990. Takrat je bila ustanovljena
Slovenska združena kmetijska banka d.d. Njen cilj je bil, da dopolni finančni sistem na
področju kmetijstva, zadružništva in živilsko predelovalne industrije. Slovenska
zadružna kmetijska banka je 1. 7. 2004 prevzela sredstva in obveznosti Zveze hranilnokreditnih služb Slovenije p.o. in se preimenovala v Deželno banko Slovenije d.d. S tem
prevzemom je prišlo do združitve interesov dveh finančnih institucij, ki sta že prej
sinergijsko delovali v sklopu kmetijskega sektorja. Sedež ima v Ljubljani, poslovalnice
pa so prisotne v krajih po celi Sloveniji. Poslujejo s fizičnimi osebami ter majhnimi in
srednjimi podjetji. Njihova posebnost je, da so usmerjeni v agroživilski segment (DBS
d.d., 2014).
3.1.6 Factor banka d.d. in Probanka d.d.
Factor banka je bila ustanovljena leta 1993 s sedežem v Ljubljani. Gre za specializirano
banko. Nima klasičnih poslovalnic, njeno delovanje je organizirano na treh glavnih
področjih. To so: bančni posli za podjetja, finančni trg (zakladniški posli, investicijsko
bančništvo) in osebno bančništvo (varčevalni računi, kartično poslovanje, depoziti in
krediti dani fizičnim osebam) (Factor banka d.d., 2012).
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Probanka je bila ustanovljena leta 1991 s sedežem v Mariboru. Ima 13 poslovalnic v
večjih slovenskih mestih (Maribor, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Kranj,
Ljubljana, Novo mesto in Koper). Njihovo poslovanje je osredotočeno na dve poslovni
področji (Probanka d.d., 2012):
 komercialno bančništvo (srednja in velika podjetja ter prebivalstvo)
 investicijsko bančništvo
V zadnjih letih je poudarek predvsem na preusmeritvi iz investicijskega bančništva na
komercialno bančništvo. (Probanka d.d., 2012).
S 6. 9. 2013 je Banka Slovenije začela postopek nadzorovanega prenehanja poslovanja
Factor banke in Probanke z obrazložitvijo, da dolgoročno nista sposobni preživeti na
trgu. Sočasno je Republika Slovenija izdala poroštvo za zagotavljanje likvidnosti in
normalno izpolnjevanje obveznosti do upnikov. Za Factor banko je bilo izdano poroštvo
v višini 540.000.000 EUR, za Probanko pa v višini 490.000.000 EUR. Stroške, ki so
povezani s postopkom nadzorovanega prenehanja poslovanja, nosijo lastniki bank. V
času nadzorovanega prenehanja se novi posli praviloma ne sklepajo. Postopek bo
zaključen, ko bodo poplačani vsi upniki, ne glede na deponirani znesek, ter kreditorji
banke (Banka Slovenije, 2014)
3.1.7 Gorenjska banka d.d.
Prva komunalna banka na Gorenjskem je bila ustanovljena leta 1955 s sedežem v
Kranju. Za njo so bile ustanovljene še banke v Škofji Loki, Radovljici, Tržiču in na Bledu.
Vseh pet bank se je kasneje združilo. Lete 1972 se je banka kot podružnica pridružila
Ljubljanski banki. Leta 1994 je stekel proces odcepitve. 2 leti kasneje je banka pričela
poslovati kot samostojna delniška družba pod imenom, ki ga poznamo danes. Sedež
ima v Kranju, poslovalnice pa ima na Notranjskem in Gorenjskem. Gre za univerzalno
banko, ki svoje storitve nudi fizičnim ter pravnim osebam ter samostojnim
podjetnikom (Gorenjska banka d.d., 2014).
3.1.8 Hypo Alpe-Adria bank d.d.
Začetki Hypo Alpe Adria segajo v leto 1896, ko je bila ustanovljena Hypothekenbank z
namenom financiranja predvsem pravnih oseb (Hypo Alpe Adria, 2014). Na slovenskem
trgu pa se je Hypo Alpe-Adria bank prvič pojavila leta 1999. Od 30. septembra 2009 je
bila Hypo banka v 100-odstotnem lastništvu družbe Hypo Alpe-Adria-Bank
International AG s sedežem v Celovcu, lastnica katere je Republika Avstrija. 30. marca
2014 pa je bil zaradi prestrukturiranja na ravni Skupine izveden prenos delnic iz Hypo
Alpe-Adria-Bank International AG na SEE Holding AG. 100% lastnica SEE Holding AG je
prav tako Republika Avstrija. Sedež ima v Ljubljani, poslovalnice pa so v vseh večjih
slovenskih mestih (Ljubljana, Domžale, Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Celje, Trbovlje,
Velenje, Kranj, Jesenice, Koper, Nova Gorica, Novo mesto in Brežice). Gre za
univerzalno banko, ki večinoma posluje s fizičnimi osebami, samostojnimi podjetniki in
malimi podjetji (Hypo Alpe-Adria bank d.d., 2014).
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3.1.9 Nova kreditna banka Maribor d.d.
Leta 1955 je bila ustanovljena Komunalna banka Maribor. 1987 se je pridružila
Ljubljanski banki. 1993 je izstopila in pričela s samostojnim poslovanjem. Leto kasneje
se je preimenovala in začela poslovati pod imenom, ki ga ima danes. Banka ima sedež v
Mariboru. Ima dobro razvejano mrežo poslovalnic, s katerimi pokriva celotno Slovenijo.
Je univerzalna banka, ki svoje storitve ponuja tako fizičnim kot pravnim osebam Gre za
drugo največjo slovensko banko (NKBM d.d., 2014).
19. 12. 2013 je banka povečala svoj osnovni kapital za 870.000.000 EUR. Vplačala jih je
Republika Slovenija, ki je od takrat edini lastnik in delničar banke. Omenjenega leta je
banka prenesla del svojih slabih terjatev na družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB)
(NKMB d.d., 2014).
3.1.10 Nova ljubljanska banka d.d.
Leta 1955 je bila ustanovljena Komunalna banka Ljubljana. Ta je z leti postajala vse
večja in pomembnejša. V obdobju med 1961 in 1965 so se ji pridružile še druge
komunalne banke. V tujini je začela poslovati leta 1967. Nekaj let kasneje je bila
oblikovana skupina Ljubljanske banke, ki je poleg omenjene banke vključevala še 22
drugih. Po letu 1990 je večina bank, ki so bile vključene v skupino, pričela s
samostojnim poslovanjem. Leta 1994 je banka dobila današnje ime. Sedež ima v
Ljubljani, po celi državi pa ima zelo razvejano mrežo poslovalnic. Je univerzalna banka.
Posluje s fizičnimi osebami, samostojnimi podjetniki in gospodarskimi družbami (NLB
d.d., 2014).
18. 12. 2013 se je banka dokapitalizirala v višini 1.551.000.000 EUR. Republika
Slovenija ja tako postala njen 100% lastnik. Istega dne je banka z Družbo za upravljanje
terjatev bank (DUTB) podpisala pogodbo o prenosu terjatev. V zameno je NLB dobila
obveznice DUTB z jamstvom Republike Slovenije. (NLB d.d., 2014).
3.1.11 Poštna banka Slovenije d.d.
Poštna banka Slovenije je bila ustanovljena leta 1991, poslovati pa je začela 1992, takoj
za tem, ko je s poslovanjem prenehala Poštna hranilnica Beograd (PBS d.d., 2014). Leta
2004 sta lastnici banke postali NKBM in Pošta Slovenije. S tem ko je NKBM postala
večinska lastnica, je banka postala del skupine Nove kreditne banke Maribor. Danes
ima banka sedež v Mariboru (PBS d.d., 2014).
Značilno za Poštno banko Slovenije je, da posluje preko največje in najbolj enakomerno
razporejene mreže enot Pošte Slovenije. Vse pošte v Sloveniji, skupaj jih je skoraj 500,
oziroma njihova okenca za denarno poslovanje so tudi okenca Poštne banke Slovenije
(PBS d.d., 2014).
V sodelovanju s Pošto Slovenije je banka organizirala tudi svoje samostojne enote. Kot
svoje enote ima banka komercialna centra v Ljubljani in Mariboru, ki poslujeta
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predvsem s fizičnimi osebami. V Murski Soboti, Celju, Kranju in Kopru pa ima banka
odprta svoja predstavništva, ki v večini poslujejo s pravnimi osebami (PBS d.d., 2014).
3.1.12 Raiffeisen banka d.d.
Raiffeisen Banka izhaja iz nekdanje Krekove banka, ki je zrasla leta 1992 na temeljih
ideje Janeza Evangelista Kreka, ustanovitelja prve domače slovenske zadruge in
hranilnice ter zavarovalnice. Skoraj deset let je uspešno in aktivno sodelovala na
slovenskem bančnem trgu kot samostojna banka, v letu 2002 pa je Raiffeisen bank
International AG postala 97% lastnik delnic Krekove banke (Raiffeisen bank d.d., 2014).
Raiffeisen banka je hčerinska družba Raiffeisen bank International AG, ki posluje na
območju osrednje in vzhodne Evrope. Gre za avstrijsko bančno skupino, katere začetki
segajo v leto 1862 (Raiffeisen bank International, 2014).
V Sloveniji ima Raiffeisen banka sedež v Mariboru. Z mrežo 15 poslovalnic je prisotna v
vseh večjih mestih po Sloveniji. Njene storitve obsegajo poslovanje s prebivalstvom,
poslovanje z gospodarskimi družbami, investicijsko bančništvo in zakladništvo.
(Raiffeisen bank d.d., 2014).
Raiffeisen zmanjšuje obseg poslovanja v Sloveniji. Konec leta 2012 so napovedali, da
načrtujejo poslovanje samo še s podjetji in premožnejšimi posamezniki (Lončar, 2014).
3.1.13 Sberbank banka d.d.
Sberbank banka d.d. na slovenskem trgu uspešno deluje že od leta 1993, ko je
Volksbank AG (VBAG) prevzela Štajersko banko obrti in podjetništva (ustanovljena leta
1991). Največji delničar banke je Sberbank Europe AG. Sberbank Europe AG
(prej Volksbank International AG) - s sedežem na Dunaju v Avstriji – je od 15. 2. 2012 v
100-odstotni lasti ruske Sberbank (njeni začetki segajo v leto 1841) (Sperbank banka
d.d., 2014).
Sberbank Europe AG upravlja bančno mrežo, ki obsega skoraj 300 poslovalnic v osmih
srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah: na Slovaškem, Madžarskem,
Hrvaškem, Češkem, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji ter v Ukrajini (Sperbank
banka d.d., 2014).
V Sloveniji ima banka sedež v Ljubljani. Ima 10 poslovalnic, ki se nahajajo v vseh večjih
slovenskih mestih. Njene storitve obsegajo poslovanje s podjetji (predvsem malimi in
srednjimi), poslovanje s prebivalstvom ter zakladništvo (Sperbank banka d.d., 2014).
3.1.14 SKB banka d.d.
Začetki segajo v leto 1965, ko je bila ustanovljena Direkcija za stanovanjsko
kreditiranje. Njen namen je bil zbiranje sredstev ter odobravanje kratkoročnih in
dolgoročnih posojil za stanovanjsko in komunalno gradnjo. 4 leta kasneje se je
reorganizirala v Podružnico za kreditiranje stanovanjskega in komunalnega
gospodarstva. 1989 pa se je na ustanovnem zboru ustanovila Stanovanjsko-komunalna
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banka Ljubljana d.d. Leto za tem je svoje storitve razširila na področje splošnega
komercialnega bančništva. Leta 2001 je postala del mednarodne bančne skupine
Societe Generale. Banka ima sedež v Ljubljani. Z mrežo 61 poslovalnic pokriva celotno
Slovenijo. Gre za univerzalno banko, ki posluje s prebivalstvom ter z majhnimi in
srednje velikimi podjetji (SKB banka d.d., 2014).
3.1.15 Slovenska invsticijska banka d.d.
29. 12. 2003 je bil potrjen sklep o prenehanju družbe in začetku postopka prostovoljne
likvidacije. Posle SIB je prevzela NLB (NLB d.d., 2014).
3.1.16 SID – slovenska izvozna in razvojna banka d.d.
SID banka je bila ustanovljena v letu 1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana, kot posebna
zasebnopravna finančna institucija za zavarovanje in financiranje izvoza Republike
Slovenije. Delovanje SID je urejal zakon o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza
Slovenije. V imenu in za račun države opravlja dejavnost zavarovanja izvoznih kreditov
in investicij ter program izravnave obresti. Za lasten račun pa izvaja predvsem
dejavnost financiranja na področju tržnih vrzeli. Sedež ima v Ljubljani. Banka nima
podružnic (SID d.d., 2014).
Skladno z vlogo, nameni in nalogami SID banke ta opravlja večinoma finančne storitve,
v okviru izdanih dovoljenj Banke Slovenije. To je predvsem dajanje kreditov, ki
praviloma in v največjem obsegu poteka prek bank, v posameznih primerih s
sodelovanjem z drugimi poslovnimi bankami v bančnih sindikatih, v manjšem delu pa
banka končne upravičence kreditira neposredno. Banka finančne storitve opravlja
glede na ugotovljene tržne vrzeli, pri čemer izvaja razvojno-spodbujevalne naloge
finančnega značaja oziroma doseganje ciljev dolgoročnih razvojnih usmeritev
predvsem na naslednjih področjih (Letno poročilo SID banke in skupine SID banka,
2012, 19-20):
 razvoj malih in srednjih podjetij in podjetništva;
 raziskave in razvoj ter inovacije;
 varovanje okolja, energetska učinkovitost in podnebne spremembe;
 mednarodni gospodarski posli in mednarodno gospodarsko sodelovanje;
 regionalni razvoj;
 gospodarska in javna infrastruktura.
Dejavnosti, ki jih SID banka izvaja po pooblastilu Republike Slovenije (Letno poročilo
SID banke in skupine SID banka, 2012, 19-20):
 zavarovanje mednarodnih gospodarskih poslov pred nemarketabilnimi riziki ter
program izravnave obresti v imenu Republike Slovenije in za njen račun kot
njen agent;
 izvajanje jamstvene sheme za podjetja in za fizične osebe v imenu Republike
Slovenije in za njen račun;
 sklepanje pogodb v zvezi z izdajo poroštev v imenu države ter za njen račun;
20

 opravljanje vloge uradnega dražitelja na dražbah emisijskih kuponov in
izvajanje programa upravljanja kjotskih enot in emisijskih kuponov v imenu in
za račun države.
3.1.17 Unicredit banka Slovenija d.d.
Predhodnica današnje Unicredit bank Slovenija je Banka Austria d.d. Ljubljana, ki je
prišla v Slovenijo leta 1991. Leta 2000 skupina HVB Munchen prevzame Bank Austria,
prej omenjeno skupino pa leta 2005 prevzame Unicredit in tako prvotno Banka Austria
d.d. Ljubljana postane del skupine Unicredit. Pod imenom, ki ga poznamo danes, začne
banka delovati leta 2007. Unicredit banka Slovenija ima sedež v Ljubljani. Poslovalnice
ima razpršene po vsej Sloveniji. Gre za univerzalno banko, ki posluje s prebivalstvom in
podjetji, ukvarja pa se tudi z investicijskim bančništvom (Unicredit banka Slovenije d.d.,
2014).

3.2 Banka Slovenije in nadzor nad bankami
Banka Slovenije je bila ustanovljena 25. 6. 1991 s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije.
Je centralna banka Republike Slovenije in pravna oseba javnega prava, ki samostojno
razpolaga z lastnim premoženjem (Banka Slovenije, 2014). Njena organa sta Svet Banke
Slovenije in guverner Banke Slovenije. Nadzor nad njenim poslovanjem izvaja Državni
zbor Republike Slovenije (Bitenc, 2009, 56).
Njene glavne naloge so izvajanje skupne denarne politike, soupravljanje uradnih
deviznih rezerv držav članic in podpiranje nemotenega delovanja plačilnih sistemov.
Izvaja pa tudi vse druge dejavnosti po Zakonu o Banki Slovenije (Banka Slovenije,
2014).
Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za izvajanje nadzora nad storitvami in posli,
ki jih posamezne banke izvajajo na območju Republike Slovenije, na območju držav
članic in na območju tretjih držav (ZaBan, 2013, 217. člen).
Namen nadzora, ki ga opravlja Banka Slovenije, je preveriti, ali banke pri svojem
poslovanju spoštujejo pravila o upravljanju s tveganji in druge zakone ter predpise, ki
se nanašajo na njihovo delovanje (ZaBan, 2013, 222. člen). Prav tako je namen nadzora
zagotoviti varnost in likvidnost plačilnega sistema (Bitenc, 2009, 56).
Banka Slovenije nadzor izvaja tako, da zbira, spremlja in preverja poročila bank,
opravlja preglede njihovega poslovanja in v primeru ugotovljenih nepravilnosti izreka
ukrepe. Če je pri pregledu poslovanja banke ugotovljena kršitev, ima Banka Slovenije
moč, da takšni banki odvzame licenco za opravljanje bančnih storitev, v določenih
primerih pa lahko izda odločbo o izredni upravi ali o začetku prisilne likvidacije (Bitenc,
2009, 56).
Če se pojavi potreba, lahko Banka Slovenije zahteva poročila in informacije o delovanju
banke od oseb, ki so z banko v razmerju tesne povezanosti, od oseb, na katere je banka
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prenesla pomemben del svojih poslovnih procesov in od imetnikov kvalificiranih
deležev v banki (ZaBan, 2013, 217. člen).
Nadzor nad delovanjem bank opravljata tudi službi notranje in zunanje revizije.
Notranja revizija je organizirana znotraj banke kot samostojni oddelek in je
neposredno podrejena upravi banke. Ob vsakem polletju mora narediti poročilo o
notranjem revidiranju. Banke so po zakonu zavezane tudi k zunanji reviziji letnih
poročil (ZaBan, 2012, 198. člen).
Namen različnih oblik nadzora je predvsem zagotavljanje učinkovitosti bančnega
poslovanja, preprečiti težnje po monopolu na finančnem trgu in ščititi interese ter
pravice uporabnikov bančnih storitev (Bitenc, 2009, 56).

3.3 Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB)
Družba za upravljanje terjatev bank d.d. (DUTB) je bila ustanovljena marca 2013.
Družba je v lasti Republike Slovenije. Zakonska podlaga za ustanovitev DUTB je podana
z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki je
stopil v veljavo konec leta 2012. Njena naloga je pomagati pri prestrukturiranju bank, ki
so se znašle v hudih solventnostnih in likvidnostnih težavah (DUTB d.d., 2014).
Poslanstvo DUTB je (DUTB d.d., 2014):
 stabilizirati slovenski finančni sektor z izvajanjem Zakona o ukrepih Republike
Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) tako, da od sistemsko
pomembnih bank prevzame slaba sredstva;
 spodbujati zaupanje v finančni sistem in delovati v skladu z najvišjimi
mednarodnimi standardi korporativnega upravljanja;
 doseči najvišjo možno unovčljivo vrednost odkupljenih sredstev;
 olajšati in spodbujati trajnostno prestrukturiranje gospodarstva v Sloveniji.
Temeljna ideja delovanja DUTB je sredstva najprej prestrukturirati in jih nato
odprodati, vendar šele, ko se razmere na trgu normalizirajo. DUTB ni banka in ne more
financirati strank niti jim odobriti državne pomoči. Njeno delo poteka v treh
prekrivajočih se fazah: upravljanje posojil, upravljanje premoženja in odprodaja. Pri
tem tesno sodeluje z bankami pri prestrukturiranju v skladu z načeli, ki jih je sprejelo
Združenje bank Slovenije (DUTB d.d., 2014).
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4 ZNAČILNOSTI SLOVENSKEGA BANČNEGA PROSTORA
4.1 Tržni deleži bank1
Graf 1: Tržni deleži bank glede na bilančno vsoto na 31. 12. 2013
Tržni deleži bank na 31.12.2013
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Nova KBM d.d.
NLB d.d.
PBS d.d.
Probanka d.d.
Reiffeisen d.d.
Sberbank d.d.
SKB d.d.
SID d.d.
Unicredit banka d.d.

Vir: (Združenje bank Slovenije, 2014)

Zgornji graf prikazuje tržne deleže bank glede na bilančno vsoto na 31. 12. 2013. Kot je
razvidno, najvišje deleže dosegajo državne banke, vendar le-ti počasi padajo. Na prvem
mestu je s 23,5% NLB (tržni delež na 31. 12. 2012 je 24,8%). Sledi ji NKBM z 9,7% (leto
prej 9,4%). Na tretjem mestu je SID banka z 9,4%, katere tržni delež počasi raste,
vendar pa ne gre za klasično poslovno banko. Naslednja je Abanka Vipa, ki dosega 7,5%
tržni delež (31. 12. 2012 7,8%) (Združenje bank Slovenije, 2014).
Sledijo tri banke v tuji lasti, katerih tržni deleži rastejo. Unicredit banka ima 6,2% tržni
delež (leto prej 6,1%). SKB, ki je v lasti bančne skupine Societe Generale, dosega 6,1%
(leto prej 5,6%) in Banka Koper, katere lastnik je bančna skupina Intesa Saopaolo, je
svoj tržni delež povečala za 0,7% in tako na 31. 12. 2013 znaša 5,7% (Združenje bank
Slovenije, 2014).
Tržni delež Banke Celje je iz 5,0% padel na 4,6%. Padla pa sta tudi deleža Hypo Alpe
Adria bank in Raiffeisen bank. Tržni delež prve znaša 3,6% (31. 12. 2012 4,1%), druge
pa 3,0% (leto prej 3,2%) (Združenje bank Slovenije, 2014).

1

Na spletni strani Združenja bank Slovenije so dostopni podatki za tržni delež Probanke na 31. 12. 2013,
za Factor banko pa ne, čeprav sta obe v stečaju. Zato je v diagramu Probanka zajeta, Factor banka pa ne.
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Tržni deleži Gorenjske banke, Sberbank, Sparkasse, DBS in PBS so na 31. 12. 2013
nekoliko višji kot leto prej (Združenje bank Slovenije, 2014).
Zmanjšanje tržnih deležev pri največjih bankah zmanjšuje koncentracijo bančnega trga
(Združenje bank Slovenije, 2014).

4.2 Lastniška struktura bančnega sektorja
Tabela 1: Lastniška struktura bančnega sektorja po lastniškem kapitalu (v %)
Tuje osebe (nad 50% v upravljanju)
Tuje osebe (pod 50% v upravljanju)
Država v ožjem smislu
Druge domače osebe

2007
26,8
11,0
15,1
47,2

2008
27,6
10,6
17,7
44,1

2009
26,8
9,8
20,5
43,0

2010
27,9
9,2
20,1
42,9

2011
30,1
9,1
22,7
38,1

2012
33,3
8,7
22,8
35,2

2013
30,6
0,4
58,1
10,9

Vir: (Združenje bank Slovenije, 2014)

Tabela 1 prikazuje lastniško strukturo slovenskega bančnega sektorja v letih od 2007
do 2013. Delež tujih oseb (nad 50% v upravljanju) skozi leta postopoma narašča vse do
2012, ko doseže 33,3% in nato leto kasneje pade na 30,6%. Odstotek tujih oseb (pod
50% v upravljanju) od leta 2007 do 2012 pade iz 11% na 8,7%, v letu 2013 pa je njegova
vrednost le še 0,4% (Združenje bank Slovenije, 2014).
Delež države v lastniški strukturi bank močno narašča. Leta 2007 je znašal 15,1%, šest
let kasneje pa je višji kar za 43% in se giblje okrog 58,%. Najvišji skok je v letu 2013, in
sicer kar za 36%. V nasprotju s tem pa deleži drugih domačih oseb padajo. Leta 2007 so
znašali 47,2%, leta 2013 pa še samo 10,9%. Tudi tu je najbolj izrazit padec v letu 2013
(Združenje bank Slovenije, 2014).

4.3 Nekateri kazalniki poslovanja bank
Tabela 2: Nekateri kazalniki poslovanja bank (v %)
Donos na aktivo
Donos na kapital
Stroški v bruto
dohodku
Obrestna marža na
bilančno vsoto
Neobrestna marža

2007
1,35
16,28

2008
0,67
8,15

2009
0,32
3,87

2010
-0,19
-2,30

2011
-1,06
-12,54

2012
-1,60
-19,04

2013
-7,51
-97,30

52,94

57,27

53,95

52,22

53,68

47,43

66,04

2,16

2,08

1,88

2,02

2,02

1,83

1,59

1,63

0,93

1,00

0,86

0,85

1,40

0,85

Vir: (Združenje bank Slovenije, 2014)

Tabela 2 prikazuje, kako so se določeni kazalniki poslovanja bank gibali med leti 2007 in
2013. Donos na aktivo je iz 1,35% padel na -7,51%. Največji padec je bil v letu 2013, in
sicer za kar 5,91% glede na leto 2012 (Združenje bank Slovenije, 2014).
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Tudi donos na kapital je iz leta v leto nižji. 2007 je njegova vrednost 16,28%, šest let
kasneje pa -97,30%. Ponovno je najbolj sunkovit padec v letu 2013 (Združenje bank
Slovenije, 2014).
Stroški v bruto dohodku do leta 2012 padajo (iz 52, 94% na 47,43%), v letu 2013 pa se
dvignejo na 66,04% (Združenje bank Slovenije, 2014).
Obrestna marža na bilančno vsoto se giblje med 1,59% in 2,16%. Vrednosti neobrestne
marže pa v opazovanem obdobju nihajo med 0,85% in 1,63% (Združenje bank
Slovenije, 2014).

4.4 Skrben pregled bank
Razmere v slovenskem bančnem prostoru so v preteklih letih precej turbolentne.
Pritiski so vse večji, banke pa s težavo izpolnjujejo zahteve. Z avgustom 2013 se je začel
skrbni pregled slovenskih bank. Rezultate sta Banka Slovenije in Vlada Republike
Slovenije predstavili 12. 12. 2013 (Banka Slovenije, 2014).
V skrbnem pregledu so sodelovali neodvisni mednarodni strokovnjaki. Z njihovo
pomočjo so želeli oceniti trdnost slovenskega bančnega sistema v manj verjetnih,
neugodnih makroekonomskih razmerah ter ugotoviti morebitni primanjkljaj kapitala, ki
bi ga ob uresničitvi takšnega scenarija lahko imela posamezna banka in posledično
celotni bančni sistem. V pregled je bilo vključenih 10 bank, ki predstavljajo 70%
slovenskega bančnega sistema. To so: NLB, NKBM, Abanka Vipa, Gorenjska banka,
Banka Celje, Unicredit banka, Hypo Alpe Adria bank in Raiffeisen banka. Sprva sta bili
vključeni tudi Probanka in Factor banka, vendar sta bili zaradi postopka likvidacije
kasneje izločeni. Skrbni pregled so opravili (Banka Slovenije, 2014):
 Oliver Wyman (stresni testi po pristopu od spodaj navzgor),
 Roland Berger (stresni testi po pristopu od zgoraj navzdol),
 Deloitte ter EY (pregled kakovosti sredstev),
 CBRE, Jones Lang LaSalle, Cushman & Wakefield, Colliers (vrednotenje
nepremičnin).
Pregled je zajemal preverjanje popolnosti in celovitosti podatkov, pregled posameznih
kreditov in vrednosti zavarovanj ter identifikacijo ustreznosti oblikovanja oslabitev. Na
osnovi tako dobljenih podatkov so bili izvedeni stresni testi. Njihov namen je ugotoviti,
ali bi bile banke do konca leta 2015 zmožne ohranjati zadosten obseg kapitala ob
predpostavki nadaljnjega močnega poslabšanja makroekonomskih razmer (Banka
Slovenije, 2014).
Glede na dobljene rezultate so banke razdelili v dve skupini. V prvo skupino sodijo NLB,
NKBM in Abanka Vipa. Slednje že pred izvedbo stresnih testov niso izpolnjevale
kapitalskih zahtev, prav tako niso uspele pridobiti zasebnih vlagateljev. Na osnovi
testov so bile predvidene za dokapitalizacijo, ki jo je prispevala država. Prav tako pa se
je za omenjene banke predvidel prenos večjega dela slabih terjatev na DUTB (Banka
Slovenije, 2014).
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Preostale banke (Unicredit banka Slovenije, Banka Celje, Hypo Alpe Adria Raiffeisen
bank in Borenjska banka) so bile uvrščene v drugo skupino. Te banke so v opazovanem
trenutku sicer izpolnjevale kapitalske zahteve, vendar pa so testi pokazali potencialni
primanjkljaj razpoložljivega kapitala do konca leta 2015 (Banka Slovenije, 2014).
Tabela 3: Dokapitalizacija bank (v mio EUR)

NLB
NKBM
Abanka
Vipa
Skupaj

257
64

Prenos
slabih
terjatev na
DUTB
711
422

Količnik
tem. kap.
po
transakciji
15,0%
16.8%

243

120

543

9,0%

905

441

1.676

/

Dokap.

Dokap. v
denarju

Dokap. v
državnih
vr. papirjih

Odpis
podrejenih instr.

1.551
870

1.140
619

411
251

591

348

3.012

2.107

Vir: (Banka Slovenije, 2014)

4.5 Celovita ocena poslovanja bank
4. novembra 2014 je začel delovati Enotni mehanizem nadzora (SSM – Single
Supervisory Mechanism). Za uspešno in enotno delovanje enotnega mehanizma
nadzora je odgovorna Evropska centralna banka (ECB), izvaja pa ga skupaj s pristojnimi
nacionalnimi organi držav evroobmočja (Banka Slovenije, 2014).
Enotni mehanizem nadzora temelji na skupno dogovorjenih načelih in standardih.
Enotni bančni nadzor zagotavlja, da je nadzor kreditnih institucij najbolj kakovosten,
uporaba enotnih pravil pri bonitetnem nadzoru pa povečuje trdnost bančnega sistema
(Banka Slovenije, 2014).
Preden pa Enotni mehanizem nadzora preide v uporabo, pa je ECB novembra 2013
pričela z izvedbo celovite ocene poslovanja bank. Njeni glavni cilji so (Banka Slovenije,
2014):
 spodbuditi preglednost,
 odpraviti pomanjkljivosti,
 preko kapitalske krepitve graditi zaupanje v evropski bančni sistem.
V celoviti oceni so zajeti trije glavni elementi (Banka Slovenije, 2014):
 nadzorna ocena tveganj,
 stresni testi,
 združitev pregleda kakovosti sredstev in stresnih testov.
V pregled je bilo vključenih 130 sistemsko pomembnih bank, med njimi tudi tri
slovenske: NLB, NKBM in SID banka. Izbrane so bile na podlagi kriterija treh največjih
bank države članice glede na bilančno vsoto na 30. 9. 2013 (Banka Slovenije, 2014).
Namen pregleda kakovosti sredstev je bilo preverjanje ustreznosti internih politik in
procesov na področju kreditnega poslovanja, pregled izpostavljenosti do posameznih
26

strank v izbranih tveganih portfeljih, vključujoč ovrednotenje vrednosti zavarovanj ter
višine oslabitev, pregled primernosti izračuna skupinskih oslabitev ter ocena
primernosti višine oslabitev v izbranih tveganih portfeljih (Banka Slovenije, 2014).
Izvedena sta bila testa za osnovni in neugodni scenarij, odpornost bilance stanja pa se
je ugotavljala za obdobje od 2014 do 2016. Banke so morale po osnovnem scenariju v
vsakem letu dosegati količnik navadnega lastniškega kapitala vsaj 8%, po neugodnem
scenariju pa minimalno 5,5% (Banka Slovenije, 2014).
Ugotovitve celovite ocene poslovanja bank, vključno s pregledom kakovosti sredstev in
na očiščenih sredstvih izvedeni obremenitveni testi, so izražene v presežku oziroma
primanjkljaju kapitala. Rezultati so pokazali, da po osnovnem scenariju stresnega testa
konec leta 2016 nobena od naštetih slovenskih bank ne bi izkazovala kapitalskega
primanjkljaja. Njihov skupni kapitalski presežek bi znašal 754.700.000 EUR. Po
neugodnem scenariju pa bi konec leta 2016 NLB in NKBM izkazovali kapitalski
primanjkljaj v skupnem znesku 65.000.000 EUR. SID banka bi tudi v primeru
neugodnega scenarija izkazovala kapitalski presežek (Banka Slovenije, 2014).
Pregled poslovanja bank je bil izveden že leta 2013. Celovita ocena poslovanja pa
temelji na drugačnih izhodiščih. Osnova skrbnega pregleda v letu 2013 so bili
konsolidirani podatki bank po stanju konec leta 2012, osnova za celovito oceno
poslovanja pa konsolidirani podatki o stanju konec leta 2013. Po pregledu kakovosti
sredstev v letu 2013 so bile nedonosne terjatve iz portfeljev, vključenih v pregled po
stanju konec 2012, večinoma že prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank
(DUTB), vendar pa je v letu 2013 delež nedonosnih terjatev zaradi neugodnih
gospodarskih razmer še močno rasel, zato so banke oblikovale dodatne oslabitve ter
posledično realizirale visok negativen rezultat. V skrbnem pregledu v letu 2014 so bili
poleg ostalih tveganih portfeljev v pregled vključeni tudi portfelji v tujini. Pri izvedbi
stresnih testov so bila za neugodni scenarij uporabljena Evropski odbor za sistemska
tveganja (ESRB) in ECB konzervativna makroekonomska gibanja, temelječa na jesenski
makroekonomski napovedi Evropske komisije iz leta 2013. Ta močno odstopa od
dejanskih gibanj v letu 2014 in aktualnih napovedi Banke Slovenije (Banka Slovenije,
2014).
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5 LETNO IN KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO
Banke morajo za preteklo poslovno leto (poslovno leto je enako koledarskemu letu)
izdelovati letna in konsolidirana letna poročila. Pri njihovi sestavi morajo upoštevati
Zakon o gospodarskih družbah, Mednarodne standarde računovodskega poročanja ter
druge predpise, ki urejajo to področje (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih
bank in hranilnic, 2013, 2. člen).
Letno in konsolidirano letno poročilo morajo podpisati člani uprave oziroma upravnega
odbora (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 4. člen).
Letna in konsolidirana letna poročila so sestavljena iz poslovnega in računovodskega
dela. Priložiti pa jim je potrebno (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in
hranilnic, 2013, 4. člen) :
 revizorjevo poročilo,
 informacije o sprejemu letnega poročila,
 predlog glede uporabe bilančnega dobička ali obravnavanja bilančne izgube,
 poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo.

5.1 Poslovno poročilo
Poslovno poročilo banke vsebuje (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in
hranilnic, 2013, 10. člen):
 poročilo o poslovanju banke za poslovno leto,
 informacije o upravljanju banke,
 poslovno mrežo,
 organizacijsko shemo banke,
 organizacijsko shemo skupine povezanih družb.
5.1.1 Poročilo o poslovanju banke
Poročilo o poslovanju banke vsebuje:
 opis splošnega gospodarskega okolja: banka opiše tiste dejavnike, ki posredno
ali neposredno vplivajo na njeno poslovanje (Sklep o poslovnih knjigah in letnih
poročilih bank in hranilnic, 2013, 12. člen).
 Poslovne usmeritve: banka predstavi dolgoročne cilje in opredeli aktivnosti za
njihovo doseganje (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in
hranilnic, 2013, 13. člen).
 Pomembnejše podatke in kazalnike poslovanja: znotraj te točke banka
izračunava različne kazalnike, ki so relevantni glede na naravo njenega
poslovanja. Prikazati jih mora za obdobje treh let. Načine in metodologijo za
njihov izračun predpiše Banka Slovenije na svoji spletni strani (Sklep o poslovnih
knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 14. člen).
 Delniški kapital in delničarje banke: banka prikaže podatke o delniškem
kapitalu, njegovih sestavinah in spremembah v njegovi sestavi. Navede tudi
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število in vrsto nominalno izdanih delnic ter strukturo delničarjev na zadnji dan
poslovnega leta. Prav tako mora našteti 10 največjih delničarjev banke (Sklep o
poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 15. člen).
 Opis razvoja banke: banka predstavi prihodnji razvoj in opiše poslovno mrežo,
podatke o investicijskih vlaganjih, podatke o zaposlenih in o informacijski
podpori (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013,
16. člen).
5.1.2 Informacije o upravljanju banke
Informacije o upravljanju banke zajemajo predvsem strukturo vodstvenih organov
(Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 17. člen).
5.1.3 Shematični prikazi
Banka mora v svoje letno poročilo vključiti tudi nekatere shematične prikaze, kot so:
poslovna mreža, organizacijska shema banke in organizacijska shema skupine
povezanih družb (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013,
18. člen).

5.2 Računovodsko poročilo
Računovodsko poročilo zajema računovodske izkaze. Njihove sheme predpiše Banka
Slovenije, vsebino posameznih postavk pa Mednarodni standardi računovodskega
poročanja in Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic. Vsi zneski v
izkazih se vpisujejo v tisoč evrov. Postavke, katerih znesek je nič, ni potrebno
prikazovati. Za posamezno postavko mora banka navesti vrednost za obravnavano in
preteklo leto (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 6.
člen).
Računovodsko poročilo je sestavljeno iz (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih
bank in hranilnic, 2013, 5. člen):
 izkaza finančnega položaja,
 izkaza poslovnega izida,
 izkaza vseobsegajočega donosa,
 izkaza denarnih tokov,
 izkaza spremembe lastniškega kapitala,
 prilog s pojasnili.
Računovodski izkazi bank se precej razlikujejo od računovodskih izkazov podjetij.
5.2.1 Izkaz finančnega položaja
Izkaz finančnega položaja banke je najpomembnejši računovodski izkaz banke. V njem
je prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na koncu poslovnega leta
(Korošec in drugi, 2008, 58).
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Sredstva se pojavljajo v obliki stvari, denarja in materialnih pravic, ki jih banka pridobi s
kapitalom ali dolgovi. Z njimi izkazuje terjatve do kreditojemalcev, jih obvladuje in iz
njih pričakuje gospodarske koristi. Dolgovi so v večini primerov povezani s pravnimi ali
fizičnimi osebami (Korošec in drugi, 2008, 58).
S strukturo bilance stanja je določena tudi uspešnost banke, pri tem pa je treba
upoštevati, da so naložbe vir bančnih prihodkov, obveznosti pa so bančni odhodki.
Zaradi značilnosti bančnega poslovanja je delež kapitala v celotni strukturi bistveno
manjši kot v bilancah stanj podjetij (Bitenc, 2009, 7).
Tabela 4: Izkaz finančnega položaja (kratka shema)
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22

Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju
Krediti
- dolžniški vrednostni papirji
- krediti bankam
- krediti strankam, ki niso banke
- druga finančna sredstva
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim
tveganjem
Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Neopredmetena sredstva
Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb
Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb
- terjatve za davek
- odložene terjatve za davek
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA (1-15)
Finančne obveznosti do centralne banke
Finančne obveznosti, namenjene trgovanju
Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
- vloge bank
- vloge strank, ki niso banke
- krediti bank
- krediti strank, ki niso banke
- dolžniški vrednostni papirji
- podrejene obveznosti
- druge finančne obveznosti
Finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za
odpravo pripoznanja

30

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim
tveganjem
Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno
poslovanje
Rezervacije
Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb
- obveznosti za davek
- odložene obveznosti za davek
Druge obveznosti
SKUPAJ OBVEZNOSTI (17-27)
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti
Presežek iz prevrednotenja
Rezerve iz dobička
Lastni deleži
Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta)
SKUPAJ KAPITAL (29-35)
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL (28+36)

Vir: (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, Uradni list RS 104/2013, 2013)

Zgornja tabela prikazuje shemo izkaza finančnega položaja, kot jo predpisuje Sklep o
poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic. Že iz tabele je razvidno, da se
zahtevana oblika nekoliko razlikuje od bilance stanje, ki jo sestavljajo podjetja.
Na aktivi podjetij običajno prevladujejo opredmetena osnovna sredstva, terjatve do
kupcev in zaloge. Pri bankah pa je stvar nekoliko drugačna. Okrog 70% aktive namreč
tvorijo naložbe. Med njimi prevladujejo posojila bankam, posojila strankam, ki niso
banke, ter dolgoročne in kratkoročne naložbe v kapital. Delež kapitala v podjetjih lahko
predstavlja tudi do 50% vseh obveznosti, medtem ko je v bankah precej nižji in se giblje
okoli 10% (Korošec in drugi, 2008, 59).
V nadaljevanju bomo predstavili nekatere posamezne postavke iz izkaza finančnega
položaja.
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Aktiva
Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki
Gre za gotovino v blagajni v domači in tujih valutah, za denarna sredstva na
poravnalnem računu, na računu obvezne rezerve in na računih drugih vlog pri Banki
Slovenije. To so sredstva, ki morajo biti dosegljiva kadarkoli in jih banka uporablja za
opravljanje plačilnega prometa. Z njimi si zagotavlja ustrezno likvidnost. Zakonsko je
določeno, da morajo imeti banke pri Banki Slovenije obvezno rezervo (Korošec in drugi,
2008, 61).
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Finančna sredstva, namenjena trgovanju, zajemajo lastniške in dolžniške vrednostne
papirje, ki so namenjeni trgovanju ter izvedeni finančni instrumenti, delnice in deleži, ki
se pojavljajo na borzi. V to kategorijo se lahko uvrščajo tudi krediti, pod pogojem, da se
z njimi trguje na borznem trgu (Korošec in drugi, 2008, 61).
Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Sem spadajo finančna sredstva, za katera se banka ob začetnem pripoznanju odloči, da
jih bo razvrstila v to skupino, kasneje pa jih ne more prerazporediti, jih pa želi meriti po
pošteni vrednosti in niso del trgovalnega portfelja. Vsaka sprememba poštene
vrednosti se obravnava, kot da bi šlo za prodajo (Korošec in drugi, 2008, 61).
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Gre za delnice ali deleže, izkazane po pošteni ali nabavni vrednosti, ter za kredite in
dolžniške vrednostne papirje (Korošec in drugi, 2008, 61).
Krediti
So neizpeljana finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili. Načeloma ne
kotirajo na delujočem trgu. Sem sodijo krediti bankam in drugim subjektom, terjatve
po plačilnih karticah, terjatve iz nedovoljenih prekoračitev, naložbe v dolžniške
vrednostne papirje, odkupljene terjatve in drugi finančni instrumenti. Vrednotijo se po
odplačni vrednosti, po metodi veljavnih obresti (Korošec in drugi, 2008, 61).
Ko se kredit odobri, se znesek izkaže kot prevzeta finančna obveznost. Banka jo mora
prikazovati v zunajbilančni evidenci. Ko se kredit izplača, se zunajbilančna obveznost
zapre in izkaže kot sredstvo (Korošec in drugi, 2008, 61).
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Gre za dolgoročne in kratkoročne dolžniške vrednostne papirje, ki niso namenjeni
trgovanju. Izdajajo jih banke in druge stranke. Najbolj pogoste so obveznice države.
Merijo se po odplačni vrednosti. Obresti se pripoznajo na podlagi efektivne obrestne
mere (Korošec in drugi, 2008, 62).
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Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju
Gre za izvedene finančne instrumente, ki se uporabljajo za varovanje poštene
vrednosti, denarnih tokov in neto naložb v družbe v tujini (Korošec in drugi, 2008, 64).
Sprememba poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem
To je postavka, ki se lahko prikazuje tako na aktivi kot na pasivi. Gre za skupine
varovanih postavk pred obrestnim tveganjem, kjer se uporabljajo posebna pravila
obračunavanja varovanj pred tveganji (Korošec in drugi, 2008, 64).
Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb
Sem spadajo dolgoročne finančne naložbe v tista podjetja, v katerih imajo banke
lastniške deleže. Posedujejo jih z namenom aktivnega upravljanja podjetij ali za
pridobivanje določenega donosa iz naložb. V to skupino sodijo tudi dolgoročne
finančne naložbe v kapital bank in kapital drugih subjektov v skupini (Korošec in drugi,
2008, 65).
Pasiva
Depoziti, merjeni po odplačni vrednosti
So najpomembnejši vir sredstev bank, saj je sprejemanje depozitov eden izmed
temeljnih poslov banke. Nanje banke obračunajo obresti, ki jih plačujejo deponentom
(Korošec in drugi, 2008, 66).
Rezervacije
Posebnost rezervacij v bankah so tiste rezervacije, ki so oblikovane glede na tveganja,
ki izhajajo iz posameznih poslov (Korošec in drugi, 2008, 66).
Kapital
Kapital banke je sestavljen iz osnovnega kapitala, kapitalskih rezerv, kapitala v zvezi s
sestavljenimi finančnimi instrumenti, presežka iz prevrednotenja, rezerv iz dobička,
lastnih deležev ter čistega dobička/izgube poslovnega leta (Korošec in drugi, 2008, 66).
Zunajbilančne postavke
V zunajbilančni evidenci se prikazujejo možne in prevzete obveznosti po različnih
finančnih instrumentih: možne obveznosti iz naslova jamstva, akreditivov in
indosamentov, sredstva, dana v zastavo, prevzete finančne obveznosti in obveznosti iz
izpeljanih finančnih instrumentov. Gre za obveznosti, ki bi se lahko zgodile v
prihodnosti (Korošec in drugi, 2008, 67).
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5.2.2 Izkaz poslovnega izida
V izkazu poslovnega izida banka prikaže prihodke in odhodke. Razlika med njimi je
dobiček oziroma izguba. (Bitenc, 2009, 7). V naslednji tabeli je prikazana predpisana
shema.
Tabela 5: Izkaz poslovnega izida (kratka shema)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Prihodki iz obresti
Odhodki za obresti
ČISTE OBRESTI (1 -2)
Prihodki iz dividend
Prihodki iz opravnin
Odhodki za opravnine
ČISTE OPRAVNINE (5-6)
Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti,
ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgov.
Dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih
po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji
Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik
Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez
nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo
Drugi čisti poslovni dobički/izgube
Administrativni stroški
Amortizacija
Rezervacije
Oslabitve
Slabo ime
Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj
obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi
Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za
prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi
DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA
(3 + 4 + 7 + 8 +9 +10 + 11 + 12 + 13 + 14 - 15 - 16 - 17 - 18 + 19 + 20 + 21)
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA
(22 - 23)
Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA
(24 +25)

Vir: (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, Uradni list RS 104/2013, 2013)

Največji del prihodkov v bankah predstavljajo obrestni prihodki. Poleg njih pa se
pojavljajo še prihodki iz trgovanja z izpeljanimi finančnimi in drugimi inštrumenti,
prihodki od provizij in druge oblike prihodkov (Korošec in drugi, 2008, 58).
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Čiste obresti
Predstavljajo razliko med obrestnimi prihodki in odhodki. Večji del obrestnih prihodkov
predstavljajo obresti, ki izhajajo iz kreditov, manjši del pa obresti od depozitov v
bankah in obresti od investicijskih vrednostnih papirjev. Obrestni odhodki pa izhajajo iz
dolgov od banke ter ostalih strank in izdanih vrednostnih papirjev banke (Korošec in
drugi, 2008, 68).
Čiste opravnine
Opravnine se pojavijo pri naslednjih poslih: trgovanje z vrednostnimi papirji,
poslovanje v imenu in za račun tretjih oseb, zunajbilančno poslovanje, prevzete
garancije, vodenje kreditnih poslov (Korošec in drugi, 2008, 69).
5.2.3 Izkaz vseobsegajočega donosa
Izkaz vseobsegajočega donosa se razdeli na čisti dobiček oziroma izgubo v obdobju in
na prihodek ter odhodke vseobsegajočega donosa v obdobju, ki so pripoznani v
presežku iz prevrednotenja ali v zadržanem dobičku oziroma izgubi (Sklep o poslovnih
knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 6. člen).
5.2.4 Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov se členi na denarne tokove pri poslovanju, pri naložbenju in pri
financiranju. Banki je prepuščena odločitev, ali ga bo izdelovala po I. ali po II. različici
(Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 6. člen).
Pri I. različici se za prikaz denarnih tokov pri poslovanju uporabi neposredna metoda.
Postavke iz izkaza poslovnega izida se dopolni s prejemki in izdatki oziroma s
spremembami poslovnih sredstev in poslovnih obveznosti v obdobju, na katerega se
izkaz nanaša (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 6.
člen).
Pri II. različici pa se za prikaz denarnih tokov pri poslovanju uporabi posredna metoda.
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo se prilagodi za učinke, ki se ne nanašajo na denarne
tokove pri poslovanju in za neraelizirane učinke iz poslovanja. Nato se dopolni s
spremembami poslovnih sredstev in obveznosti v obdobju, za katerega se izkaz izdeluje
(Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 6. člen).
Denarni tokovi pri naložbenju in financiranju se, ne glede na izbrano različico,
prikazujejo po neposredni metodi (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in
hranilnic, 2013, 6. člen).
5.2.5 Izkaz spremembe lastniškega kapitala
Izkaz spremembe lastniškega kapitala se izdela tako, da se v ustrezne postavke vnese
stanje posameznih sestavin kapitala preteklega poslovnega leta in zneske sprememb
posameznih sestavin kapitala v opazovanem obdobju. Prav tako se upoštevajo čisti
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dobiček, pokrivanje izgube v obračunskem obdobju in stanje posameznih sestavin
kapitala na koncu obravnavanega obdobja. Prikažejo se tudi posamezne sestavine
bilančnega dobička oziroma izgube (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank
in hranilnic, 2013, 6. člen).
5.2.6 Priloge s pojasnili
V prilogah s pojasnili mora banka predstaviti pomembnejše računovodske usmeritve,
na podlagi katerih sestavlja računovodske izkaze. Pojasniti je potrebno tudi (Sklep o
poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 9. člen):
 morebitne spremembe računovodskih usmeritev;
 metode, uporabljene za vrednotenje posameznih postavk v izkazu finančnega
položaja;
 usmeritve pripoznavanja prihodkov in odhodkov;
 davčne obveznosti banke;
 tečaj, po katerem je izveden preračun vrednosti iz tujih valut v vrednosti
domače valute.
Banke morajo objaviti vse podatke in informacije, ki jih predpisuje ZGD-1, in razkritja, ki
jih zahteva MSRP ter drugi predpisi (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank
in hranilnic, 2013, 9. člen)
Banka mora Banki Slovenije predložiti nerevidirane računovodske izkaze najkasneje v
enem mesecu po koncu poslovnega leta (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih
bank in hranilnic, 2013, 4. člen).

5.3 Konsolidirano letno poročilo
V konsolidiranem poslovnem poročilu je potrebno navesti skupino družb, ki so
vključene v konsolidacijo, družbe, ki so z njimi povezane, dejavnosti, ki jih opravljajo,
strukturo organov upravljanja in organov nadzora ter posredne in neposredne deleže
banke v kapitalu oziroma glasovalne pravice v teh družbah z nominalo vrednostjo
kapitalskih deležev banke na zadnji dan poslovnega leta. Prav tako je potrebno opisati
pričakovani razvoj in poslovne usmeritve skupine (Sklep o poslovnih knjigah in letnih
poročilih bank in hranilnic, 2013, 21. člen).
Konsolidirane računovodske izkaze sestavljajo: konsolidiran izkaz finančnega položaja,
konsolidiran izkaz poslovnega izida, konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa,
konsolidiran izkaz denarnih tokov (uporabi se lahko I. ali II. različica) in konsolidiran
izkaz spremembe lastniškega kapitala (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih
bank in hranilnic, 2013, 19. člen).
Banka mora v prilogi s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom razkriti
pomembnejše računovodske usmeritve, na katerih temeljijo konsolidirani
računovodski izkazi. Prav tako priloga vsebuje pojasnila za vse postavke v
konsolidiranih računovodskih izkazih (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank
in hranilnic, 2013, 20. člen).
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Potrebno je navesti tudi: (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic,
2013, 20. člen):
 podatke o firmi in sedežu bank in družb, ki so vključene v konsolidacijo, deleže v
kapitalu bank in družb ter nominalne zneske kapitalskih deležev v bankah in
družbah, ki so vključene v konsolidacijo (razen nadrejene banke);
 podatke o firmi in sedežu družb, ki niso vključene v konsolidacijo, in deležih
banke v njihovem kapitalu ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev teh družb
ter obrazložitev, zakaj niso vključene v konsolidacijo.
Nerevidirane letne konsolidirane računovodske izkaze je potrebno predložiti Banki
Slovenije najkasneje v dveh mesecih po koncu poslovnega leta (Sklep o poslovnih
knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 19. člen).
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6 REVIDIRANJE IN OBJAVA LETNIH IN KONSOLIDIRANIH
LETNIH POROČIL
ZGD in Zakon o revidiranju določata, da mora biti letno in konsolidirano letno poročilo
banke pregledano s strani pooblaščenega revizorja (Sklep o poslovnih knjigah in letnih
poročilih bank in hranilnic, 2013, 22. člen). Revizija mora biti opravljena najkasneje v
šestih mesecih po koncu poslovnega leta (ZGD, 2013, 57. člen).
Predmet revizijskega pregleda sta oba dela, tako poslovni kot računovodski. Prvega je
potrebno revidirati, pri drugem pa je potrebno preveriti, ali je njegova vsebina skladna
z drugimi sestavinami poročila (ZGD, 2013, 57. člen).
Po pregledu revizor izda poročilo, ki mora vsebovati (ZGD, 2013, 57. člen):
 uvod, kjer je navedeno, katero računovodsko poročilo je bilo predmet revizije;
 opis namena in obsega revidiranja;
 revizijsko mnenje, v katerem je jasno opredeljeno, ali računovodsko poročilo
kaže resničen in pošten prikaz finančnega položaja v skladu z ustreznim
računovodskim okvirom poročanja, in kadar je to potrebno, ali je računovodsko
poročilo skladno s predpisi; revizijsko mnenje je lahko mnenje brez pridržkov,
mnenje s pridržki ali odklonilno mnenje, ali pa revizor, če mnenja ne more
izraziti, izjavo mnenja zavrne;
 pojasnjevalni odstavek, v katerem revizor opozarja ali se sklicuje na katerokoli
zadevo, za katero meni, da jo je potrebno izpostaviti, ne da bi pri tem izrazil
mnenje s pridržki;
 mnenje o usklajenosti ali neusklajenosti poslovnega poročila z računovodskim
poročilom istega poslovnega leta,
 datum in revizorjev podpis.
Predlagane popravke revizorja mora banka knjižiti najkasneje do 30. aprila tekočega
leta (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 22. člen).
Najkasneje v štirih mesecih po koncu poslovnega leta mora banka Banki Slovenije
predložiti letno poročilo, konsolidirano letno poročilo, revizorjevo mnenje in dodatno
revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila (ZaBan, 2013, 210. člen).
V petih mesecih po koncu koledarskega leta mora banka objaviti letno poročilo,
konsolidirano letno poročilo in revizorjevo mnenje na svoji spletni strani. Zagotoviti
mora, da je vse našteto dostopno na spletu najmanj 5 let (ZaBan, 2013, 211. člen).
Najkasneje v šestih mesecih po koncu koledarskega leta je potrebno letno poročilo,
konsolidirano letno poročilo in revizorjevo mnenje predložiti Agenciji Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) (ZaBan, 2013, 211. člen).
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7 RAZKRITJA V LETNIH POROČILIH BANK
Transparentnost in razkritja predstavljajo enega izmed stebrov upravljanja vsake
družbe. Razkritja so pomemben vir informacij tako za delničarje kot za ostalo
zainteresirano javnost (Shehata, 2014, 18). Shehata (2014, 18) povzema definicije
razkritij po dveh avtorjih. Agea in Onder (2007) razkritja definirata kot način
informiranja javnosti s pomočjo finančnih poročil. Owusu-Ansah (1998) pa razkritja
opredeljuje kot sredstvo za sporočanje finančnih in nefinančnih ekonomskih informacij
o finančnem stanju podjetja in njegovem poslovanju.
Razkritja se delijo v dve večji skupini, in sicer obvezna in prostovoljna. Obvezna so tista,
ki jih podjetja morajo razkriti, ker je tako določeno v zakonih ali drugih aktih.
Prostovoljna pa so tista, ki jih družbe razkrivajo prostovoljno kot dodatek k obveznim.
Meek in drugi (1995, povzeto po Shehata, 2014, 18) prostovoljna razkritja opredeljuje
kot dodatne računovodske ter ostale relevantne informacije, ki jih vodstvo razkrije
samo od sebe z namenom, da bi pomagale udeležencem podjetja sprejemati čim boljše
odločitve.

7.1 Dejavniki, ki vplivajo na obseg razkritij
Skozi leta so različni avtorji preučevali, kateri dejavniki vplivajo na obseg razkritij v
letnih poročilih in na kakšen način se njihov vpliv odraža. V raziskavah se najpogosteje
pojavljajo naslednji dejavniki:
 velikost,
 starost,
 dobičkonosnost,
 sestava uprave,
 delež države v lastništvu,
 število podružnic.
7.1.1 Velikost družbe
Velikost družbe (merjena z velikostjo sredstev) je ena izmed najpogosteje opazovanih
spremenljivk v povezavi z obsegom razkritij v letnih poročilih. Večina avtorjev si je
enotnih, da med njima obstaja pozitivna korelacija. Hossain (2008, 663) izpostavlja tri
dejavnike, ki vplivajo na to. Prvič, stroški zbiranja informacij so manjši za večje družbe.
Drugič, večje družbe imajo že same po sebi potrebo, da razkrivajo več informacij, saj se
z njihovimi vrednostnimi papirji trguje preko različnih poti ter kanalov. In tretjič,
manjše družbe se čutijo bolj ogrožene in izpostavljene, če razkrijejo več. Ahmed in
Nicholls (1994, povzeto po Hossain in Hammami, 2009, 262) pravita, da večje družbe
razkrivajo več zato, ker imajo bolje razvite sisteme za pridobivanje in posredovanje
informacij. Marston in Polei (2004, povzeto po Soliman, 2013, 73) trdita, da večji obseg
razkritij vpliva na zmanjšanje agencijskih stroškov. Slednji pa so večji v velikih družbah.
Zato večja podjetja razkrivajo več, saj na ta način zmanjšujejo agencijske stroške. Da
obstaja pozitivna korelacija med obsegom razkritij in velikostjo družbe, meni tudi
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Feytimi (2014, 184), ki trdi, da družbe razkrivajo več, saj želijo na ta način povečati
zaupanje delničarjev in zmanjšati politične stroške.
7.1.2 Starost družbe
Owusu-Anash (1998, 605) trdi, da imajo starejše družbe večji obseg razkritij, saj so
stroški pridobivanja, procesiranja in posredovanja informacij v javnost manjši za
starejše družbe. Mlajša podjetja, ki še niso utrdila svojega konkurenčnega položaja,
lahko utrpijo večjo škodo, če razkrijejo določene informacije, ki jih nato, sebi v prid,
uporabi konkurenca. Starejše podjetja imajo običajno dobro razvito bazo podatkov,
zato so stroški pridobivanja informacij nižji kot pri mlajših družbah. Le-te morajo
namreč v pridobivanje podatkov vložiti več napora in denarja. Akhtaruddin (2005,
povzeto po Feytimi, 2014, 184) prav tako ugotavlja, da starejša podjetja razkrivajo več,
saj želijo na tak način utrditi položaj in ugled na trgu. Po drugi strani pa mlajše družbe
razkrivajo manj. To je predvsem posledica tega, da še nimajo močnega tržnega
položaja in bi jim razkritja določenih informacij lahko škodovala, saj bi zmanjševala
njihovo konkurenčno prednost. Haniffa in Cook (2002, 30) pa trdita nasprotno. Pravita
namreč, da so mlajša podjetja tista, ki razkrivajo več, saj bi rada pridobila investitorje in
njihovo zaupanje. Hossain (2008, 671) je v svoji raziskavi prišel do zaključkov, da
starost banke nima pomembnega statističnega vpliva na obseg razkritij v letnih poročili
bank.
7.1.3 Dobičkonosnost
Večina raziskovalcev je ugotovila pozitivno korelacijo med dobičkonosnostjo in
obsegom razkritij v letnih poročili. Inchausti (1997, povzeto po Hossain in Hammami,
2009, 260) to povezavo razlaga z agencijsko teorijo. Trdi namreč, da managerji družb,
ki dosegajo večje dobičke, želijo razkriti več. Razlogi za to je so trije. Prvič, managerji
delničarjem in lastnikom tako pokažejo, da dobro vodijo podjetje in da so vredni
zaupanja. Drugič si tem, ko svoje delo predstavijo v dobri luči, utrdijo položaj. Tretjič na
ta način želijo pridobiti investitorje in jim sporočajo, da so naložbe v njihovo podjetje
varne ter stabilne. Družbe, ki ne dosegajo dobičkov oziroma so le-ti zelo nizki, si
prizadevajo razkriti čim manj. Tako namreč želijo prikriti nastale izgube oziroma upad
prihodkov (Feyitimi, 2014, 184).
7.1.4 Sestava uprave
Eden izmed dejavnikov, ki po mnenju nekaterih avtorjev vpliva na obseg razkritij v
letnih poročilih, je tudi sestava uprave. Poznamo izvršne in neizvršne člane. Prvi so tisti,
ki so hkrati lastniki in člani uprave v podjetju, drugi pa nimajo dvojne vloge in so
popolnoma neodvisni. Njihova naloga je, da spremljajo in nadzirajo delovanje
direktorjev ter preprečujejo oziroma omejujejo njihovo oportunistično vedenje
(Haniffa in Cook, 2000, 3). Wallace in Naser (1995, povzeto po Haniffa in Cook, 2000, 3)
trdita, da če neizvršni člani uprave resnično izvajajo svojo nadzorno funkcijo, potem
lahko pričakujemo večji obseg razkritij v letnih poročilih bank. Haniffa in Cook (2000,
18) sta v svoji raziskavi sicer ugotovila povezavo med deležem neizvršnih članov in
obsegom razkritij v letnih poročilih, vendar je le-ta negativna. To pomeni, da večji kot
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je delež neizvršnih članov v upravi, manjši je obseg razkritij. Do podobnih zaključkov so
prišli tudi Hancock in drugi (2006, 20). Te ugotovitve pod vprašaj postavljajo agencijsko
teorijo, ki zagovarja tezo, da imajo neizvršni člani pomembno vlogo pri nadziranju.
Hancock in drugi (2006, 20) tako menijo, da čeprav so neizršni člani neodvisni, kot
nadzorniki niso preveč učinkoviti.
7.1.5 Delež države v lastništvu
Eng in Mak (2003, povzeto po Juhmain, 2013, 137) ugotavljata, da se družbe, ki so
večinoma v državni lasti, soočajo z višjimi agencijskimi stroški. To je posledica
nasprotujočih si ciljev. Na eni strani si prizadevajo za maksimiziranje dobička, na drugi
pa želijo delovati v interesu naroda. Večji obseg razkritij pripomore k zmanjšanju
agencijskih stroškov. Podjetja v državni lasti imajo večjo potrebo po komuniciranju z
delničarji in javnostjo na splošno, prav tako pa so pod večjim nadzorom in se soočajo z
večjimi zahtevami po transparentnem delovanju. Zaradi tega je obseg razkritij v letnih
poročilih družb, ki so v državni lasti, večji. Ghazeli in Weetman (2006, povzeto po
Juhmain, 2013, 137) sta prišla do drugačnih zaključkov. Ugotavljata namreč, da večji
delež države v lastniški strukturi ne pripomore k večjemu obsegu razkritij v letnih
poročilih. Po njunem mnenju deluje celo nasprotno. V podjetjih, ki so v večinski lasti
države, so močne politične povezave. Z manjšim obsegom razkritij jih želijo prikriti.
7.1.6 Število podružnic
Hossain in Hammami (2009, 260) ugotavljata pozitivno korelacijo med številom
podružnic in obsegom razkritij, ki jih družba objavlja v letnih poročilih. Razvejane
družbe imajo bolj kompleksno strukturo in tako morajo imeti že zaradi tega
učinkovitejši sistem zbiranja in upravljanja informacij. To jim omogoča, da lažje pridejo
do podatkov in da so stroški njihovega zbiranja nižji. Zato imajo običajno družbe z
večjim številom podružnic tudi večji obseg razkritij. Haniffa in Cook (2002, 35) nista
ugotovila statistično značilnega vpliva med navedenima spremenljivkama.

7.2 Prednosti večjega obsega razkritij
V bankah je pogosto vzpostavljen agencijski odnos. Gre za pogodbeno razmerje, kjer
ena stran (principal) najame drugo (agenta), da opravlja določena dela v njenem
imenu. Principali so običajno delničarji, agenti pa direktorji. Težava pa se pojavi, ko
agenti, ki bi sicer morali delovati v dobro principala, na prvo mesto postavijo svoje cilje,
ki niso skladni ali celo nasprotujejo ciljem principala. Z različnimi oblikami nadzora se
poskuša takšno vedenje minimizirati. Stroški, ki pri tem nastanejo, so agencijski stroški.
Tovrsten odnos je močno povezan z asimetrijo informacij. Agenti in principali namreč
nimajo enakih podatkov. Prvi običajno vedo več kot drugi, kar jim daje možnost, da
sprejemajo odločitve, ki so za njih ugodnejše, pogosto tudi na račun slabše obveščenih
principalov. Razkritja, tako obvezna kot prostovoljna, zmanjšujejo asimetrijo informacij
in posledično tudi agencijske stroške. Z večjim obsegom podatkov so tudi principali
bolje informirani in tako je potreben manjši nadzor nad delovanjem agentov in manj
napora je vloženega v pridobivanje informacij, saj so le-te že dostopne (Shehata, 2014,
19).
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Campbell (2001, povzeto po Shetata, 2014, 20 ) ugotavlja, da je večji obseg razkritij
podjetjem v prid, ker signalizira, da je družba boljša od konkurence, da je njihovo
delovanje bolj transparentno in so posledično bolj vredni zaupanja.
Podjetja se pogosto znajdejo v situaciji, ko želijo povečati obseg kapitala ali pridobiti
kredit. Večji obseg razkritij naj bi deloval pozitivno, saj omogoča bodočim investitorjem
oziroma kreditodajalcem boljši vpogled v delovanje družbe in lažje si ustvarijo bolj
celovito sliko (Shehata, 2014, 12). Manjši so stroški pridobivanja informacij in zaradi
boljše informiranosti je mogoče sprejemati bolj optimalne odločitve (Hossain, 2008,
660).
Baumann in Nier (2004, 36) ugotavljata, da so cene delnic tistih bank, ki v letnih
poročilih razkrijejo več, manj nestanovitne kot cene delnic tistih bank, ki imajo manjši
obseg razkritij. Po drugi strani pa manjša nestanovitnost cen delnic vpliva na nižje
stroške kapitala. Tako večji obseg razkritij prinaša prednosti tako investitorjem kot tudi
bankam. Koristi pa lahko imajo tudi nadzorniki, saj se z večjim obsegom razkritij in
posledično manjšo nestanovitnostjo cen delnic zmanjša verjetnost, da cene delnic
dajejo napačen signal o uspešnosti in tveganosti poslovanja bank.
Tadesse (2006, 19) meni, da večji obseg razkritij vpliva na večjo transparentnost, kar pa
posledično pripomore k večji stabilnosti celotnega bančnega sistema. Ugotavlja tudi,
da so bančne krize manj verjetne v tistih državah, ki imajo bolj strogo regulativo glede
razkritij v letnih poročilih bank, saj je v takem okolju manj verjetno, da bodo banke
izpostavljene prekomernim tveganjem.

7.3 Pomanjkljivosti večjega obsega razkritij
Kljub mnogim pozitivnim vplivom pa se pojavljajo tudi pomisleki in zadržki glede
povečanega obsega razkritij v letnih poročilih.
Kot prvo so banke po svoji naravi zelo zapletene institucije. Njihovo delovanje je
kompleksno in precej specifično. Zato jih je v celoti težko razumeti. Večji obseg razkritij
lahko sicer delno osvetli to težavo, nikakor pa je ne more v celoti odpraviti (Baumann
in Nier, 2004, 31).
S tem ko se poveča obseg razkritij, ni nujno, da se poveča tudi transparentnost. Vsaka
družba bi naj objavila tiste podatke, ki so glede na naravo njenega dela pomembni in
resnično pripomorejo k boljšemu razumevanju njenega poslovanja. Razkrivanje
prevelikega števila informacij, tudi tistih manj bistvenih, pa lahko uporabnika zmede,
saj več ne loči tistih resnično pomembnih od tistih manj pomembnih. Tako lahko večji
obseg razkritij povzroči zmedo, in namesto da bi pripomogel k bolj jasni sliki, jo še
dodatno zamegli (Baumann in Nier, 2004, 31).
Večji obseg razkritij je povezan z večjimi stroški. Vsaka informacija ima namreč svojo
ceno. Zato je potrebno dobro razmisliti, kateri podatki imajo večjo dodano vrednost,
kot so stroški njihovega pridobivanja. Stroški informacij so lahko neposredni in
posredni. Prvi so tisti, ki nastanejo pri samem pridobivanju podatkov, drugi pa se
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pojavijo kot posledica tega, da lahko konkurenca izkorišča objavljena razkritja v svoj
prid (Baumann in Nier, 2004, 31).
Informacije iz razkritij so lahko interpretirane na tak način, da neupravičeno škodujejo
banki. Tovrstne zmote v skrajnem primeru vodijo do tega, da se med prebivalstvom
sproži panika, ljudje bankam več ne zaupajo in želijo dvigniti svoje prihranke. Vse to pa
slabo vpliva na delovanje celotnega bančnega sistema (Tadesse, 2006, 2).

7.4 Viri razkritij
Različne informacije o bankah lahko zainteresirana javnost pridobi iz številnih virov:
revije, časopisi, internet, televizija, poročila za javnost, medletna poročila in številni
drugi. Kljub širokemu naboru pa je letno poročilo tisto, ki velja za najbolj verodostojno,
je tudi največkrat uporabljeno in je edini uradni vir informacij (Shehata, 2014, 12).
Letna poročila pa niso edini zanesljivi vir. Posebej investitorji se pogosto opirajo na
podatke, ki jih pridobijo od bonitetnih agencij. Slednje delujejo kot posredniki v
procesu prenosa razkritij. Razpolagajo namreč z informacijami, ki investitorjem niso
javno dostopne, in jih rangirajo. Tako je mogoče hitro in enostavno videti, kje se
določena banka nahaja v primerjavi z drugimi. Bonitetne agencije pa imajo določene
prednosti ne samo za investitorje, pač pa tudi za banke same. Omogočajo jim namreč,
da vključijo svoje notranje informacije v že vzpostavljen sistem, pri tem pa jim ni
potrebno razkrivati podrobnosti širši javnosti (Nier in Baumann, 2002, 334).

7.5 Sklepne misli o raziskavah razkritjih v letnih poročilih bank
Ena izmed posebnosti bančnih letnih poročil so razkritja, ki jih banke morajo navesti.
Njihov namen je predvsem povečati transparentnost poslovanja in delničarjem ter
ostali zainteresirani javnosti omogočiti dostop do določenih podatkov. Delijo se na
obvezna in prostovoljna (Shehata, 2014, 18).
Obseg razkritij v letnih poročilih bank so preučevali različni avtorji. V večini raziskav so
najpogosteje opazovani dejavniki: velikost banke, starost banke, dobičkonosnost,
sestava uprave, delež države v lastništvu in število podružnic.
Večji obseg razkritij na eni strani prinaša določene prednosti, po drugi strani pa ima
tudi nekatere slabosti. Ena izmed najpogosteje omenjenih prednosti so nižji agencijski
stroški (Shehata, 2014, 19). Večji obseg razkritij lahko na trgu deluje kot signal, da je
družba boljša od konkurence, saj delujejo bolj transparentno, prav tako pa je bolj
verjetno, da bodo družbe, ki razkrivajo več, lažje pridobile potencialne investitorje
(Shehata, 2014, 20). Baumann in Nier (2004, 36) ugotavljata, da večji obseg razkritij v
letnih poročilih vpliva na manjšo nestanovitost cen delnic.
Kljub omenjenim prednostim pa morajo družbe dobro razmisliti, katere podatke bodo
razkrile. Smotrno je, da se razkrivajo tiste informacije, ki so resnično pomembne
(Baumann in Nier, 2004, 31). Prav tako pa je potrebno upoštevati tudi stroške
pridobivanja informacij. Le-ti so neposredni in posredni. Prvi nastanejo pri pridobivanju
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podatkov, drugi pa so posledica tega, da lahko konkurenca razkrite informacije
izkorišča v svoj prid (Baumann in Nier, 2004, 31). Velika škoda lahko nastane v primeru,
če so razkrite informacije napačno interpretirane. Takšne zmote imajo v skrajnih
primerih negativen vpliv na delovanje celotnega bančnega sistema (Tadesse, 2006, 2).
Najpogosteje uporabljeni in najzanesljivejši vir podatkov so letna poročila. Investitorji
se opirajo tudi na informacije, ki jih pridobijo iz bonitetnih agencij. Obstajajo pa še
številni drugi kanali, kot so: revije, časopisi, internet, različna poročila za javnost,
televizija … (Shehata, 2014, 12).
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8 EMPIRIČNA RAZISKAVA
8.1 Namen raziskave
Namen raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri banke v Sloveniji razkrivajo informacije, ki
so določene s Sklepom o razkritjih s strani bank in hranilnic (Uradni list RS 100/2011), s
Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št.
17/2012) in razkritja, ki se nanašajo na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida (Uradni
list RS, št. 17/2012). Preveriti želimo, kateri dejavniki vplivajo na obseg razkritij v letnih
poročilih bank v Sloveniji.

8.2 Hipoteze
Hipoteze, ki jih bomo preverjali, so sledeče:
Hipoteza 1: Starejše banke imajo večji obseg razkritij v letnih poročilih kot mlajše.
Hipoteza 2: Večje banke imajo večji obseg razkritij v letnih poročilih.
Hipoteza 3: Banke, ki ustvarjajo višje dobičke, imajo večji obseg razkritij v letnih
poročilih kot banke, ki ustvarjajo majhen dobiček.
Hipoteza 4: Banke z večjim številom podružnic imajo večji obseg razkritij kot tiste z
manj podružnicami.
Hipoteza 5: Obstaja pozitivna korelacija med številom neizvršnih članov uprave in
obsegom razkritjih v letnih poročilih bank.
Hipoteza 6: Banke, ki imajo večji delež države v lastništvu, imajo večji obseg razkritij.

8.3 Potek izvedbe raziskave
Potek izvedbe raziskave:
1. iskanje člankov
2. pisanje teoretičnega dela
3. zbiranje podatkov o razkritjih iz letnih poročil
4. statistična obdelava podatkov

8.4 Izbor vzorca
Pri izboru vzorca smo izhajali iz seznama bank, ki je naveden na spletni strani Banke
Slovenije.
Na omenjenem seznamu je še vedno navedena Slovenska investicijska banka d.d., ki je
leta 2003 pričela s postopkom likvidacije. Ker več ne posluje, v raziskavo ni vključena.
Factor banka d.d. in Probanka d.d. sta od decembra 2013 prav tako v postopku
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likvidacije. Kljub temu pa sta vključeni v nalogo, ker smo v raziskavi preučevali letna
poročila iz leta 2012, v omenjenem letu pa sta banki normalno poslovali.
V raziskavo so vključene naslednje banke:
 Abanka Vipa d.d.
 Banka Celje d.d.
 Banka Koper d.d.
 Banka Sparkasse d.d.
 Deželna banka Slovenije d.d.
 Factor banka d.d.
 Gorenjska banka d.d.
 Hypo Alpe-Adria bank d.d.
 Nova kreditna banka Maribor d.d.
 Nova ljubljanska banka d.d.
 Poštna banka Slovenije d.d.
 Probanka d.d.
 Reiffeisen banka d.d.
 Sberbank banka d.d.
 SKB banka d.d.
 SID – slovenska izvozna in razvojna banka d.d.
 Unicredit banka Slovenija d.d.
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9 ZBIRANJE PODATKOV
9.1 Točke razkritij v letnih poročilih bank
Podatke o razkritjih smo črpali iz letnih poročil in iz razkritij bank za leto 2012. Vse
banke ne objavljajo razkritij posebej, zato smo tam uporabili samo letna poročila. Za
vsako banko je sproti navedeno, od kod so pridobljeni posamezni podatki.
Točke razkritij v letnih poročilih bank smo izračunali tako, da smo sestavili seznam
razkritij, nato pa za vsako banko preverili, če v letnem poročilu navaja zahtevana
razkritja ali ne. Če določeno razkritje obstaja, smo to točkovali z 1 točko in če ne
obstaja, z 0 točkami, pri čemer izhajamo iz predpostavke, da so vsa razkritja enako
pomembna. Vsoto vseh točk ( Točk) smo izračunali na sledeči način (Hossain, 2008,
666):


č

pri čemer velja:
d = 1, če razkritje obstaja
d = 0, če razkritje ne obstaja
n = število vseh razkritij
Pri sestavi seznama razkritij smo upoštevali tista razkritja, ki so navedena v Sklepu o
poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic ter v Sklepu o razkritjih s strani
bank in hranilnic. Zahteve glede razkritij v letnih poročilih bank so sicer opredeljene
tudi v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja in v Zakonu o bančništvu.
Za omenjena sklepa pa smo se odločili zato, ker pokrivata vse zahteve, opredeljene z
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in Zakona o bančništvu s to
razliko, da sklepa posamezna razkritja opredeljujeta bolj natančno.
Pri določanju točk razkritij v letnih poročilih bank smo izhajali iz zahtev, ki so
opredeljene v Sklepu o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank, Uradni list RS
17/2012, in v Sklepu o razkritjih s strani bank in hranilnic, Uradni list RS 100/2011. Ta
sklepa so banke uporabljale pri sestavi letnih poročil in razkritij za leto 2012, danes sta
v veljavi prenovljena sklepa. Zaradi lažje primerljivosti smo upoštevali samo tista
razkritja, ki se nanašajo na vse banka.
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Razkritja smo razdelili v 4 večje sklope, kot prikazuje Tabela 6. Iz Priloge 1 je razvidno,
katera razkritja so vključena v posamezni sklop.
Hossain (2008, 666-667) je v svoji raziskavi seznam razkritij sestavil nekoliko drugače.
Razdelil jih je na obvezna in neobvezna. Podlaga za sestavo seznama obveznih razkritij
so bili različni strokovni akti. Neobvezna razkritja, ki se nanašajo na tveganje, je črpal iz
Baselskega sporazuma, druga neobvezna razkritja, ki pokrivajo splošno delovanje bank,
pa je pridobil iz strokovnih člankov.
Tabela 6: Točke razkritij v letnih poročilih bank
Max.
vrednost
točk

Razkritje
Razkritja v zvezi s postavkami
BS (oznaka: Točke BS)
Razkritja v zvezi s postavkami
IPI (oznaka: točke IPI)
Razkritja, ki morajo biti
navedena v poslovnem
poročilu banke (oznaka: Točke
PP)

33
22

Vir
Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih
bank in hranilnic (Uradni list RS 17/2012)
Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih
bank in hranilnic (Uradni list RS 17/2012)

10

Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih
bank in hranilnic (Uradni list RS 17/2012)

Razkritja, določena s Sklepom
o razkritjih s strani bank in
hranilnic (oznaka: Točke SR)

79

Sklep o razkritjih s strani bank in hranilnic
(Uradni list RS 100/2011)

 Ind

144
Vir: (Lasten vir)

Naslednja tabela prikazuje izračun točk razkritij v letnih poročilih bank za vsako
posamezno banko.
Tabela 7: Točke razkritij v letnih poročilih bank po posameznih bankah
Banka

Točke
BS

Točke
IPI

Točke
PP

Točke
SR


Točk

Vir
Letno poročilo 2012

Abanka Vipa
d.d.

24

17

10

522

103

Banka Celje
d.d.

26

18

8

502

102

Razkritja skupine Abanke za
leto 2012
Letno poročilo Banke Celje d.d.
in Skupine Banke Celje za leto
2012
Razkritja Banke Celje d.d. za
leto 2012

Banka Koper
d.d.

23

17

10

33

48

83

Letno poročilo 2012

Banka

Točke
BS

Točke
IPI

Točke
PP

Točke
SR


Točk

Banka
Sparkasse d.d.

17

17

10

29

73

DBS d.d.

23

19

10

43

95

Factor banka
d.d.

23

18

10

462

97

Vir
Letno poročilo 2012 Banka
Sparkasse d.d. in Skupina
Sparkasse
Letno poročilo Deželne banke
Slovenije d.d. za leto 2012
Factor banka letno poročilo
2012
Razkritja za leto 2012
Letno poročilo 2012

Gorenjska
banka d.d.

22

17

10

402

89

Hypo Alpe
Adria bank
d.d.

20

15

10

29

74

Razkritja dodatnih informacij
za leto 2012
Letno poročilo Hypo Alpe Adria
bank d.d. Slovenija
Letno poročilo Skupine Nove
KBM in Nove KBM d.d. za leto
2012

NKBM d.d.

24

19

10

522

105

NLB d.d.

28

20

10

542

112

PBS d.d.
Probanka d.d.

22

17

10

37

86

25

18

10

422

95

Razkritja Nove KBM d.d. na
podlagi njenega
konsolidiranega finančnega
položaja za leto 2012
Letno poročilo 2012
Razkritja NLB skupine za leto
2012
Letno poročilo 2012
Letno poročilo 2012
Razkritja za poslovno leto 2012

Raiffeisen
bank d.d.
Sberbank
banka d.d.
SKB banka
d.d.
SID d.d.
Unicredit
banka
Slovenija d.d.

22

16

10

26

74

Letno poročilo 2012

23

17

10

29

79

Letno poročilo 2012 Sberbank
banka d.d.

25

19

10

31

85

Letno poročilo 2012

24

18

10

54

106

Letno poročilo SID banke in
Skupine SID banka 2012

21

17

10

28

76

Letno poročilo 2012

Vir: (Lasten vir)

2

Vir: Razkritja bank v skladu s Sklepom o razkritjih s strani bank in hranilnic za leto 2012

49

9.2 Neodvisne spremenljivke
Preučevali smo vpliv naslednjih neodvisnih spremenljivk:
 starost banke,
 velikost banke,
 dobičkonosnost,
 število podružnic,
 sestava uprave,
 delež Republike Slovenije v lastništvu.
9.2.1 Starost banke
Za določanje starosti bank smo uporabili letnico, ko so banke pričele s poslovanjem.
Banka Celje, NKBM in NLB so svoje poslovanje začele v okviru hranilnic, vendar pa
nismo uporabili teh letnic, pač pa tisto leto, ko so začele poslovati kot banke.
Za tuje banke (Sparkasse, Hypo Alpe Adria, in Unicredit) smo uporabili letnice, ko so
začele poslovati in ne takrat, ko so prišle v Slovenijo. Sberbank in Raiffeisen sta prišli v
Slovenijo tako, da sta prevzeli že obstoječe banke, prva Štajersko banko obrti in
podjetništva, druga pa Krekovo banko. Uporabili smo letnice, ko sta bili ustanovljeni
Sberbank in Raiffeisen.
Banka Koper in SKB sta sicer v lasti tujih bančnih skupin, uporabili pa smo letnico, ko
sta banki pričeli s poslovanjem.
9.2.2 Velikost bank
Velikost bank smo določali z vrednostjo vseh sredstev na 31. 12. 2012.
9.2.3 Dobičkonosnost
Za določanje dobičkonosnosti smo uporabili koeficient ROA. Izračunali smo ga na
sledeči način:
č
č
Natančni izračuni so razvidni iz Priloge 2.
9.2.4 Število podružnic
Podatke o številu podružnic smo črpali iz letnih poročil bank za leto 2012. Upoštevali
smo tiste podružnice, ki jih imajo banke v Sloveniji.
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9.2.5 Sestava uprave
Ugotavljali smo, če so v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 obstajali posamezniki, ki
so bili hkrati člani uprave banke in člani uprave ene izmed družb, ki je lastnica banke.
Tovrstne povezave smo ugotovili pri dveh bankah. Eden izmed članov uprave Abanke
Vipa d.d. je bil v letu 2012 tudi član uprave v Zavarovalnici Triglav, ki bila v omenjenem
letu ena izmed lastnic Abanke Vipa d.d. Druga taka povezava je v PBS. Eden izmed
članov uprave omenjene banke je hkrati tudi član uprave NKBM, ki je delna lastnica
PBS (GVIN, 2014).
Takšne povezave so bile ugotovljene samo v omenjenih bankah. Ker gre samo za dva
taka primera, hipoteze v nadaljevanju nismo preverjali.
9.2.6 Delež Republike Slovenije v lastništvu
Ugotavljali smo delež Republike Slovenije v lastništvu bank. Za vsako banko smo v
Gvinu poiskali podatke o tem, kakšna je bila lastniška struktura na 31. 12. 2012. Nato
smo upoštevali samo tiste lastnike, katerih lastniški delež je minimalno 10%. Za
omenjene lastnike smo, prav tako s pomočjo Gvina, pridobili podatke o tem, kolikšen
je delež Republike Slovenije v njihovi lastniški strukturi (na 31. 12. 2012). Na osnovi teh
podatkov smo nato izračunali lastniški delež Republike Slovenije v posamezni banki na
31. 12. 2012. Lastniške strukture bank in izračuni so razvidni iz Priloge 3.
Kot je že omenjeno, pri izračunu nismo upoštevali tistih lastnikov, katerih lastniški
delež je pod 10%. Tako smo se odločili zato, ker so skupni deleži teh lastnikov nizki in
zato posledično rezultati ne bi bili pomembno drugačni.
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V spodnji tabeli so prikazane vse neodvisne spremenljivke za vsako banko posebej.
Tabela 8: Vrednost neodvisnih spremenljivk po posameznih bankah

Banka

Abanka Vipa d.d.
Banka Celje d.d.
Banka Koper d.d.
Banka Sparkasse
d.d.
DBS d.d.
Factor banka d.d.
Gorenjska banka
d.d.
Hypo Alpe Adria
bank d.d.
NKBM d.d.
NLB d.d.
PBS d.d.
Probanka d.d.
Raiffeisen bank d.d.
Sberbank banka d.d.
SKB banka d.d.
SID d.d.
Unicredit banka
Slovenija d.d.

59
59
59

Velikost
(vrednost
vseh
sredstev v
EUR)4
3.597.986
2.270.076
2.316.486

195

1.103.218

0,00%

-0,9492%

8

24
21

866.847
1.027.504

42,27%
0,00%

-0,9106%
-2,4765%

85
1

59

1.790.040

13,66%

-3,8416%

29

118

1.900.801

0,00%

-0,4983%

19

59
59
23
23
152
173
25
22

4.338.568
11.487.425
799.519
1.029.484
1.420.269
1.337.899
2.594.375
4.088.662

27,66%
40,21%
60,21%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
99,40%

-5,5026%
-2,4184%
0,0487%
-5,0762%
-0,5535%
0,0179%
0,1594%
0,1444%

73
143
553
13
15
10
61
1

159

2.815.367

0,00%

0,0108%

29

Starost
(v letih)3

Lastništvo
(delež
države v
lastništvu)5

Dobičkonosnost
(ROA)6

Število
podružnic7

25,13%
25,84%
0,00%

-2,0606%
-1,1568%
0,3860%

41
14
54

Vir: (Lasten vir)

3

Vir: spletne strani bank
Vir: letna poročila bank za leto 2012
5
Vir: GVIN 2014
6
Vir: letna poročila bank za leto 2012
7
Vir: letna poročila bank za leto 2012
4
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10 ANALIZA PODATKOV
Podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS. Uporabili smo
deskriptivno statistiko, izračun korelacijskih koeficientov in multiplo regresijo.

10.1 Deskriptivna statistika
Tabela 9: Deskriptivna statistika

Točke BS
Točke IPI
Točke PP
Točke SP
Skupaj

N

Razpon

Minimum

Maksimum

Povprečje

17
17
17
17
17

11
5
2
28
39

17
15
8
26
73

28
20
10
54
112

23,06
17,59
9,88
39,71
90,24

Standardni odklon
2,461
1,228
0,485
10,215
12,711

Vir: (Lasten vir)

Tabela 9 prikazuje osnove deskriptivne statistike za točke razkritij v letnih poročilih
bank. Točke razkritij v zvezi z BS se giblje med 17 in 28, povprečje pa znaša 23,06, kar
predstavlja 70%. Točke razkritij v zvezi z IPI imajo razpon od 15 do 20, povprečje pa je
17,59 oz. 80%. Povprečna vrednost točk za razkritja v zvezi s poslovnim poročilom
znaša 9,88 (max. 10). Najbolj variirajo točke tistih razkritij, ki se nanašajo na Sklep o
razkritjih s strani bank in hranilnic. Najnižja vrednost, ki jo banke tukaj dosegajo, je 26,
najvišja pa 54. Povprečje znaša 39,71, kar predstavlja 50%. Maksimalna vrednost točk
razkritij znaša 144, banke pa dejansko dosegajo med 73 in 112. Povprečje je 90,24
(63%).
Najvišjo vrednost točk BS dosega NLB (28). Sledijo ji Banka Celje (26) ter Probanka in
SKB banka, ki obe dosegata 25 točk. Najnižjo vrednost ima Sparkasse (17). Točke IPI so
najvišje pri NLB (20), sledijo pa DBS, NKBM in SKB banka, katerih točke dosegajo
vrednost 19. Najnižja vrednost, 15, se pojavi pri banki Hypo Alpe Adria. Razen Banke
Celje vse banke dosegajo maksimalno vrednost točk razkritij za poslovno poročilo (10).
Točke PP za Banko Celje pa znašajo 8. Najvišjo vrednost točk SR imata SID banka in NLB
(54), temu sledita Abanka Vipa in NKBM (52). Omenjene točke pa so najnižje pri
Raiffeisen banki (26), Unicredit banki (28), Sberbank banki, banki Hypo Alpe Adria in
banki Sparkasse (29).
Najvišje vrednosti vsote točk dosegajo NLB, SID, NKBM, Abanka Vipa in Banka Celje.
Njihove skupne točke se gibljejo med 112 in 102. Sledijo jim Factor banka, Probanka in
DBS s točkami v razponu od 97 do 95. Gorenjska banka, PBS, SKB banka in Banka Koper
imajo skupno vsoto točk med 89 in 83. Najnižje vrednosti točk imajo Sparkasse, Hypo
Alpe Adria, Raiffeisen banka in Unicredit banka. Njihove točke se gibljejo med 79 in 73.
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10.2 Korelacijska matrika in preverjanje multikolinearnosti
Med neodvisnimi spremenljivkami ne sme obstajati premočna korelacija
(multikolinearnost). Slednjo preverjamo s korelacijskimi koeficienti in VIF faktorjem.
Prisotna je, ko korelacijski koeficient preseže vrednost 0,8, če VIF faktor znaša več kot
10 in če je vrednost tolerance pod 0,1 (Hossain, 2008, 669).
V Tabeli 10 so prikazani korelacijski koeficienti za preučevane neodvisne spremenljivke.
Najmočnejša povezava obstaja med spremenljivkama starost banke in delež države v
lastništvu. Vrednost korelacijskega koeficienta za omenjeni spremenljivki znaša -0,485.
Ker nikjer ne presega absolutne vrednosti 0,8, med neodvisnimi spremenljivkami ni
prisotne tako močne multikolinearnosti, da bi vplivala na rezultate multiple regresije.
V zadnjem stolpcu Tabele 13 je izračunan VIF faktor. Najvišjo vrednost, 1,759, dosega
pri spremenljivki delež države v lastništvu. Za nobeno ne presega 10. Vrednosti
tolerance se gibljejo med 0,569 in 0,836 in niso nižje od 0,1. Vse našteto kaže na to, da
iz tega naslova ni težav z multikolinearnostjo.
Glede na vrednosti korelacijskih koeficientov in VIF faktorjev ugotavljamo, da korelacija
med odvisnimi spremenljivkami ni tako močna, da bi predstavljala težave pri
interpretaciji podatkov, dobljenih z multiplo regresijo.
Tabela 10: Korelacijski koeficienti
Starost
banke
Starost
banke
Vrednost
aktive
Delež
države v
lastništvu
ROA
Število
podružnic

Pearsonov koef.
Sig. (1-tailed)
N
Pearsonov koef.
Sig. (1-tailed)
N
Pearsonov koef.
Sig. (1-tailed)
N
Pearsonov koef.
Sig. (1-tailed)
N
Pearsonov koef.
Sig. (1-tailed)
N

Vrednost
aktive
1

-0,124
0,317
17
1

17
-0,124
0,317
17
-0,485*
0,024
17
0,286
0,133
17
-0,300
0,121
17

17
0,321
0,104
17
-0,171
0,255
17
0,027
0,459
17

Delež
države v
lastništvu
-0,485*
0,024
17
0,321
0,104
17
1
17
0,097
0,356
17
0,409
0,051
17

* Korelacija je statistično značilna na ravni 0,05 (1-tailed)
Vir: (Lasten vir)
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ROA
0,286
0,133
17
-0,171
0,255
17
0,097
0,356
17
1
17
0,154
0,278
17

Število
podružnic
v SLO
-0,300
0,121
17
0,027
0,459
17
0,409
0,051
17
0,154
0,278
17
1
17

10.3 Multipla regresija
Tabela 11: Povzetek vzorca
Vzorec

R

R2

Prilagojen R2

1

0,940(a)

0,883

0,830

Stand. napaka
ocene
5,245

(a) Konstante: Število podružnic v SLO, Vrednost aktive, ROA, Starost bank, Delež države v lastništvu
Vir: (Lasten vir)

Tabela 12: Anova(b)
Vzorec
Regresija

Vsota
kvadratov
2282,501

Povprečje
kvadratov
456,500

df
5

F

Sig.

16,597

0,000(a)

(a) Konstante: Število podružnic v SLO, Vrednost aktive, ROA, Starost bank, Delež države v lastništvu
(b) Odvisna spremenljivka: Točke razkritij v LP bank
Vir: (Lasten vir)

Tabela 13: Koeficienti(a)
Vzorec

t

Sig.

Konstanta
Starost banke
Vrednost aktive
Delež države v lastništvu
ROA
Število podružnic v SLO

22,777
-3,337
3,225
2,804
-2,571
-1,813

0,000
0,007
0,008
0,017
0,026
0,097

Statistika kolinearnosti
Tolerance
VIF
0,620
0,836
0,569
0,771
0,785

(a) Odvisna spremenljivka: Točke razkritij v LP bank
Vir: (Lasten vir)
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1,612
1,197
1,759
1,297
1,273

Multipli korelacijski koeficient (R) kaže jakost odvisnosti med odvisno in neodvisnimi
spremenljivkami. Njegova vrednost znaša 0,940, kar kaže na močno povezavo. Multipli
determinacijski koeficient (R2) je 0,883, kar pomeni, da je 88% celotne variance v
odvisni spremenljivki (točke razkritij v letnih poročilih bank) možno pojasniti z
variabilnostjo v neodvisnih spremenljivkah (starost banke, velikost banke,
dobičkonosnost banke, število podružnic in delež države v lastništvu). Vrednost
popravljenega determinacijskega koeficienta znaša 0,830 (Tabela 11).
Iz Tabele 12 dobimo podatke o zanesljivosti regresijske funkcije. Daje nam informacije
o tem, ali obstaja dejanska korelacija med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami in
spremembe v neodvisnih spremenljivkah povzročajo spremembe v odvisni ali pa so vsa
ujemanja zgolj naključje. Če je p  0,05, potem korelacija obstaja. V opazovanem
primeru je p zelo majhen (p = 0,000), kar kaže na to, da je povezava med odvisno in
neodvisnimi spremenljivkami močna. Regresijska funkcija je statistično značilna.
Iz Tabele 13 dobimo podatke o tem, ali ima izbrana neodvisna spremenljivka statistično
značilen vpliv. Vse tiste neodvisne spremenljivke, za katere velja p  0,05, imajo
statistično značilen vpliv na točke razkritij v letnih poročili bank. Če pa je p  0,05,
potem o tem ne moremo govoriti. Statistično značilna korelacija tako obstaja med
številom točk razkritji v letnih poročilih bank in starostjo banke (p = 0,007), velikostjo
banke (p = 0,008), deležem države v lastništvu (p = 0,017) in dobičkonosnostjo (p =
0,026). Število podružnic pa je statistično neznačilna spremenljivka (p  0,05)
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11 PREVERJANJE HIPOTEZ IN ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
11.1 Preverjanje hipotez
Hipoteza 1: Starejše banke imajo večji obseg razkritij v letnih poročilih kot mlajše.
Med starostjo banke in obsegom razkritij v letnih poročilih obstaja korelacija. Vendar
pa ne drži, da imajo starejše banke večji obseg razkritij. Največji obseg razkritij
dosegajo tiste banke, ki sodijo v srednjo starostno skupino (59 let). Pri mlajših in
starejših bankah je obseg razkritij manjši. Hipoteze 1 zato ne sprejmemo. Avtorji, ki so
raziskovali to področje, so prišli do različnih ugotovitev. Hossain (2008, 671) in Soliman
(2013, 77) sta v svojih raziskavah prišla do zaključkov, da starost banke nima statistično
značilnega vpliva na obseg razkritij. Hossain in Hammami (2009, 262) pa sta ugotovila,
da med spremenljivkama obstaja pozitivna korelacija, kar pomeni, da starejša kot je
banka, večji je obseg razkritij.
Hipoteza 2: Večje banke imajo večji obseg razkritij v letnih poročilih.
Spremenljivka velikost banke (merjena v vrednosti sredstev) je signifikantna in je v
pozitivni korelacijo z obsegom razkritij. To pomeni, da večje banke dosegajo večji
obseg razkritij v letnih poročilih. Hipotezo 2 sprejmemo. Rezultati so skladni z
ugotovitvami drugih raziskav. Do takšnih zaključkov so prišli tudi Hossain (2008, 671),
Hossain in Hammami (2009, 262), Soliman (2013, 76), Juhmain (2013, 144) ter Hancock
in drugi (2006, 20).
Hipoteza 3: Banke, ki ustvarjajo višje dobičke, imajo večji obseg razkritij v letnih
poročilih kot banke, ki ustvarjajo majhen dobiček.
Rezultati multiple regresije kažejo na to, da obstaja korelacija med obsegom razkritij v
letnih poročilih bank in dobičkonosnostjo. Vendar pa ne drži, da so bolj dobičkonosne
banke tiste, ki razkrivajo več. Hipotezo 3 zato zavračamo. Hossain in Hammami (2009,
262) ter Juhmani (2013, 144) v svojih raziskavah niso ugotovili korelacije med
dobičkonosnostjo in obsegom razkritij v letnih poročilih bank. Medtem ko Hossain
(2008, 671) in Soliman (2013, 77) ugotavljata, da družbe, ki dosegajo večje
dobičkonosnosti, razkrivajo več.
Hipoteza 4: Banke z večjim številom podružnic imajo večji obseg razkritij kot tiste z
manj podružnicami.
Med številom podružnic in obsegom razkritij v letnih poročilih bank nismo zaznali
korelacije. Hipotezo 4 zavračamo. Tudi Hossain (2008, 671) je prišel do zaključkov, da
če ima banka večje število podružnic in s tem bolj razvejano mrežo, to ne vpliva na
obseg razkritij. V nasprotju z njim pa sta Hossain in Hammami (2009, 262) ugotovila
pozitivno korelacijo med spremenljivkama.
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Hipoteza 5: Obstaja pozitivna korelacija med številom neizvršnih članov uprave in
obsegom razkritjih v letnih poročilih bank.
Izvršni člani uprave so tisti, ki so hkrati lastniki podjetja in člani v upravi. Pri zbiranju
podatkov smo ugotovili, da sta v letu 2012 obstajala dva takšna posameznika (eden v
Poštni banki Slovenije in drugi v Abanki Vipi). Zaradi majhnega števila hipoteze nismo
preverjali. Avtorji, ki so raziskave delali za tuje trge, so prišli do nasprotujočih si
ugotovitev. Hossain (2008, 671) je ugotovil, da večje kot je število neizvršnih članov,
večji je obseg razkritij. Haniffa in Cooke (2002, 18) sta tudi prišla do zaključka, da
korelacija obstaja, vendar je, po njunem mnenju, negativna (večje kot je število
neizvršnih članov, manjši je obseg razkritij). Hancock in drugi (2006, 20) trdijo, da ni
povezave med omenjenima spremenljivkama.
Hipoteza 6: Banke, ki imajo večji delež države v lastništvu, imajo večji obseg razkritij.
Rezultati multiple regresije kažejo na pozitivno povezavo med deležem države v
lastništvu in obsegom razkritij. Banke z večjim deležem Republike Slovenije v lastništvu
imajo večji obseg razkritij v letnih poročilih. Hipotezo 6 sprejmemo. Rezultati raziskav,
ki so bile narejene v tujini, pa kažejo drugačno sliko. Juhmani (2013, 145) in Jalila ter
Devi (2012, 254) so ugotovili, da podjetja, ki so v državni lasti, razkrivajo manj kot tista
v privatnem lastništvu.

11.2 Zaključne ugotovitve
Dobljeni rezultati večinoma sovpadajo z ugotovitvami tujih raziskav. Neskladja pa je, po
našem mnenju, vsaj delno mogoče razložiti s tem, da ima slovenski bančni prostor
določene posebnosti v razvoju in samem delovanju.
Najvišje vrednosti točk razkritij dosegajo velike banke, ki so večinoma ali pa v celoti v
lasti Republike Slovenije (NLB, SID, NKBM, Abanka Vipa, Banka Celje). Temu sledijo
manjše slovenske banke (Factor banka, DBS, Probanka, Gorenjska banka, PBS) in
banke, ki so v lasti tujih bančnih skupin (SKB, Banka Koper). Najnižji obseg razkritij pa
imajo tuje banke.
Menimo, da so dobljeni rezultati predvsem odsev tega, kako je pri nas naravnana
zakonodaja glede bančnih razkritij. Slednja je bolj stroga in dosledna za slovenske
banke, tujim pa dopušča več manevrskega prostora, saj jim omogoča, da lahko
določene podatke razkrijejo na ravni matične družbe. Tako večina slovenskih bank
poleg letnih poročil objavlja še Razkritja v skladu s Sklepom o razkritjih s strani bank in
hranilnic. Ta Razkritja podrobno obravnavajo posamezne točke omenjenega sklepa.
Druge banke te podatke navedejo v letnem poročilu, vendar so običajno predstavljeni
bolj površinsko in manj podrobno.
Večji obseg razkritij je prav tako zahtevan za večje banke, kar je razumljivo, saj je
njihovo poslovanje običajno bolj kompleksno in pokrivajo več področij. Manjše banke
pa določenih razkritij ne navajajo zato, ker za njihovo poslovanje niso pomembna ali pa
zato, ker se z nekaterimi dejavnostmi sploh ne ukvarjajo, tako da posledično na teh
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področjih nimajo kaj razkriti. Prav tako so stroški pridobivanja podatkov večji za manjše
banke, tako da je potrebno pretehtati, če ima informacija sama večjo vrednost, kot so
stroški njenega pridobivanja.
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12 SKLEP
Banka je delniška družba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, je vpisana v sodni register
in je od Banke Slovenije pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev. Ukvarja se
z bančnim poslovanjem, najema in daje kredite, opravlja storitve denarnega,
kreditnega in kapitalskega prometa ter druge storitve (Bitenc, 2009, 16).
Bančništvo je kompleksna in specifična dejavnost, zato je to področje regulirano s
številnimi zakonskimi in strokovnimi akti.
Zaradi raznovrstnih storitev in kompleksnosti poslov, ki jih banke opravljajo, so
izpostavljene številnim oblikam tveganj, za katere je značilna visoka stopnja
prepletenosti in soodvisnosti. Banke po vsebini, vrsti in obsegu sprejemajo različna
tveganja. To je odvisno predvsem od narave dejavnosti bančnega poslovanja, od
organiziranosti, velikosti in poslovne kulture banke. Najpogostejše oblike tveganj, ki so
jim banke izpostavljene, so: kreditno tveganje, tržno tveganje, obrestno tveganje,
likvidnostno tveganje, operativno tveganje, strateško tveganje, kapitalsko tveganje,
tveganje dobičkonosnosti in tveganje ugleda (Banka Slovenije, 2007, 11).
Banke morajo, tako kot druge družbe, sestavljati letna in konsolidirana letna poročila.
Le-ta so sestavljena iz poslovnega in računovodskega dela. Priložiti jim je potrebno tudi
revizorjevo poročilo, informacije o sprejemu letnega poročila, predlog glede uporabe
bilančnega dobička ali obravnavanja bilančne izgube in poročilo o razmerjih z
obvladujočo družbo. Banke so družbe, ki so po zakonu zavezane k reviziji letnih poročil
(Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 2013, 4. člen).
Tako kot se poslovanje bank razlikuje od poslovanja podjetij, se razlikujejo tudi njihova
letna poročila. Posebnost bančnih letnih poročil je, da morajo vsebovati določena
razkritja. Slednja so pomemben vir informacij tako za delničarje kot tudi za ostalo
zainteresirano javnost. V grobem jih delimo v dve skupini: na obvezna in prostovoljna
(Shehata, 2014, 18).
V praktičnem delu magistrske naloge smo ugotavljali, kateri dejavniki vplivajo na obseg
razkritij v letnih poročilih. V raziskavo smo zajeli banke, ki so navedene na spletni strani
Banke Slovenije. Podatke smo črpali iz letnih poročil za leto 2012 in razkritij 2012.
Preverjali smo vpliv naslednjih neodvisnih spremenljivk: starost banke, velikost banke,
dobičkonosnost, število podružnic, sestava uprave in delež Republike Slovenije v
lastništvu.
Za obdelavo dobljenih podatkov smo uporabili statistični program SPSS. Do rezultatov
smo prišli s pomočjo multiple regresije. Statistično pomembna korelacija tako obstaja
med točkami razkritji v letnih poročilih bank in starostjo banke, velikostjo banke,
deležem države v lastništvu in dobičkonosnostjo. Število podružnic pa ni signifikantna
spremenljivka.
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Najvišje vrednosti točk razkritij dosegajo velike banke, ki so večinoma ali pa v celoti v
lasti Republike Slovenije (NLB, SID, NKBM, Abanka Vipa, Banka Celje). Temu sledijo
manjše slovenske banke (Factor banka, DBS, Probanka, Gorenjska banka, PBS) in
banke, ki so v lasti tujih bančnih skupin (SKB, Banka Koper). Najnižji obseg razkritij pa
imajo tuje banke.
Menimo, da je to predvsem posledica tega, da je slovenska bančna zakonodaja v svojih
zahtevah bolj jasna pri slovenskih bankah. Tujim namreč dopušča, da določene
podatke razkrijejo na ravni matične družbe. Po drugi strani pa se tudi od večjih bank
pričakuje in zahteva, da razkrijejo več, saj je njihovo poslovanje bolj zahtevno in
kompleksno.
Glede na preučevano literaturo in izvedeno raziskavo, bi bilo po našem mnenju
smotrno razmisliti o tem, da bi se zakonodaja glede razkritij poenotila. Kot je že
omenjeno, za banke v državni lasti veljajo bolj stroga in natančna pravila glede razkritij.
Tuje banke in banke v lasti tujih bančnih skupin pa niso podvržene tako strogim
zahtevam. Menimo, da bi tudi za slednje morala veljati enaka pravila ter zahteve, saj
navsezadnje poslujejo na območju Republike Slovenije in s slovenskimi komitenti.
Pri pisanju teoretičnega dela naloge je težavo predstavljajo dejstvo, da smo v delu
osredotočeni na slovenski bančni prostor in so zato posledično potrebni aktualni viri, ki
obravnavajo omenjeno tematiko. Slednjih pa, predvsem za področje letnih poročil
bank, ni prav veliko. Zato smo v veliki meri podatke črpali iz zakonov in drugih aktov. V
empiričnem delu se je pojavil problem pri zbiranju podatkov. Pridobivanje informacij iz
nekaterih letnih poročil je bilo zamudno in precej zahtevno, saj so navedene
nepregledno in nedosledno.
Nalogo bi bilo mogoče izboljšati in nadgraditi tako, da bi v raziskavo zajeli letna
poročila ne samo za eno leto, pač pa za daljše časovno obdobje. Tako bi dobili vpogled
v to, kako se je obseg razkritij spreminjal skozi leta in kateri dejavniki so imeli na to
največji vpliv.
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Priloga 1 – Razkritja po posameznih sklopih

39

RAZKRITJA V ZVEZI S POSTAVKAMI BS
Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednost skozi izkaz poslovnega izida
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Krediti
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju
Spremembe poštene vrednosti skupnih varovanih postavk pred obrestnim tveganjem
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb
Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb
Druga sredstva
Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje
Finančne obveznost do centralne banke
Finančne obveznosti, namenjene trgovanju
Finančne obveznost, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Finančne obveznost, merjene po odplačni vrednost
Finančne obveznost, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za
odpravo priznanja
Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju
Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem
Rezervacije
Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb
Druge obveznosti
Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno
poslovanje
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti
Presežek iz prevrednotenja
Rezerve iz dobička
Lastni deleži
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta (Zadržani dobički/izgube)
RAZKRITJA V ZVEZI Z IPI
Prihodki iz obresti
Odhodki iz obresti
Prihodki iz dividend
Prihodki iz opravnin (provizij)
Odhodki za opravnine (provizije)
Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po
pošteni vrednosti skozi IPI

40
41

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjeni trgovanju
Dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznani po pošteni vrednosti
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34
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36
37
38
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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56
57
58
59
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skozi izkaz PI
Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji
Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik
Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznavanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v
posesti za prodajo
Drugi čisti poslovni dobički/izgube
Administrativni stroški
Amortizacija
Rezervacije
Oslabitve
Slabo ime
Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih
družb, obračunanih po kapitalski metodi
Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezane
obveznosti
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja
Osnovni čisti dobiček na delnico
Popravljeni čisti dobiček na delnico
RAZKRITJA, KI MORAJO BITI NAVEDENA V POSLOVNEM POROČILU BANKE
POROČILO O POSLOVANJU BANKE ZA POSLOVNO LETO
Opis splošnega gospodarskega okolja
Poslovne usmeritve
Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja
Delniški kapital in delničarji
Opis razvoja banke
UPRAVLJANJE BANKE

61

Struktura vodenja organov

62

Podatki o višjem vodstvu

63

POSLOVNA MREŽA

64

ORGANIZACIJSKA SHEMA BANKE

65

ORGANIZACIJSKA SHEMA SKUPINE POVEZANIH DRUŽB
RAZKRITJA, DOLOČENA S SKLEPOM O RAZKRITJIH S STRANI BANK IN HRANILNIC

66
67
68

69
70
71
72

POLITIKA IN CILJI UPRAVLJANJA S TVEGANJI
Strategije in procesi za upravljanje s tveganji
Struktura in organizacija ustreznih funkcij upravljanja s tveganji ali druge ustrezne
rešitve
Obseg in lastnosti notranjega poročanja o tveganjih in sistemov merjenja tveganj
Politike za varovanje pred tveganji in za njihovo zmanjševanje ter strategije in procese
za spremljanje učinkovitosti načinov za varovanje pred tveganji in njihovo
zmanjševanje
INFORMACIJE O OSEBAH, VKLJUČENIH V RAZKRITJA
Firmo banke, ki je dolžna izvesti razkritja
Opis razlik med konsolidacijo za računovodsko poročanje in konsolidacijo za potrebe
nadzora na konsolidirani podlagi, s kratkim opisom oseb
Skupni znesek, za katerega je kapital nižji od zahtevanega minimuma v vseh
podrejenih družbah, ki niso vključene v konsolidacijo, in firmo oziroma firme teh
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podrejenih družb
KAPITAL
73

Ključne informacije o posameznih kategorijah kapitala in lastnostih njihovih sestavin

74

Znesek temeljnega kapitala
Skupni znesek dodatnega kapitala I in skupni znesek dodatnega kapitala II, kot sta
opredeljena s Sklepom o izračunu kapitala bank in hranilnic in kot se v skladu z
navedenim sklepom lahko upošteva pri izračunu kapitala banke

75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86

87

88

89

90
91
92

Odbitne postavke od temeljnega kapitala in dodatnega kapitala I
Znesek kapitala iz 3. člena Sklepa o kapitalu, zmanjšan za odbitne postavke iz 22. člena
Sklepa o kapitalu in ob upoštevanju razmerij ter omejitev med posameznimi
sestavinami kapitala, določenih v drugem odstavku 5. člena Sklepa o kapitalu
MINIMALNE KAPITALSKE ZAHTEVE IN PROCES OCENJEVANJA USTREZNAGA
NOTRANJEGA KAPITALA
Povzetek pristopa k ocenjevanju ustreznosti notranjega kapitala banke, potrebnega z
vidika njenih tekočih in načrtovanih dejavnosti
Znesek kapitalske zahteve za vse kategorije izpostavljenosti
Kapitalska zahteva za tržna tveganja
Kapitalska zahteva za operativna tveganja
KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE
Opis metodologije za določanje notranjega kapitala in limitov izpostavljenosti
kreditnemu tveganju nasprotne stranke
Opis politik zavarovanja s premoženjem
Opis politik obvladovanja izpostavljenosti zaradi neugodnih gibanj (wrong-way risk
exposures)
Opis učinkov poslabšanja bonitete banke na povečanje obsega zavarovanj s
premoženjem, ki ga mora zagotoviti banka
Bruto pozitivna poštena vrednost pogodb, prihodki iz pobota, pobotana tekoča
kreditna izpostavljenost, zavarovanja s premoženjem in neto kreditna izpostavljenost
izvedenih finančnih instrumentov
Opis metode izračuna vrednosti izpostavljenosti za izvedene finančne instrumente,
posle začasne prodaje oziroma odkupa, posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev
ali blaga, posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja in posle z dolgim rokom
poravnave
Nominalna vrednost kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, ki se uporabljajo za
varovanje in porazdelitev tekoče kreditne izpostavljenosti po vrstah kreditne
izpostavljenosti
Nominalna vrednost poslov s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, pri čemer
mora biti ločeno prikazana vrednost teh instrumentov za lastni portfelj in ločeno
prikazane vrednosti teh instrumentov za stranke; navedba vrst kreditnih izvedenih
finančnih instrumentov, ki je nadalje razčlenjena na kupljene in prodane
KREDITNO TVEGANJE IN TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI ODKUPLJENIH
DENARNIH TERJATEV
Opredelitev zapadlih in oslabljenih postavk za računovodske namene
Opis metodologije prevrednotenja postavk in rezervacij
Skupni znesek izpostavljenosti, zmanjšan za oslabitve oziroma rezervacije, brez
upoštevanja učinkov kreditnih zavarovanj, ter povprečni znesek izpostavljenosti v
poročevalskem obdobju, razčlenjen po vseh kategorijah izpostavljenosti
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93
94
95
96

97
98

Porazdelitev izpostavljenosti po pomembnih geografskih področjih, razčlenjenih na
pomembne kategorije izpostavljenosti, po potrebi tudi dodatne podrobnosti
Porazdelitev izpostavljenosti glede na gospodarsko panogo ali vrsto komitentov,
razčlenjenih na kategorije izpostavljenosti, po potrebi pa tudi dodatne podrobnosti
Razčlenitev vseh kategorij izpostavljenosti po preostali zapadlosti do enega leta in nad
enim letom, po potrebi pa tudi dodatne podrobnosti
Za pomembne gospodarske panoge ali vrste komitentov po stanju konec leta podatke
o: znesek zapadlih izpostavljenosti in v okviru tega znesek oslabljenih izpostavljenosti,
znesek prevrednotenja in rezervacij in znesek ukinjenih prevrednotenj in rezervacij
Znesek oslabljenih izpostavljenosti in znesek zapadlih izpostavljenosti, razčlenjen glede
na pomembna geografska območja, vključno z zneski oslabitev in rezervacij v zvezi z
vsakim geografskim območjem
Za oslabljene izpostavljenosti prikaz sprememb popravkov vrednosti in prikaz
sprememb rezervacij
OPERATIVNO TVEGANJE

99

100

101

102
103
104

Pristop, ki ga banka uporablja za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje
NALOŽBE V LASTNIŠKE VREDNOSTNE PAPIRJE, KI NISO VKLJUČENI V TRGOVALNO
KNJIGO
Namen naložb, vključno z odnosom do kapitalskih dobičkov in strateških razlogov,
uporabljene računovodske tehnike in metode vrednotenja ter morebitne spremembe
računovodskih usmeritev
Knjigovodska vrednost naložb, poštena vrednost naložb in za vrednostne papirje, s
katerimi se trguje na borzi, primerjava s tržno ceno, če se slednja bistveno razlikuje od
poštene vrednosti
Vrste, naravo in zneske izpostavljenosti iz naslova vrednostnih papirjev, s katerimi se
trguje na borzi, izpostavljenosti iz naslova naložb v kapital nejavnih družb, če so dovolj
razpršene, in drugih izpostavljenosti
Kumulativno realizirane dobičke in izgube iz prodaj naložb v lastniške vrednostne
papirje v poročevalskem obdobju
Skupni znesek nerealiziranih dobičkov ali izgub in kateri koli od teh zneskov, ki ga
banka vključuje v temeljni ali dodatni kapital I

OBRESTNO TVEGANJE IZ POSTAVK, KI NISO VKLJUČENE V TRGOVALNO KNJIGO
Narava obrestnega tveganja in ključne predpostavke (vključno s predpostavkami o
105 predčasnih odplačilih kreditov in gibanju vpoglednih vlog) in frekvenco merjenja
obrestnega tveganja
LISTINJENJE
106 Cilji, ki jih želi banka doseči z dejavnostjo listinjenja
Narava drugih tveganj v zvezi z listinjenimi izpostavljenostmi, vključno z likvidnostnim
107
tveganjem
Vrste tveganj z vidika nadrejenosti osnovnih pozicij v listinjenju in osnovnih
108 izpostavljenosti, ki oblikujejo pozicije zadnjega v verigi listinjenj, pridobljenih in
zadržanih z dejavnostjo relistinjenja
109 Vloge, ki jih banka prevzema v procesu listinjenja
110 Obseg aktivnosti banke v posamezni vlogi
Opis postopkov za spremljanje sprememb kreditnega in tržnega tveganja pozicij v
listinjenju, vključno s spremljanjem vpliva sprememb kvalitete osnovnih
111
izpostavljenosti na pozicije v listinjenju, ter razlike v postopkih za pozicije v
relistinjenju
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112

113

114

115
116
117

118

119

120

121

Opis politik banke, ki urejajo uporabo varovanja in osebnega kreditnega zavarovanja
za zmanjšanje tveganj zadržanih pozicij v listinjenju in relistinjenju, vključno z
opredelitvijo pomembnejših nasprotnih strank, s katerimi so sklenjeni posli varovanja,
ločeno po vrstah izpostavljenosti tveganju
Pristope, ki jih uporablja za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti,
vključno z navedbo vrst pozicij v listinjenju, za katere se uporablja posamezen pristop
Vrste pravnih oseb s posebnim namenom listinjenja (v nadaljevanju SSPE), s pomočjo
katerih banka v vlogi sponzorja listini izpostavljenosti tretjih oseb, vključno z
navedbami, ali ima izpostavljenosti do teh SSPE, v kakšni obliki in v kolikšnem obsegu,
ločeno za bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti, kot tudi seznam subjektov, ki jih
banka upravlja ali jim svetuje, in ki investirajo bodisi v izpostavljenosti, listinjene s
strani banke, bodisi v SSPE, v razmerju do katerih nastopa banka v vlogi sponzorja
Povzetek računovodskih politik za listinjenje
Imena ECAI, ki se uporabljajo za ocenjevanje pozicij v listinjenju, in vrste
izpostavljenosti, za katere se uporablja ocena posamezne agencije
Pojasnila bistvenih sprememb glede kvantitativnih razkritij v točkah (n) do (r) glede na
zadnje poročevalsko obdobje
Naslednje informacije, razčlenjene po vrstah izpostavljenosti, ločeno za bančno in
trgovalno knjigo: skupno stanje pozicij v listinjenju, ločeno za tradicionalno in
sintetično listinjenje ter listinjenje, v katerem banka prevzema le vlogo sponzorja,
skupni znesek zadržanih ali kupljenih bilančnih pozicij v listinjenju ter zunajbilančnih
pozicij v listinjenju, skupni znesek izpostavljenosti, ki jih banka namerava listiniti, za
listinjenja obnavljajočih se izpostavljenosti z možnostjo predčasnega odplačila, celotno
vrednost črpanih zneskov iz skupine izpostavljenosti, pripisano udeležbi originatorja in
udeležbi investitorja, skupno kapitalsko zahtevo banke za udeležbo originatorja in
skupno kapitalsko zahtevo banke za udeležbo investitorja, izračunano na osnovi
investitorjevega dela črpanih zneskov iz skupine izpostavljenosti in dela nečrpanih
zneskov kreditnih linij, znesek pozicij v listinjenju, ki so bile odštete od kapitala ali
tehtane s 1250%, povzetek dejavnosti listinjenja v poročevalskem obdobju, vključno z
zneskom listinjenih izpostavljenosti in pripoznanimi dobički ali izgubami iz prodaje
Naslednje informacije, ločeno za bančno in trgovalno knjigo: skupni znesek zadržanih
ali kupljenih pozicij v listinjenju in z njimi povezani znesek kapitalskih zahtev,
razčlenjen na pozicije v listinjenju in relistinjenju in nadalje razčlenjen v razumno
število razredov uteži tveganja oziroma kapitalskih zahtev za vsak pristop, ki ga banka
uporablja za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti, skupni znesek
zadržanih ali kupljenih pozicij v relistinjenju, razčlenjen na izpostavljenosti pred in po
varovanju/zavarovanju in izpostavljenosti do dajalcev osebnega jamstva, razčlenjene
po stopnjah kreditne kvalitete ali nazivih dajalcev osebnega jamstva
Za listinjene izpostavljenosti v bančni knjigi, znesek zapadlih postavk/postavk, ki jih je
banka oslabila oziroma oblikovala rezervacije in znesek izgub, ki jih je banka pripoznala
v poročevalskem obdobju, oboje razčlenjeno po vrstah izpostavljenosti
Za listinjene izpostavljenosti v trgovalni knjigi, skupen znesek izpostavljenosti, ki se
upošteva pri izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja, razčlenjen na tradicionalno
in sintetično listinjenje in po vrstah izpostavljenosti

LIKVIDNOSTNO TVEGANJE
122 Metodologija za upravljanje z likvidnostnim tveganjem
123 Zmanjševanje likvidnostnega tveganja
124 Ukrepi za preprečevanje in odpravo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje
SISTEM PREJEMKOV
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125 Opis procesa odločanja, na podlagi katerega je banka določila politike prejemkov
Obrazložitev vpliva uspešnosti zaposlenega, organizacijske enote zaposlenega in
126
splošnih poslovnih rezultatov banke na prejemke zaposlenega
127 Najpomembnejše vsebinske značilnosti politike prejemnikov
Merila uspešnosti, na podlagi katerih je zaposleni upravičen do delnic, opcij ali drugih
128 oblik variabilnega dela prejemka, ter glavna pravila in podlaga za odločanje o uporabi
možnih vrst variabilnih prejemkov in drugih nedenarnih ugodnosti za zaposlene
129 Informacija o skupnem znesku izplačanih prejemkov, razčlenjena na poslovna področja
Informacija o skupnem znesku izplačanih prejemkov, razčlenjena po kategorijah
130
zaposlenih
131
132
133
134
135
136

POMEMBNI POSLOVNI STIK
Število pogodb, ki so sklenjene s posamezno osebo
Ime osebe ter njeno funkcijo
Datum sklenitve posamezne pogodbe
Predmet posamezne pogodbe
Vrednost posamezne pogodbe in skupna vrednost vseh pogodb
Plačilni pogoji

UPOŠTEVANJE PREDPISOV
Seznam ugotovljenih nasprotij interesov pri članih vodenja in nadzora podrejenih
137
družb s sedežem izven Republike Slovenije v preteklem letu
Ukrepe, ki so bili sprejeti na ravni nadzornega sveta za preprečevanje in omejevanje
138
nasprotij interesov
KREDITNA ZAVAROVANJA
Politike in procesi za uporabo bilančnega pobota ter obseg uporabe te vrste
139
zavarovanja
140 Politike in procesi za vrednotenje zavarovanja s premoženjem
141 Opis glavnih vrst zavarovanja s premoženjem
Pomembnejše vrste dajalcev osebnih jamstev in nasprotnih strank v poslih s kreditnimi
142
izvedenimi inštrumenti ter njihovo boniteto
Informacije o koncentraciji tržnega ali kreditnega tveganja v okviru sprejetih kreditnih
143
zavarovanj
Za vsako kategorijo izpostavljenosti skupno vrednost izpostavljenosti, ki je zavarovana
144
z osebnimi jamstvi ali kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti
Vir: (Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, Uradni list RS 17/2012 in Sklep o
razkritjih s strani bank in hranilnic, Uradni list RS 100/2011)
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Priloga 2 – Izračun kazalnika ROA po posameznih bankah

Abanka d.d.
Banka Celje d.d.
Banka Koper d.d.
Banka Sparkasse d.d.
DBS d.d.
Factor banka d.d.
Gorenjska banka d.d.
Hypo alpe-adria d.d.
NKBM d.d.
NLB d.d.
PBS d.d.
Probanka d.d.
Reiffeisen d.d.
Sberbank banka d.d.
SKB d.d.
SID d.d.
Unicredit banka d.d.

PI pred
SRE
SRE
obdavčitvijo 31.12.2011 31.12.2012 (v Povprečna SRE
(v tisoč EUR) (v tisoč EUR)
tisoč EUR)
(v tisoč EUR)
-80.500
4.215.269
3.597.986
3.906.628
-27.537
2.490.913
2.270.076
2.380.495
8.812
2.249.790
2.316.486
2.283.138
-10.300
1.066.924
1.103.218
1.085.071
-8.012
892.789
866.847
879.818
-25.654
1.044.296
1.027.504
1.035.900
-71.789
1.947.403
1.790.040
1.868.722
-9.663
1.977.634
1.900.801
1.939.218
-251.720
4.810.537
4.338.568
4.574.553
-295.866 12.980.018
11.487.425
12.233.722
396
826.030
799.519
812.775
-55.449
1.155.199
1.029.484
1.092.342
-8.128
1.516.504
1.420.269
1.468.387
211
1.013.245
1.337.899
1.175.572
4.169
2.637.326
2.594.375
2.615.851
5.862
4.029.216
4.088.662
4.058.939
310
2.945.636
2.815.367
2.880.502

ROA (%)
-2,0606%
-1,1568%
0,3860%
-0,9492%
-0,9106%
-2,4765%
-3,8416%
-0,4983%
-5,5026%
-2,4184%
0,0487%
-5,0762%
-0,5535%
0,0179%
0,1594%
0,1444%
0,0108%

Vir: (Letna poročila bank za leto 2012)
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Priloga 3 – Izračun deleža države po posameznih bankah
Banka
Abanka Vipa d.d.
Banka Celje d.d.
Banka Koper d.d.
Banka Sparkasse d.d.
DBS d.d.
Factor banka d.d.
Gorenjska banka d.d.

Lastniška struktura
25,6% Zavarovalnica Triglav d.d.
23,8% Sava d.d.
14,7% Gorenjska banka d.d.
40,99% NLB
9,36% SOD
97,6% Intesa Sanpaolo S.P.A
70% Kärntner Sparkasse AG, Celovec
26% Steiermärkische Bank AG, Gdarec
46% Kapitalska zadruga, z. b. o., Ljubljana
17% KD Group d. d., Ljubljana
10% KD Kapital d. o. o., Ljubljana
40,8% ACH d.d. Ljubljana
10% CG Invest d.d.
45,9% Sava, Družba za upravljanje in financiranje, d. d.,
Kranj

Hypo alpe-adria bank d.d. 100% Alpe-Adria-Bank International AG
NKBM d.d.
27,66% Republika Slovenija
40,21% Republika Slovenija
NLB d.d.
22,04% KBC Bank NV
55% Nova KBM
PBS d.d.
45% Pošta Slovenije
15,81% Medaljon d.d.
Probanka d.d.
10,71% Perutnina Ptuj d.d.
Reiffeisen bank d.d.
86,39 % Raiffeisen Bank International AG
Sberbank banka d.d.
99,98% SBERBANK EUROPE AG
SKB banka d.d.
97,57% Société Générale S.A., Paris
SID d.d.
99,4% Republika Slovenija
Unicredit banka Slovenije
d.d.
99,98 % UniCredit Bank Austria AG
Vir: (Gvin, 2014)
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Banka

Izračun

Delež RS v lastništvu

Abanka Vipa d.d.

(0,6254*0,2561)+(0,2977*0,2384)+(0,1
366*0,1474)

25,13%

Banka Celje d.d.

(0,4099*0,4021)+(0,0936*1)
/
/
(0,46*0,9190)
/
(0,2977*0,459)

25,84%

Banka Koper d.d.
Banka Sparkasse d.d.
DBS d.d.
Factor banka d.d.
Gorenjska banka d.d.
Hypo alpe-adria bank d.d.
NKBM d.d.
NLB d.d.
PBS d.d.
Probanka d.d.
Reiffeisen bank d.d.
Sberbank banka d.d.
SKB banka d.d.
SID d.d.
Unicredit banka Slovenije
d.d.

/
/
/
(0,55*0,2766)+(0,45*1)
/
/
/
/
/
/
Vir: (Lasten izračun)
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0,00%
0,00%
42,27%
0,00%
13,66%
0,00%
27,66%
40,21%
60,21%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
99,40%
0,00%

