
1SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2016

Letno poročilo

2016
Sberbank banka d.d.



2 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2016

Dunajska cesta 128 a
SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 5307 400
F +386 (1) 5307 555
SBERBANK BANKA, d.d.
info@sberbank.si
www.sberbank.si
www.e-obresti.si
080 22 65



3SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2016

Vsebina
Uprava banke 4

Banka v številkah 2012–2016 6

Mednarodna mreža 7

Organi upravljanja banke 8

Temeljni podatki o skupini Sberbank banke 9

Organizacijska shema 10

Gospodarsko okolje v letu 2016 12

Poslovne usmeritve banke v letu 2017 13

Poslovanje 15

Izkaz finančnega položaja 21

Čisti poslovni izid poslovnega leta 24

Izpostavljenost tveganjem 25

Kapital in delničarji banke 26

Razvoj banke 27

Ključni finančni podatki 31

Poročilo nadzornega sveta 33

Izjava o ureditvi notranjega upravljanja 35

Računovodski izkazi 38

Izjava o odgovornosti poslovodstva 39

Poročilo neodvisnega revizorja 40

Izkaz finančnega položaja 42

Izkaz poslovnega izida 43

Izkaz vseobsegajočega donosa 44

Izkaz sprememb lastniškega kapitala 2016 45

Izkaz sprememb lastniškega kapitala 2015 46

Izkaz denarnih tokov 47

Priloga k računovodskim izkazom 48

Naša mreža 117



4 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2016

Spoštovani!
Makroekonomsko okolje v letu 2016 je bilo ugodno, saj 
je rast BDP v Sloveniji za leto 2016 ena največjih znotraj 
Evropske unije. Kot v predhodnih obdobjih je bil tudi v letu 
2016 glavni dejavnik rasti izvoz slovenskega gospodarstva. 
Je pa tudi turistična panoga beležila rekordno leto. Domača 
potrošnja je sicer na nizki ravni, vendar je skozi vse leto 
izkazovala stabilno rast. Vse to je spodbujalo investicije 
gospodarstva ter ugodno dinamiko gibanja na nepremič-
ninskih trgih. To je tudi zelo pozitivno vplivalo na bančno 
poslovanje v tistem delu, ki se nanaša na reševanje slabih 
naložb (NPL) in v tem segmentu je tudi banka v poslovnem 
letu 2016 zabeležila pomembne dosežke.

Navedeni pozitivni trendi v gospodarstvu so na eni strani 
seveda pozitivno vplivali tudi na bančno okolje, za katero pa 
je bilo tudi v letu 2016 značilno padanje nivoja obrestnih mer 
na vseh področjih ter povečan konkurenčni boj med akterji 
na bančnem trgu, predvsem na strani kreditnih obrestnih 
mer. V tem oziru je treba omeniti denarno politiko ECB, ki 
je ostala nespremenjena in je bila kriva za nizko obrestno 
raven. Kar pa ima negativne posledice za obrestno maržo 
oziroma obrestne prihodke bank.

Na poslovanje banke v letu 2016 je vplivalo tudi, da ji v letu 
2017 zapade dolgoročno financiranje skupine Sberbank v 
skupni vrednosti 210 mio. EUR. Temu primerno je banka že 
med letom začela politiko rasti poslovanja na kreditih ustrezno  

izravnavati. Posledično je banka dinamiko kreditiranja na 
segmentu velikih podjetij ter malega in srednjega gospo-
darstva upočasnila. Zaradi predčasnega poplačila kredi-
tov nekaterih velikih podjetij ter ugodnega razvoja poplačil 
na segmentu slabih naložb je banka na segmentu pravnih 
oseb beležila celo padec volumnov za pribl. 30 mio. EUR 
(stanje konec leta 842 mio. EUR), medtem ko je portfelj na 
področju fizičnih oseb rasel za pribl. 11 % in je znašal konec 
leta 379 mio. EUR.

Na depozitni strani so bila gibanja volumnov relativno nizka. 
Skupni znesek vlog je znašal pribl. 1.075 mio. EUR in bil na 
ravni leta 2015 (padec za približno 2,2 %). Je pa treba s tem 
v zvezi izpostaviti splošni trend v bančnem sektorju, da se 
sredstva prelivajo iz vezanih produktov v sredstva na vpo-
gled, kar se je odražalo tudi v Sberbank. Razlogi so seveda 
v nizkih obrestnih merah za vezane depozite, ki ne vplivajo 
stimulativno na vezanje sredstev.

Poleg primarnih virov (depoziti) je banka pri refinanciranju 
uporabljala (in tako predvideva tudi za naprej) programe, ki 
jih ponuja SID banka ter v omejenem obsegu tudi programe 
t. i. TLTRO od ECB, čeprav se slednji na stanje leta 2015 
niso bistveno spremenili. 

Glede na zgoraj omenjeno, predvsem pa zaradi nizkega 
obrestnega nivoja, je banka v letu 2016 beležila nižje neto 
obrestne prihodke kot v letu 2015. Neto obrestni prihodki so 

Sergey Ludentsov, Gašpar Ogris-Martič, Elisabeth Friedl, Aleš Zajc (z leve proti desni)

Uprava banke
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znašali 33.572 tisoč EUR, kar je za pribl. 5 % manj kot leto 
prej, kar je glede na okoliščine relativno ugoden rezultat.

Prihodki iz opravnin so v letu 2016 bili nekoliko višji v pri-
merjavi s prejšnjim letom, je pa banka beležila na drugi 
strani nekoliko višje odhodke iz opravnin, tako da so neto 
opravnine malenkostno padle (neto opravnine 7.900 tisoč 
proti 8.042 tisoč EUR v letu 2015). V letu 2016 je banka iz 
trgovanja (v glavnem zakladniški produkti, ki jih banka skle-
pa s strankami, medtem ko lastno trgovanje opravlja na iz-
redno limitirani in nizki ravni) beležila prihodke v višini 1.474 
tisoč EUR. Ta rezultat je sicer nižji za pribl. 1.000 tisoč EUR 
v primerjavi z letom 2015, vendar je v okviru pričakovanj, saj 
je leto 2015 bilo v tem oziru izredno ugodno.

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

Kot že zgoraj omenjeno, je na področju slabih naložb (NPL) 
bila dinamika razvoja tekom leta 2016 zelo ugodna. Stanje 
NPL se je znižalo neto za pribl. 30 mio. EUR in znašalo 
konec leta 190 mio. EUR, v primerjavi s približno 220 mio. 
EUR konec leta 2015. Za to znižanje je bilo na eni strani za-
služna uspešna izterjava, na drugi strani pa tudi nizek priliv 
novih primerov. Novi prilivi v portfelj slabih naložb so znašali 
v letu 2016 17 mio. EUR, kar je v primerjavi z letoma 2014 
in 2015 znižanje za 70 do 80 %. Tudi dinamika razreševa-
nja v tekočem letu kaže, da lahko pričakujemo tudi v naprej 
ugodne trende na tem področju.

Ta razvoj je tudi ugodno vplival na kazalce NPL ratio (s 
16,3 % na 14,6 %) in LLP coverage ratio (s 30,1 % na 
37,8 %), medtem ko je bil Total coverage ratio vseskozi na 
visoki ravni (pribl. 100 %). Tudi na neto rezervacije je ta ra-
zvoj vplival ugodno. Banka je knjižila 15,9 mio. EUR neto re-
zervacij, kar je 10,2 manj kot v letu 2015. Tako je banka pod 
črto za leto 2016 beležila 1,2 mio. EUR dobička pred davki.

Kapitalska ustreznost banke je bila na visoki ravni in zna-

šala 18,3 %, medtem ko je kazalnik TIER1 oz. CET1 bil na 
ravni 13,6 %, kar daje banki zadosti rezervnega prostora 
glede na od regulatorjev predpisanih minimalnih zahtev za 
kapitalizacije banke.

V banki je bilo tekom leta v povprečju 334 zaposlenih. Ban-
ka je po veliki rasti zaposlenih v letu 2014 že drugo leto 
več ali manj ohranjala število zaposlenih, saj se je število 
zaposlenih glede na stanje 31. 12. 2015 povišalo samo za 
šest. Razlog za povečanje je predvsem razvoj kartičnega 
poslovanja z implementacijo novega inovativnega produkta 
Ideal kartica ter okrepitev področja upravljanja s tržnim in 
likvidnostnim tveganjem in upravljanja z bilanco banke. 

Na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih smo 
tudi v letu 2016 še naprej upoštevali smernice, da se ciljno 
osredotočamo predvsem na tista izobraževanja in usposa-
bljanja, ki izhajajo iz potreb delovnega procesa in so defini-
rana kot potrebna za nadgradnjo strokovnosti zaposlenih in 
zagotavljanje visokokvalitetnih storitev in produktov banke. 

Vse to daje banki tudi ustrezno osnovo za stabilno in varno 
tekoče poslovanje ter servisiranje strank.

Banka je tudi v letu 2016 vlagala v tehnologijo in razvoj no-
vih produktov. Pri tem je treba izpostaviti produkt Ideal kar-
tica, ki smo jo predstavili in pričeli tržiti v septembru 2016. V 
letu 2016 smo začeli tudi projekt obnove online bančništva 
banke, ki ga bomo zaključili v prvi polovici leta 2017. Dobro 
pa se je uveljavila tekom leta 2016 tudi Mobilna banka, ki jo 
uporablja čedalje več strank.

Za poslovno leto 2017 pričakujemo nadaljevanje pozitivnih 
trendov v slovenskem gospodarstvu. To bo na eni strani 
pozitivno delovalo pri razreševanju slabih naložb, na dru-
gi strani pa tudi še naprej pogojevalo trdno konkurenco v 
bančnem sistemu in posledično pritisk na obrestne mere pri 
kreditiranju. Na to je banka v preteklih letih reagirala tudi na 
stroškovni strani, in sicer s striktno interno politiko obvlado-
vanja stroškov. 

mag. Gašpar Ogris – Martič

predsednik uprave 

Aleš Zajc

namestnik predsednika uprave

Sergey Ludentsov

član uprave

Elisabeth Friedl

članica uprave
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Banka v številkah 2012 –2016
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Mednarodna mreža

Sberbank Europe AG, ki ima sedež na Dunaju v Avstriji, je 
bančna skupina v stoodstotni lasti Sberbank Rusija, najve-
čje ruske banke. Sberbank Rusija svoje storitve zagotavlja 
več kot 70 odstotkom vsega ruskega prebivalstva. Evrop-
ska odvisna družba Sberbank Europe je prisotna na devetih 
trgih v Evropi: v Avstriji, Nemčiji, Bosni in Hercegovini (Sa-
rajevu in Banja Luki), na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, 
v Sloveniji, Srbiji in Ukrajini. V Nemčiji Sberbank Direct 
prebivalstvu prek spleta ponuja osnovne bančne produkte. 
V Avstriji Sberbank Europe ponuja storitve podjetjem, pri 
čemer se osredotoča na srednjo in vzhodno Evropo, Rusijo 
ter Skupnost neodvisnih držav. Sberbank Europe ima več 
kot 670.000 strank, 232 podružnic in približno 4.300 zapo-
slenih v vsej Evropi. Sberbank Europe ima 12,7 milijarde 
EUR sredstev (stanje konec leta 2016).

Poslovni model Sberbank Europe temelji na štirih stebrih:
•  Donosnost: Po uspešnem poslovnem letu 2016 in umiku 

s slovaškega trga se bo Sberbank Europe osredotočila na 
nadaljnje izboljšanje svojega poslovanja: optimizirala bo 
segmente in produkte ter maksimirala donos na kapital.

•  Samofinanciranje: Sberbank Europe na balkanskih trgih 
krepi samofinanciranje, na Češkem, v Avstriji in Nemčiji 

pa ga vzdržuje na doseženi ravni, pri tem pa optimizira 
strukturo financiranja.

•  Modernost: Sberbank Europe svojo konkurenčno pred-
nost gradi na inovacijah in ne morda na rasti. Bančna 
skupina na vseh svojih trgih spodbuja digitalne projekte 
in izkorišča znanje obvladujoče družbe Sberbank Rusija. 
Sberbank Europe želi razširiti svojo bazo strank s ponuja-
njem odgovorov na potrebe tako obstoječih kot potencial-
nih strank, pri čemer močno računa na svoja partnerstva 
v regiji kot enega glavnih dejavnikov inovacij.

•  Vitkost: Sberbank Europe še naprej zagotavlja stroškovno 
učinkovito poslovanje s strogim nadzorom nad stroški.

Skupina Sberbank Europe je zelo izboljšala svoje poslo-
vanje v letu 2016, k čemur je pomembno prispevalo njeno 
poslovanje v Sloveniji. 

Češka Ukrajina

Avstrija
Sberbank 

Europe AG

Srbija

Madžarska

Hrvaška

Bosna in 
Hercegovina

Slovenija

Nemčija
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Organi upravljanja banke na 31. 12. 2016

Nadzorni svet

Predsednik: Valentin Lubomir Mihov (Sberbank Europe 
AG, Dunaj)
Namestnik: Alexey Bogatov (Sberbank Europe AG, Dunaj) 
Člani:  Elena Viklova (Sberbank Rusija, Moskva)
  Leila Nurmanbetova (Sberbank Europe AG, 

Dunaj), od 6. 4. 2016 
  Radu Octavian Topliceanu (Sberbank Europe AG, 

Dunaj), od 6. 4. 2016 

Revizijska komisija  
(v tej sestavi deluje od 13. 4. 2016) 

Elena Viklova, predsednica revizijske komisije
Valentin Mihov, namestnik predsednice revizijske komisije
Leila Nurmanbetova, članica revizijske komisije

Komisija za tveganja
(v tej sestavi deluje od 13. 4. 2016)

Alexey Bogatov, predsednik komisije za tveganja
Valentin Mihov, namestnik predsednika komisije za tveganja
Radu Topliceanu, član komisije za tveganja

Uprava banke

Gašpar Ogris-Martič, predsednik uprave
Aleš Zajc, namestnik predsednika uprave
Sergey Ludentsov, član uprave
Elisabeth Friedl, članica uprave

Krizni štab

Odbor upravljanja 
s tveganji
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Banka je stoodstotna lastnica odvisne družbe Privatinvest, 
d. o. o., Ljubljana, ki je na istem naslovu kot banka. Na 
dan 31. 12. 2016 je bilančna vsota odvisne družbe znašala 
3.906.145,20 EUR in je predstavljala manj kot 1 % oziroma 
natančno 0,2 % bilančne vsote banke. Vrednost kapitalske-
ga deleža znaša 1.015.360,19 EUR. Dejavnost družbe je 
68.310 - posredništvo v prometu z nepremičninami. Direk-
torja družbe sta Sergej Ludentsov in Kristina Čebular. Zaradi 
zanemarljivega pomena za ugotavljanje finančnega položaja 
bančne skupine smo po 56. členu Zakona o gospodarskih 
družbah – ZGD-1 in skladno s 7. členom Sklepa o nadzoru 
bank in hranilnic iz konsolidacije izločili družbo Privatinvest, 
d. o. o., in o tem obvestili Banko Slovenije. 

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

Na osnovi 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah je poslovodstvo družbe podalo poročilo o razmerjih z 
obvladujočo družbo in drugimi odvisnimi družbami v skupini, 
v katerem je ugotovilo, da družba Sberbank, d. d., na osno-
vi okoliščin, ki so poslovodstvu bile znane v trenutku, ko je 
bil opravljen pravni posel, v navedenih poslih z obvladujočo 
družbo in z njo povezanimi družbami ni bila prikrajšana oziro-
ma v letu 2016 ni bil opravljen noben pravni posel ali storjeno 
oziroma opuščeno dejanje, ki bi družbi povzročilo škodo in bi 
bila to posledica vplivanja obvladujoče družbe.

Temeljni podatki o skupini 
Sberbank banke
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V evrskem območju so se nadaljevala razmeroma ugo-
dna gospodarska gibanja. H gospodarski rasti je v prvih 
treh četrt letjih leta 2016 največ prispevala rast zasebne po-
trošnje, ki je bila predvsem odraz okrevanja na trgu dela. Go-
spodarski obeti za začetek leta 2017 so ugodni, saj so se še 
izboljšali kazalniki razpoloženja.

Tudi v Sloveniji so se v preteklem letu nadaljevala 
ugodna gibanja gospodarske aktivnosti, nadalje so se 
izboljšale tudi razmere na trgu dela. Rast izvoza in pro-
izvodnje predelovalnih dejavnosti se je zaradi večjega tuje-
ga povpraševanja in izboljšanja izvozne konkurenčnosti še 
okrepila. Ob večjem tujem povpraševanju se je povečal tudi 
prihodek v nekaterih tržnih storitvah. Pozitiven je bil tudi vpliv 
domačega trošenja. Rast zasebne potrošnje je pomembno 
prispevala k rasti prihodka v trgovini; predvsem v segmentih 
trajnih in poltrajnih dobrin; in v storitvah, povezanih s turiz-
mom oz. preživljanjem prostega časa, k čemur je prispeval 
tudi večji obisk tujih turistov. Lani je tako predvsem aktiv-
nost v gradbeništvu ostala skromna zaradi nižjih državnih 
investicij. Ob splošnem izboljšanju gospodarskih razmer in 
oživljanju nepremičninskega trga se je okrepila le gradnja 
stanovanjskih stavb. Krepitev aktivnosti v večini dejavnosti 
zasebnega sektorja je prispevala k rasti števila delovno ak-
tivnih in njihovih povprečnih plač. Zaradi sprostitve omejitev 
pri novem zaposlovanju je bilo število delovno aktivnih večje 
tudi v javnih storitvah, kjer so bile plače javnih uslužbencev 
višje predvsem zaradi napredovanj in vrnitve plačne lestvice. 
Okrepljeno zaposlovanje in manjši priliv v brezposelnost sta 
prispevala k nadaljnjemu zmanjšanju števila brezposelnih. 
Konec leta je bilo brezposelnih 99.615 oseb oz. 11,9 % manj 
kot pred letom dni. Kratkoročni obeti za gospodarsko aktiv-
nost in zaposlovanje ostajajo ugodni, saj so bili kazalniki raz-
položenja ob koncu leta na najvišjih ravneh po začetku krize.

Višje cene življenjskih potrebščin (0,5 %) v letu 2016 so 
odražale ponudbene dejavnike in deloma nadaljnjo kre-
pitev povpraševanja. Med ponudbenimi dejavniki je bil naj-
pomembnejši dvig cen surovin. Cene energentov, ki so naj-
več prispevale k padcu skupne ravni cen v letu 2015, so bile 
ob rasti cen nafte na svetovnih trgih ob koncu leta na enaki 
ravni kot leto pred tem. Rast cen surovin je prispevala tudi 
k nadaljnji rasti cen hrane (predvsem nepredelane). Rast 
cen storitev se je ob nadaljnjem okrevanju povpraševanja še 
okrepila. Višje so bile predvsem cene storitev, povezanih s 
preživljanjem prostega časa. Dodatno povpraševanje pa se 
še ni odrazilo v cenah trajnega in poltrajnega blaga, ki so 
ostale nižje kot pred letom dni.

Financiranje z bančnimi krediti je kljub gospodarski rasti 
ostalo skromno; ročnostna struktura virov financiranja 
se je še poslabšala. Kljub izboljševanju v zadnjih letih so 
pogoji zadolževanja pri bankah ostali manj ugodni kot v evr-
skem območju, kar je vplivalo na iskanje alternativnih virov 
financiranja. Struktura bančnih virov financiranja se je nada-
lje spremenila v korist vlog nebančnih sektorjev. Banke so 
znova zmanjšale obveznosti do tujine, ki so predstavljale še 
nekoliko več kot desetino bilančne vsote (pred krizo skoraj 
40 %). Ročnostna struktura virov financiranja pa se je še po-
slabšala, saj so se povečale predvsem vloge čez noč podjetij 
in gospodinjstev.

Izboljšanje salda javnih financ v letu 2016 je izhajalo 
predvsem iz ugodnih razmer na trgu dela in krčenja inve-
sticij drža ve. Javnofinančni primanjkljaj po denarnem toku 
se je v prvih desetih mesecih leta 2016 glede na enako ob-
dobje leta 2015 prepolovil. Prihodki so se medletno povečali, 
najbolj tisti, ki so povezani z izboljševanjem razmer na trgu 
dela. K nižjim odhodkom so prispevale predvsem manjše in-
vesticije ob prehodu na izvajanje nove finančne perspektive 
EU, ostali odhodki pa so se ob delnem sproščanju varčeval-
nih ukrepov ter višjih izdatkih za blago in storitve povečali.

Gospodarsko okolje v letu 2016
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Kljub dejstvu, da se tudi v letu 2017 planira 2,4 % gospo-
darska rast, bodo zahteve na bančnem trgu izjemno zah-
tevne. Obdobje nizkih obrestnih mer, presežne likvidnosti 
in pospešenega razdolževanja se bo nadaljevalo, zato bo 
strategija divizije Poslovanje s podjetji ostala nespremenje-
na in se sproti prilagajala tržnim razmeram. Ključno vodilo 
strategije je biti aktivna banka v podjetniškem segmentu.

Banka v letu 2017 ne načrtuje povečanja tržnega deleža, 
bo pa v središče pozornosti postavila partnerski odnos s 
svojim komitenti, podpirala bo dobre investicijske projekte 
in strmela bo k temu, da bodo stranke imele z banko pozi-
tivne izkušnje. .

Poslovanje s podjetji
Banka se je v letu 2016 še naprej posvečala  poslovanju 
na malih in srednje velikih podjetjih ter na velikih podjetjih. 
Veliko pozornosti in energije je namenila tudi storitvi odku-
pa terjatev oz. faktoringa in poslom izvoznega financiranja. 
Tudi v letu 2016 se je nadaljevalo odlično sodelovanje na 
področju financiranja strank v sodelovanju s Slovenskim 
podjetniškim skladom.

Strategija leta 2017 na področju poslovanja  
s podjetji
V ospredje bosta postavljeni partnerski odnos z obstoječimi 
in ciljnimi novimi strankami in izboljšanje donosnosti poslo-
vanja z navzkrižno prodajo storitev, skrbeli pa bomo tudi za 
konstanten razvoj storitev in produktov.

V letu 2017 bo banka Sberbank aktivno zasledovala cilje:
•  financiranja izvoza in zunanje trgovine, predvsem pri po-

slih v regiji držav SND v sodelovanju s SID banko, ki omo-
goča zavarovanje tveganj v teh državah,

•  financiranje v kombinaciji s Slovenskim podjetniškim skla-
dom,

•  povečanje aktivnosti na področju odkupa terjatev,
•  povečanje deleže sindiciranih posojil na območju Sloveni-

je in na nivoju Skupine Sberbank Europe,
•  povečanje aktivnosti na področju dokumentarnega poslo-

vanja, predvsem garancijski in akreditivni posli.

Poslovanje s prebivalstvom
V letu 2017 bo banka na področju poslovanja s prebival-
stvom nadaljevala uresničevanje   strategije, ki se pred-
vsem osredotoča na nadaljevanje digitalizacije poslovanja 
in razvoja novih elektronskih prodajnih poti in pristopov. V 
tem kontekstu se je banka strateško odločila za prenovo 

IT-infrastrukture, ki bo omogočala lažjo in hitrejšo uvedbo 
novih produktov ter optimizacijo procesov. Hkrati, v luči 
spremenjene regulative in pričakovanega vstopa novih 
ponudnikov na trg finančnih storitev, področje poslovanja 
s prebivalstvom aktivno išče rešitve, s katerimi namerava 
pričakovano liberalizacijo trga finančnih storitev izkoristiti v 
korist tako banke kot bančnih strank.

Svojo rast področje poslovanja s prebivalstvom vidi v ključ-
nih produktih, ki zagotavljajo poleg inovativnih prednosti 
tudi odlično uporabniško izkušnjo. Zadovoljstvo strank bo 
dodatno pridobilo pomembnost s projektom Odličnost stori-
tve, katerega cilj je povečati tako lojalnost obstoječih strank 
kot s prenovljenimi procesi navzkrižne in dodatne prodaje 
povečati uspešnost pri transformaciji novih strank v hišne 
stranke banke.

Pomembno vlogo pri načrtovanem širjenju obsega poslova-
nja bo imelo tudi področje poslovanja z zunanjimi partnerji.

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

Upravljanje bilance banke
V letu 2016 smo na področju upravljanja bilance banke 
nadaljevali politiko optimizacije virov in sredstev s poseb-
nim poudarkom na nadomeščanju virov, ki zapadejo v letu 
2017. Volumen depozitov se je povečal kljub stagnaciji kre-
ditnega portfelja in s tem zniževali razmerje med krediti in 
depoziti (LDR). S politiko cen pa smo strukturo depozitov 
prilagajali v smeri optimizacije upravljanja bilance banke 
(povečevanje depozitov prebivalstva, zniževanje koncen-
tracije virov).

Upravljanje tveganj
Glede na gospodarske razmere na trgu je banka v načrtu 
poslovanja za leto 2017 opredelila zmerno rast kreditnih 
volumnov s sprejemljivim tveganjem in s poudarkom na 
spremljanju likvidnostnih tokov kreditojemalcev ter s strogi-
mi zahtevami zavarovanja portfelja kot tudi večjo aktivnost 
na strani vlog ter drugih finančnih in naložbenih produktov. 

Z zastavljenim načrtom poslovanja za leto 2017 se je banka 
obvezala, da bo natančno obravnavala in spremljala vse 
stroškovne postavke in se na ta način zavzema za izboljša-
nje racionalizacije poslovanja.

Poslovne usmeritve banke  
v letu 2017
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Ob upoštevanju kriznih razmer, ki so v preteklih letih za-
jele tudi realno gospodarstvo, je banka pri obvladovanju 
kreditnega in operativnega tveganja ustrezno okrepila svo-
je zmogljivosti. Banka veliko pozornosti posveča hitremu 

prepoznavanju težav, ki so oz. bodo prizadele posamezne 
stranke. Na ta način bo banka skupaj z njimi izdelala načrte 
za obvladovanje nastalih težav.
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Sberbank banka, d. d., ima dovoljenje za opravljanje ban-
čnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list 
RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so 
storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev 
od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun. 

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

Banka lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finan-
čne storitve po 5. členu ZBan-2:  

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

– potrošniške kredite,
– hipotekarne kredite, 
– odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring), 
– financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim 

financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez 
regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih 
s finančnim instrumentom (forfeiting);

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

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

6. izdajanje garancij in drugih jamstev; 
7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:

– s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi 
posli;

– z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti;
       trgovanje za svoj račun:

– z instrumenti denarnega trga;
– s prenosljivimi vrednostnimi papirji;

8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, 
povezane s tem;

15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske 
storitve po ZTFI. 

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

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

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

– posredovanje finančnega zakupa (leasinga).

Kreditno poslovanje
Kreditno poslovanje celotnega bančnega sektorja na po-
dročju kreditiranja gospodarstva se je tudi v letu 2016 skr-
čilo za približno 8 %, kljub dejstvu, da je slovensko gospo-
darstvo na poti okrevanja in pozitivne gospodarske rasti. 
Pospešeno razdolževanje in umirjeno povpraševanje po 
novih posojilih je občutila tudi divizija Poslovanja s podjetji 
v Sberbank.

Glavna usmeritev in aktivnost trženja je tudi v letu 2016 
ostal segment Malih in srednje velikih podjetij, katerega vo-
lumen je le delno upadel, kljub agresivnemu pristopu preo-
stalih bank in drastičnem zniževanju obrestnih mer. Banka 
je veliko aktivnosti namenila tudi servisiranju strank v se-
gmentu Velikih podjetij in Izvoznega financiranja.

Veliko pozornosti se je namenilo tudi storitvi faktoringa oz. 
odkupa terjatev in garancijsko akreditivnim poslom.

V letu 2016 je banka uspešno nadaljevala z rastjo v se-
gmentu kreditiranja prebivalstva in zabeležila 12 % rast v 
primerjavi z letom poprej. Banka je s strateško usmeritvijo 
v bolj donosen segment potrošniških kreditov in s stalnim 
spremljanjem trga in rednim izvajanjem tržnih aktivnosti 
obseg kreditov prebivalstvu povečala za 40 mio EUR. Do-
sežen rezultat je posledica relativno stabilnega delovanja 
na področju stanovanjskih kreditov, kjer je banka, lahko re-
čemo, že tradicionalno poznana po kvalitetnem svetovanju, 
individualnem prilagajanju potrebam strank in konkurenčni 
ponudbi. Pri potrošniškem kreditiranju je izjemen rezultat 
posledica podvojenega kreditnega plasmaja oddelka Part-
nerstvo in bančno zavarovalništvo, predstavitve novega 
kreditnega produkta Ekspres z odobritvijo in izplačilom v 
3 urah in stalnega izvajanje trženjskih aktivnosti na podro-
čju potrošniškega kreditiranja. Pri plasiranju kreditov mikro 
poslovnemu segmentu, ki spada v področje poslovanja s 
prebivalstvom, je banka v letu 2016 zabeležila rast portfelja 
v višini 12,5 mio EUR, kar predstavlja indeks rasti 117 %. 
Krediti mikro podjetjem so v tabeli prikazani med Krediti 
podjetjem.

Krediti bankam so se v letu 2016 povečali za 28 mio EUR, 
kar pomeni, da je imela banka konec leta 2016 več sredstev 
v obliki kratkoročnih vlog pri bankah kot konec leta 2015.

Poslovanje
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Krediti po vrstah kreditojemalcev 31. 12. 2015 Struktura  Sprememba 31. 12. 2016 Struktura Indeks

Krediti bankam 84.124 6 28.992 113.116 8 134
Krediti podjetjem 937.609 69 -95.486 842.123 63 90
Krediti prebivalstvu 339.506 25 39.968 379.474 28 112
Skupaj krediti 1.361.239 100 -26.526 1.334.713 100 98

Krediti po ročnosti
Kratkoročni krediti 130.778 10 91.043 221.821 17 170
Dolgoročni krediti 1.230.461 90 -117.570 1.112.891 83 90

Krediti po valuti
Krediti v domači valuti 1.304.007 96 -21.585 1.282.422 96 98
Krediti v tuji valuti 57.232 4 -4.941 52.291 4 91

Med krediti so glede na ročnost še vedno prevladovali dol-
goročni krediti, ki so se zmanjšali za 10 %, to je na 1.113 
mio EUR, kratkoročni krediti so se povečali za 70 %, to je 
na 222 mio EUR. Gledano strukturno se je delež kratkoroč-
nih kreditov povečal za 7 %, delež dolgoročnih kreditov pa 
zmanjšal za 7 %.

Krediti v EUR so se zmanjšali za 2 %, to je na 1.282 mio 
EUR. Obseg kreditov v tuji valuti pa se je zmanjšal za 9 %.

V strukturi prevladujejo krediti v domači valuti s 96-odsto-
tnim deležem, krediti v tuji valuti zajemajo 4-odstotni delež. 
Po nastopu finančne krize v septembru 2008 je banka pre-
nehala tržiti kredite v švicarskih frankih.

Struktura v %

Krediti bankam

Krediti podjetjem

Krediti prebivalstvu
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Depozitno poslovanje – 
viri sredstev
Depozitno poslovanje, ki ga obravnavamo kot zbiranje sred-
stev bank in strank, predstavlja najpomembnejšo obliko, s 
katero banka pridobiva vire sredstev. Obseg zbranih virov 
sredstev od bank in strank je v letu 2016 dosegel 1.581 mio 
EUR, kar je za 4 % več kot v letu 2015. Glede na valuto 
zbranih sredstev je 92 % zbranih depozitov v domači valuti, 
8 % pa so predstavljali devizni depoziti.

Glede na ročnost depozitov je 50 % depozitov dolgoročnih, 
pri čemer gre v največji meri za dolgoročne depozite od 
bank, 50 % pa je kratkoročnih depozitov. Viri sredstev, ki so 
prikazani pod to točko, so enaki kot pri postavki finančne 
obveznosti, merjene po odplačni vrednosti iz bilance stanja, 
brez upoštevanja podrejenega dolga in drugih finančnih ob-
veznosti.

Stanje depozitov oziroma dolgov do bank, ki predstavlja 
32 % vseh zbranih virov, se je v letu 2016 zmanjšalo za 
8 %.

Depoziti po vrstah deponentov 31. 12. 2015 Struktura Sprememba 31. 12. 2016 Struktura Indeks

Depoziti in najeti krediti od bank 551.654 33 -45.983 505.671 32 92

Depoziti in najeti krediti podjetij 806.390 49 -30.520 775.871 49 96

Depoziti prebivalstva 292.439 18 6.606 299.045 19 102

Skupaj depoziti 1.650.483 100 -69.897 1.580.586 100 96

Depoziti po ročnosti

Kratkoročni depoziti in najeti krediti 785.885 48 9.127 795.012 50 101

Dolgoročni depoziti in najeti krediti 864.597 52 -79.023 785.574 50 91

Depoziti po valuti

Depoziti in najeti krediti od bank v domači 
valuti 1.530.658 93 -78.580 1.452.078 92 95

Depoziti in najeti krediti v tuji valuti 119.825 7 8.683 128.508 8 107

v tisoč EUR

V prikazani tabeli so kot pomemben vir zbranih sredstev od 
bank zajeti tudi dolgoročni najeti krediti bank, ki so na dan 
31. 12. 2016 znašali 344.850 tisoč EUR, na dan 31. 12. 2015  
pa 362.769 tisoč EUR.

Banka je tudi v letu 2016 aktivno skrbela za pridobivanje 
novih depozitov na slovenskem trgu. Stanje depozitov se je 
zaradi razpršitve portfeljskega tveganja in cenovne politike 
banke nekoliko zmanjšalo, hkrati pa je leto 2016 prineslo 
tudi drastično znižanje obrestnih mer za prejete depozite, 
kar je posledica izjemno likvidnega bančnega trga.

Področje poslovanja s podjetji je aktivno tržilo tudi elektron-
ski varčevalni račun E-obresti, ki predstavlja alternativno 
obliko varčevanja v primerjavi z depoziti.

Področje poslovanja s prebivalstvom je v letu 2016 pove-

čalo obseg sredstev prebivalstva za skoraj 7 mio EUR, kar 
predstavlja 2-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2015. 
Navedeni rezultat je predvsem posledica povečanja števila 
strank, saj so z makroekonomskega vidika v obdobju zgo-
dovinsko najnižjih obrestnih mer stranke manj nagnjene k 
varčevanju, še posebej nezanimivi so dolgoročni vezani 
depoziti. Kot leto poprej je svojo vlogo odigrala konkurenč-
na ponudba varčevalnih in e-obresti transakcijskih računov. 
Banka še naprej ohranja zaupanje strank v finančno stabil-
nost in varnost banke, kar potrjuje tudi dejstvo, da je zabe-
ležena rast v tem segmentu višja od rasti trga v navedenem 
obdobju. 

Področje poslovanja s prebivalstvom je bilo uspešno tudi v 
segmentu mikro poslovnih subjektov, kjer smo dosegli po-
večanje sredstev v višini 24,5 mio EUR in s tem dosegli rast 
v višini 33 %, s tem da je rast zabeležena tudi v segmentu  
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Dolžniški vrednostni  
papirji, razpoložljivi za  
prodajo

V letu 2016 se je portfelj dolgoročnih dolžniških vrednostnih 
papirjev povečal na 229,6 mio EUR ali za 35 %. Banka je v 
tem letu nadaljevala naložbeno politiko povečevanja portfe-
lja zaradi močno znižane rasti kreditov. Banka je predvsem 
investirala v kratkoročne državne papirje (zakladne meni-
ce) z namenom zniževanja obrestnega tveganja in trajanja 
portfelja.

31. 12. 2015 Struktura Sprememba 31. 12. 2016 Struktura Indeks
Dolgoročni vrednostni papirji 129.553 76 4.979 134.532 59 104

Domače in tuje državne obveznice 78.503 46 6.156 84.659 37 108

Obveznice domačih bank 1.031 1 -1.031 0 0 0

Obveznice tujih bank 50.019 30 -146 49.873 22 100

Drugi dolgoročni vrednostni papirji 0 0 0 0 0 0

Kratkoročni vrednostni papirji 39.916 24 55.119 95.035 41 238

Državne obveznice in zakladne menice 39.916 24 55.119 95.035 41 238

Skupaj naložbe v vrednostne papirje 169.469 100 60.098 229.567 100 135

Naložbe v dolžniške vrednostne papirje 
po valuti

Naložbe v dolžniške vrednostne papirje  
v domači valuti 169.469 100 60.098 229.567 100 135

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

v tisoč EUR

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

Konec leta 2016 je imela banka 299 mio EUR zbranih sred-
stev prebivalstva.

Struktura v %

Depoziti bank

Depoziti od podjetij

Depoziti prebivalstva

33

49
18

2015

49

32

2016

19

35

47
18

2014
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Plačilni promet
Domači, čezmejni in mednarodni plačilni promet, banka 
zagotavlja preko plačilnih sistemov SEPA (IKP, EKP, IDD 
CORE in B2B, EDD CORE in B2B), TARGET2 in pre-
ko kontokorentnih povezav. Lastno kontokorentno mrežo 
sestavlja 12 računov banke v tujini (4 multivalutni) in 11 
računov tujih bank pri nas (1 multivalutni).

V letu 2016 smo v okviru domačega plačilnega prometa 
izvedli 4,4 milijona transakcij kreditnih plačil, v vrednosti 

14.340 mio EUR. V okviru plačilnega prometa s tujino pa 
izvedli 469.789 transakcij, v skupni vrednosti 8.406 mio 
EUR. Prek plačilnega sistema SEPA DD pa smo v letu 2016 
izvedli 535.978 transakcij, v skupni vrednosti 43 mio EUR, 
kar je za 21 % več kot v letu 2015.

Prek spletne bančne poslovalnice je bilo opravljenih 
98,61 % vseh domačih plačil in 95,3 % vseh nakazil v tujino.

DPP 2015 struktura (%) sprememba 2016 struktura (%)

prilivi 8.700 59,72 + 371 9.071 63,26

odlivi 5.869 40,28 -  600 5.269 36,74

skupaj 14.569 100 + 229 14.340 100

PPT 2015 struktura (%) sprememba 2016 struktura (%)

prilivi 7.631 77,00 - 1.352 6.279 74,70

odlivi 2.279 23,00 - 152 2.127 25,30

skupaj 9.910 100 - 1.504 8.406 100

v mio EUR

v mio EUR

Struktura obsega domačega plačilnega prometa:

Struktura obsega plačilnega prometa s tujino:
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Področje bančnega zavarovalništva 
in investicijskih produktov
Na področju bančnega zavarovalništva in investicijskih pro-
duktov je bilo leto 2016 ponovno uspešno, saj smo presegli 
provizijske prihodke preteklega leta za približno 25 %. Pro-
dukt kolektivnega življenjskega zavarovanja kreditojemal-
cev, ki smo ga v letu 2014 razvili v sodelovanju z Generali 
zavarovalnico, d. d., predstavlja stabilno jedro provizijskih 
prihodkov. Ti prihodki postopno naraščajo in predstavljajo 
čedalje večji delež v skupnih provizijskih prihodkih. V letu 
2016 smo veliko pozornosti namenili predvsem izobraževa-
nju prodajnega osebja in pospeševanju prodaje.

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

V letu 2017 imamo v načrtu uvedbo nekaj novih zavaroval-
nih produktov, več pozornosti bomo namenili tudi izobraže-
vanju svetovalcev na področju investicijskega svetovanja in 
prodaje skladov.  

Izvedeni finančni instrumenti

Skladno s poslovnimi usmeritvami v letu 2016 je banka po-
sle z izvedenimi finančnimi instrumenti na valute, obrestne 
mere in surovine sklepala s poslovnimi bankami in pod-
jetji. Podjetja se zavedajo, da je z izvedenimi finančnimi 
instrumenti mogoče zmanjšati izpostavljenost tveganjem. 
Praviloma sklepa banka posle z izvedenimi finančnimi in-
strumenti le s prvovrstnimi strankami v okviru določenih Ii-
mitov, ki jih zapira na domačem in tujem medbančnem trgu. 
Banka je v letu 2016 obdržala obseg poslov in dobiček z 
obrestnimi, deviznimi in z blagovnimi izvedenimi finančnimi 
instrumenti, glavnino je zapirala »back to back«. Finančna 
sredstva, namenjena za trgovanje, so se v letu 2016 zniža-
la predvsem zaradi gibanja tržne vrednosti celotnega port-
felja z izvedenimi finančnimi instrumenti, kar pa ni vplivalo 
dobičkonosnost celotnega portfelja.
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Bilančna vsota banke je ob koncu leta 2016 znašala 
1.846 mio EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanj-
šala za 56 mio EUR oziroma za 3 %. 

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

Izkaz finančnega položaja

20162015

1.901.650

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

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

v tisoč EUR

Sredstva banke 31. 12. 2015 Struktura Sprememba 31. 12. 2016 Struktura Indeks

Denar v blagajni in stanje na računih pri 
centralni banki in vpogledne vloge pri bankah 305.825 16 -74.404 231.421 13 76

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 14.604 1 -7.620 6.984 0 48

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 185.835 10 60.117 245.952 13 132

Krediti 1.361.739 72 -24.968 1.336.771 72 98

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 7.025 0 -4.007 3.018 0 43

Opredmetena osnovna sredstva 8.979 0 -647 8.332 0 93

Naložbene nepremičnine 12.427 1 -3.819 8.608 0 0

Neopredmetena sredstva 828 0 383 1.211 0 146

Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, 
pridruženih in skupaj obvladovanih družb 1.314 0 -299 1.015 0 77

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 1.998 0 -1.121 877 0 44

Druga sredstva 1.077 0 853 1.930 0 179

SKUPAJ SREDSTVA 1.901.650 100 -55.531 1.846.119 100 97

2014

1.779.260 1.846.119
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Najpomembnejša sredstva banke ostajajo krediti bankam in 
nebankam z 72-odstotnim deležem vseh sredstev, v primer-
javi s koncem leta 2015 so se zmanjšali za 2 % oz. za 25 mio 
EUR.

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, so se v letu 
2016 povečala za 60 mio EUR oziroma za 32 % in predsta-
vljajo 13 % vseh sredstev. Banka je predvsem investirala v 
kratkoročne državne papirje (zakladne menice) z namenom 
zniževanja obrestnega tveganja in trajanja portfelja.

Postavka 'denar v blagajni in stanje na računih pri centralni 
banki' se je konec leta 2016 zmanjšala za 74,4 mio EUR in z 
231,4 mio EUR predstavlja 13-odstotni delež vseh sredstev. 

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

v tisoč EUR

Obveznosti banke 31. 12. 2015 Struktura Sprememba 31. 12. 2016 Struktura Indeks
Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 13.783 1 -7.204 6.579 0 48

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

Finančne obveznosti, merjene po odplačni 
vrednosti 1.718.398 90 -50.448 1.667.950 90 97

Rezervacije 1.730 0 400 2.130 0 123

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

Druge obveznosti 238 0 40 278 0 117

Osnovni kapital 133.140 7 0 133.140 7 100

Kapitalske rezerve 27.248 1 0 27.248 1 100

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos -496 0 480 -16 0 3
Rezerve iz dobička 6 0 0 6 0 100

Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim 
dobičkom/izgubo poslovnega leta) 7.603 0 1.116 8.719 0 115

SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 1.901.650 100 -55.531 1.846.119 100 97

Pri pasivnem poslovanju največji delež predstavljajo finanč-
ne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti, ki so se v pri-
merjavi z lanskim letom zmanjšale, in sicer za 50,4 mio EUR, 
predvsem zaradi zmanjšanja vlog bank.

Za 52 % oziroma za 7,2 mio EUR so se zmanjšale finančne 
obveznosti, namenjene trgovanju. 

Rezervacije so se povečale za 23 % oz. za 400 tisoč EUR, 
pretežno od rezervacij za zaposlence v višini 170 tisoč EUR 
in rezervacij za zunajbilančne obveznosti v višini 223 tisoč 
EUR.
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Zunajbilančno poslovanje
Obseg tveganega zunajbilančnega poslovanja, ki zajema 
potencialne in prevzete obveznosti banke, se je v letu 2016 
zmanjšal za 173 mio EUR in je konec leta 2016 znašal 
1.183 mio EUR.

v tisoč EUR

Zunajbilančna tvegana aktiva 31. 12. 2015 Struktura Povečanje 31. 12. 2016 Struktura Indeks

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

175.382 13 -38.242 137.140 12 78

Odobreni krediti, limiti in kreditne linije ter druge 
prevzete obveznosti 256.774 19 24.276 281.050 24 109

Pogodbene (nazivne) vrednosti promptnih (spot) 
poslov 4.537 0 1.143 5.680 0 125

Pogodbene (nazivne) vrednosti izvedenih 
finančnih instrumentov 919.345 68 -160.683 758.662 64 83

Skupaj 1.356.038 100 -173.506 1.182.532 100 87

V zunajbilančnem poslovanju so se najbolj zmanjšale po-
godbene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, in si-
cer za 161 mio EUR, in konec leta 2016 znašajo 759 mio 
EUR. Obveznosti iz danih jamstev, akreditivov in drugih 
pogojnih obveznosti so se zmanjšale za 22 % in konec leta 

2016 znašajo 137 mio EUR. Odobreni krediti, limiti in kredit-
ne linije so se povečali za 24 mio EUR in konec leta 2016 
znašajo 281 mio EUR. Pogodbene vrednosti promptnih 
poslov so se povečale za 1 mio EUR in konec leta 2016 
znašajo 6 mio EUR.
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Banka je poslovno leto 2016 sklenila z dobičkom v višini 
1.116 tisoč EUR. Poslovni izid je prikazan v skladu z Med-
narodnimi standardi računovodskega poročanja. Struktura 

čistih prihodkov in odhodkov banke, ustvarjenih v letu 2016, 
je prikazana v naslednji preglednici:

Čisti poslovni izid  
poslovnega leta

 2015 Sprememba 2016 Indeks

Čiste obresti in podobni prihodki 35.352 -1.780 33.572 95

Čiste opravnine (provizije) 8.043 -143 7.900 98

Prihodki iz dividend 0 0 0 0

Dobiček /izguba iz finančnih sredstev, ki niso merjena po 
pošteni vrednosti 1.044 -2.936 -1.892 -181

Čisti dobiček/izguba iz finančnih sredstev, namenjenih 
trgovanju 12.755 -10.392 2.363 19

Čisti dobiček/izguba iz tečajnih razlik -10.278 9.700 -578 6

Čisti dobiček/izguba iz odprave pripoznanja sredstev -342 60 -282 82

Drugi čisti poslovni dobiček/izguba -1.055 -134 -1.189 113

Administrativni stroški z amortizacijo -23.547 -1.137 -24.684 105

Rezervacije -104 -125 -229 221

Oslabitve -25.981 12.218 -13.763 53

Poslovni izid iz rednega poslovanja -4.113 5.331 1.218

Davek od dohodka pravnih oseb in odloženi davki 651 -753 -102

Čisti poslovni izid poslovnega leta -3.462 4.578 1.116

v tisoč EUR

Čisti obrestni prihodki so bili v letu 2016 za 5 % manjši kot v 
letu 2015. Vzrok za zmanjšanje je manjše plasiranje kreditov 
pravnim osebam in zmanjševanje tržnih referenčnih obre-
stnih mer (EURIBOR-jev).

Čiste opravnine za opravljene bančne storitve so se v letu 
2016 zmanjšale za 143 tisoč EUR oziroma za 2 % zaradi 
manjšega obsega prometa, ki so ga stranke opravljale s tuji-
no, in nekaterih novih storitev, ki smo jih plačevali (npr. hram-
ba vrednostnih papirjev).

Čisti dobiček iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju, se 
je zmanjšal za 10.392 tisoč EUR. Pod to postavko so tudi 
rezultati iz izvedenih finančnih instrumentov (zunajbilančne 
postavke), ki jih banka uporablja za upravljanje svoje devi-

zne pozicije. Za pošteno predstavitev izkaza je zato treba 
sešteti postavki čisti dobiček iz trgovanja in čisti dobiček iz 
tečajnih razlik. Skupni seštevek obeh postavk se je zmanjšal 
za 692 tisoč EUR.

Administrativni stroški z amortizacijo so bili za 5 % višji kot 
v letu 2015. Obsegajo stroške dela, materiala in storitev ter 
stroške amortizacije. 

Banka je v letu 2016 skladno s sprejeto interno politiko oce-
njevanja izgub iz kreditnega tveganja oblikovala za neto 
13.763 tisoč EUR oslabitev, kar je za 47 % manj kot v prete-
klem letu. Poglavitni razlog za znižanje oslabitev je dejstvo, 
da smo v preteklem letu poknjižili več oslabitev zaradi kvali-
tativnega pregleda sredstev (AQR).
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Opravljanje finančnih storitev je neločljivo povezano s pre-
vzemanjem tveganj. Tveganja predstavljajo verjetnost, da 
bodo dogodki v prihodnosti vplivali na poslovanje in sta-
bilnost banke oziroma na njene prihodke in kapital. Zaradi 
pomembnosti vloge, ki jo imajo banke v nacionalnih ekono-
mijah, in zaradi zaupanja, ki ga imajo do teh ustanov vlaga-
telji, morajo banke poslovati skrbno in varno ter vzdrževati 
primerno raven kapitala za kritje morebitnih izgub iz pre-
vzetih tveganj.

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

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

Strategije prevzemanja in upravljanja tveganj morajo zaje-
mati:

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

• pristop k upravljanju posameznih tveganj;

•  pristop k izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notra-
njega kapitala;

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

Glavna tveganja, ki jih banka upravlja, med drugim obse-
gajo kreditno tveganje, tržna tveganja, obrestno tveganje, 
likvidnostno tveganje, operativno tveganje, strateško tvega-
nje, tveganje ugleda, kapitalsko tveganje in tveganje dobič-
konosnosti. 

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

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

V letu 2016 je osnovni kapital banke ostal enak kot v pre-
teklem letu. Sestavljen je iz 31.928.152 navadnih delnic z 
nominalno vrednostjo 4,17 EUR.

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

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz bruto kapi-
tala, je na dan 31. 12. 2016 znašala 5,30 EUR, kar je za 
0,05 EUR več kot na dan 31. 12. 2015.

Gibanje delniškega kapitala v letu 2016 je razvidno iz na-
slednje preglednice:

Kapital in delničarji banke

v tisoč EUR

Kapital 31. 12. 2015 Struktura Sprememba 31. 12. 2016 Struktura Indeks

Osnovni kapital 133.140 79 0 133.140 79 100

Kapitalske rezerve 27.248 16 0 27.248 16 100

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos -496 0 480 -16 0 3

Rezerve iz dobička 6 0 0 6 0 100

Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim 
dobičkom/izgubo poslovnega leta) 7.602 5 1.117 8.719 5 115

Skupaj kapital 167.501 100 1.596 169.097 100 101

Ob koncu leta 2016 je bilo v delniško knjigo banke vpisanih 
26 lastnikov delnic, med delničarji pa so bile 1 tuja in 25 
domačih oseb.

Največji lastnik je avstrijska holding družba Sberbank Euro-
pe AG, ki je konec leta 2016 imela v posesti 99,98 % vseh 
delnic. Poleg Sberbank banke, d. d., ima ta družba v la-

sti banke na Češkem, Madžarskem, Hrvaškem, v Bosni in 
Hercegovini, Srbiji, Ukrajini in Nemčiji, in sicer 232 podru-
žnic, v katerih je zaposlenih okrog 4.300 zaposlenih.

Sberbank Europe AG je bila na 31. 12. 2016 v 100 % v lasti 
Sberbank Russia.

Delničarji banke na dan 31. 12. 2016
Delničarji banke Delež v osnovnem kapitalu banke

SBERBANK EUROPE AG 99,98 %

Domači delničarji 0,02 %

Skupaj 100,0 %

v %

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

slovu Schwarzenbergplatz 3, Dunaj, in na sedežu Sberbank 
banke, d. d., v Ljubljani. Banka v svojem portfelju nima la-
stnih delnic in ni oblikovala rezerve za odkup lastnih delnic. 



27SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2016

Poslovna mreža
V letu 2016 je banka ohranila obseg poslovnih enot. Poleg 
centrale na Dunajski cesti v Ljubljani, podružnic na Mikloši-
čevi in Pavšičevi ulici, na Dvornem trgu in na Viču je banka 
s svojo poslovno mrežo navzoča tudi v drugih regijah Slove-
nije, in sicer s podružnicami:
• Koper,
• Kranj,
• Celje,
• Šentjur pri Celju,
• Maribor,
• Tepanje,
• Šentjernej. 

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

Naložbena vlaganja
V letu 2016 je banka skladno z zadanim načrtom izvajala 
obnovitvena dela lastniških prostorov. Vzpostavila je doda-
ten sodobnejši priročni arhiv ter prenovila prostore central-
nega arhiva ter jih opremila s tehnično modernejšo opremo. 

Poleg vzpostavitve modernejšega arhiva je banka v letu 
2016 zamenjala obstoječa svetila v pisarniških prostorih z 
novejšimi svetilkami LED. 

Banka je po načrtu tudi v tem letu vlagala v vzdrževanje in 
posodobitve varnostnih sistemov v podružnicah.

Organizacija in
informacijska podpora
V letu 2016 so bili cilji področja Organizacija in IT osredo-
točeni na optimizacijo, avtomatizacijo in digitalizacijo poslo-
vanja. 

Pomemben mejnik za banko je bila odločitev za prehod na 

novo, storitveno usmerjeno (SOA) IT-arhitekturo. Glavni ra-
zlog za to je, da trenutna IT-arhitektura ne omogoča hitrega 
razvoja novih produktov (predolg Time-To-Market) ali hitro 
spremembo/nadgradnjo obstoječih procesov ter samo dej-
stvo, da bo s 1. 1. 2018 banka morala biti skladna z PSD2 
direktivo. Zato je banka že v 2016 realizirala določene inve-
sticije (nakup IBM Integration Bus in IBM Business Process 
Management), ki bodo osnova za prehod na novo, moderno 
IT-arhitekturo.

Poleg tega so bili realizirani naslednji večji projekti oz. na-
loge, kot so: 
• implementacija Ideal kartice, unikatnega kartičnega 

produkta na slovenskem trgu (Mastercard kartica z od-
loženim plačilom, revolving in obročno funkcijo),

• implementacije novega podatkovnega skladišča 
(DWH),

• implementacije upravljanja z identitetami in dostopi 
(IDM),

• nadgradnja Oracle baz na verzijo 12,
• implementacija PIAS (Provider Independed Address 

Space),
• uvedba nadzora nad mobilnimi napravami (XenMobile, 

ShareFile),
• digitalizacija/avtomatizacija t.i. ekpres kreditnega pro-

cesa za fizične osebe (z implementacijo sistema front-
-end v osnovnem bančnem sistemu (Hibis)), 

• digitalizacija procesa vodenja potnih nalogov,
• interni razvoj rešitev za Corporate področje (prevzem, 

import bilanc, QRIC import ...)
• izvedene pa so bile tudi razne nadgradnje osnovnega 

bančnega sistema (Hibis) pa tudi sistema CRM in DMS. 

Zaradi težnje po večji varnosti pred grožnjami iz zunanjega 
sveta smo kot vsako leto uspešno izvedli nadgradnjo siste-
ma IDS/IPS, ki je namenjen odkrivanju in blokadi nezažele-
nih dostopov in manipulacij informacijskega sistema.

Da bi zagotovila neprekinjeno poslovanje vseh kritičnih ban-
čnih procesov, banka sproti posodablja načrt neprekinjene-
ga poslovanja in izobražuje kader za delo v kriznih situaci-
jah. Izveden je bil realni preklop na rezervno lokacijo. 

Vse omenjene dejavnosti pa tudi druge, ki potekajo znotraj 
področja Organizacija in IT, izvajamo s ciljem, da širimo in 
nadgrajujemo podporo novim produktom banke, ter s ci-
ljem, da izboljšujemo notranje procese banke, organizirane 
in vodene projektno. Z načeli, ki zahtevajo nenehno širjenje 

Razvoj banke
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in prenašanje znanj ter vedenj znotraj organizacije, banka 
na področju varnostne politike in varovanja informacij vsa-
ko leto organizira dodatna izobraževanja za zaposlene ter 
tako vpliva na boljše zavedanje in obvladovanje tovrstnih 
tveganj.

Zaposleni
Po veliki rasti zaposlenih v letu 2014 je banka v letu 2015 
kot tudi v lanskem letu ohranjala število zaposlenih. 

Na dan 31. 12. 2015 je bilo v banki zaposlenih 333  ljudi, 
ob koncu leta, 31. 12. 2016, pa 339. Razlog za povečanje 
je predvsem razvoj kartičnega poslovanja z implementacijo 
novega inovativnega produkta, in okrepitev področja upra-
vljanja s tržnim in likvidnostnim tveganjem ter upravljanja z 
bilanco banke. 

Povprečno število zaposlenih v letu 2016 je 334 sodelav-
cev. V izobrazbeni strukturi zaposlenih se je v letu 2016 še 
nekoliko povečal delež zaposlenih z več kot srednješolsko 
izobrazbo, in sicer z 62  na 64 %.      

Glede na številne novosti, uvedene v banki v zadnjih dveh 
letih, smo na področju upravljanja z zaposlenimi v letu 2016 
nadaljevali z aktivnostmi najbolj intenzivno na  naslednjih 
področjih:
• upravljanje z učinkovitostjo zaposlenih in okrepitev cilj-

nega vodenja (Performance management sistem) z im-
plementacijo digitalnega sistema za izvajanje ciljnega 
vodenja zaposlenih na vseh nivojih banke;

• uvajanje digitalizacije tudi na drugih kadrovskih pro-
cesih (npr. elektronsko odobravanje službenih poti in 
obračun potnih stroškov), s čimer služba Kadri in izo-
braževanje sledi usmeritvi banke v postopni razvoj digi-
talizacije procesov  v banki; 

• izvajanje izobraževalnega programa Akademija vode-
nja s ciljem večje usposobljenosti vodij in nadgradnje 
njihovih veščin vodenja ter kariernega razvoja sodelav-
cev s potencialom za prevzem vodstvene funkcije;

• širitev obsega internih usposabljanj z notranjimi izobra-
ževalci,

ki so bila vsa usmerjena v povečanje učinkovitosti, boljše up-
ravljanje s spremembami in s tem razvoja osebnih in poklic-
nih potencialov, kot temeljem za zagotavljanje uspešnosti.

Na področju usposabljanja zaposlenih smo tudi v letu 2016 
še naprej upoštevali smernice, da se ciljno osredotočamo 

predvsem na tista izobraževanja in usposabljanja, ki izhaja-
jo iz potreb delovnega procesa in so definirana kot potreb-
na za nadgradnjo strokovnosti zaposlenih in zagotavljanje 
visoko kvalitetnih storitev in produktov banke. Eden izmed 
poudarkov je bil tudi v letu 2016 nadaljevanje in širitev sis-
tema internih izobraževanj z notranjimi izobraževalci (vodje 
in strokovnjaki izmed zaposlenih v banki). Tak sistematičen 
interni prenos znanj se je pokazal kot zelo učinkovit, saj z 
minimalnim stroškovnim vložkom lahko zagotavljamo širše 
možnosti usposabljanja z namenom nadgradnje obstoječih 
in pridobivanja potrebnih znanj za kvalitetno izvajanje po-
slovnih procesov in s tem kvalitetne storitve za stranko. 

Izobraževalne aktivnosti v letu 2016 po vrstah izobraževa-
nja / usposabljanja: 

Vrsta izobraževanja Število  
izobraževalnih dni

Vodstveni treningi 113

Team building aktivnosti 82

Treningi za prodajne veščine 94

Strokovni seminarji in konference 410

Interna usposabljanja 214

Skupaj število izobraževalnih dni 913

Politika prejemkov
Nadzorni svet banke je dne 9. 12. 2015 sprejel novo Politiko 
prejemkov, ki upošteva poslovno strategijo banke, cilje, orga-
nizacijsko strukturo, dolgoročne interese banke in tudi ukre-
pe za preprečevanje nasprotja interesov. Dne 6. 12. 2016  
je nadzorni svet potrdil spremembo te politike v točki, ki se 
nanaša na izplačilo variabilnega prejemka, v skladu z doku-
mentom Banke Slovenije Usmeritve v zvezi z uporabo na-
čela sorazmernosti pri izvajanju politik prejemkov, izdanim 
22. 11. 2016 v zvezi z določili 7. in 8. točke 1. odstavka 170. 
člena Zakona o bančništvu (Zban-2). 

Banka je kot del skupine Sberbank Europe AG dolžna 
določila politike prejemkov usklajevati z vsemi določbami 
politike prejemkov matične banke Sberbank Europe AG 
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(Remuneration Policy of Sberbank Europe AG) z upošteva-
njem naslednjih osnovnih določil: 

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

b)  V primeru bistvenega odstopanja med politiko prejemkov 
Sberbank Europe in praksami na lokalnem trgu so odsto-
panja od politike prejemkov Sberbank Europe v lokalni 
banki možne po odobritvi nadzornega sveta Sberbank 
Europe AG.

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

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

Družbena odgovornost
V banki Sberbank kontinuirano vzdržujemo svojo vpetost v 
družbo s številnimi sponzorstvi in donatorstvi ter del svoje-
ga dohodka namenjamo številnim družbenim dejavnostim. 
Kljub temu da s svojimi podružnicami nismo prisotni v vseh 
slovenskih regijah, smo povezani z lokalnim in tudi s širšim 
družbenim okoljem. 

Zavedamo se, da sta primarna temelja družbene odgovor-
nosti banke zagotavljanje stabilnosti bančnega sistema in 
odgovornosti do vseh deležnikov, s katerimi poslovno sode-
lujemo. Skrb za stalen razvoj in dvig kakovosti naših, potro-
šniku vedno bolj prijaznih storitev, skrb za zdravo okolje in 
strokoven razvoj sodelavk in sodelavcev so stebri našega 
delovanja. Ne nazadnje so vzpostavljanje ustrezne organi-
zacijske kulture, ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja 
ter visoki strokovni standardi neločljivo povezani z etičnimi 
vrednotami celotne bančne skupine Sberbank.

Že leta 2011 smo pristopili k projektu Družini prijazno pod-
jetje ter v letu 2015 pridobili polni certifikat. V banki smo v 

letu 2016 izvajali 16 ukrepov, s katerimi želimo sodelavkam 
in sodelavcem pomagati pri usklajevanju poklicnega in za-
sebnega življenja. Med temi ukrepi velja posebej poudari-
ti otroški časovni bonus in ponovno vključevanje po daljši 
odsotnosti, ki sta namenjena sodelavkam, ki so se vrnile 
v delovno okolje z materinskega in starševskega dopusta.

Poleg tega smo eno redkih podjetij v Sloveniji, ki ima regi-
strirano  športno društvo, kjer je včlanjenih več kot polovica 
zaposlenih, z organiziranimi rednimi tedenskimi vadbami  
ter s številnimi športnimi tekmovanji vse z namenom krepiti 
zdrav duh v zdravem telesu pri zaposlenih.

Posebne politike raznolikosti v skladu s 70. členom ZGD-1 v 
zvezi z zastopanostjo v organih vodenja ali nadzora banka 
še ni sprejela, so pa v vseh postopkih imenovanja članov ali 
članic v te organe zagotovljene enake možnosti prav vsem, 
ne glede na spol, starost in druga prepričanja.

Že štiri leta je naše sodelovanje Smučarsko zvezo Sloveni-
je, ki je nedvomno ena največjih in najbolj uspešnih športnih 
zvez, med najbolj prepoznavnimi v slovenskem prostoru. 
Od junija 2013, odkar je banka Sberbank postala ponosni 
zlati sponzor naših smučarskih skakalcev in skakalk ter 
smučarskih tekačev in tekačic, smo skupaj dosegli veliko 
uspehov. Že v prvem letu sodelovanja so nas športniki nav-
dušili na največjem športnem spektaklu v Sočiju, pozneje 
pa sta sledili še odlični sezoni. Ti preprosti, a vrhunski špor-
tniki so pravi odraz vsega, kar predstavlja banko Sberbank. 
Poleg tega smo podprli tudi izvedbo tekem za FIS svetovni 
pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ter nekaj 
manjših smučarsko skakalnih prireditev. 

Med športnimi klubi, ki jih sponzoriramo, izstopata Košar-
karski klub Helios Suns, ki so lani osvojili državno prven-
stvo, ter odbojkarice GEN-I iz Nove Gorice, ki še utrjujejo 
svojo pot med najboljše ekipe v Sloveniji. Med posamezni-
mi športnicami in športniki velja izpostaviti začetek sode-
lovanja s smučarsko skakalko Majo Vtič, nadaljevali smo 
sodelovanje s Šolo odbojke na mivki sester Fabjan, pod 
okrilje pa smo vzeli tudi najboljšega slovenskega odbojkarja 
na mivki Nejca Zemljaka. 

V letu 2016 smo bili že četrtič sponzor najbolj množične 
kolesarske prireditve v Sloveniji, Maratona Franja, kot pod-
pornik odbojke nismo manjkali na največjem turnirju odboj-
ke na mivki v Sloveniji – Ljubljana beach volley Challenge 
2016, kjer smo bili tudi sponzor slovenskih parov v ženski 
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in moški konkurenci, ki so se borili za najvišja mesta tem 
turnirju. 

Že tretje leto zapored nismo le sponzorji, temveč tudi orga-
nizatorji turnirja Snow Volleyball v Kranjski Gori, ki bo na-
slednje leto prišel pod okrilje Evropske odbojkarske zveze.

Tradicionalno se odpovedujemo nakupu novoletnih poslov-
nih daril ter prihranjeni znesek namenimo kateri od ustanov 
za nakup prepotrebnih aparatur. V minulem letu smo bili ne-
koliko bolj aktivni na področju sodelovanja z ruskimi društvi 
in združenji, predvsem zaradi obiska visokega predstavnika 
Ruske federacije v Sloveniji.
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Ključni finančni podatki

 2014 2015 2016

1. Bilanca stanja (na 31. 12.)

Bilančna vsota 1.779.260 1.901.650 1.846.119

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja 997.642 1.098.829 1.074.915

a) pravnih in drugih oseb 717.660 806.390 775.871

b) prebivalstva 279.982 292.439 299.045

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju 1.287.824 1.277.115 1.221.597

a) pravnim in drugim osebam 987.348 937.609 842.123

b) prebivalstvu 300.476 339.506 379.474

Celotni kapital 146.866 167.501 169.097

Oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, in 
rezervacije 55.000 74.088 81.311

Obseg zunajbilančnega poslovanja 651.907 1.356.038 1.182.532

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

Čiste obresti 33.988 35.352 33.572

Čisti neobrestni prihodki 13.755 10.167 6.322

Stroški dela, splošni in administrativni stroški -21.401 -22.278 -23.400

Amortizacija -1.083 -1.270 -1.284

Oslabitve in rezervacije -18.388 -26.085 -13.992

Poslovni izid pred obdavčitvijo 6.871 -4.113 1.218

Davek iz dohodka pravnih oseb -1.177 651 -102

3. Izkaz vseobsegajočega donosa

Drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo 3.931 -1.087 591

Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa -633 184 -111

4. Število zaposlenih (stanje ob koncu leta) 325 333 339

5. Delnice

Število delničarjev 27 27 26

Število delnic 25.932.948 31.928.152 31.928.152

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

Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v EUR) 5,66 5,25 5,30

v tisoč EUR
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 2013 2012 2013

6. Kazalci v %

a) Kapital

kapital (znesek) 200.641 225.978 221.502

količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala 8,45 13,48 13,58

količnik temeljnega kapitala 8,45 13,48 13,58

količnik skupnega kapitala 15,85 18,24 18,30

 b) Kvaliteta sredstev in prevzetih obveznosti

oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednost in 
rezervacije/ bruto aktiva 2,64 3,38 3,89

c) Profitabilnost    

obrestna marža 2,08 1,89 1,82

marža finančnega posredništva 2,92 2,43 2,16

donos na aktivo pred obdavčitvijo 0,42 -0,22 0,07

donos na kapital pred obdavčitvijo 5,09 -2,53 0,72

donos na kapital po obdavčitvi 4,22 -2,13 0,66

d) Stroški poslovanja    

operativni stroški/povprečna aktiva 1,37 1,26 1,34

e) Likvidnost    

likvidna sredstva/kratkoročne finančne obveznosti do nebančnega 
sektorja, merjene po odplačni vrednosti 41,09 46,89 54,68

likvidna sredstva/povprečna aktiva 18,39 17,36 20,75

v tisoč EUR
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a) Sestava in delovanje nadzornega sveta
Nadzorni svet Sberbank banke d. d. je v letu 2016 spremljal 
in nadziral tekoče poslovanje banke, dosežene finančne re-
zultate ter delo uprave banke skladno s svojimi pooblastili, 
pristojnostmi in dolžnostmi, opredeljenimi v Statutu banke 
in Poslovniku o delu nadzornega sveta banke, kot tudi na 
podlagi veljavnih določil Zakona o gospodarskih družbah, 
Zakona o bančništvu ter pripadajočih podzakonskih aktov 
(mdr. Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem 
organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapi-
tala za banke in hranilnice). 

Nadzorni svet Sberbank banke d. d. je do začetka aprila 
2016 deloval v sestavi: Valentin Lubomirov Mihov (predse-
dnik nadzornega sveta), Alexey Bogatov (namestnik pred-
sednika nadzornega sveta), Krzysztof Łukasz Monkiewicz 
(član) in Elena Viklova (članica). Dne 6. 4. 2016 sta se kot 
člana nadzornemu svetu pridružila še Leila Nurmanbetova 
in Radu Octavian Topliceanu. 

Član nadzornega sveta Krzysztof Łukasz Monkiewicz je po-
dal svojo odstopno izjavo 28. 4. 2016, tako da je nadzorni 
svet od tega dne dalje deloval v petčlanski zasedbi. 

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

V nadzornem svetu so bili konec leta 2016 štirje predstav-
niki večinskega delničarja banke (Sberbank Europe AG, 
99,98-odstotni lastnik banke) ter ena predstavnica Sber-
bank Rusije (100-odstotni lastnik Sberbank Europe AG), ki 
razpolagajo s potrebnim znanjem in z izkušnjami za spreje-
manje odločitev v najboljšem interesu banke in zagotavljajo 
samostojno, nepristransko, strokovno, objektivno, pošteno 
in celovito osebno presojo pri izvajanju funkcije članov nad-
zornega sveta. Člani nadzornega sveta so med seboj izvolili 
predsednika in namestnika predsednika. 

V letu 2016 je nadzorni svet na štirih rednih sejah nadzor-
nega sveta in prek pisnih poročil uprave preverjal zakoni-
tost, smotrnost in gospodarnost vodenja banke. S tekočimi 
poročili uprave se je nadzorni svet redno seznanjal in spre-
jel potrebne sklepe tudi v okviru dopisnih sej nadzornega 
sveta; tako sprejeti sklepi so bili nato predstavljeni na prvi 
naslednji redni seji nadzornega sveta. Seje so potekale ob 

zelo visoki stopnji udeležbe članov. Tako so se prve, dru-
ge in četrte seje udeležili vsi člani, na tretji seji pa je svojo 
udeležbo opravičil en član. Prve in četrte seje nadzornega 
sveta so se kot gosti udeležili tudi predstavniki Banke Slo-
venije. 

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

Glede na spremenjeno sestavo nadzornega sveta so bili v 
aprilu 2016 na novo izvoljeni tudi člani obeh komisij nad-
zornega sveta, pri čemer je bilo upoštevano, da predsednik 
nadzornega sveta ni bil hkrati imenovan tudi za predsednika 
posamezne komisije. Revizijska komisija in komisija za tve-
ganja, ki ju sestavljajo po trije člani nadzornega sveta, sta 
se v letu 2016 sestali na štirih rednih sejah. Skladno z za-
konskimi določili so se sej posameznih komisij nadzornega 
sveta redno udeležili člani uprave banke in nosilci funkcij no-
tranjih kontrol (vodja službe Notranje revizije, vodja službe 
Skladnost poslovanja in vodja oddelka Risk kontroling), ki 
imajo zagotovljen neposreden dostop do nadzornega sve-
ta z možnostjo predstavitve nepristranskih analiz svojega 
področja ter neodvisnega obveščanja nadzornega sveta in 
posameznih komisij.   

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

c) Pomembnejše odločitve nadzornega sveta
V prvi polovici leta 2016 je nadzorni svet sprejel letno po-
ročilo o poslovanju banke za leto 2015, se seznanil z re-
vizorjevim poročilom pooblaščene revizijske družbe za leto 
2015 ter podal mnenje k letnemu poročilu notranje revizije o 
notranjem revidiranju za leto 2015.  

V letu 2016 je nadzorni svet nadzoroval izvrševanje spreje-
tih sklepov na sejah nadzornega sveta in skupščin, obrav-
naval četrtletna poročila službe notranje revizije, službe 

Poročilo nadzornega sveta
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Ljubljana, april 2017

Valentin Lubomirov Mihov

predsednik nadzornega sveta

skladnosti poslovanja, funkcije upravljanja s tveganji in 
drugih kontrolnih funkcij ter poročila uprave o poslovanju 
banke. Prav tako je podal soglasje k določitvi finančnega 
načrta banke za leto 2016 ter k letnemu načrtu dela službe 
notranje revizije za leto 2016. Nadzoroval je ustreznost or-
ganizacije sistema notranjih kontrol ter potrdil Politiko pre-
jemkov. Nadzoroval je delo banke na področju upravljanja 
s tveganji ter aktivnosti pri postopkih prestrukturiranja. Na 
področju obvladovanja tveganj je nadzorni svet potrdil Stra-
tegijo likvidnostnega tveganja in Strategijo prevzemanja 
tveganj in upravljanja s tveganji ter potrdil načrt sanacije. 
Nadalje se je seznanil z rezultati stresnih testov in obrav-
naval poročilo Banki Slovenije o izvajanju procesa ICAAP. 
Na decembrski seji je nadzorni svet na podlagi ocene pri-
mernosti in ustreznosti podaljšal mandat trem članom upra-
ve, in sicer Alešu Zajcu, Sergeyu Ludentsovu ter Elisabeth  
Friedl. Nadzorni svet je bil v letu 2016 pravočasno in celo-
vito seznanjen z vsemi pomembnimi zadevami, ki se na-
našajo na poslovanje banke ter strategijo in politiko banke 
ter se seznanil z relevantnimi pismi, odločbami, sklepi in 
priporočili Banke Slovenije in Evropske centralne banke. 

d) Letno poročilo 2016
Uprava banke je pripravila letno poročilo o poslovanju 
Sberbank banke d. d. v letu 2016 in ga v zakonskem roku 
predložila nadzornemu svetu banke v preveritev. Skupaj z 
letnim poročilom je bilo nadzornemu svetu predloženo tudi 
revizorjevo poročilo revizijske hiše Ernst & Young d. o. o., 
Ljubljana, o reviziji računovodskega poročila in pregledu po-
slovnega poročila banke za poslovno leto 2016 ter razkritja 
po tretjem stebru baselskih standardov (upravljanje s tvega-
nji in kapitalom). Nadzorni svet je prav tako preveril poročilo 
o razmerjih s povezanimi družbami, pripravljeno v skladu s 
545. členom ZGD, in revizijsko poročilo o revidiranju tega 
poročila. Po mnenju revizorja so računovodski izkazi v vseh 
pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega sta-
nja Sberbank banke, d. d., na dan 31. december 2016 ter 
njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj konča-
no leto in so v skladu z Mednarodnimi standardi računovod-
skega poročanja, kot jih je sprejela EU. Poslovno poročilo je 
skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. 

Na podlagi podanega mnenja in poročila uprave v zvezi z 
zaključnim računom leta 2016 je nadzorni svet potrdil Letno 
poročilo 2016.
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Izjava o ureditvi  
notranjega upravljanja
Sberbank banka d.d. uresničuje ureditev notranjega upravlja-
nja, vključno s korporativnim upravljanjem, skladno z zakono-
dajo, veljavno v Republiki Sloveniji, ob hkratnem upoštevanju 
svojih internih aktov. 

Pri tem Sberbank banka d.d. v celoti upošteva akte iz drugega 
odstavka 9. člena Zakona o bančništvu.1

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

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

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

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

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

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

mag. Gašpar Ogris – Martič Aleš Zajc, MBA Sergey Ludentsov, MBA Elisabeth Friedl

predsednik uprave namestnik predsednika uprave član uprave članica uprave

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

kot del poslovnega dela letnega poročila, podaja naslednjo 
izjavo, ki se nanaša na obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 
2016:

Ljubljana, 7. 4. 2017

Valentin Lubomirov Mihov

predsednik nadzornega sveta

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

ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, Uradni list RS, št. 73/15 in 49/16;
3 http://www.bsi.si/zakoni-in-predpisi.asp?MapaId=1906
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Pojasnila v skladu z 
zakonom o gospodarskih 
družbah
Banka na osnovi 5. odstavka 70. člena ZGD-1, ki določa 
minimalne vsebine izjave o upravljanju, podaja naslednja 
pojasnila:

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

Interne kontrole se izvajajo na treh nivojih. Prve nivojske 
kontrole se vršijo v zalednih službah, kjer knjižbe nasta-
jajo. Pravilnost knjižb se zagotavlja vsakodnevno s prin-
cipom štirih oči, ki je integriran v osrednji informacijski 
sistem.

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

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

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

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

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

Vsaka delnica zagotavlja njenemu imetniku pravico do 
enega glasu pri sprejemanju sklepov na skupščini ban-
ke, pravico do dela dobička (dividende) in pravico do 

ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali 
stečaju banke. 

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

Omejitve glasovalnih pravic delničarjev ni. Pogoj za ude-
ležbo in uresničevanje glasovalne pravice je vpis imetni-
štva delnic v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine.

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

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

c)  Delovanje skupščine in njene ključne pristojnosti ter 
opis pravic delničarjev in način njihovega uveljavlja-
nja pravic

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

Skupščina odloča o:
1. sprejemu letnega poročila,
2. uporabi bilančnega dobička,
3. imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
4.  podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega 

sveta,
5. ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
6. prenehanju banke in statusnem preoblikovanju,
7. imenovanju revizorja,
8. spremembah in dopolnitvah statuta,
9.  drugih zadevah, če je tako določeno z zakonom ali 

statutom.

Skupščino banke je potrebno sklicati v primerih določe-
nih z zakonom ali statutom in takrat, kadar je to v korist 
banke. Skupščino banke praviloma skliče uprava banke. 
Skupščina banke se sklicuje najmanj enkrat letno. Skup-
ščina banke se praviloma skliče v kraju sedeža banke. 
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Sklic skupščine banke mora biti objavljen na spletni stra-
ni Agencije Republike Slovenije za javnopravne eviden-
ce in storitve (AJPES), najmanj trideset dni pred dnem 
zasedanja skupščine banke ter na spletni strani banke. 
Uprava je dolžna ob sklicu objaviti dnevni red zasedanja 
skupščine. Za vsako točko dnevnega reda se navede-
jo konkretni predlogi sklepov v celotnem besedilu, ki so 
oblikovani jasno in nedvoumno in delničarjem omogoča-
jo oceno vpliva na njihove pravice.

d)  Podatki o organih vodenja in nadzora

Banka ima vpeljan dvotirni sistem upravljanja in v skladu 
z določili 33. člena ZBan-2 upravljalni organ predstavlja-
ta uprava banke in nadzorni svet banke.  

Nadzorni svet banke v skladu z določili Statuta banke 
šteje najmanj tri člane. Voli jih skupščina za dobo največ 
štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet od-
ločitve praviloma sprejema na sejah nadzornega sveta. 
Redne seje nadzornega sveta se opravijo najmanj enkrat 
v četrtletju. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju 
prisotna več kot polovica članov, med njimi predsednik ali 
v primeru njegove zadržanosti njegov namestnik. Vsak 
član nadzornega sveta ima en glas. Za sprejemanje skle-
pov nadzornega sveta zadošča navadna večina oddanih 
glasov. Pri enakem številu glasov odloča glas predsedni-

ka oz. predsedujočega seji nadzornega sveta. Zagoto-
vljeni so zvočni zapisi sej nadzornega sveta ter prepisi 
zvočnega zapisa in zapisniki sej. 

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

Skladno z določili statuta in ZBan-2 ima uprava banke 
najmanj dva člana. Predsednika in člane uprave ime-
nuje nadzorni svet za dobo največ petih let z možnostjo 
ponovnega imenovanja. Nadzorni svet določi delovna 
področja članov uprave banke. Vsak član uprave je ne-
posredno odgovoren za vodenje poslov in izpolnjevanje 
ciljev na svojem področju dela. Ne glede na sprejeto 
razdelitev področij dela velja za člane uprave kolektivna 
odgovornost za vodenje družbe. Delovanje uprave ureja 
Poslovnik uprave. 

V letnem poročilu so v poglavju Organi upravljanja banke 
prikazani podatki v zvezi s sestavo in delovanjem orga-
nov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2016. 
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Računovodski
izkazi
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Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze banke za leto, 
končano 31. decembra 2016, ter uporabljene računovodske 
usmeritve in pojasnila k računovodskim izkazom na straneh 
od 48 do 116. 

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila tako, 
da le-to predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega 
stanja banke ter izidov poslovanja za leto 2016.

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

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

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

mag. Gašpar Ogris – Martič  Aleš Zajc, MBA        Sergey Ludentsov, MBA              Elisabeth Friedl

predsednik uprave   namestnik predsednika        član uprave           članica uprave
    uprave 

Izjava o odgovornosti 
poslovodstva

Ljubljana, 7. 4. 2017
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Poročilo neodvisnega revizorja
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Izkaz finančnega položaja na 
dan 31. 12. 2016 (kratka shema)

VSEBINA POJASNILO
                  ZNESEK

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki in  
vpogledne vloge pri bankah 4 231.421 305.825

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 5 6.984 14.604
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 6 245.952 185.835
Krediti 7 1.336.771 1.361.739
- dolžniški vrednostni papirji 7.1 0 0
- krediti bankam 7.2 113.116 84.124
- krediti strankam, ki niso banke 7.3 1.221.597 1.277.115
- druga finančna sredstva 7.4 2.058 499
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 8 3.018 7.025
Opredmetena osnovna sredstva 9 8.332 8.979
Naložbene nepremičnine 9 8.608 12.427
Neopredmetena sredstva 9 1.211 828
Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb 10 1.015 1.314
Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 11 877 1.998
- terjatve za davek 36 1.181
- odložene terjatve za davek 841 817
Druga sredstva 12 1.930 1.077
SKUPAJ SREDSTVA 1.846.119 1.901.650
Finančne obveznosti namenjene trgovanju 13 6.579 13.783
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 14 1.667.950 1.718.398
- vloge bank in centralnih bank 14.1 160.820 188.884
- vloge strank, ki niso banke 14.2 1.074.915 1.098.829
- krediti bank in centralnih bank 14.3 344.851 362.769
- krediti strank, ki niso banke 14.4 0 0
- dolžniški vrednostni papirji 14.4 15.003 0
- podrejene obveznosti 14.6 60.888 60.886
- druge finančne obveznosti 14.7 11.473 7.030
Rezervacije 15 2.130 1.730
Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 16 85 0
- obveznosti za davek 0 0
- odložene obveznosti za davek 85 0
Druge obveznosti 17 278 238
SKUPAJ OBVEZNOSTI 1.677.022 1.734.149
Osnovni kapital 18 133.140 133.140
Kapitalske rezerve 18 27.248 27.248
Akumulirani drugi vsebsegajoči donos 18 -16 -496
Rezerve iz dobička 18 6 6
Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) 18 8.719 7.603
SKUPAJ KAPITAL 169.097 167.501
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 1.846.119 1.901.650

v tisoč EUR

Opomba: Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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Izkaz poslovnega izida v obdobju od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (kratka shema)

VSEBINA POJASNILO

            ZNESEK

v obdobju 
od 1. 1. 2016  

do 31. 12. 2016

v obdobju 
od 1. 1. 2015  

do 31. 12. 2015

Finančni in poslovni prihodki in odhodki 39.894 45.519
Prihodki iz obresti in podobni prihodki 21 44.084 50.513

Odhodki za obresti in podobni odhodki 21 -10.512 -15.161

Čiste obresti 21 33.572 35.352
Prihodki iz dividend 22 0 0

Prihodki iz opravnin (provizij) 23 10.806 10.516

Odhodki za opravnine (provizije) 23 -2.906 -2.474

Čiste opravnine (provizije) 23 7.900 8.043

Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti,
ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 24 -1.892 1.044

Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev in obveznosti,  
namenjenih trgovanju 25 2.363 12.755

Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 26 -578 -10.278

Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez 
nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 27 -282 -342

Drugi čisti poslovni dobički/izgube 28 -1.189 -1.055

Administrativni stroški 29 -23.400 -22.278

Amortizacija 30 -1.284 -1.270

Rezervacije 31 -229 -104

Oslabitve 31 -13.763 -25.981

Slabo ime 0 0

DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 32 1.218 -4.113
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja 32 -102 651

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 32 1.116 -3.462
Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja 0 0

ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 1.116 -3.462
 

Osnovni čisti dobiček na delnico 19 0,03 -0,11

Popravljeni čisti dobiček na delnico 19 0,03 -0,12

v tisoč EUR

Opomba: V skladu z MRS 33 vrstici iz zap. št. 27 in 28 obvezno izpolni banka, katere delnice kotirajo na borzi, in banka, ki  
namerava izdati delnice na javnih borzah.
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Izkaz vseobsegajočega donosa v 
obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

VSEBINA

               ZNESEK
v obdobju 

od 1. 1. 2016 
do 31. 12. 2016

v obdobju 
od 1. 1. 2015

do 31. 12. 2015
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI 1.116 -3.462
DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI 480 -903
POSTAVKE, KI POZNEJE NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID -9 -5
Čisti dobički/izgube v zvezi z pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki -9 -5

POSTAVKE, KI BODO LAHKO POZNEJE PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID 489 -898
Dobički/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo 600 -1.082
Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu 600 -1.082

Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki bodo lahko pozneje  
prerazvrščene v poslovni izid -111 184

VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI 1.596 -4.365

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

VSEBINA
Osnovni

kapital
Kapitalske

rezerve

Presežek 
iz 

prevredn.
Rezerve iz 

dobička

Zadržani dobiček  
oz. izguba 

 (vključno s čistim 
dobičkom/izgubo 
poslovnega leta)

Skupaj
kapital

ZAČETNO STANJE V  
POSLOVNEM OBDOBJU  
(pred prilagoditvijo)

133.140 27.248 -496 6 7.603 167.501

ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM 
OBDOBJU 133.140 27.248 -496 6 7.603 167.501

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

KONČNO STANJE V POSLOVNEM 
OBDOBJU 133.140 27.248 -16 6 8.719 169.097

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

VSEBINA
Osnovni

kapital
Kapitalske

rezerve

Presežek 
iz 

prevredn.

Rezerve 
iz 

dobička

Zadržani dobiček 
oz. izguba 

(vključno s čistim 
dobičkom/izgubo 
poslovnega leta)

Skupaj
kapital

ZAČETNO STANJE V 
POSLOVNEM OBDOBJU  
(pred prilagoditvijo)

108.140 27.248 407 6 11.065 146.866

ZAČETNO STANJE V 
POSLOVNEM OBDOBJU 108.140 27.248 407 6 11.065 146.866

Vseobsegajoči donos 
poslovnega leta po obdavčitvi 0 0 -903 0 -3.462 -4.365

Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 25.000 25.000

KONČNO STANJE V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU 133.140 27.248 -496 6 7.603 167.501

v tisoč EUR
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VSEBINA
Osnovni

kapital
Kapitalske

rezerve

Presežek 
iz 

prevredn.

Rezerve 
iz 

dobička

Zadržani dobiček 
oz. izguba 

(vključno s čistim 
dobičkom/izgubo 
poslovnega leta)

Skupaj
kapital

ZAČETNO STANJE V 
POSLOVNEM OBDOBJU  
(pred prilagoditvijo)

108.140 27.248 407 6 11.065 146.866

ZAČETNO STANJE V 
POSLOVNEM OBDOBJU 108.140 27.248 407 6 11.065 146.866

Vseobsegajoči donos 
poslovnega leta po obdavčitvi 0 0 -903 0 -3.462 -4.365

Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 25.000 25.000

KONČNO STANJE V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU 133.140 27.248 -496 6 7.603 167.501

Izkaz denarnih tokov v obdobju 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Oznaka VSEBINA
ZNESEK

POSLOVNEGA 
LETA

ZNESEK
PREJŠNJEGA 

LETA
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo 1.218 -4.113

Amortizacija 1.284 1.270
Oslabitve/(odprava oslabitve) kreditov 12.957 25.473
Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in drugih sredstev 196 208

Oslabitve naložb v kapital v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe 299 300
Čisti (dobički)/izgube iz tečajnih razlik 578 10.278
Čisti (dobički)/izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti
Čisti (dobički)/izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih 
nepremičnin 271 342

Drugi (dobički)/izgube iz naložbenja -3 0
Drugi (dobički)/izgube iz financiranja 2.455 0
Nerealizirani (dobički)/izgube iz finančnih sredstev, ki so merjena po pošteni 
vrednosti in so sestavni del denarnih ustreznikov 130 -839

Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo 1.238 -639
Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in 
obveznosti 20.623 32.280

b) (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) -51.353 -41.712
Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo -60.117 -56.951
Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov 11.552 15.801
Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev -2.788 -562

c) Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti: -48.680 78.382
Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti -68.208 91.671
Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po 
odplačni vrednosti 15.004 -11.915

Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti 4.524 -1.374
č) Denarni tokovi pri poslovanju (a+b+c) -79.410 68.950
d) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb 1.145 -2.191
e) Neto denarni tokovi pri poslovanju (č+d) -78.265 66.759
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju 8.810 1.212

Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 4.800 1.205
Prejemniki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 4.000 0
Drugi prejemniki iz naložbenja 10 7

b) Izdatki pri naložbenju -2.364 -9.976
(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) -1.699 -9.057
(Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev) -665 -919

c) Neto finančni tokovi pri naložbenju (a-b) 6.446 -8.764
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   
a) Prejemki pri financiranju 0 25.003

Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov 0 25.000
Drugi prejemki, povezani s financiranjem 0 3

b) Izdatki pri financiranju -2.455 -2.568
(Druga izplačila, povezani s financiranjem) -2.455 -2.568

c) Neto finančni tokovi pri financiranju (a-b) -2.455 22.435
D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike -130 839
E. Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Ae+Bc+Cc) -74.274 80.430
F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 305.825 224.556
G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F) 231.421 305.825

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

Večinski lastnik banke na 31. 12. 2016 je Sberbank Europe 
AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Dunaj, Avstrija, kjer je mo-
goč vpogled v konsolidirane izkaze skupine Sberbank Euro-
pe. Ta se konsolidira znotraj skupine Sberbank of Russia, na 
spletni strani katere je mogoč vpogled v konsolidirane izkaze 
celotne skupine Sberbank. 

Vsi računovodski izkazi in tabele letnega poročila so izdelani 
na podlagi podatkov matričnega poročanja Banki Slovenije 
(poročila BS1S in IVD). Za primerljivost vrednosti tekočega 
in predhodnega leta smo za podatke leta 2016 uporabili ena-
ko osnovo in v tabelah prilagodili vrednosti v skladu s poročili 
BS1S in IVD. Spremembe podatkov za leto 2016 se nana-
šajo na spremembe glede ročnosti in delitve po sektorju, 
medtem ko postavke izkaza finančnega položaja in izkaza 
poslovnega izida ostajajo nespremenjene. 

Revizijo je opravila revizijska družba Ernst & Young, d. o. o., 
ki je izdala mnenje na strani 42 tega letnega poročila.

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

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

Predstavljene politike smo dosledno uporabili za obe pred-
stavljeni leti, če ni navedeno drugače. Kjer je bilo to potreb-

no, smo primerjalne informacije preračunali z namenom, da 
bi zagotovili primerljivost s tekočim obdobjem. 

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

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

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

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

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

d) Opredelitev skupine
Skupino sestavljajo: Sberbank banka d. d. kot obvladujoča 
druž ba, ki ima 100-odstotni delež v podjetju Privatinvest, d. o. o.

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

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

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

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

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

Doba koristnosti je obdobje, v katerem se pričakuje, da bo 
banka lahko uporabljala sredstvo, in sicer:
• gradbeni objekti  do 40 let;
• računalniška oprema 3−5 let;
• motorna vozila 4−8 let;
• ostala oprema 2−10 let.

Dobe koristnosti se v letu 2016 niso spremenile in so ostale 
enake kot v letu 2015.

Zemljišča so pripoznana ločeno od zgradbe in imajo pravilo-
ma neomejeno dobo koristnosti, zato jih banka ne amortizira.

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

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

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

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

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

i) Neopredmetena sredstva
Banka uporablja za svojo računovodsko usmeritev model 
nabavne vrednosti. Po modelu nabavne vrednosti banka 
neopredmeteno sredstvo po začetnem pripoznanju amorti-
zira in slabi le v primerih, ko obstajajo znamenja za osla-
bitev sredstva. Neopredmetena sredstva obsegajo vlaganja 
v računalniško programsko opremo in licence. Amortizirana 
so po metodi enakomerne časovne amortizacije. Neopred-
metena sredstva banka preneha amortizirati, ko je odpra-
vljeno njihovo pripoznanje, ker banka ne pričakuje nikakršne 
gospodarske koristi več.

Doba koristnosti je obdobje, v katerem se pričakuje, da bo 
banka lahko uporabljala sredstvo, in sicer:
• licence   4−10 let;
• računalniški programi  največ 4 leta.

Dobe koristnosti se v letu 2016 niso spremenile in so ostale 
enake kot v letu 2015.

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

j) Finančna sredstva
Banka ob začetnem pripoznanju razvrsti finančne instru-
mente v odvisnosti od namena pridobitve, od trajanja pose-
dovanja in od vrste finančnega instrumenta v:

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

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

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

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

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

Nakupi finančnih instrumentov po pošteni vrednosti prek iz-
kaza poslovnega izida se pripoznajo v poslovnih knjigah na 
datum sklenitve posla.

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

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

nih sredstvih, razpoložljivih za prodajo, se dobički in izgube 
pripoznajo v vseobsegajočem donosu in se prenesejo v iz-
kaz poslovnega izida ob odpravi pripoznanja, ko je sredstvo 
prodano ali oslabljeno.

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

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

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

Posebnosti pri neaktivnem trgu
Ko je cena transakcije na neaktivnem trgu za isti instru-
ment bistveno drugačna od poštene vrednosti na drugem 
pomembnem primerljivem trgu ali če je cena transakcije bi-
stveno drugačna od cene, ki temelji na modelu vrednotenja, 
ki upošteva predpostavke z aktivnega trga, banka takoj pri-
pozna razliko med ceno transakcije in pošteno vrednostjo, 
in sicer v izkazu poslovnega izida v postavki neto dobički 
in izgube iz trgovanja kot 'dobiček prvega dne'. Če cena na 
trgu ni relevantna, se razlika med ceno transakcije in mo-
delom vrednotenja pripozna v izkazu poslovnega izida šele 
tedaj, ko trg postane pomemben, ali takrat, ko je instrument 
odtujen.

l) Vrednotenje finančnih instrumentov po pošteni 
vrednosti
Po pošteni vrednosti se vrednotijo finančni instrumenti, raz-
porejeni v namenjene trgovanju, vrednotene po pošteni vre-
dnosti skozi poslovni izid in razpoložljive za prodajo.

Poštena vrednost finančnih instrumentov temelji na objavlje-
ni tržni ceni na datum bilance stanja. Če tržna cena ni znana, 
se poštena vrednost določi na podlagi modela diskontiranih 
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denarnih tokov v prihodnosti ali na podlagi cenovnega mo-
dela.

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, se v temelju vo-
dijo po pošteni vrednosti, učinki vrednotenja se pripoznajo v 
vseobsegajočem donosu.

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

V primeru oslabitve dolžniškega finančnega sredstva, raz-
položljivega za prodajo, se nabrana izguba, pripoznana v 
drugem vseobsegajočem donosu, prenese v izkaz poslov-
nega izida. Tako pripoznano izgubo je mogoče razveljaviti. 
Če se v naslednjem obdobju poštena vrednost dolžniškega 
finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo, poveča in 
je povečanje mogoče nepristransko povezati z dogodkom, ki 
je nastal po pripoznanju izgube, se odprava oslabitve izkaže 
prek izkaza poslovnega izida.

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

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

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

n) Izvedeni finančni instrumenti
Izvedene finančne instrumente, ki zajemajo valutne termin-
ske posle, swap posle, valutne opcije in terminske posle z 
vrednostnimi papirji, uporablja banka za namene trgovanja 
in varovanja postavk in jih vrednoti po tržnih podatkih in na 

podlagi veljavnih tečajnic ECB oziroma po pogodbeni ter-
minski vrednosti. Vse spremembe poštene vrednosti so pri-
poznane v poslovnem izidu.

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

Banka sproti ali najmanj trimesečno ocenjuje, ali obstajajo 
objektivni dokazi ali dogodki, ki so nastopili po začetnem 
pripoznanju, in ali ti dogodki vplivajo na oceno prihodnjih 
denarnih tokov finančnega sredstva ali skupine finančnih 
sredstev, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti. Pomembne in-
formacije, ki kažejo na oslabitev finančnega sredstva, so ne-
izpolnjevanje obveznosti pri plačevanju, verjetnost stečaja, 
prisilne poravnave ali finančne reorganizacije.

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

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

Kjer je mogoče, banka stremi k restrukturiranju kreditov na-
mesto unovčenja zavarovanj. Restrukturiranje kreditov ob-
sega podaljševanje plačilnih rokov in dogovarjanje o novih 
kreditnih pogojih. Ko so novi pogoji enkrat dogovorjeni, kredit 
ni več zapadel, vendar se boniteta stranke ne izboljša samo 
na podlagi restrukturiranja. Banka nepretrgoma pregleduje 
izpolnjevanje novih pogojev restrukturiranih kreditov in hkrati 
spremlja možnost prihodnjih odplačil. Takšni krediti ostajajo 
predmet skupinskih ali posamičnih oslabitev, izračunanih na 
podlagi prvotne efektivne obrestne mere kredita.

p) Denarni ustrezniki
Denarni ustrezniki so kratkoročne, hitro unovčljive naložbe, 
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ki jih je mogoče takoj pretvoriti v znane zneske denarnih 
sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti za-
nemarljivo.

Med denarne ustreznike banka šteje:
• gotovinska denarna sredstva ter stanja na poravnalnem 

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

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

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

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

s) Rezervacije
Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške pripozna 
banka zaradi sedanje obveznosti (pravne ali posredne), ki 
izhaja iz preteklega dogodka, in sicer takrat, ko je verjetno, 
da bo pri poravnavi obveznosti potreben odtok dejavnikov, 
ki omogočajo pritekanje gospodarskih koristi, ter je znesek 
obveze mogoče zanesljivo izmeriti. Banka oblikuje rezerva-
cije za odpravnine in podobne obveznosti, za zunajbilančne 
obveznosti, za pravno nerešene tožbe in za druge rezer-
vacije.

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

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

t) Finančni in poslovni prihodki in odhodki
Prihodki so pripoznani, ko je verjetno, da bodo prihodnje go-

spodarske koristi pritekale in da bo te koristi mogoče zane-
sljivo izmeriti.

u) Prihodki in odhodki za obresti
Obrestni prihodki in odhodki so v izkazu poslovnega izida 
pripoznani za vse dolžniške instrumente, merjene po od-
plačni vrednosti z uporabo metode veljavne efektivne obre-
stne mere.

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

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

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

z) Prihodki in odhodki od opravnin
V prihodkih so zajete opravnine iz naslova opravljanja sto-
ritve, skladno s tarifo nadomestil ali na podlagi pogodbenih 
določil med banko in komitentom.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

af) Ugodnosti zaposlenih
Ugodnosti zaposlenih obsegajo jubilejne nagrade ter od-
pravnine ob upokojitvi. Rezervacije za ugodnosti zaposlenih 

izračuna neodvisni aktuar, v letu 2016 pa so ocenjene glede 
na gibanje zaposlenih.

Pomembnejše predpostavke, uporabljene pri aktuarskem 
izračunu, so:
• diskontni faktor 1,35 % (2014: 2,15 %);
• rast plač v višini 3,5 % (2014: 3,5 %).

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

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

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

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

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

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

Za namen povezanosti je treba presojati naslednje oblike 
povezav:
• osebe, ki imajo skupne delničarje;
• osebe, ki imajo skupno oziroma enotno vodstvo;
• osebe, ki so medsebojno gospodarsko povezane in od-
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visne in katerih povezav ni mogoče nadomestiti v krat-
kem času;

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

osebe člani organov upravljanja ali imajo kako drugače 
pomemben vpliv;

• fizične osebe in ožji družinski člani, ki so hkrati obrtniki 
ali samostojni podjetniki.

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

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

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

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

Najem, ki ni finančni najem, je poslovni najem.

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

Sredstvo, pridobljeno na podlagi finančnega najema, je 
se stav ni del opredmetenih osnovnih sredstev. Njegova na-
bavna vrednost je enaka pošteni vrednosti ali sedanji vre-
dnosti naj manjše vsote najemnin, in sicer tisti, ki je manjša. 
Plačane najemnine so pripoznane kot obrestni odhodki. 
Opredmetena osnovna sredstva, pridobljena s finančnim 
najemom, so amor tizirana v dobi koristnosti sredstva. Če 
ni utemeljenega za gotovila, da bo najemnik prevzel lastni-
štvo do konca trajanja finančnega najema, je treba takšno 
opredmeteno osnovno sredstvo povsem amortizirati med 
trajanjem finančnega na jema, ali v dobi njegove koristnosti, 
in sicer v tisti dobi, ki je krajša.

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

V primeru sredstva, danega v finančni najem, je sedanja 
vrednost prihodnjih najemnin pripoznana kot terjatev iz na-
slova finančnega najema. Prihodki iz finančnega najema so 
pripoznani skozi celotno dobo najema in odražajo stalen 
periodični donos najemodajalca, izkazani so kot prihodki iz 
obresti.

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

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

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

am) Spremembe standardov in pojasnil
Računovodski izkazi banke Sberbank d. d. so sestavljeni v 
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poroča-
nja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, ter s poja-
snili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih 
standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in jih je 
sprejela tudi Evropska unija, in v skladu z določili Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD).

Na dan bilance stanja glede na proces potrjevanja standar-
dov v Evropski uniji v računovodskih usmeritvah banke ni 
razlik med uporabljenimi MSRP in MSRP, ki jih je sprejela 
Evropska unija.

Novi standardi in pojasnila, ki še niso veljavna
Standardi in pojasnila, ki so predstavljeni v nadaljevanju, do 
datuma računovodskih izkazov še niso stopili v veljavo. Ban-
ka bo ustrezne standarde in pojasnila uporabila pri pripravi 
svojih računovodskih izkazov ob njihovi uveljavitvi.

MSRP 9, Finančni instrumenti
Julija 2014 je Odbor za mednarodne računovodske standar-
de objavil končno različico standarda MSRP 9 Finančni in-
strumenti, ki vsebuje zahteve vseh posameznih faz projekta 
prenove MRP 9 in nadomešča  standard MRS 39, Finančni 
instrumenti: Pripoznavanje in merjenje, ter vse predhodne 
različice standarda MSRP 9. Prenovljeni standard uvaja 
nove zahteve glede razvrščanja in merjenja finančnih sred-
stev in obveznosti, pripoznanja njihove oslabitve in raču-
novodskega varovanja pred tveganji. Prenovljeni standard 
MSRP 9 velja za poslovna obdobja z začetkom 1. januarja 
2018 ali pozneje. Zgodnja uporaba standarda je dovoljena. 
Spremembe standarda morajo podjetja uporabiti za nazaj, 
pri čemer pa predstavitev primerjanih podatkov ni obvezna. 
Zgodnja uporaba predhodnih različic standarda MSRP 9, ki 
so bile objavljene v letih 2009, 2010 in 2013, je dovoljena 
pod pogojem, da je podjetje izvedlo prehod na MSRP kadar-
koli v obdobju pred 1. februarjem 2015. 

MSRP 9 obravnava tri glavna področja obračunavanja fi-
nančnih instrumentov: razvrščanje in merjenje, oslabitev in 
računovodenje varovanja pred tveganji.

MSRP 9 uvaja dve merili razvrščanja finančnih sredstev: 1) 
poslovni model subjekta za upravljanje finančnih sredstev 

in 2) pogodbeno dogovorjene denarne tokove finančnih 
sredstev. Posledično se finančno sredstvo meri po odplačni 
vrednosti samo, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja: a) 
pogodbena določila finančnega sredstva opredeljujejo de-
narne tokove na določene časovne trenutke, pri čemer so 
ti denarni tokovi izključno in samo plačila obresti in glavnice 
(SPPI), ter b) edini cilj poslovnega modela je posest sredstva 
zaradi pridobitve pogodbeno dogovorjenih denarnih tokov. 
Merjenje poštene vrednosti prek drugega vseobsegajoče-
ga donosa se uporablja za dolžniške vrednostne papirje, ki 
izpolnjujejo pogoj a), medtem ko je cilj poslovnega modela 
njihova posest tako zaradi pridobitve pogodbeno dogovor-
jenih denarnih tokov kot zaradi njihove prodaje. Vsa druga 
finančna sredstva se merijo po pošteni vrednosti, pri čemer 
se spremembe pripoznajo v poslovnem izidu. Glede lastni-
ških instrumentov, ki niso v posesti zaradi trgovanja, lahko 
subjekt ob njihovem začetnem pripoznanju nepreklicno iz-
bere možnost merjenja po pošteni vrednosti, pri čemer se 
spremembe pripoznajo v poslovnem izidu. 

MSRP 9 ne spreminja načel razvrščanja in merjenja finanč-
nih obveznosti, kot so določene v MRS 39. Edina spremem-
ba se nanaša na finančne obveznosti, ki se označijo kot po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida (možnost poštene 
vrednosti). Spremembe poštene vrednosti, povezane s kre-
ditnim tveganjem takšnih obveznosti, se predstavijo v dru-
gem vseobsegajočem donosu. Banka ne namerava upora-
biti možnosti predčasne uporabe te zahteve, ki jo MSRP 9 
sicer dopušča.

Standard določa enotni model oslabitve, ki se uporablja tako 
za finančna sredstva in zabilančne izpostavljenosti kreditne-
mu tveganju (obveze iz kreditov in finančna poroštva). Po 
prvotnem pripoznanju finančnih instrumentov se oblikujejo 
rezervacije za izgube, pričakovane v naslednjih 12 mesecih. 
Doživljenjske pričakovane izgube se oblikujejo za vse instru-
mente, katerih kreditno tveganje se poveča po začetnem 
pripoznanju. Standard poleg tega pojasnjuje pravila obra-
čunavanja izgub zaradi spremembe pogodbenih pogojev 
finančnega sredstva. Enkratni učinek prve uporabe MSRP 9 
se bo odrazil v otvoritvenem kapitalu na datum prve uporabe.

Skupina Sberbank Europe je v letu 2016 dokončala pripra-
vo dokumentacije s poslovnimi zahtevami, ki se nanašajo 
na spremembe politik, postopkov, procesov in sistemov, 
opravljene po potrebi v pripravah na prehod na MSRP 9 s 
1. januarjem 2018. Sberbank banka je na tej podlagi pričela 
lokalizacijo zahtev na ravni skupine. V tem okviru banka na-
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daljuje  iterativne analize finančnega vpliva (zlasti glede raz-
vrščanja, merjenja in slabitve finančnih sredstev, postopoma 
pa tudi glede regulativnega kapitala in količnikov), ki se bodo 
še dodelale v prvi polovici leta 2017. 

V drugi polovici leta bodo vzporedno potekali procesi po ob-
stoječem MRS 39 in bodočem MSRP 9, ki se nanašajo na 
razvrščanje, merjenje in slabitev finančnih sredstev in raz-
kritja/poročanje v zvezi z njimi. Banka se pri tem zaveda, da 
so zgoraj omenjene ocene finančnega vpliva in vzporedni 
rezultati, dobljeni s procesi po bodočem MSRP 9, zgolj pri-
bližki, ki pa bodo postajali vse točnejši z uvedbo, presku-
šanjem in prenosom v uporabo različnih funkcionalnosti na 
podlagi MSRP 9.

Na področju modeliranja pričakovanih kreditnih izgub je ban-
ka prepričana, da je eden ključnih dejavnikov omenjenega 
pričakovanega vpliva sprejetja novega modela slabitev, kot 
ga zahteva MSRP 9, ocena bistvenega povečanja kreditne-
ga tveganja za izpostavljenosti, ki niso kreditno oslabljene. 
S tem v zvezi ter za vse vrste portfeljev in produktov bodo v 
kvantitativne kazalnike, opredeljene za ocenjevanje bistve-
nega povečanja kreditnega tveganja, vključene neugodna 
sprememba doživljenjske verjetnosti neplačila in zapadlosti 
nad 30 dni. Kvalitativni indikatorji bodo vsebovali tudi poseb-
no oznako, kot se uporablja v sistemih zgodnjega opozar-
janja na tveganja (za neugodne spremembe po začetnem 
pripoznanju), ali oznako prenos v status reprogram. Nekateri 
kvalitativni kazalniki (s posebnimi vrstami oznak) bodo zaradi 
same svoje narave odvisni od ustrezne in pravočasne stro-
kovne presoje kreditnega tveganja. S tem povezane politike 
in postopki obvladovanja tveganj (večina jih je že v upora-
bi, nekatere pa se še prilagajajo v pripravah na MSRP 9) 
bodo zagotavljali potrebni okvir upravljanja. Banka je prav 
tako prepričana, da je še en dejavnik pričakovanega vpliva 
sprejetja modela slabitve po MSRP 9, in sicer zajetje v pri-
hodnost usmerjenih makroekonomskih podatkov. Skupina 
Sberbank Europe je s tem v zvezi razvila metodologijo za 
izračun doživljenjskih verjetnosti neplačila, ki zahteva upora-
bo makroekonomskega vidika. Konkretneje, verjetnosti ne-
plačila se spremenijo z uporabo makroekonomske funkcije, 
kot je ocenjena za namene stresnega testiranja. Glede na te 
metodološke zahteve se pričakuje več kot zgolj malenkostno 
povečanje rezervacij za kreditne izgube za nekatere izposta-
vljenosti, ki niso neplačane. 

Banka prav tako pričakuje, da bo treba prilagoditi strukturo 
računovodskih izkazov, še zlasti glede na nove zahteve gle-

de poročanja in razkritij v MSRP 7, ki jih uveljavlja MSRP 9. 
Pri omenjenih prilagoditvah bodo upoštevane tudi morebitne 
nove poročevalske zahteve (zlasti v zvezi s FINREP), ki jih 
regulatorji na ravni EU ali posamičnih držav morda načrtuje-
jo v okviru priprav na prvo uporabo MSRP 9 na ravni širšega 
evropskega in nacionalnega bančnega sektorja.

MSRP 14, Razmejitve, ki izhajajo iz reguliranih 
storitev 
MSRP 14 je neobvezen standard, ki podjetjem omogoča, da 
ob prvi uporabi Mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja v večji meri nadaljujejo z obračunavanjem razme-
jitev, ki izhajajo iz reguliranih storitev v skladu s predhodno 
splošno sprejetimi računovodskimi načeli. Podjetja, ki se 
odločijo za uporabo novega standarda, morajo regulirane 
postavke časovnih razmejitev pripoznati ločeno v izkazu 
finančnega položaja, v ločenih postavkah v izkazu uspe-
ha in izkazu drugega vseobsegajočega dobička pa razkriti 
vse spremembe na teh kontih. Standard od podjetij zahteva 
razkritje značilnosti reguliranja in s tem povezanih tveganj 
ter njegov vpliv na računovodske izkaze podjetij. Standard 
MSRP 14 velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2016 ali pozneje. Standarda še ni potrdila Evropska unija.

Banka predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala 
na računovodske izkaze. 

MSRP 15, Prihodki iz pogodb s strankami
Odbor za mednarodne računovodske standarde je maja 
2014 objavil standard MSRP 15, ki uvaja nov petstopenjski 
model pripoznanja prihodkov, ki jih podjetje doseže  na pod-
lagi pogodb s strankami. V skladu z določili MSRP 15 pod-
jetje pripozna prihodke v višini, ki odraža znesek kupnine, 
za katero podjetje meni, da mu pripada od prenosa blaga 
in posredovanja storitev kupcu. Računovodska načela iz 
MSRP 15 tako ponujajo bolj strukturiran pristop pri merjenju 
in pripoznanju prihodkov. Nov standard velja za vsa podjetja 
in nadomešča obstoječe zahteve Mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja v zvezi s pripoznavanjem pri-
hodkov. Popolna uporaba novega standarda velja za letna 
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje,  prilago-
jeno obliko standarda pa morajo podjetja uporabiti za nazaj. 
Zgodnja uporaba standarda je dovoljena. Standarda še ni 
potrdila Evropska unija.

Banka pregleduje vpliv novega standarda in ga bo uporabila 
ob njegovi uveljavitvi.
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Dopolnitve MSRP 11, Skupni aranžmaji: 
obračunavanje nakupa deležev
Skladno z dopolnili MSRP 11 mora podjetje, ki je stranka 
v skupnem obvladovanju, pri obračunu nakupa deleža v 
skupaj obvladovanem podjetju, katerega dejavnost pred-
stavlja poslovanje, uporabiti ustrezna računovodska načela 
standarda MSRP 3, ki veljajo za obračunavanje poslovnih 
združitev. Dopolnitve dodatno pojasnjujejo, da ob nakupu 
dodanih deležev v istem skupaj obvladovanem podjetju pod-
jetje svojih obstoječih deležev ne sme ponovno izmeriti, vse 
dokler obstaja skupno obvladovanje. Poleg tega je Odbor v 
obseg standarda MSRP 11 vključil izjeme, ki določajo, da 
dopolnila ne veljajo, če stranke, ki so udeležene v skupnem 
obvladovanju (vključno s podjetjem, ki poroča), obvladuje 
isto matično podjetje. 

Dopolnila veljajo za obračunavanje nakupa tako prvotnih de-
ležev v skupaj obvladovanem podjetju kakor tudi dodatnih 
deležev v istem skupaj obvladovanem podjetju. Dopolnila 
veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali 
pozneje. Zgodnja uporaba standarda je dovoljena. Dopolnil 
standarda še ni potrdila Evropska unija.

Banka predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala 
na računovodske izkaze. 

Dopolnitve MRS 16 in MRS 38, Pojasnilo o 
sprejemljivih metodah za obračun amortizacije 
S temi dopolnitvami Odbor pojasnjuje računovodska načela 
standardov MRS 16 in MRS 38, ki določajo, da prihodki od-
ražajo vzorec ekonomskih koristi, ki jih podjetje ustvarja pri 
poslovanju (katerega del je tudi sredstvo), in ne ekonomske 
koristi, ki jih podjetje izkoristi z uporabo sredstva. Glede na 
to za obračun amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev 
podjetje ne more uporabiti prihodkovne metode, lahko pa jo 
v zelo omejenih okoliščinah uporabi za obračun amortizacije 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev. 

Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2016 ali pozneje. 

Banka predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala 
na računovodske izkaze. 

Spremembe MRS 27: Uporaba kapitalske metode 
v ločenih računovodskih izkazih
Dopolnitve standarda MRS 27 podjetjem omogočajo, da 
v svojih ločenih računovodskih izkazih naložbe v odvisne 

družbe, skupaj obvladovana in pridružena podjetja pripozna-
jo po kapitalski metodi. Podjetja, ki svoje računovodske iz-
kaze že zdaj pripravljajo v skladu z mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja MSRP in ki želijo narediti prehod 
na kapitalsko metodo, morajo te dopolnitve upoštevati tudi v 
računovodskih izkazih predhodnega obdobja. Obenem do-
polnilo pojasnjuje, da morajo podjetja pri prehodu na MSRP 
in uporabi kapitalske metode to metodo uporabiti z dnem 
prehoda na MSRP. Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje, pri čemer je dovoljena 
zgodnejša uporaba. 

Spremembe MSRP 10 in MRS 28: Prodaja ali 
prispevek sredstev med vlagateljem in njegovim 
pridruženim ali skupaj obvladovanim podjetjem 
Dopolnila obravnavajo nasprotja med določili SRP 10 in 
MRS 28 pri obračunu izgube obvladovanja nad odvisno 
družbo ob njeni prodaji ali prenosu na pridruženo ali sku-
paj obvladovano podjetje. Dopolnila pojasnjujejo, da mora 
podjetje, kadar gre za poslovanje kot ga določa MSRP 3, 
pripoznati celoten znesek dobička ali izgube pri prodaji ali 
prispevku sredstva med vlagateljem in njegovim pridruženim 
ali skupaj obvladovanim podjetjem. Vse dobičke ali izgube iz 
prodaje ali prispevka sredstev, ki niso del poslovanja, pod-
jetje pripozna le v obsegu, ki ne predstavlja vlagateljevega 
deleža v pridruženem ali skupaj obvladovanem podjetju. Do-
polnila veljajo za letna obdobja, ki se začnejo s 1. januarjem 
2016 ali pozneje, pri čemer je dovoljena zgodnja uporaba. 

Banka predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala 
na računovodske izkaze.

Dopolnitve za standarde in pojasnila, 
sprejeta v obdobju 2012–2014

V obdobju 2012–2014 je Upravni odbor za mednarodne ra-
čunovodske standarde objavil sklop sprememb spodaj nave-
denih standardov, ki so veljavni za letna obdobja z začetkom 
1. januarja 2016 ali pozneje. Zgodnja uporaba spremenjenih 
in dopolnjenih standardov je dovoljena.

Dopolnitve MSRP 5, Nekratkoročna sredstva za 
prodajo in ustavljeno poslovanje: sprememba 
metode odsvojitve sredstev
Dopolnilo pojasnjuje, da sprememba metode odsvojitve 
sredstev (s prodajo ali razdelitvijo med lastnike) ne predsta-
vlja novega načrta prodaje, temveč le nadaljevanje prvotne-
ga načrta in tako ne pride do prekinitve izpolnjevanja zahtev 
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MSRP 5. Spremenjeni standard velja za letna obdobja z za-
četkom 1. januarja 2016 ali kasneje.

Dopolnila vsebujejo posebna navodila v zvezi s prerazvr-
stitvijo sredstva ali skupine sredstev za prodajo iz skupine 
za prodajo v skupino za razdelitev sredstva lastnikom (ali 
obratno), ali v primeru prenehanja računovodskega obraču-
navanja skupine sredstev za razdelitev lastnikom. Dopolnila 
tako določajo, da: 
• taka prerazvrstitev sredstev ne predstavlja novega na-

črta prodaje ali razdelitve lastnikom in da mora podjetje 
upoštevati vse zahteve v zvezi s prerazvrstitvijo, pred-
stavitvijo in merjenjem, ki veljajo za novo metodo od-
svojitve sredstev; in

• podjetje mora sredstva, ki ne izpolnjujejo meril za pri-
poznanje v okviru skupine sredstev za razdelitev med 
lastnike (in tudi ne izpolnjujejo sodil za pripoznanje v 
skupini sredstev za prodajo), obravnavati enako kot 
sredstva, ki prenehajo izpolnjevati sodila za pripoznanje 
v skupini sredstev za prodajo.

Banka predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala 
na računovodske izkaze. 

Dopolnitve MSRP 7, Finančni instrumenti: raz-
kritja, vezana na storitvene pogodbe, in uporaba 
dopolnil v ločenih računovodskih izkazih podjetja 
s posledičnim vplivom na dopolnitev mednarod-
nega računovodskega standarda MSRP 1
Dopolnilo pojasnjuje, da lahko storitvena pogodba, v kateri 
je določena cena storitev, predstavlja neprestano udeležbo 
v finančnem sredstvu. Poleg tega dopolnilo tudi pojasnju-
je, da v zgoščenih medletnih računovodskih izkazih podjetij 
razkritja, v skladu z MSRP 7 v zvezi s pobotanjem finančnih 
sredstev in finančnih obveznosti, niso potrebna.

Dopolnila standarda ponujajo dodatno navodilo glede raz-
kritij, ki so potrebna v zvezi s prenosnim sredstvom, in po-
jasnjujejo, kdaj predstavlja storitvena pogodba neprestano 
udeležbo v finančnem sredstvu. 42C(c) člen MSRP 7 dolo-
ča, da posreden aranžma v okviru storitvene pogodbe sam 
po sebi ne predstavlja neprestane udeležbe z vidika razkritij 
pri prenosu finančnega sredstva.

Uporaba sprememb in dopolnil mednarodnega 
standarda MSRP 7 pri pripravi medletnih 
računovodskih izkazov
Dopolnilo pojasnjuje uporabo dopolnil in sprememb stan-

darda MSRP 7 pri razkrivanju pobotanj finančnih sredstev 
in obveznosti v zgoščenih medletnih računovodskih izkazih.

Spremembe in dopolnila mednarodnega standarda MSRP 7 
je Upravni odbor za mednarodne standarde računovodske-
ga poročanja sprejel z namenom, da bi odpravil negotovost 
glede tega, ali mora podjetje pri pobotanju svojih finančnih 
sredstev in obveznosti v svojih zgoščenih medletnih računo-
vodskih izkazih vključiti razkritja na podlagi zahtev, ki so bile 
objavljene  decembra  2011 in ki veljajo za letna obdobja z 
začetkom 1. januarja 2013 ali pozneje. 

Spremembe in dopolnila standarda veljajo za prihodnja ob-
dobja v skladu z mednarodnim računovodskim standardom 
MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovod-
skih ocen in napak.

Banka predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala 
na računovodske izkaze. 

Dopolnitve MRS 19, Zaslužki zaposlencev: 
diskontna stopnja – vprašanje regionalnega trga
Dopolnilo pojasnjuje, da mora podjetje pri oceni diskontne 
stopnje za izračun pozaposlitvenih zaslužkov visokokakovo-
stne podjetniške obveznice izkazati v enaki valuti kot svoje 
obveznosti v zvezi z zaslužki zaposlencev. To pomeni, da 
mora podjetje globino trga visoko kakovostnih podjetniških 
obveznic oceniti na podlagi valute, v kateri je izražena ob-
veznost. 

Dopolnila standarda veljajo od začetka prvega primerjalnega 
obdobja, ki je predstavljeno v prvih računovodskih izkazih, 
ki so pripravljeni na podlagi prenovljenega in dopolnjenega 
standarda. Vse prvotne prilagoditve mora podjetje pripoznati 
v zadržanem dobičku v otvoritvenem stanju tega obdobja. 
Dopolnjen standard velja za letna obdobja z začetkom 1. ja-
nuarja 2016 ali kasneje.

Banka predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala 
na računovodske izkaze. 

Dopolnitve MRS 34, Medletno računovodsko 
poročanje: razkritje informacij »drugje v 
medletnem računovodskem poročilu«
Dopolnilo pojasnjuje, da mora podjetje razkritja po medna-
rodnem standardu MRS 34 vključiti v vsebino medletnega 
poročila in ne v same medletne računovodske izkaze ter v 
medletnih  računovodskih izkazih navesti sklic na ustrezna 
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poglavja medletnega poročila. Poleg tega mora podjetje me-
dletno poročilo posredovati uporabnikom na enaki podlagi in 
istočasno kot medletne računovodske izkaze.

Dopolnjen standard velja za prihodnja obdobja v skladu z 
do ločili mednarodnega računovodskega standarda MRS 8 
Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen 
in napak.

Banka predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala 
na računovodske izkaze. 

Dopolnila MRS 1: Spodbuda razkritja
Dopolnila standarda MRS 1 Predstavljanje računovodskih 
izkazov pojasnjujejo, ne pa pomembno spreminjajo obsto-
ječih zahtev standarda. Med drugim dopolnila pojasnjujejo:
• zahteve MRS 1 v zvezi s pomembnostjo,
• da lahko podjetje posamezne postavke v izkazu poslov-

nega izida, vseobsegajočega dobička in izkazu finanč-
nega položaja zanemari,

• da lahko podjetje prosto izbere vrstni red predstavitve 
pojasnil k računovodskim izkazom in

• da mora podjetje pripoznanje deleža v vseobsegajočem 
dobičku pridruženega ali skupaj obvladovanega podje-
tja po kapitalski metodi prikazati v skupnem znesku v eni 
postavki in ga razporediti med postavke, ki jih podje tje 
ne bo naknadno prerazvrstilo v izkaz poslovnega izida. 

Poleg tega dopolnila pojasnjujejo zahteve pri dodatni pred-
stavitvi vmesnih zneskov v izkazu finančnega položaja, iz-
kazu poslovnega izida ali izkazu vseobsegajočega dobička. 
Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 
2016 ali pozneje, pri čemer je dovoljena zgodnja uporaba. 

Banka predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala 
na računovodske izkaze.

Dopolnila standardov MSRP 10, MSRP 12 in 
MRS 28 Naložbena podjetja: Uporaba izjeme od 
zahtev konsolidacije
Dopolnila pojasnjujejo vprašanja, s katerimi se podjetja 
srečujejo pri uporabi izjeme od konsolidacije pri naložbenih 
podjetjih na podlagi določil MSRP 10. Dopolnila pojasnju-
jejo, da izjeme od predstavitve konsolidiranih računovod-
skih izkazov veljajo za matično družbo, ki je odvisna družba 
investicijskega podjetja, kadar investicijsko podjetje svoje 
deleže v vseh svoje odvisnih družbah izmeri po pošteni 
vred nosti. 

Poleg tega dopolnila tudi pojasnjujejo, da je v konsolidacijo 
vključena samo odvisna družba, ki ni obenem investicijsko 
podjetje in ki investicijskemu podjetju ponuja podporne sto-
ritve. Vse ostale odvisne družbe investicijskega podjetja se 
izmerijo po pošteni vrednosti. Dopolnila standarda MRS 28 
Investicije v pridružena in skupaj obvladovana podjetja omo-
gočajo investitorju, da pri uporabi kapitalske metode ohrani 
metodo poštene vrednosti, ki jo pridružena in skupaj obvla-
dovana podjetja investicijskega podjetja uporabijo pri merje-
nju svojih deležev v odvisnih družbah. Dopolnila veljajo za 
letna obdobja z začetkom 1. januarja 2016 ali kasneje, pri 
čemer je dovoljena zgodnja uporaba. 

Banka predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala 
na računovodske izkaze.

Novi standardi

Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi računo-
vodskih izkazov, so enake kot pri pripravi računovodskih 
izkazov za poslovno leto, končano 31. decembra 2015, z iz-
jemo na novo sprejetih ali spremenjenih pojasnil, ki so stopili 
v veljavo s 1. januarjem 2015 in so navedeni v nadaljevanju.  

Novi sprejeti standardi in pojasnila, ki so stopili v 
veljavo s 1. 1. 2015

Dopolnitve MRS 19, Zaslužki zaposlencev – 
Programi z določenimi zaslužki: Prispevki 
zaposlenih
Dopolnilo obravnava prispevke zaposlencev ali tretjih v pro-
gram z določenimi zaslužki. Če so prispevki odvisni od delovne 
dobe, jih mora podjetje pripisati delovni dobi zaposlenca in jih 
pripoznati kot negativno ugodnost. Dopolnilo tako pojasnjuje, 
da lahko podjetje prispevke zaposlencev, ki niso odvisni od 
delovne dobe zaposlenca, pripozna kot zmanjšanje stroškov 
dela v obdobju, v katerem je storitev opravljena, in jih ne po-
razdeli skozi celotno delovno dobo zaposlenca. Dopolnilo 
velja za letna obdobja z začetkom 1. julija 2014 ali kasneje.

Sprememba standarda ni pomembno vplivala na izkaze 
banke.

Dopolnitve za standarde in pojasnila,  
sprejeta v obdobju 2010–2012

Dopolnitve MSRP 2, Plačilo z delnicami
Dopolnilo, ki pojasnjuje različne opredelitve zahtevanih po-
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gojev v zvezi z uspešnostjo ali določeno zahtevo, v okviru 
katere mora zaposlenec ostati zaposlen v podjetju, morajo 
podjetja uporabiti za prihodnja obdobja.

Sprememba standarda ni pomembno vplivala na izkaze 
banke.

Dopolnitve MSRP 3, Poslovne združitve
Dopolnilo, ki ga morajo podjetja upoštevati za prihodnja ob-
dobja, pojasnjuje, da se po prvotnem pripoznanju vsa pogoj-
na plačila, ki so pripoznana v okviru obveznosti (ali sredstev), 
ki izvirajo iz poslovne združitve, merijo po pošteni vrednosti 
skozi izkaz poslovnega izida, ne glede na to, ali spadajo v 
okvir zahtev standarda MRS 39 Finančni instrumenti ali ne. 

Sprememba standarda ni pomembno vplivala na izkaze 
banke.

Dopolnitve MSRP 8, Poslovni odseki
Dopolnila, ki jih morajo podjetja upoštevati za prihodnja ob-
dobja, pojasnjujejo, da: 
• mora podjetje razkriti presoje, ki jih je poslovodstvo upo-

rabilo pri določitvi skupnih meril iz 12. odstavka medna-
rodnega standarda računovodskega poročanja MSRP 
8, in priložiti kratek opis poslovnih odsekov v skupini ter 
ekonomske pokazatelje, kot sta prodaja in bruto marža, 
na podlagi katerih je podjetje določilo, ali so si poslovni 
odseki podobni ali ne; 

• da mora podjetje pripraviti uskladitev vseh sredstev se-
gmenta s celotnimi sredstvi podjetja samo, če pripravlja 
uskladitev za poročanje direktorju poslovanja, ki je od-
govoren za sprejemanje odločitev, podobno kot velja za 
razkritja obveznosti poslovnega odseka.

Sprememba standarda ni pomembno vplivala na poročanje 
banke.

Dopolnitve MRS 16, Opredmetena osnovna 
sredstva in MRS 38 Neopredmetena osnovna 
sredstva
Dopolnilo, ki ga morajo podjetja upoštevati za prihodnja ob-
dobja, pojasnjuje, da lahko podjetje v skladu s standardo-
ma MRS 16 in MRS 38 pri prevrednotenju sredstva njegovo 
bruto neodpisano vrednost prilagoditi na podlagi opazovanih 
podatkov, in sicer s prevrednotenjem bruto neodpisane vre-
dnosti sredstva na njegovo tržno vrednost ali z določitvijo tr-
žne vrednosti neodpisane vrednosti sredstva in z ustreznim 
popravkom njegove neodpisane vrednosti tako, da je neod-

pisana vrednost sredstva enaka njegovi tržni vrednosti. Po-
leg tega dopolnilo pojasnjuje, da je popravek vrednosti sred-
stva razlika med njegovo bruto in neodpisano vrednostjo.  

Sprememba standarda ni pomembno vplivala na izkaze 
banke, saj banka ne vrednoti sredstev po modelu prevred-
notenja.

Dopolnitve MRS 24, Razkrivanje povezanih strank
Dopolnilo, ki ga morajo podjetja upoštevati v prihodnjih ob-
dobjih, pojasnjuje, da je upravljavsko podjetje, tj. podjetje, 
ki drugemu podjetju posreduje ključne storitve upravljanja, 
povezana stranka, za katero veljajo vse zahteve v zvezi z 
razkritji povezanih strank. Poleg tega mora podjetje, ki pre-
jema storitve od upravljavskega podjetja, razkriti stroške po-
slovodnih storitev.

Sprememba standarda ni pomembno vplivala na poročanje 
banke.

Dopolnitve za standarde in pojasnila, sprejeta v 
obdobju 2011–2013

Dopolnitve MSRP 3, Poslovne združitve
Dopolnilo, ki ga morajo podjetja upoštevati v prihodnjih ob-
dobjih, pojasnjuje, da: 
• poleg skupnega podviga tudi skupni aranžmaji ne spa-

dajo v sklop zahtev standarda MRSP 3;
• izjema velja le za obračun ustanovitve skupnega aranž-

maja v računovodskih izkazih tega skupnega aranžmaja.

Sprememba standarda ni pomembno vplivala na poročanje 
banke.

Dopolnitve MSRP 13, Merjenje poštene vrednosti
Dopolnilo, ki ga morajo podjetja upoštevati v prihodnjih ob-
dobjih, pojasnjuje, da veljajo izjeme od zahtev standarda 
MSRP 13 za vse pogodbe, ki spadajo v okvir zahtev MRS 39 
Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje ne glede na 
to, ali izpolnjujejo zahteve za opredelitev finančnih sredstev 
ali finančnih obveznosti ali ne. 

Sprememba standarda ni pomembno vplivala na poročanje 
banke.

Dopolnitve MRS 40, Naložbene nepremičnine
Pri opredelitvi pomožnih storitev, mednarodni standard 
MRS 40 razlikuje med naložbenimi nepremičninami in la-
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stniškimi nepremičninami, ki se obravnavajo v okviru opred-
metenih osnovnih sredstev. Dopolnilo, ki ga morajo podjetja 
upoštevati v prihodnjih obdobjih, pojasnjuje, da mora podje-
tje pri določitvi, ali določen posel ustreza opredelitvi sredstva 
ali poslovne združitve, upoštevati določila mednarodnega 
standarda MSRP 3, in ne MRS 40.

Sprememba standarda ni pomembno vplivala na poročanje 
banke.

3. Upravljanje s tveganji
S Sklepom o ureditvi notranjega upravljanja upravljalnemu 
organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega ka-
pitala za banke in hranilnice (Ur. l. RS 73/15) Banka Slove-
nije določa pravila v zvezi z upravljanjem s tveganji v ban-
kah. Na podlagi navedenega sklepa morajo banke izdelati 
strategije prevzemanja tveganj, ki izražajo temeljni odnos 
banke do tveganj, ki jih ta prevzema v okviru svojega po-
slovanja.

Tveganja, ki jih banka prevzema v okviru svojega poslo-
vanja, vključujejo kreditno tveganje in tveganje nasprotne 
stranke, tveganje koncentracije v okviru kreditnega tvega-
nja, tržna tveganja, obrestno tveganje, likvidnostno tveganje, 
operativno tveganje (vključno s pravnim tveganjem), tvega-
nje skladnosti, modelsko tveganje, strateško tveganje, tve-
ganje ugleda, kapitalsko tveganje, tveganje dobičkonosnosti 
in tveganje prevelikega finančnega vzvoda. 

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

Banka mora redno ocenjevati lastno sposobnost prevzema-
nja tveganj. Ocena sposobnosti prevzemanja tveganj mora 
biti dokumentirana. Banka mora izdelati metodologijo za 
ocenjevanje sposobnosti prevzemanja tveganj ter predpo-
stavke, na katerih temelji ta metodologija. Metodologija je 
ponavljajoči se proces, ki temelji na politikah, sprejetih za 
posamezno vrsto tveganja. Sistem za merjenje in ocenjeva-
nje izpostavljenosti tveganju temelji na ugotavljanju tveganj 
in ocenjuje njihove potencialne učinke skladno z obsegom 

in zahtevnostjo poslovne aktivnosti v banki. Izpostavljenost 
tveganju se kaže v kakovostnih in kolikostnih ocenah. Spre-
mljanje prevzemanja tveganj in ocenjevanje sposobnosti 
prevzemanja tveganj morata biti organizirani neodvisno od 
organizacijskih enot banke, ki tveganja prevzemajo. Banka 
mora preverjati ustreznost metodologije za ocenjevanje la-
stne sposobnosti prevzemanja tveganj vsaj enkrat letno ter 
ob vsaki pomembni spremembi, ki zadeva izpostavljenost 
prevzetim tveganjem.

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

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

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

• tvegane aktivne bilančne postavke (dospeli in nedospe-
li krediti vseh ročnosti, naložbe v vrednostne papirje in 
dolgoročne naložbe v kapital, eskontirane menice, ter-
jatve iz finančnih najemov, terjatve iz izvedenih (izpelja-
nih) finančnih instrumentov, obračunane obresti, nado-
mestila in opravnine (provizije) ter terjatve za plačane 
garancije, avale in druge prevzete obveznosti, vloge pri 
bankah ter druge postavke, ki jih je mogoče razporedi-
ti na posameznega dolžnika in so merjene po metodi 
odplačne vrednosti, po nabavni vrednosti ali po pošteni 
vrednosti);

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

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

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

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

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

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

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

Podrobnejše spremljanje kreditov in obravnava 
problematičnih kreditov
Banka ima opredeljena merila za obravnavo dolžnika in/ali 
izpostavljenosti, ki zahtevajo podrobnejše spremljanje. Take 
izpostavljenosti in/ali dolžnike banka redno pregleduje in ima 
določen način, kako jih bo nadalje obravnavala. Banka ima 
opredeljena merila, po katerih dolžnika in/ali izpostavljenost 
preda enoti za izterjavo problematičnih kreditov. Če je smi-
selno, da se izpostavljenost zadevnega dolžnika prestruktu-

rira, banka oblikuje ustrezen načrt prestrukturiranja ter spre-
mlja njegovo izvajanje in učinke. Če je dolžnik v stečajnem 
postopku, banka zagotovi, da so, kadar je izpostavljenost 
zavarovana, v proces unovčenja zavarovanja zajete tudi 
ustrezne službe in/ali zunanji izvajalci.

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

Proces razvrščanja dolžnika in/ali izpostavljenosti
Za namen ocenjevanja kreditnega tveganja je banka vzpo-
stavila ustrezen proces, s katerim razvršča dolžnike in/ali 
izpostavljenost v bonitetne razrede in/ali skupine. Banka 
zagotavlja, da redno spremlja in ugotavlja primernost proce-
sa razvrščanja ter oblikovanja oslabitve oziroma rezervacije 
skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poro-
čanja. Banka na podlagi ocene in vrednotenja dolžnikove 
sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do banke, ob zapa-
dlosti in na podlagi vrste zavarovanja terjatev, posamezne 
dolžnike razvršča v skupine. V skupino nedonosnih terjatev 
»non-performing loans« uvršča banka stranke, pri katerih 
je prišlo do dogodka izpada (default) (zamuda s plačili nad 
90 dni, restrukturiranje, prisilna poravnava ali stečaj itn.).

Uvrstitev v skupine poteka na podlagi interno sprejete poli-
tike ocenjevanja izgub iz kreditnega tveganja, ki temelji na 
sklepu Banke Slovenije o ocenjevanju izgub iz kreditnega 
tveganja bank in hranilnic, in na Mednarodnih standardih ra-
čunovodskega poročanja. 

Banka individualno ocenjuje posamezna pomembna finanč-
na sredstva in prevzete obveznosti po zunajbilančnih po-
stavkah, kot jih je določila Banka Slovenije in kot jih določa 
interna politika. Če banka pri posamični ocenitvi finančnih 
sredstev in prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postav-
kah ugotovi potencialne izgube, pripozna slabitev v bilanci 
stanja in v izkazu poslovnega izida. Če banka ugotovi, da 
posamična oslabitev ali rezervacija ni potrebna, slabi dolžni-
kove terjatve s skupinskim odstotkom.

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

 31. 12.
2016

31. 12.
2015

31. 12.
2016

31. 12.
2015

31. 12.
2016

31. 12.
2015

31. 12.
2016

31. 12.
2015

1 Oslabljene terjatve

a) Posamična oslabitev – oznaka P:

   Bruto vrednost 170.241 204.071 170.241 204.071

   Oslabitev 61.173 54.393 61.173 54.393

   Neto vrednost 109.068 149.678 109.068 149.678

b) Skupinska oslabitev:        

   Bonitetni razred D 6.724 6.190 6.724 6.190

   Bonitetni razred E 12.231 14.507 12.231 14.507

   Bruto vrednost 18.955 20.697 18.955 20.697

   Oslabitev 11.894 11.295 11.894 11.295

   Neto vrednost 7.061 9.402 7.061 9.402

2 Zapadle, neoslabljene terjatve 

  Bruto vrednost 1.446 2.944 1.446 2.944

  Neto vrednost 1.217 2.639 1.217 2.639

Glede na zapadlost terjatve:       0 0

  31-60 dni 740 2.633 740 2.633

  61-90 dni 0 69 0 69

  91-180 dni 0 242 0 242

  181+ dni 706 0 706 0

3 Nezapadle, neoslabljene terjatve 

   Bruto vrednost 1.110.135 1.121.459 113.116 84.124 248.970 192.860 1.472.221 1.398.444

   Bonitetni razred A 1.071.688 1.081.425 113.116 84.124 248.970 192.860 1.433.774 1.358.410

   Bonitetni razred B 20.824 40.034 40.034

   Bonitetni razred C 17.623 0

   Skupinska oslabitev 4.197 6.741 6.741

   Neto vrednost 1.104.251 1.115.396 113.116 84.124 248.970 192.860 1.466.337 1.392.381

Skupaj bruto vrednost 
terjatev 1.300.777 1.349.171 113.116 84.124 248.970 192.860 1.662.864 1.626.156

Skupaj neto vrednost 1.221.597 1.277.115 113.116 84.124 248.970 192.860 1.583.683 1.554.100

Vir: Poročilo RAZ1 na 31. 12. 2016 in št. dni zamude po BS.

Izpostavljenost kreditnemu tveganju
v tisoč EUR
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Prikaz terjatev s pripadajočimi zavarovanji

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

31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015
Posamična oslabitev 162.569 124.093 0 0

Nepremičnine 142.634 111.243 0 0

Prvovrstno zavarovanje 8.846 487 0 0

Delnice 6.061 5.474 0 0

Ostalo 5.028 6.889 0 0

Skupinska oslabitev 14.404 7.835 0 0

Nepremičnine 13.910 7.098 0 0

Prvovrstno zavarovanje 273 4 0 0

Delnice 0 14 0 0

Ostalo 221 719 0 0

Zapadle, neoslabljene terjatve 1.313 3.150 0 0

Nepremičnine 1.313 2.910 0 0

Prvovrstno zavarovanje 0 66 0 0

Delnice 0 47 0 0

Ostalo 0 127 0 0

Nezapadle, neoslabljene terjatve 862.987 868.314 0 0

Nepremičnine 690.522 683.464 0 0

Prvovrstno zavarovanje 87.992 45.542 0 0

Delnice 2.852 8.430 0 0

Ostalo 81.621 133.878 0 0

Nezavarovane terjatve 180.324 273.723 113.116 84.124

Nezavarovane nezapadle terjatve 168.101 247.274 113.116 84.124

Nezavarovane zapadle terjatve 12.223 26.449 0 0

    Posamična oslabitev 7.672 25.036 0 0

    Skupinska  oslabitev 4.551 1.413 0 0

SKUPAJ 1.221.597 1.277.115 113.116 84.124

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

                Terjatve do strank, ki niso banke                  Terjatve do bank

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

SKUPAJ 1.221.597 1.277.115 113.116 84.124

    

SEKTOR     

Podjetja 803.271 946.952 0 0

Država 3 2.837 0 0

Banke 0 0 113.116 84.124

Prebivalstvo 418.323 327.326 0 0

    

GEOGRAFSKA LOKACIJA     

Slovenija 1.146.388 1.208.634 21.718 22.502

Avstrija 721 1.928 0 0

CEE 71.540 62.703 84.763 50.330

Ostalo 2.948 3.850 6.635 11.292

       Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo in v posesti do zapadlosti
 31. 12. 2016 31. 12. 2015
SKUPAJ 248.970 192.860

  
SEKTOR   
Nefinančne družbe 0 4.021
Država 179.718 118.419
Banke 52.891 54.067
Druge finančne institucije 16.361 16.353

GEOGRAFSKA LOKACIJA  
Slovenija 165.981 128.132
Avstrija 9.108 9.067
CEE 68.173 50.018
Ostalo 5.708 5.643

v tisoč EUR

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

Estonija, Nemčija, BiH, Bolgarija
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Bruto knjigovodska vrednost

Donosne Nedonosne

Skupaj Skupaj
donosne

Nezapadle ali  
zapadle <= 30 

dni

Zapadle > 30 dni 
<= 60 dni

Zapadle > 60 dni 
<= 90 dni

Skupaj
nedonosne

Majhna verjetnost 
plačila, nezapadle ali 

zapadle <= 90 dni

Zapadle > 90 
dni <= 180 dni

Zapadle
> 180 dni
<= 1 leto

Zapadle
> 1 leto

Od tega: 
neplačane

Od tega:
oslabljene

Dolžniški vrednostni papirji 3.018 3.018 3.018

Kreditne institucije 3.018 3.018 3.018

Nefinančne družbe

Krediti in druga finančna sredstva 1.643.328 1.452.718 1.446.760 5.898 60 190.610 56.970 4.313 2.909 126.418 190.610 190.610

Centralne banke 203.176 203.176 203.176

Država 3.343 3.154 3.154 189 189 189 189

Kreditne institucije 138.330 138.330 138.330

Druge finančne družbe 10.236 7.710 7.710 2.526 1 2.525 2.526 2.526

Nefinančne družbe 853.255 686.263 681.992 4.249 22 166.992 48.351 2.484 2.049 114.108 166.992 166.992

Od tega: mala in srednja podjetja 527.171 375.784 371.971 3.813 151.387 39.642 2.355 1.529 107.861 151.387 151.387

Od tega: poslovne nepremičnine 172.751 99.418 96.407 3.011 73.333 15.532 2.327 55.474 73.333 73.333

Gospodinjstva 434.988 414.085 412.398 1.649 38 20.903 8.429 1.829 860 9.785 20.903 20.903

Od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi  
nepremičninami 282.016 267.671 266.783 854 34 14.345 5.724 1.609 563 6.449 14.345 14.345

Od tega: potrošniški krediti 114.170 111.184 110.433 749 2 2.986 981 201 120 1.684 2.986 2.986

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO ODPLAČNI  
VREDNOSTI 1.646.346 1.455.736 1.449.778 5.898 60 190.610 56.970 4.313 2.909 126.418 190.610 190.610

Dolžniški vrednostni papirji 229.567 229.567 229.567

Centralne banke

Država 179.694 179.694 179.694

Kreditne institucije 49.873 49.873 49.873

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO POŠTENI  
VREDNOSTI razen tistih v posesti za trgovanje 229.567 229.567 229.567

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI razen tistih  
v posesti za trgovanje 1.875.913 1.685.303 1.679.345 5.898 60 190.610 56.970 4.313 2.909 126.418 190.610 190.610

Prevzete obveznosti iz kreditov 281.050 280.615 435 435 435

Kreditne institucije 58 58

Druge finančne družbe 2.742 2.742

Nefinančne družbe 260.765 260.355 410 410 410

Gospodinjstva 17.485 17.460 25 25 25

Dana finančna poroštva 137.140 133.540 3.600 3.600 3.600

Kreditne institucije 1.359 1.359

Druge finančne družbe 16 16

Nefinančne družbe 135.338 131.738 3.600 3.600 3.600

Gospodinjstva 427 427

ZUNAJBILANČNE IZPOSTAVLJENOSTI 418.190 414.155 4.035 4.035 4.035

Opomba: Podatki so iz obrazca F.18 poročila FINREP

Donosne in nedonosne izpostavljenosti –  
bruto knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2016

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

prejete finančne garancije

Skupaj

Skupaj za 
donosne 

izpostavljenosti

Za nedonosne izpostavljenosti

Skupaj za 
nedonosne 

izpostavljenosti

Majhna verjetnost 
plačila, nezapadle ali 

zapadle <= 90 dni

Zapadle
> 90 dni

<= 180 dni

Zapadle
> 180 dni
<= 1 leto

Zapadle
> 1 leto

Prejeto zavarovanje s 
premoženjem za nedo-
nosne izpostavljenosti 

Prejete finančne  
garancije za nedonosne 

izpostavljenosti

Krediti in druga finančna sredstva -79.182 -7.431 -71.751 -13.479 -676 -945 -56.651 63.704 1.139

-18 -15 -3 -3

  -1.475 -49 -1.426 -1.426 1.089

N  -68.558 -5.991 -62.567 -11.944 -271 -686 -49.666 51.610 1.139

O      -62.100 -4.536 -57.564 -8.079 -238 -553 -48.694 41.777 1.057

O    -29.671 -1.908 -27.763 -4.394 -228 -23.141 37.234 891

-9.131 -1.376 -7.755 -1.535 -405 -259 -5.556 11.005

O       -5.422 -696 -4.726 -942 -328 -186 -3.270 9.019

O    -1.620 -294 -1.326 -216 -72 -50 -988 780

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO ODPLAČNI VREDNOSTI -79.182 -7.431 -71.751 -13.479 -676 -945 -56.651 63.704 1.139

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI razen tistih v posesti za trgovanje -79.182 -7.431 -71.751 -13.479 -676 -945 -56.651 63.704 1.139

Prevzete obveznosti iz kreditov 250 221 29 2

N  250 221 29

2

  335 115 220

N  335 115 220

ZUNAJBILANČNE IZPOSTAVLJENOSTI 585 336 249 2

Donosne in nedonosne izpostavljenosti – akumulirane oslabitve, akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in  
rezervacije na dan 31. 12. 2016

O  P     1   INREP

O  P     1   INREP

Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja

Donosne izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja Nedonosne izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja

Skupaj Skupaj

Instrumenti s 
spremenjenimi 

pogoji Refinanciranje

od tega: donosne 
restrukturirane 

izpostavljenosti v 
poskusni dobi Skupaj

Instrumenti s 
spremenjenimi 

pogoji Refinanciranje
od tega:

neplačane
od tega:

oslabljene

od tega:
restrukturiranje 

nedonosnih 
izpostavljenosti

Krediti in druga finančna sredstva 95.907 10.902 8.814 2.088 2.234 85.005 78.643 6.362 85.005 85.005 52.740

  115 115 115

N  90.955 10.412 8.324 2.088 2.045 80.543 74.259 6.284 80.543 80.543 49.387

O      6.997 808 782 26 6.189 6.009 180 6.189 6.189 5.225

O    80.850 7.517 7.517 2.017 73.333 67.229 6.104 73.333 73.333 44.139

4.837 375 375 189 4.462 4.384 78 4.462 4.462 3.353

O       3.383 343 343 189 3.040 3.021 19 3.040 3.040 2.481

O    608 27 27 581 581 581 581 32

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO ODPLAČNI VREDNOSTI 95.907 10.902 8.814 2.088 2.234 85.005 78.643 6.362 85.005 85.005 52.740
DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI razen tistih v posesti za trgovanje 95.907 10.902 8.814 2.088 2.234 85.005 78.643 6.362 85.005 85.005 52.740

Donosne in nedonosne restrukturirane izpostavljenosti – bruto knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2016

  E R

  E R
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Donosne in nedonosne restrukturirane izpostavljenosti – akumulirane 
oslabitve, akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega 
tveganja in rezervacije na dan 31. 12. 2016

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

Prejeto zavarovanje s 
premoženjem in prejete 

finančne garancije

Za donosne 
izpostavlje

nosti z ukrepi 
restrukturiranja

Za nedonosne izpostavljenosti  
z ukrepi restrukturiranja

Instrumenti  
s spremenjeni

mi pogoji
Refinanci

ranje

Prejeto 
zavarovanje s 
premoženjem 

za izpostavlje
nosti z ukrepi 

restrukturi
ranja

Prejete 
finančne 

garancije za 
izpostavlje

nosti z ukrepi 
restrukturi

ranja

Krediti in druga finančna 
sredstva 16.306 3 2 1 . 1 1 . 61 3 63. 02

N  -15.447 -391 -15.056 -14.619 -437 60.371

O d teg a :  m a l a  in srednja  
p o djetja -1.998 -35 -1.963 -1.857 -106 2.871

O d teg a :  p o sl o vn e -13.431 -338 -13.093 -12.762 -331 57.485

G o sp o dinjstva -859 -1 -858 -842 -16 3.431

O d teg a :  kr editi,  za va ro va ni 
s sta no va njski m i -600 -600 -600 2.440

O d teg a :  p o tro šn iški  kr editi -8 -8 -8 427

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI 
PO ODPLAČNI VREDNOSTI 16.306 3 2 1 . 1 1 . 61 3 63. 02

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI 
razen tistih v posesti za 
trgovanje

16.306 3 2 1 . 1 1 . 61 3 63. 02

O  P     1   INREP

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

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

Banka mora z usklajevanjem dejanskih in potencialnih vi-
rov likvidnosti z dejansko in potencialno porabo likvidnih 
sredstev v istem obdobju v vsakem trenutku zagotavljati 
ustrezno likvidnostno pozicijo. Banka z upoštevanjem svoje 
posebnosti in glede na stopnjo prevzetega tveganja ugota-
vlja, meri, obvladuje in spremlja likvidnostno tveganje tako, 
da zagotavlja trajno in pravočasno poravnavanje zapadlih 
obveznosti. Zaradi svoje specifičnosti banka stremi k temu, 
da z uporabo razpoložljivih kreditnih linij, ki jih da na vo-
ljo bančna skupina, zagotovi relativno visoke likvidnostne 
količnike in oblikuje likvidnostne blažilce, ki predstavljajo 
presežno likvidnost, ki jo je mogoče v zelo kratkem času 
uporabiti v stresnih situacijah. Likvidnostni blažilci pomenijo 
razpoložljivo likvidnost brez uporabe dodatnih ukrepov. 

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

Za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije banka ugo-
tavlja, meri, obvladuje in spremlja likvidnostno tveganje, 
skupaj:

• z načrtovanjem dejanskih in potencialnih denarnih pri-
tokov glede na denarne odlive (tudi intraday) in oceno 
likvidnostnega tveganja z izračunom količnika likvidno-
sti, likvidnostnih blažilcev in izračunom količnika likvi-
dnostnega kritja (LCR) za poravnavo zapadlih obve-
znosti v normalnih in izjemnih razmerah;

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

• s spremljanjem primerne strukture virov sredstev in fi-
nančnih sredstev; 

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

• s postavljanjem limitov za omejevanje izpostavljenosti 
likvidnostnemu tveganju;

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

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

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

Banka izračunava količnike likvidnosti skladno s sklepom 
Banke Slovenije o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga 
mora zagotavljati banka. Količnik likvidnosti, ki je določen 
kot razmerje med naložbami in obveznostmi, ločeno za do-
mačo in tujo valuto, banka izračunava za dva razreda, in 
sicer od 0 do 30 dni (prvi razred) in od 0 do 180 dni (drugi 
razred), skladno z 2. točko omenjenega sklepa. Banka iz-
računava omenjena količnika dnevno. Po predpisih Banke 
Slovenije mora banka dnevno izračunavati količnik likvidno-
sti za posamezni razred za pretekli delovni dan. Količnik 
likvidnosti prvega razreda mora biti najmanj 1, količnik dru-
gega razreda pa je informativnega značaja. Banka je vse 
dni v letu 2016 izpolnjevala zahtevane vrednosti količnika 
prvega razreda.
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V skladu z regulativo banka načrtuje tudi pričakovane to-
kove likvidnosti. Banka v okviru dnevnega poročanja na-
poveduje likvidnosti za naslednjih 15 dni po posameznih 

dnevih, likvidnost do konca tekočega meseca ter likvidnost 
v prihodnjem mesecu.

Količniki likvidnosti v zadnjih treh letih

LCR količnik v zadnjih treh letih

 2016 2015 2014

na dan 31. 12. 1,40 1,43 1,42

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

Najvišja vrednost 1,69 1,63 1,55

Najnižja vrednost 1,10 1,10 1,13

 2016 2015 2014

na dan 31. 12. 126,3% 122,2% 111,2%

Regulatorni limit 70% 60% /

Trend zniževanja količnika likvidnosti se je ustavil, kar je po-
sledica internega limita, povečanja vlog z zapadlostjo pod 
30 dni. Delež kratkoročnih virov v primerjavi z dolgoročnimi 
se je močno znižal, saj so se stranke zaradi nadaljnjega 
zniževanja obrestnih mer preusmerile ali v dolgoročno var-
čevanje ali pa ne varčujejo več (sredstva pustijo na tekočih 
računih), kar negativno vpliva na stabilnost bančnih virov. 

V letu 2016 smo nadaljevali zmanjšanje koncentracije virov 
tako po strankah kot po zapadlostih.

V letu 2017 pričakujemo povprečno vrednost količnika li-
kvidnosti v območju 1,20–1,30, z letom 2018 pa naj bi se 
količnik likvidnosti ukinil, saj ga že zdaj nadomešča medna-
rodno uveljavljeni količnik likvidnostnega kritja (LCR).

LCR (Liquidity Coverage ratio) banka izračunava od leta 
2013, zakonsko obvezen pa je od leta 2015. LCR se regu-
latorju poroča mesečno, banka pa ga za interne potrebe 
izračunava na dnevni ravni.

Regulatorni limit se je s 1. 1. 2017 dvignil na 80 %, s 1. 1. 
2018 pa se dviguje na dokončnih 100 %.

Banka izračunava tudi likvidnostne blažilce za poravnavo 
zapadlih obveznosti v izjemnih razmerah v skladu s skle-
pom Banke Slovenije o upravljanju s tveganji in izvajanju 
procesa ustreznega notranjega kapitala za banke in hra-
nilnice, v skladu s priporočili CEBS ter v skladu s smer-

nicami skupine Sberbank Europe. Denarne tokove banka 
pričakuje na podlagi sklenjenih, načrtovanih in predvide-
nih poslovnih dogodkov. Likvidnostni primanjkljaj je treba 
z likvidnostnimi blažilci primerjati v različnih časovnih ob-
dobjih, v normalnem teku poslovanja (osnovni scenarij), v 
izrednih likvidnostnih razmerah (scenarij izjemnih situacij) 
ter v kombinacija obeh situacij.
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Analiza pogodbenih rokov zapadlosti v plačilo
v tisoč EUR

Knjigovodska 
vrednost

Skupaj 
denarni 

tok

Na 
vpogled

 Do  
3 mesecev

Od  
3 mesecev        

do 1 leta

Od  
1 do 5 let Nad 5 let

Dolgovi do bank 505.671 513.420 17.022 16.495 264.906 177.927 37.070

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

Podrejene obveznosti 60.888 73.884 0 635 3.812 69.437 0

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

Neizkoriščene kreditne linije 281.050 281.050 281.050 0 0 0 0

31. 12. 2016

v tisoč EUR

Knjigovodska 
vrednost

Skupaj 
denarni 

tok

Na 
vpogled

 Do  
3 mesecev

Od  
3 mesecev        

do 1 leta

Od  
1 do 5 let Nad 5 let

Dolgovi do bank 551.653 570.166 28.258 24.888 81.386 400.606 35.028

Dolgovi do strank, ki niso banke 1.105.859 1.108.829 468.408 234.038 273.535 129.960 2.888

Podrejene obveznosti 60.886 77.631 0 617 1.851 21.217 53.946

Izvedeni finančni instrumenti  
(credit/debit) 13.783 13.783 0 9.877 763 1.809 1.334

Neizkoriščene kreditne linije 256.774 256.774 256.774 0 0 0 0

31. 12. 2015
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31. 12. 2015 v tisoč EUR

Izkaz finančnega položaja z vidika likvidnostnega tveganja
31. 12. 2016

Na 
vpogled 

Do 3 
mesecev

Od 3 do 12 
mesecev

Skupaj 
do 1 leta

Od 1 do 
5 let 

Nad 
5 let

Skupaj
 nad 1 letom SKUPAJ

Denar v blagajni in 
stanje na računih pri 
centralni banki

231.421 0 0 231.421 0 0 0 231.421

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

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

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

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

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

Na 
vpogled 

Do 3 
mesecev

Od 3 do 12 
mesecev

Skupaj 
do 1 leta

Od 1 do 
5 let 

Nad 
5 let

Skupaj
 nad 1 letom SKUPAJ

Denar v blagajni in 
stanje na računih pri 
centralni banki

305.825 0 0 305.825 0 0 0 305.825

Krediti bankam 0 38.575 30.172 68.747 10.088 5.289 15.377 84.124
Krediti strankam,  
ki niso banke 77.872 72.568 185.040 335.480 603.174 338.461 941.635 1.277.115

Finančna sredstva 
razpoložljiva za prodajo 0 50.041 51.820 101.861 55.941 28.033 83.974 185.835

Finančna sredstva v 
posesti do zapadlosti 0 0 4.008 4.008 3.017 0 3.017 7.025

Ostale aktivne postavke 0 3.191 14.479 17.670 24.056 0 24.056 41.726
Skupaj aktiva 383.697 164.375 285.519 833.591 696.276 371.783 1.068.059 1.901.650
Dolgovi do bank 21.456 24.159 80.677 126.292 391.551 33.810 425.361 551.653
Dolgovi do strank,  
ki niso banke 473.656 234.037 267.118 974.811 128.267 2.781 131.048 1.105.859

Podrejene obveznosti 0 0 0 0 0 60.886 60.886 60.886
Ostale pasivne postavke 2.000 2.321 11.430 15.751 0 0 0 15.751
Kapital 0 0 0 0 0 167.501 167.501 167.501
Skupaj pasiva 497.112 260.517 359.225 1.116.854 519.818 264.978 784.796 1.901.650

v tisoč EUR

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

Banka nadzoruje stabilnost vlog na vpogled in ima na voljo 
odobreno kreditno linijo od lastnika v primeru nepričakova-
nega padca vpoglednih vlog.
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3.3 Tržno tveganje
Tržno tveganje je tveganje nastanka izgube, ki nastane 
zaradi neugodne spremembe tržnih spremenljivk (cena, 
obrestna mera, devizni tečaj). V okvir tržnega tveganja 
spadajo:

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

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

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

Temeljna usmeritev banke je, da zagotovi čim večjo va-
lutno usklajenost aktivnih in pasivnih bilančnih in izvenbi-
lančnih postavk ob doslednem upoštevanju največje do-
voljene celotne odprtosti devizne pozicije (ODP) oziroma 
največje dovoljene odprtosti po posameznih valutah.

Strategija upravljanja izpostavljenosti obrestnemu tvega-
nju v Sberbank banki d. d. temelji na majhni izpostavljeno-
sti obrestnemu tveganju.

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

3.3.1 Valutno tveganje

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

izvenbilančnih postavk ob doslednem upoštevanju najve-
čje dovoljene celotne odprtosti devizne pozicije (ODP) ozi-
roma največje dovoljene odprtosti po posameznih valutah. 

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

Valutno tveganje v banki je predvsem posledica:

• poslovanja s strankami, pri katerem se sproti zapirajo 
samo večji posli oziroma posli, s katerimi bi banka pre-
segla največjo dovoljeno ODP; manjše posle bi bilo 
stroškovno neučinkovito zapirati vsakega posebej, ra-
zen v primeru velike nestanovitnosti tečaja;

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

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

Po uredbi CRR izračun odprte pozicije v posamezni valuti 
ne ločuje terjatev oziroma obveznosti v tuji valuti in v valu-
tni klavzuli, ampak se vse postavke štejejo kot postavke v 
tuji valuti. Po izračunu odprtih pozicij v posameznih valu-
tah se seštejejo vse dolge pozicije v posameznih valutah 
in ločeno vse kratke pozicije v posameznih valutah. Večja 
izmed absolutnih vrednosti dobljenih vsot predstavlja sku-
pno neto pozicijo banke v tujih valutah ter s tem tudi pod-
lago za izračun kapitalskih zahtev za valutno tveganje. Va-
lutno tveganje (odprto devizno pozicijo = ODP) spremlja in 
upravlja področje Finančni trgi, oddelek kontrole tveganja 
(Tržna in likvidnostna tveganja) pa o tveganju poroča. Po-
dročje Finančni trgi spremlja ODP na podlagi tekočih po-
datkov, oddelek za kontrolo tveganja (Tržna in operativna 
tveganja) pa na podlagi knjigovodskih podatkov oziroma 
njihove usklajenosti s tekočimi podatki področja Finančni 
trgi.

Sberbank banka d. d. pri upravljanju z valutnim tveganjem 
upošteva omejitve, ki jih določa Sberbank Europe AG. 
Banka Slovenije omejuje valutno tveganje samo posre-
dno, in sicer s kapitalskimi zahtevami za valutno tveganje. 
Sberbank banka d. d. lahko kadar koli sprejme tudi strožje 
interne predpise. Po metodologiji Sberbank Europe AG je 
celotna ODP določena kot večja izmed absolutnih vredno-
sti seštevka (a) vseh dolgih in (b) vseh kratkih pozicij, pri 
tem pa se ne razlikuje med valuto in valutno klav zulo. 
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Izkaz finančnega položaja z vidika valutnega tveganja
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

AKTIVA 1.846.119 1.901.650

 - v domači valuti 1.808.479 1.860.133

 - v tuji valuti 37.640 41.517

PASIVA 1.846.119 1.901.650

 - v domači valuti 1.717.588 1.781.733

 - v tuji valuti 128.531 119.917

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

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

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

• tveganje spremembe krivulje donosnosti (Yield curve 
risk), ki izhaja iz spremembe naklona ali oblike spre-
membe krivulje donosnosti in lahko vpliva na bančne 
prihodke ali na ekonomsko vrednost pozicije;

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

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

Banka meri izpostavljenost obrestnemu tveganju z izraču-
nom spremembe ekonomske vrednosti kapitala prek izra-
čuna obrestnih vrzeli, z izračunom vpliva na izkaz uspeha, 
ter z izračunom bazičnega tveganja. Vsa poročila se me-
sečno obravnavajo na seji odbora za upravljanje z bilan-
co banke (ALCO). Banka meri izpostavljenost obrestnemu 
tveganju mesečno in o tem poroča odboru, ki je odgovoren 
za nadzor in odločitve o prevzemanju manjšega/večjega 
obrestnega tveganja. Izpostavljenost obrestnemu tveganju 
in njegovo merjenje in ukrepanje je opredeljeno v smer-
nicah za delo, ki urejajo področje upravljanja z obrestnim 
tveganjem.

Odbor za upravljanje z bilanco banke (ALCO) potrjuje poslov-
no politiko, ki temelji na večinski uporabi variabilnih obrestnih 
instrumentov in odloča o ukrepih v primeru preseganja dolo-

Analiza občutljivosti za valutno tveganje
V tisoč EUR za vse valute 2016 2015

Zadnji koledarski dan v letu 908 1.477

Povprečje za obdobje 1.206 1.058

Standardni odklon za obdobje 334 254

Maksimum v obdobju 1.926 1.628

Minimumv obdobju 547 507

v tisoč EUR

V letu 2016 se je odprta devizna pozicija gibala v razponu od najmanj 547 tisoč EUR do največ 1.926 tisoč EUR. Odprta 
devizna pozicija je v povprečju znašala 1.206 tisoč EUR s standardnim odklonom 334 tisoč EUR.



77SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2016

Analiza občutljivosti kapitala za spremembe obrestne mere 
na letni podlagi

Povečanje za 100 bazičnih točk Zmanjšanje za 100 bazičnih točk

2016  

31.12.2016 2.414 -2.414

Povprečje za obdobje 4.384 -4.384

Maksimum v obdobju 9.788 -9.788

Minimum v obdobju 731 -731

2015

31.12.2015 10.264 -10.264

Povprečje za obdobje 5.927 -5.927

Maksimum v obdobju 10.264 -10.264

Minimum v obdobju 2.310 -2.310

Analiza občutljivosti poslovnega izida za spremembe obrestne mere 
na letni podlagi

Povečanje za 100 bazičnih točk Zmanjšanje za 100 bazičnih točk

2016  

31.12.2016 4.620 -4.620

Povprečje za obdobje 2.728 -2.728

Maksimum v obdobju 4.620 -4.620

Minimum v obdobju 1.118 -1.118

2015  

31.12.2015 108 -108

Povprečje za obdobje 353 -353

Maksimum v obdobju 3.783 -3.783

Minimum v obdobju -2.931 2.931

v tisoč EUR

v tisoč EUR

čenega obrestnega tveganja. Interni limiti za izpostavljenost 
obrestnemu tveganju so določeni v sodelovanju z matično 

banko. Ob uvedbi novih produktov pa je treba preveriti tudi 
njihov vpliv na potencialno povečanje obrestnega tveganja.
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Tveganje spremembe obrestne mere na dan 31. 12. 2016 in 31. 12. 2015
31. 12. 2016

Skupaj Na vpogled Do 3 
mesecev

Od 3 
mesecev        
do 1 leta

Od 1 leta  
do 5 let Nad 5 let

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

Krediti bankam 113.116 17.703 58.956 30.452 6.005 0

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

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

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

Dolgovi do bank 505.671 17.022 215.539 169.904 103.206 0

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

Podrejene obveznosti 60.888 0 0 0 0 60.888

GAP -270.817 546.296 49.146 -115.069 -47.399

v tisoč EUR

31. 12. 2015

Skupaj Na vpogled Do 
3 mesecev

Od 
3 mesecev        

do 1 leta

Od 
1 do 5 let Nad 5 let

Denar v blagajni in stanje na računih pri 
centralni banki 305.825 305.825 0 0 0 0

Krediti bankam 84.124 22.523 21.341 30.172 10.088 0

Krediti strankam, ki niso banke 1.277.115 9.545 602.299 577.346 73.531 14.394

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 185.835 0 185.835 0 0 0

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 7.025 0 0 4.008 3.017 0

Dolgovi do bank 551.653 26.858 232.673 49.819 147.390 94.913

Dolgovi do strank, ki niso banke 1.105.859 468.226 233.570 275.620 127.887 556

Podrejene obveznosti 60.886 0 0 0 0 60.886

GAP -157.191 343.232 286.087 -188.641 -141.961

v tisoč EUR



79SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2016

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

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

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

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

Operativno tveganje obsega tudi:
• IT-tveganje, ki je tveganje izgube kot posledica neu-

strezne informacijske tehnologije in procesiranja pred-
vsem z vidika obvladljivosti, dostopov, integralnosti, 
nadzora in neprekinjenosti;

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

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

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

nal, nesreče, izredni dogodki.

Strategija banke na področju operativnega tveganja je 
opredeljena s ciljem minimizacije potencialnih in dejanskih 
operativnih škod. Vloga uprave banke temelji na dejavnem 
pristopu upravljanja z operativnimi tveganji, ki zajema de-
javno spodbujanje zavedanja operativnega tveganja v ban-
ki, transparentnost in beleženje dejanskih in potencialnih 
škod.

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

Banka izvaja analizo vzrokov realiziranih pomembnih izgub 
iz operativnega tveganja z uporabo baze škodnih dogod-
kov. Pomembno potencialno operativno tveganje banka 
ugotavlja in ocenjuje četrtletno, z uporabo samoocenitvenih 
vprašalnikov – Risk and control self-assessment. Mesečno 
se spremljajo ključni kazalniki tveganja, ki so v letu 2016 
bili na nizki in sprejemljivi ravni. Pomembna izguba iz ope-
rativnega tveganja je opredeljena v Smernicah za delo, ki 
opredeljujejo upravljanje operativnih tveganj.

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

Skupni obseg izgub iz dogodkov, povezanih z operativnim 
tveganjem, odkritih v letu 2016, je bil 224.814 EUR, ob upo-
števanju povračil in drugih zmanjšanj je neto obseg znašal 
38.746 EUR.

Izvajanje in dokumentiranje notranjih kontrol je sestavni 
del procesa upravljanja operativnega tveganja in se prav 
tako vodi v integriranem orodju BART, ki se uporablja za 
zajemanje, spremljanje, ocenjevanje, analiziranje in poro-
čanje operativnega tveganja. Notranje kontrole so natanč-
no opredeljene od odgovornih vodij področij in služb, ki v 
določenih intervalih sprejemajo avtomatske opomnike za 
preverjanje notranjih kontrol, ki jih izvajajo njihovi podrejeni. 
70 menedžerskih kontrol pokriva vse pomembne procese 
v banki, kjer se lahko pojavijo  tveganja. Ti se izvajajo pe-
riodično, glede na potrebe, in v letu 2016 so bile izvedene 
216-krat, kar je glede na kontrolni plan s 220 kontrolami 
98,2-odstotna izvedba.
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3.5 Poštena vrednost finančnih sredstev in obveznosti

                 31. 12. 2016               31. 12. 2015

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Krediti bankam 113.116 113.116 84.124 84.124

Krediti strankam, ki niso banke 1.221.597 1.221.693 1.277.115 1.277.439

             Kratkoročni krediti 125.155 125.155 78.101 78.101

             Dolgoročni krediti 1.096.442 1.096.538 1.199.014 1.199.338

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 245.952 245.952 185.835 185.835

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 3.018 2.694 7.025 7.065

Depoziti od bank 160.820 160.820 188.884 188.884

Krediti od bank 344.850 344.850 362.769 362.76

 

Depoziti od strank, ki niso banke 1.074.915 1.074.915 1.098.829 1.098.829

V letu 2016 je poštena vrednost dolgoročnih kreditov višja 
od knjigovodske. Glavni razlog je v postopnem zniževanju 
tržnih obrestnih mer v letu 2016. Za primer si oglejmo 
vrednost trimesečnega EURIBOR-a, ki je konec leta 2015 
znašal -0,132 %, medtem ko je njegova vrednost konec leta 
2016 znašala -0,319 %. Posledično se je zvišala poštena 
vrednost posojil s fiksno obrestno mero, kar je povzročilo, 
da je poštena vrednost dolgoročnih kreditov konec leta 
2016 višja od knjigovodske.

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

v tisoč EUR
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ierarhija poštene vrednosti za finančna sredstva in obveznosti
na dan 31. 12. 2016

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj
          

vp o g l edne vl o g e p ri b a nka h 231.421   231.421

Krediti b a nka m 113.116 113.116
Krediti stra nka m ,  ki  niso  b a nke  1.221.693 1.221.693

   2.058 2.058
     2.694  2.694
    245.952 245.952

I     6.984  6.984
N  8.608 8.608

        
  1.015 1.015

Skupaj aktiva 0.06 1 . 2 1.33 . 2 1. 33. 1
V l o g e b a nk in centra l nih  b a nk  160.820 160.820
V l o g e stra nk,  ki  niso  b a nke 1.074.915 1.074.915
Krediti b a nk in centra l nih  b a nk  344.850 344.850
Krediti stra nk,  ki  niso  b a nke  0 0

   15.004 15.004
   11.473 11.473

I      6.579  6.579

Skupaj pasiva 6. 1.60 .062 1.613.6 1

na dan 31. 12. 201

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj
          

vp o g l edne vl o g e p ri b a nka h 305.828   305.828

Krediti b a nka m   84.124 84.124
Krediti stra nka m ,  ki  niso  b a nke  1.277.115 1.277.115

  499 499
     7.025  7.025
    185.835 185.835

I     14.604  14.604
N  12.427 12.427

        
  1.314 1.314

Skupaj aktiva .6 2 .031 1.363.0 2 1. . 1
V l o g e b a nk in centra l nih  b a nk 188.884 188.884
V l o g e stra nk,  ki  niso  b a nke 1.098.829 1.098.829
Krediti b a nk in centra l nih  b a nk 362.769 362.769
Krediti stra nk,  ki  niso  b a nke 0 0

  0 0
  7.030 7.030

I     13.783  13.783

Skupaj pasiva 13. 3 1.6 . 12 1.6 1.2
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3.6 Upravljanje kapitala
Banka mora zagotoviti, da skladno s predpisi Banke Slo-
venije (Zakon o bančništvu (Zban-2)) in EU (Uredba št. 
575/2013 in Direktiva št. 2013/36/EU) vselej razpolaga z 
ustrezno višino ter strukturo kapitala glede na obseg in vr-
ste storitev, katere opravlja, ter glede na tveganja, katerim 
je izpostavljena pri opravljanju teh storitev. V ta namen ima 
banka izdelane notranje postopke za izvajanje redne spre-
mljave kapitala, ki zagotavljajo, da obseg ter struktura kapi-
tala banke zagotavljata izpolnjevanje vseh zakonskih zah-
tev, tako glede kapitala kakor tudi glede kapitalskih zahtev. 
Z rednim spremljanjem višine kapitala, kapitalskih zahtev in 
kapitalske ustreznosti banka zagotavlja, da:

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

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

• količnik kapitalske ustreznosti znaša najmanj 14,6 %;
• količnik kapitalske ustreznosti med notranjim kapita-

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

• Tier 1 količnik kapitalske ustreznosti znaša najmanj 
11,65 %;

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

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

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

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

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

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

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

potreben;
• oceno razpoložljivosti zunanjih virov kapitala;
• oceno finančnih posledic morebitnega povečanja ka-

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

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

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

ustreznosti;
• izredno/nenačrtovano povišanje obsega popravkov 

vrednosti sredstev,
• povečanje obsega bilančnega in zunajbilančnega po-

slovanja;

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

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

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

Med 1. in 2. ravnijo v letu 2016 in 2015 ni bilo nobenih pre-
nosov.
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Izračun kapitalske ustreznosti na 31. 12. 2016 in 31. 12. 2015
v tisoč EUR

2016 2015
TEMELJNI KAPITAL 164.327 167.021
Vplačani osnovni kapital 133.140 133.140
Kapitalske rezerve 27.248 27.248
Odbitki od kapitala:
  Rezerve in zadržani dobiček ali izguba 7.603 7.609
  Neopredmetena dolgoročna sredstva -1.211 -828
  Druge prilagoditve -2.453 0
DODATNI KAPITAL 57.176 58.958
Hibridni instrumenti in kumulativne prednostne delnice 0 0
Podrejeni dolg 57.176 58.958
ODBITNE POSTAVKE OD TEMELJNEGA IN DODATNEGA KAPITALA I 0 0

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

SKUPAJ KAPITAL (za namen solventnosti) 221.502 225.978
Skupaj kapitalska zahteva za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu 89.309 92.745
Enote centralne ravni države 168 163
Enote regionalne ali lokalne ravni držav 44 52
Osebe javnega sektorja 104 116
Institucije 1.286 2.801
Podjetja 43.666 43.646
Bančništvo na drobno 17.904 15.764
Zavarovano z nepremičninami 10.824 12.273
Zapadle postavke 11.067 14.306
Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti 197 216
Krite obveznice 1.995 1
Ostale izpostavljenosti 2.054 3.407
Kapitalska zahteva za tveganje spremembe cen blaga 31 563
Kapitalska zahteva za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja 595 717
Kapitalska zahteva za operativno tveganje po standardiziranem pristopu 6.329 5.102
Kapitalska zahteva za pozicijsko tveganje po standardiziranem pristopu 562 0

Skupaj kapitalske zahteve 96.826 99.127

Količnik kapitalske ustreznosti (%): skupaj kapital/(skupaj kapitalske zahteve / 0,08) 18,30 % 18,24 %
Količnik temeljnega kapitala (%): temeljni kapital / (skupaj kapitalske zahteve / 0,08) 13,58 % 13,48 %

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

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

jemalcev;

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

v tisoč EUR

             31. 12. 2016              31. 12. 2015
v EUR v tuji valuti v EUR v tuji valuti

Gotovina v blagajni 3.211 835 2.706 1.074
Stanje na računih v centralni banki 185.472 0 229.319 0
Vpogledne vloge pri bankah 37.149 4.754 65.620 7.106
Skupaj 225.832 5.589 297.645 8.179
Skupaj (v EUR in v tuji valuti)             231.421              305.825

V letu 2016 so vpogledne vloge bank znašale 41.903 tisoč 
EUR. Stanje na poravnalnem računu pri centralni banki je 
znašalo 185.472 tisoč EUR. 

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

V letu 2015 je povprečna obveznost za obvezno rezervo 
znašala 10.138.745 EUR.

5. Finančna sredstva, namenjena trgovanju
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015
IFI, izpostavljeni valutnemu tveganju 3.799 8.033
IFI, izpostavljeni tveganju spremembe obrestne mere 3.110 3.484
IFI, izpostavljeni tveganju spremembam cen blaga 75 3.087
Finančna sredstva, namenjena trgovanju skupaj 6.984 14.604

Finančna sredstva, namenjena za trgovanje, so se v letu 
2016 znižala predvsem zaradi gibanja tržne vrednosti celo-

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

6. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
31. 12. 2016 31. 12. 2015

 Kapitalski instrumenti – netržni 16.385 16.366
 Dolžniški instrumenti – tržni 229.567 169.469
SKUPAJ 245.952 185.835

Na dan 31. 12. 2016 je banka v skladu finančnega premo-
ženja pri Banki Slovenije imela 159,3 mio EUR prvovrstnih 
vrednostnih papirjev in 3,9 mio EUR kreditov s prvovrstnim 
zavarovanjem. Ta sredstva so na voljo za morebitno zasta-
vo za regulatorne potrebe, za izvrševanje plačilnega pro-
meta in za zagotavljanje sekundarne likvidnosti banke.

Na dan 31. 12. 2016 je bilo za namen Zastave za zajam-
čene terjatve vlagateljev zastavljenih 0,3 mio EUR vredno-
stnih papirjev, za namen Sklad za reševanje bank je bilo 

zastavljenih za 11,5 mio EUR vrednostnih papirjev in za 
dolgoročne vire ECB 103,3 mio EUR vrednostnih papirjev. 
Dodatno je bilo za namene plačilnega prometa iz naslova 
SEPA zastavljenih 16 mio EUR.

Na dan 31. 12. 2015 je banka v skladu finančnega premo-
ženja pri Banki Slovenije imela 74,9 mio EUR prvovrstnih 
vrednostnih papirjev in 76,3 mio EUR kreditov s prvovr-
stnim zavarovanjem.

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

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

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

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

v tisoč EUR

v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Sklad za reševanje bank 16.361 16.342
SKUPAJ 16.361 16.342

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Bankart, d. o. o., Ljubljana 11 11
S.W.I.F.T. Belgija 3 3
Kreditni biro SISBON 10 10
SKUPAJ 24 24

6.3 Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo – tržni

v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Obveznice Republike Slovenije 149.596 106.729
Obveznice drugih držav EU 30.098 11.690
Obveznice domačih bank 0 1.031
Obveznice tujih bank 49.873 50.019

Skupaj dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo 229.567 169.469

Glede na izdajatelja

Glede na navzočnost na borzi v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Kotirajo na borzi 229.567 169.469
   Obveznice 229.567 169.469
   Ostalo 0 0
Skupaj 229.567 169.469

Vrednotenje po pošteni vrednosti v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Nakupna vrednost 227.362 168.445
Obresti (terjatve, razmejitve) 1.842 1.150
Vrednotenje na pošteno vrednost 363 -126
Knjigovodska vrednost 229.567 169.469



86 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2016

7. Krediti
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015
- dolžniški vrednostni papirji 0 0
- krediti bankam 113.116 84.124
- krediti strankam, ki niso banke 1.221.597 1.277.115
- druga finančna sredstva 2.058 499
SKUPAJ 1.336.771 1.361.739

7.1 Dolžniški vrednostni papirji
Banka v letu 2016 ni imela dolžniških vrednostnih papirjev, 
ki bi spadali med kredite.

7.2 Krediti bankam
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Kratkoročni 96.666 52.678
V EUR 93.533 52.678
v tuji valuti 3.133 0
Dolgoročni 16.450 31.446
V EUR 16.450 31.446
v tuji valuti 0 0
Skupaj krediti bankam 113.116 84.124

Teritorialna analiza
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Slovenija 20.834 22.502
Tujina 92.282 61.622
SKUPAJ 113.116 84.124

Analiza po zapadlosti
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7.3 Krediti strankam, ki niso banke

              31. 12. 2014              31. 12. 2013
Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

V EUR 153.610 1.090.972 94.290 1.190.117
Država 700 2.326 369 2.544
Druge finančne družbe 4.290 5.865 517 11.224
Nefinančne družbe 134.246 710.058 83.530 848.495
Gospodinjstva 14.374 372.723 9.873 327.853
 - prebivalstvo 10.298 330.190 6.973 286.934
 - samostojni podjetniki 2.750 35.531 2.724 35.338

 -  nepridobitne institucije, ki opravljajo  
storitve za gospodinjstvo 1.326 7.002 176 5.582

V tuji valuti 4.578 51.618 941 64.126
Država 0 245 0 321
Druge finančne družbe 0 0 0 0
Nefinančne družbe 3.291 5.393 886 10.859
Gospodinjstva 1.287 45.979 55 52.946
 - prebivalstvo 1.287 45.798 55 52.704
 - samostojni podjetniki 0 180 0 204

 -  nepridobitne institucije, ki opravljajo  
storitve za gospodinjstvo 0 1 0 38

Krediti nebankam (bruto vrednost) 158.188 1.142.590 95.230 1.254.243
Popravek vrednosti -33.032 -46.148 -17.130 -55.229
Skupaj krediti nebankam (neto vrednost) 125.155 1.096.441 78.101 1.199.014
Skupaj krediti nebankam          1.221.597         1.277.115

Razčlenitev kreditov po vrstah posojilojemalcev

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Država 3.254 3.219

Druge finančne organizacije 8.680 10.370

Nefinančne družbe 784.431 881.617

Gospodinjstva 425.232 381.909

 - prebivalstvo 380.546 339.506

 - samostojni podjetniki 36.648 36.907

 - nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstvo 8.037 5.497

Skupaj krediti nebankam 1.221.597 1.277.115

Analiza po sektorjih
v tisoč EUR

v tisoč EUR
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Prvovrstna zavarovanja terjatev

v tisoč EUR

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

A B C D E P Skupaj

Bančna vloga 12.037 909 38 0 19 340 13.343

Poroštva ali jamstva RS 25.058 226 54 144 0 998 26.480

Garancije prvovrstnih tujih bank 0 0 0 0 0 0 0

Vrednostni papirji prvovrstnih bank 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj 37.095 1.135 92 144 19 1.338 39.823

Prvovrstna zavarovanja so na dan 31. 12. 2015 naslednja 
glede na razvrstitev kreditov po bonitetnih skupinah:

A B C D E P Skupaj

Bančna vloga 13.980 1.000 0 0 19 165 15.164

Poroštva ali jamstva RS 79.914 421 254 0 0 623 81.212

Garancije prvovrstnih tujih bank 0 0 0 0 0 0 0

Vrednostni papirji prvovrstnih bank 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj 93.894 1.421 254 0 19 788 96.376

v tisoč EUR

Primerna zavarovanja terjatev - hipoteka

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

Banka je imela konec leta 2015 v celotnem bruto kreditnem 
portfelju 813.099 tisoč EUR terjatev, zavarovanih s hipoteko.
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Razčlenitev in gibanje oslabitev terjatev

v tisoč EUR

v tisoč EUR

Gibanje oslabitev v letu 2016

Gibanje oslabitev v letu 2015

Krediti nebankam 2016

Stanje 1. januarja  72.358

Delež v bruto kreditih (v %) 5,36

Oblikovane med letom 29.419

Ukinjene med letom -22.594

Stanje 31. decembra 79.183

Delež v bruto kreditih (v %) 6,09

Krediti nebankam 2015

Stanje 1. januarja 53.543

Delež v bruto kreditih (v %) 3,99

Oblikovane med letom 37.291

Ukinjene med letom -18.476

Stanje 31. decembra 72.358

Delež v bruto kreditih (v %) 5,36

7.4 Druga finančna sredstva
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Terjatve do kupcev 14 107
Druge poslovne terjatve 1.610 370
Druga finančna sredstva 434 22
Skupaj 2.058 499
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8. Dolžniški vrednostni papirji v posesti do zapadlosti

v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Obveznice bank 3.018 3.017
Obveznice nefinančnih družb 0 4.008
Skupaj 3.018 7.025

Glede na sektor

v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Kotirajo na borzi 3.018 7.025
   Obveznice ÖVAG 3.018 3.017
   Obveznice drugih izdajateljev 0 4.008
Skupaj 3.018 7.025

Banka na dan 31. 12. 2016 ni imela zastavljenih nobenih 
dolžniških vrednostnih papirjev v posesti do zapadlosti.

Glede na navzočnost na borzi
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9. Opredmetena osnovna sredstva, 
    naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in neopredmetenih sredstev v letu 2016

V letu 2016 je banka uporabljala neopredmetena sredstva, 
ki so že 100 % amortizirana v nabavni vrednosti 1.149 tisoč 
EUR. 

Opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2016 niso 
bila zastavljena. 

Nalož-
bene 

nepre-
mičnine

Skupaj 
naložbe-

ne 
nepre-

mičnine

Zemlji-
šča in
grad-
beni 

objekti

Opre-
ma

Opred-
metena 

OS v 
pripravi

Skupaj 
opredm.

osn. 
sredstva

Neopred-
metena

sredstva

Neopred-
metena 

sred-
stva v 

pripravi

Skupaj  
neopredm.

osn.  
sredstva

Skupaj 
naložbene 
nepremič-
nine, OOS 

in NOS

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2016 12.427 12.427 7.734 7.965 87 15.786 2.265 230 2.495 30.708

Povečanja 941 941 9 387 352 748 660 669 1.329 3.018

Zmanjšanja -4.564 -4.564 0 -222 -392 -614 -110 -665 -775 -5.953

Prevrednotenje -196 -196 0 0 0 0 0 0 0 -196

Stanje 
31.12.2016 8.608 8.608 7.743 8.130 47 15.920 2.815 234 3.049 27.577

 

Popravek vrednosti

Stanje 1.1.2016 0 0 2.148 4.658 0 6.806 1.666 0 1.666 8.472

Amortizacija 0 0 177 826 0 1.003 282 0 282 1.285

Prodaja 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Zmanjšanja 0 0 0 -222 0 -222 -110 0 -110 -332

Stanje 
31.12.2016 0 0 2.325 5.263 0 7.588 1.838 0 1.838 9.426

Sedanja vrednost

31.12.2015 12.427 12.427 5.586 3.307 87 8.890 599 230 829 22.236

31.12.2016 8.608 8.608 5.418 2.867 47 8.332 977 234 1.211 18.151

v tisoč EUR



92 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2016

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in neopredmetenih sredstev v letu 2015

V letu 2015 je banka uporabljala neopredmetena sredstva, 
ki so že 100 % amortizirana v nabavni vrednosti 1.104 tisoč 
EUR. 

Opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2015 niso 
bila zastavljena. 

v tisoč EUR

10. Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih družb
Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini na dan 31. 12. 2016

Znesek 
naložbe % udeležbe % glasovalnih 

pravic
Osnovni 

kapital
Poslovni 

izid
Privatinvest, d. o. o., Ljubljana 1.015 100 100 1.267 -116
Skupaj 1.015

v tisoč EUR

Nalož-
bene 

nepre-
mičnine

Skupaj 
naložbe-

ne 
nepre-

mičnine

Zemlji-
šča in
grad-
beni 

objekti

Opre-
ma

Opred-
metena 

OS v 
pripravi

Skupaj 
opredm.

osn. 
sredstva

Neopred-
metena

sredstva

Neopred-
metena 

sred-
stva v 

pripravi

Skupaj  
ne-

opredm.
osn.  

sredstva

Skupaj 
naložbene 
nepremič-
nine, OOS 

in NOS

Nabavna vrednost

Stanje 1.1.2015 5.061 5.061 7.668 8.546 89 16.303 2.417 102 2.519 23.883

Povečanja 9.057 9.057 66 403 494 963 324 425 749 10.769

Zmanjšanja -1.483 -1.483 0 -984 -496 -1.480 -476 -297 -773 -3.736

Prevrednotenje -208 -208 0 0 0 0 0 0 0 -208

Stanje 
31.12.2015 12.427 12.427 7.743 7.965 87 15.786 2.265 230 2.495 30.708

 

Popravek vrednosti

Stanje 1.1.2015 0 0 1.972 4.755 0 6.727 1.895 0 1.895 8.622

Amortizacija 0 0 176 847 0 1.023 247 0 247 1.270

Prodaja 0 0 0 40 0 40 0 0 0 40

Zmanjšanja 0 0 0 -984 0 -984 -476 0 -476 -1.460

Stanje 
31.12.2015 0 0 2.148 4.658 0 6.806 1.666 0 1.666 8.472

Sedanja vrednost

31.12.2014 5.061 5.061 5.696 3.791 89 9.576 522 102 624 15.261

31.12.2015 12.427 12.427 5.586 3.307 87 8.890 599 230 829 22.236



93SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2016

Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini na dan 31. 12. 2015

Znesek 
naložbe % udeležbe % glasovalnih 

pravic
Osnovni 

kapital
Poslovni 

izid
Privatinvest, d. o. o., Ljubljana 1.314 100 100 2.296 -259
Skupaj 1.314

v tisoč EUR

V letu 2016 smo oslabili naložbo v odvisno družbo Privatin-
vest, d. o. o., Ljubljana, v znesku 299 tisoč EUR.

Na dan 31. 12. 2016 je bilančna vsota odvisne družbe zna-
šala 3.906.145,20 EUR, na 31. 12. 2015 pa 5.746.858,75 
EUR. Dejavnost družbe je 68.310 - posredništvo v prometu 
z nepremičninami.

Zaradi zanemarljivega vpliva postavk sredstev, dolgov, 
prihodkov in odhodkov odvisnih družb na višino izkazanih 
bilančnih kategorij banke ter pojasnil in razkritij banke (bi-
lančna vsota odvisne družbe predstavlja le 0,30 % seštevka 
bilančne vsote skupine) banka na 31. 12. 2016 ni pripravila 
konsolidiranega letnega poročila po 56. členu Zakona o go-
spodarskih družbah – ZGD-1. 

5. odstavek 7. člena Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na 
konsolidirani podlagi govori o možnih izključitvah oseb iz 
konsolidacije. Bilančna vsota podrejene družbe ne presega 
1 % bilančne vsote banke – poročevalca kakor tudi ne ab-
solutne meje v višini 10 mio EUR, zato je banka Sberbank 
skladno z zahtevami sklepa Banko Slovenije obvestila o iz-
ključitvi družbe iz konsolidacije.

Banka izpolnjuje merila po MRS 27 glede izjeme za pripravo 
konsolidiranih računovodskih izkazov. Družbo konsolidira 
nadrejena družba SBEU AG.

11. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

TERJATVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 877 1.988

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 36 1.181

Dolgoročno odložene terjatve za davke 841 817

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb predstavljajo 
preplačane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

Terjatve za odložene davke izvirajo iz davčno nepriznanih 
rezervacij za zaposlene, odloženih davkov od aktuarskih iz-
gub pri rezervacijah za pokojnine, odloženih davkov zaradi 
izgube preteklega leta, odloženih davkov od vrednotenja 
vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo ter odloženih 
davkov od slabitve kapitalske naložbe. V primerjavi z letom 

2015 so se terjatve za odložene davke zmanjšale pred-
vsem zaradi uporabe neizkoriščene investicijske olajšave iz 
leta 2015. Pri izračunu odloženih davkov za 2016 je banka 
opravila tudi preračun s stopnje DDPO 17 % na 19 % (na 
dan 31. 12. 2016).

Uporaba davčne izgube v skladu s 36. členom Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ni časovno 
omejena.
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Gibanje odloženih davkov v letih 2016 in 2015

Gibanje odloženih davkov v letu 2016 po vrstah terjatev in obveznosti 

Začetno 
stanje

odloženih davkov

Skozi izkaz 
poslovnega izida

Skozi izkaz 
vseobsegajočega 

donosa

Končno 
stanje odloženih 

davkov

Leto 2016 817 18 -75 756

Leto 2015 -18 -967     -132 817

v tisoč EUR

Stanje odloženih davkov predstavlja skupni saldo terjatev 
za odloženi davek in obveznosti za odloženi davek, kar po-

meni, da smo od terjatev za odloženi davek odšteli obvez-
nosti za odloženi davek. 

Odloženi davki iz vrednotenja vrednostnih papirjev
v tisoč EUR

v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Odloženi davek – neto saldo -85 26

Vrednotenje na pošteno vrednost 449 -152

Presežek iz prevrednotenja – stanje 363 -126

Odloženi davek – od tega sprememba v vseobsegajočem donosu -85 184

Začetno stanje 2016 Končno stanje 2016

Odložene terjatve za davke – rezervacije za pokojnine 143 172

Odložene terjatve za davke – za jubilejne nagrade 10 12

Odložene terjatve za davke – izguba tekočega leta 539 543

Odložene terjatve za davke – vrednostni papirji RZP-vrednotenje 26 0

Odložene terjatve za davke – slabitve kapitalske naložbe 51 114

Odložene terjatve za davke – neuveljavljena olajšava za investiranje 48 0

SKUPAJ DOLGOROČNO ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVKE 817 841

Odložene obveznosti za davke v tekočem letu – vrednostni papirji RZP 0 85

SKUPAJ DOLGOROČNO ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVKE 0 85

KONČNO STANJE ODLOŽENIH DAVKOV 817 756
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12. Druga sredstva
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Terjatve za dane predujme v EUR 1.716 28

Zaloge 66 58

Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve 14 874

Usredstvene aktivne časovne razmejitve 134 117

Skupaj 1.930 1.077

13. Finančne obveznosti, namenjene trgovanju
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Izvedeni finančni instrumenti, vezani na tečaj 3.796 7.421
Izvedeni finančni instrumenti, vezani na obrestno mero 2.715 3.368
Blagovne opcije 67 2.993
Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 6.579 13.782

Z dnem 13. 12. 2014 so se po Sklepu o poslovnih knjigah 
in letnih poročilih bank in hranilnic sheme računovodskih 
izkazov prilagodile tehničnim standardom za nadzorniško 

poročanje v delu FINREP. V kratki shemi izkaza finančnega 
položaja se finančne obveznosti do centralne banke prene-
sejo med vloge bank in centralne banke.

14. Finančne obveznosti, merjene po odplačni
vrednosti

v tisoč EUR

14.1 Vloge bank in centralnih bank
Razčlenitev po vrstah, valuti in ročnosti vlog bank

31. 12. 2016 31. 12. 2015
Vloge na vpogled 17.022 26.858
  - v EUR 17.009 26.839
  - v tuji valuti 13 18
Vloge z dogovorjeno zapadlostjo 143.798 162.026
Kratkoročne 33.797 62.025
  - v EUR 30.002 62.025
  - v tuji valuti 3.795 0
Dolgoročne 110.001 100.001
  - v EUR 110.001 100.001
Skupaj 160.820 188.884
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14.2 Vloge strank, ki niso banke

v tisoč EUR
Razčlenitev po vrstah, valuti in ročnosti vlog

31. 12. 2016 31. 12. 2015
 V EUR V tuji valuti Skupaj V EUR V tuji valuti Skupaj
Dolgovi iz vlog na vpogled 505.441 10.691 516.132 455.427 7.167 462.594
   Država 82 201 283 109 81 190
   Druge finančne družbe 5.302 0 5.302 5.658 0 5.658
   Nefinančne družbe 282.870 4.867 287.737 247.243 2.443 249.686
   Gospodinjstva 217.188 5.623 222.811 202.417 4.643 207.060
    - prebivalstvo 201.991 5.089 207.080 188.069 4.038 192.107
    - samostojni podjetniki 9.480 34 9.514 8.273 39 8.312
    -  nepridobitne institucije, ki opravljajo 

storitve za gospodinjstvo 5.717 500 6.216 6.075 566 6.641

Dolgovi iz vlog z dogovorjeno zapadlostjo 556.515 2.267 558.783 634.563 1.672 636.235
Kratkoročni 227.499 561.299 228.061 233.981 208 234.189
   Država 65.314 0 65.314 59.230 0 59.230
   Druge finančne družbe 25.489 0 25.489 13.461 0 13.461
   Nefinančne družbe 128.683 433,033 129.116 151.481 0 151.481
   Gospodinjstva 8.014 128,266 8.142 9.809 208 10.017
    - prebivalstvo 7.123 128,266 7.252 7.852 208 8.060
    - samostojni podjetniki 5,5 0 5,5 254 0 254
    -  nepridobitne institucije, ki opravljajo 

storitve za gospodinjstvo 885 0 885 1.704 0 1.704

Dolgoročni 329.016 1.706 330.722 400.582 1.464 402.046
   Država 94.287 0 94.287 175.541 0 175.541
   Druge finančne družbe 38.253 0 38.253 64.701 0 64.701
   Nefinančne družbe 106.747 0 106.747 63.976 32 64.008
   Gospodinjstva 89.729 1.706 91.435 96.364 1.432 97.796
    - prebivalstvo 83.701 1.706 85.407 90.840 1.432 92.271
    - samostojni podjetniki 6,279 0 6,279 12 0 12
    -  nepridobitne institucije, ki opravljajo 

storitve za gospodinjstvo 6.022 0 6.022 5.513 0 5.513

Skupaj vloge nebankam 1.061.957 12.958 1.074.915 1.089.990 8.839 1.098.829



97SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2016

14.3 Najeti krediti
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Skupaj najeti krediti 344.850 362.769

Dolgoročni krediti od bank 344.850 362.769

  - v EUR 233.108 251.802

  - v tuji valuti 111.742 110.967

Razčlenitev po vrstah, valuti in ročnosti najetih kreditov 

14.4 Krediti strank, ki niso banke

V letu 2016 banka ni imela najetih kreditov strank, ki niso banke.

14.5 Dolžniški vrednostni papirji

14.6 Podrejene obveznosti

v tisoč EUR

31.12. 2016 31. 12. 2015

Podrejene obveznosti do tujih oseb v domači valuti 60.888 60.886

Skupaj 60.888 60.886

Banka je imela v letu 2016 zaradi podrejenih obveznosti 
2.448 tisoč EUR odhodkov iz obresti, medtem ko je imela 
v letu 2015 iz istega naslova 2.573 tisoč EUR odhodkov iz 
obresti. 

Banka v skladu s 63. členom Uredbe EU št. 575/2013 
izpolnjuje pogoje za vključitev podrejenega dolga v do-
datni kapital na podlagi pogodb o podrejenem dolgu 
z European Investment Fund s pogodbenim zneskom 

8.750.000 EUR in Sberbank Europe AG s pogodbenim 
zneskom 52.000.000 EUR. Pogodbeni rok zapadlosti je več 
kot pet let in en dan, dolg ne bo predčasno izplačan zaradi 
posebnih okoliščin in je podrejen obveznostim do navadnih 
upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki 
se vključuje v dodatni kapital. Dolg ni zavarovan niti pokrit 
z garancijo banke, z njo povezane osebe ali kakšno drugo 
obliko pogodbe, ki bi v pravnem ali ekonomskem pogledu 
izboljšala stopnjo prioritete izplačil pred drugimi upniki.

Struktura podrejenih obveznosti

Dolžniški vrednostni papirji, merjeni po odplačni vrednosti 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji do bank 13.002 0

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji do bank 2.001 0

Skupaj 15.003 0

v tisoč EUR
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15. Rezervacije

v tisoč EUR

Struktura določenih rezervacij

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Rezervacije za pravno nerešene tožbe 80 74

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlenih 1.465 1.294

Rezervacije za zunajbilančne obveznosti 585 362

Druge rezervacije 0 0

SKUPAJ 2.130 1.730

Banka je na dan 31. 12. 2016 imela 11.705 tisoč EUR tož-
benih zahtevkov, v katerih je nastopala kot tožena stranka, 
na dan 31. 12. 2015 pa 7.403 tisoč EUR. Na podlagi prav-
nih mnenj ima banka za tožbene zahtevke na 31. 12. 2016 

oblikovanih 80 tisoč EUR rezervacij, na 31. 12. 2015 pa 
74 tisoč EUR. Uprava meni, da so oblikovane rezervacije 
zadostne za oblikovanje bodočih obveznosti zaradi tožb.

v tisoč EUR

Gibanje dolgoročnih rezervacij

Rezervacije za 
zunajbilančne 

terjatve

Rezervacije za 
zaposlene

Druge 
dolgoročne 
rezervacije

Rezervacije 
za pravno 
nerešene 

tožbe

Skupaj 
dolgoročne 
rezervacije

Stanje 1. 1. 2016 362 1.294 0 74 1.730

Oblikovanje 3.147 218 5 17 3.387

Odprava/poraba -2.924 -47 -5 -11 -2.987

Stanje 31. 12. 2016 585 1.465 0 80 2.130

Gibanje dolgoročnih rezervacij v letu 2016

14.7 Druge finančne obveznosti
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Obveznosti do dobaviteljev 1.667 3.072

Obveznosti iz kartičnega poslovanja 1.543 312

Obveznosti za neizvršena izplačila 4.701 1.600

Obveznosti za plače, nadomestila plač ter prispevke in davke iz plač 1.053 1.006

Vnaprej vračunani odhodki 1.399 659

Druge finančne obveznosti 1.109 381

Skupaj 11.473 7.030
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v tisoč EUR

Rezervacije za 
zunajbilančne 

terjatve

Rezervacije za 
zaposlene

Druge 
dolgoročne 
rezervacije

Rezervacije 
za pravno 
nerešene 

tožbe

Skupaj 
dolgoročne 
rezervacije

Stanje 1. 1. 2015 225 1.126 0 107 1.458

Oblikovanja 1.335 188 0 35 1.558

Odprava/poraba -1.198 -20 0 -68 -1.286

Stanje 31. 12. 2015 362 1.294 0 74 1.730

Gibanje dolgoročnih rezervacij v letu 2015

16. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 85 0

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 0 0

Dolgoročno odločene obveznosti za davke 85 0

17. Druge obveznosti
v tisoč EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Obveznosti iz drugih davkov 200 114

Vnaprej plačani neobračunani prihodki 0 125

Prejeti predujmi 78 0

Skupaj 278 238

18. Kapital
 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Osnovni kapital 133.140 133.140

Kapitalske rezerve 27.248 27.248

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos -16 -496

Rezerve iz dobička 6 6

Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) 8.719 7.603

SKUPAJ KAPITAL 169.097 167.501

v tisoč EUR
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Pregled uporabe dobička za poslovno leto 2016
v tisoč EUR

31. 12. 2016

Preneseni dobiček/Prenesena izguba 7.603

Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv

Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv

Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv 1.116

Zmanjšanje za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni dan

Bilančni dobiček/Bilančna izguba     8.719

Banka bo predlagala skupščini, da bo čisti dobiček po-
slovnega leta 2016 v znesku 1.115.620,68 EUR ostal ne-
razporejen.

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz bruto kapitala, 
je na dan 31. 12. 2016 znašala 5,30 EUR, kar je 0,05 EUR 
več kot na dan 31. 12. 2015.

Dobiček na delnico je v letu 2016 znašal 0,03 EUR.

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Dobiček/izguba po obdavčitvi 1.115.621 -3.462.477

Število delnic 31.928.152 31.928.152

Povprečno število delnic 31.928.152 29.622.304

Dobiček na delnico 0,03 -0,11

Prilagojeni dobiček na delnico 0,03 -0,12

v EUR

Osnovni kapital banke se v letu 2016 ni spreminjal. Konec 
leta 2016 je osnovni kapital sestavljalo 31.928.152 nava-
dnih delnic z nominalno vrednostjo 4,17 EUR.

Kapitalske rezerve predstavlja predvsem vplačani prese-
žni kapital, preostanek pa izvira iz nekdanjega splošnega 
prevrednotenega popravka kapitala. 

Rezerve iz dobička so ostale enake kot preteklo leto.

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos, ki je tudi del ka-
pitala, znaša na dan 31. 12. 2016 -16 tisoč EUR. V akumuli-
rani drugi vseobsegajoči donos se izkazuje prevrednotenje 

v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo, ki 
je rezultat vrednotenja po pošteni vrednosti in aktuarske iz-
gube zaradi pokojninskih programov, ki smo jo v preteklem 
letu pripoznali v zadržanem dobičku.

Z dnem 13. 12. 2014 so se po Sklepu o poslovnih knjigah 
in letnih poročilih bank in hranilnic sheme računovodskih 
izkazov prilagodile tehničnim standardom za nadzorniško 
poročanje v delu FINREP. V kratki shemi izkaza finančnega 
položaja se izraz presežek iz prevrednotenja nadomesti z 
izrazom akumulirani vseobsegajoči donos. Čisti dobiček oz. 
izguba poslovnega leta pa se združi z zadržanim dobičkom 
oz. izgubo v eno postavko.
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Skladno s statutom skupščina na predlog uprave in nadzor-
nega sveta odloča o uporabi bilančnega dobička. Pri odlo-
čanju o uporabi bilančnega dobička skupščina ni vezana 
na predlog uprave in nadzornega sveta, vezana pa je na 
sprejeto letno poročilo. Sklep o uporabi bilančnega dobička 
mora obsegati podatke: 

• o višini bilančnega dobička;
• o delu bilančnega dobička, ki se razdeli delničarjem;
• o delu bilančnega dobička, ki se odvede v druge rezer-

ve iz dobička;
• o delu bilančnega dobička, o uporabi katerega bo odlo-

čeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček);

• o delu bilančnega dobička, ki bo uporabljen za druge 
namene, določene v statutu.

S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno 
poročilo ne spremeni. Skupščina ne more odločati o vpra-
šanjih vodenja poslov, razen če to zahteva uprava.

Druge rezerve iz dobička so bile v preteklih letih oblikovane 
iz dobička tekočega leta in iz zadržanega dobička ter jih ni 
mogoče uporabiti za izplačilo delničarjev. Druge rezerve iz 
dobička so v letu 2016 ostale nespremenjene in znašajo 
6 tisoč EUR.

19. Lastne delnice
Banka nima odkupljenih lastnih delnic, kakor tudi ne obliko-
vanega sklada za odkup lastnih delnic.

20. Zunajbilančno poslovanje
2016 2015

Pogojne obveznosti iz danih jamstev, akreditivov in drugih pogojnih obveznosti 
(vključno z zastavljenimi sredstvi za obveznosti stranke) 137.140 175.382

Odobreni krediti, limiti in kreditne linije ter druge prevzete obveznosti 281.050 256.774

Pogodbene (nazivne) vrednosti promptnih (spot) poslov 5.680 4.537

Pogodbene (nazivne) vrednosti izvedenih finančnih instrumentov 758.662 919.345

Skupaj tvegane postavke 1.182.532 1.356.038

Druga zunajbilančna evidenca 220.000 220.000

Prejeta zavarovanja 2.608.119 2.687.303

Finančna sredstva banke, zastavljena za obveznosti banke in finančna sredstva 
v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije 178.883 186.376

Skupaj netvegane postavke 3.007.002 3.093.679

Skupaj zunajbilančne obveznosti 4.189.532 4.449.717

Ob podrobno prikazanih tveganih zunajbilančnih postavkah 
v skupni višini 1.187 tisoč EUR je banka na dan 31. 12. 
2016 izkazovala tudi netvegane zunajbilančne postavke v 

znesku 3.007.002 tisoč EUR. Vsi izvedeni finančni instru-
menti so bili sklenjeni za namene trgovanja.

v tisoč EUR



102 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2016

21. Čiste obresti in obrestim podobni prihodki  
in odhodki

Vrste obresti

2016 2015

Čiste obresti 33.572 35.352

Prihodki iz obresti 44.084 50.513

Obresti iz stanj na računih pri centralni banki (merjenih po odplačni vrednosti) 1 0

Obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju 1.729 1.140

Obresti iz finančnih sredstev, pripoznanih po PV skozi IPI 0 0

Obresti iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju 0 0

Obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 550 963

Obresti iz danih kreditov in vlog (tudi iz finančnega leasinga) 41.138 47.824

Obresti iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 283 294

Obresti iz drugih finančnih sredstev 382 292

Odhodki za obresti -10.512 -15.161

Obresti za finančne obveznosti do centralne banke (merjene po odplačni vrednosti) 0 0

Obresti za finančne obveznosti, namenjene trgovanju -1.636 -1.181

Obresti za finančne obveznosti, pripoznane po PV skozi IPI 0 0

Obresti za izvedene finančne instrumente, namenjene varovanju 0 0

Obresti za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti -7.986 -13.512

Obresti za druge finančne obveznosti (vključno za finančni leasing) -889 -467

Vrste prihodkov in odhodkov od obresti
               2016             2015

Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki
Redne obresti 41.688 -10.512 47.879 -15.161
Zamudne obresti -251 0 509 0
Obresti – razmejene provizije 2.647 0 2.125 0
Skupaj 44.084 -10.512 50.513 -15.161

v tisoč EUR

v tisoč EUR

2016 2015

- do 1 leta 0 0

- od 1 do 5 let 1.325 1.186

- nad 5 let 23.175 21.623

Skupna prihodnja plačila najemnin 24.501 22.809

Prihodnja plačila najemnin za operativne najeme:
v tisoč EUR
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22. Prihodki iz dividend
Banka v letu 2016 ni prejela dividend. 

23. Čiste opravnine
2016 2015

ČISTE OPRAVNINE (provizije) 7.900 8.043

PRIHODKI OD OPRAVNIN (provizij) 10.806 10.516

- iz opravljanja investicijskih storitev in poslov 0 0

- iz pomožnih investicijskih storitev 465 349

- iz opravljanja plačilnih storitev 7.049 6.681

- iz kreditnih poslov 1.354 1.494

- iz danih jamstev 1.938 1.992

ODHODKI ZA OPRAVNINE (provizije) -2.906 -2.474

- KDD in njej podobnih organizacij 0 0

- borze vrednostnih papirjev in njej podobnih organizacij -151 -20

- od opravljenih posredniških in komisijskih poslov oziroma poslov za račun banke -485 -293

- od opravljenih plačilnih storitev -273 -276

- od prejetih jamstev -1.938 -1.844

- drugih storitev -58 -40

v tisoč EUR

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

2016 2015

Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti 
skozi izkaz poslovnega izida -1.892 1.044

Realizirani dobički 6 1.093

Dobički iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 2 1.091

Dobički iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga) 3 2

Realizirane izgube -1.898 -49

Izgube iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga) -3 -7

Izgube iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti -1.892 -35

Izgube iz drugih finančnih sredstev in obveznosti -3 -6

v tisoč EUR

Glavnina izgube izhaja iz v letu 2016 sklenjenega dogovora 
s stranko Kranjska investicijska družba glede poplačila kre-
ditnih obveznosti v višini 2 mio EUR. Hkrati je bil skladno z 

dogovorom narejen tudi odpis v višini -2 mio EUR, ki je bil v 
celoti pokrit z oslabitvami. V letu 2015 smo prodali obvezni-
ce Republike Slovenije. 
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25. Čisti poslovni izid iz finančnih sredstev,  
namenjenih trgovanju

2016 2015

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju 2.363 12.755

  Čisti dobički/izgube pri nakupu in prodaji tujih valut in plemenitih kovin 940 2.737

       Podjetja 872 2.648

       Fizične osebe 68 89

  Čisti dobički/izgube iz izvedenih finančnih instrumentov 1.112 10.019

       Forward -5.650 1.882

       Swap 6.594 7.852

       Opcije 169 285

  Čisti dobički/izgube iz trgovanja z drugimi finančnimi sredstvi 311 0

v tisoč EUR

26. Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik
v tisoč EUR

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

2016 2015

Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja -282 -342

  Dobički 71 62

  Izgube -354 -404

v tisoč EUR

Rezultat iz bilančne devizne pozicije je prikazan med te-
čajnimi razlikami in se je v primerjavi s preteklim letom 
zmanjšal za 9,7 mio EUR. Za pošteno predstavitev izkaza 

je zato treba sešteti postavki čisti poslovni izid iz finančnih 
sredstev, namenjenih trgovanju, in čisti dobiček/izgubo iz 
tečajnih razlik.

2016 2015

Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik -578 -10.278

  Dobički 12.510 31.714

  Izgube -13.087 -41.992
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28. Drugi čisti poslovni dobički/izgube
2016 2015

Drugi čisti poslovni dobički in izgube   -1.189 -1.055

  Dobički 948 450

       prihodki za nebančne storitve 45 48

       drugi poslovni prihodki 903 402

  Izgube -2.137 -1.504

      članarine -58 -53

      drugi poslovni odhodki -2.079 -1.451

v tisoč EUR

29. Administrativni stroški
v tisoč EUR

2016 2015

Skupaj stroški dela 14.366 13.084

Stroški materiala in storitev 9.034 9.194

Stroški reklame 1.268 1.156

Svetovalne, revizijske, računovodske, odvetniške in notarske storitve 1.460 1.908

Stroški informacijskega sistema 2.601 2.308

Stroški najemnin in zakupnin 871 870

Stroški drugih storitev 1.109 1.172

Stroški vzdrževanja, upravljanja in varovanja opredmetenih osnovnih sredstev 426 479

Stroški poštnine in komunikacije 649 626

Stroški zavarovanja 81 74

Stroški službenih poti 67 82

Stroški izobraževanja in štipendiranja 121 84

Stroški materiala 381 434

Stroški storitev nadzora 0 0

Skupaj administrativni stroški 23.400 22.278

30. Amortizacija
2016 2015

Amortizacija 1.284 1.270

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 1.003 1.022

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 282 247

v tisoč EUR

Banka je tako kot v letu 2015 tudi v letu 2016 za obračun 
amortizacije uporabljala proporcionalno metodo.
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31. Oslabitve in rezervacije
Oslabitve in rezervacije v letu 2016

v tisoč EUR

Ugotovljene oslabitve in 
oblikovane rezervacije 

Prihodki iz sproščenih 
oslabitev in iz 

ukinjenih rezervacij
Skupaj

Krediti glavnica -28.676 15.923 -12.753
Krediti obresti 0 0 0
Krediti ostalo -264 60 -203
Oslabitve kreditov -28.940 15.984 -12.957
Oslabitve naložbenih nepremičnih -507 0 -507
Oslabitve naložb v odvisne družbe -299 0 -299
Skupaj oslabitve -29.746 15.984 -13.762
Rezervacije za zunajbilančne terjatve -3.147 2.924 -223
Rezervacije za pravno nerešene tožbe -16 11 -6
Druge rezervacije 0 0 0
Rezervacije -3.163 2.934 -229
Skupaj oslabitve in rezervacije -32.910 18.918 -13.992

Ugotovljene oslabitve in 
oblikovane rezervacije 

Prihodki iz sproščenih 
oslabitev in iz 

ukinjenih rezervacij
Skupaj

Krediti glavnica -36.572 11.289 -25.282
Krediti obresti 0 0 0
Krediti ostalo -248 57 -191
Oslabitve kreditov -36.820 11.346 -25.473
Oslabitve naložbenih nepremičnih -208 0 -208
Oslabitve naložb v odvisne družbe -300 0 -300
Skupaj oslabitve -37.328 11.346 -25.981
Rezervacije za zunajbilančne terjatve -1.335 1.198 -137
Rezervacije za pravno nerešene tožbe -35 68 33
Druge rezervacije 0 0 0
Rezervacije -1.370 1.266 -104
Skupaj oslabitve in rezervacije -38.698 12.612 -26.085

Oslabitve in rezervacije v letu 2015 v tisoč EUR

32. Čisti dobiček poslovnega leta
Banka je v letu 2016 ustvarila dobiček iz rednega poslova-
nja v višini 1.218 tisoč EUR.  Banka je obračunala davek v 

višini -102 tisoč EUR. Čisti dobiček poslovnega leta za leto 
2016 znaša 1.116 tisoč EUR.
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33. Analiza prihodkov in odhodkov po trgih

2016 2015

Celotni prihodki banke (bruto) 123.308 151.121

Prihodki, ustvarjeni na tujih trgih 34.387 58.278

Delež prihodkov na tujih trgih 27,89 % 38,56 %

Celotni odhodki banke (bruto) 83.413 105.602

Odhodki, ustvarjeni na tujih trgih 54.036 65.658

Delež odhodkov na tujih trgih 64,78 % 62,17 %

v tisoč EUR

Večina prihodkov in odhodkov banke, ustvarjenih na tujih trgih, izvira iz poslov s povezanimi bankami Sberbank Rusija, 
Sberbank Avstrija in Sberbank Češka. 

34. Znesek, porabljen za revizorja
Skladno s pogodbo za revidiranje letnega poročila za leto 
2016 je banka za revizorja Ernst & Young, d. o. o., porabila 
60.200 EUR brez DDV (davek na dodano vrednost).

Skladno s pogodbo za revidiranje poročevalskega paketa 
skupine za leto 2016 je banka za revizorja Ernst & Young, 
d. o. o., porabila 10.000 EUR brez DDV (davek na dodano 
vrednost).

Skladno s pogodbami za opravljanje storitev preiskave z 
Ernst & Young je banka za prva tri četrtletja leta 2016 za 
pregled poročevalskega paketa porabila 45.000 EUR brez 
DDV.

Skupni znesek, porabljen za revizorja, za leto 2016 tako 
znaša 115.200 EUR brez DDV.

Skladno s pogodbo za revidiranje letnega poročila za leto 
2015 je banka za revizorja Ernst & Young, d. o. o., porabila 
63.200 EUR brez DDV (davek na dodano vrednost).

Skladno s pogodbo za revidiranje poročevalskega paketa 
skupine za leto 2015 je banka za revizorja Ernst & Young, 
d. o. o., porabila 10.000 EUR brez DDV (davek na dodano 
vrednost).

Skladno s pogodbami za opravljanje storitev preiskave z 
Ernst & Young je banka za prva tri četrtletja leta 2015 za 
pregled poročevalskega paketa porabila 45.000 EUR brez 
DDV.

Skupni znesek, porabljen za revizorja, za leto 2015 tako 
znaša 118.200 EUR brez DDV.
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35. Efektivna davčna stopnja

2016 2015

Čisti dobiček iz rednega delovanja pred davki 1.218 -4.113

Zakonska davčna stopnja 17 % = ocenjena davčna obveznost 207 699

Dodatne razlike, ki vplivajo na obračun davka -105 -48,5

Zmanjšanje odhodkov (nepriznana reprezentanca, donacije, bonitete) 93 -97

Olajšave (naložbe, investicije), vključno s pren. olajšavami -109 48

Rezervacije za pokojnine v zadržanem dobičku (aktuarski dobički/izgube) -1 0,05

Drugo -88 0

Davek iz dohodka pravnih oseb v izkazu uspeha 102 651

Efektivna davčna ztopnja 8,37 %  15,82 %

v tisoč EUR

36. Povprečno stanje zaposlenih v letu 2016 ter 
stanje na dan 31. 12. 2016

V letu 2016 je bilo v banki povprečno zaposlenih 334 de-
lavcev. Na dan 31. 12. 2016 je bilo v banki zaposlenih 339 
delavcev. Po klasifikaciji Klasius - klasifikacijski sistem  

izobraževanja in usposabljanja je izobrazbena struktura za-
poslenih naslednja:

37. Podatki o delu poslovno-organizacijskih enot  
v tujini

Banka nima poslovno-organizacijskih enot v tujini.

 Stopnja izobrazbe po Klasiusu število zaposlenih delež zaposlenih

V. stopnja/srednješolska izobraba 122 36 %
VI/1. stopnja/višješolska izobrazba 24 7%
VI/2. stopnja visokošolska izobrazba 91 27%
VII. stopnja/strokovna magistrska izobrazba 85 25%
VIII/1. stopnja/doktorska izobrazba, akademski naziv magister 17 5%
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31. 12. 2016 31. 12. 2015
Poslovanje po pooblastilu 38.251 59.649
    Sindicirani krediti 38.251 59.649
    Posredniško poslovanje 0 0

38. Poslovanje po pooblastilu

Posredniško poslovanje (poslovanje s strankami)

Banka na 31. 12. 2016 in na 31. 12. 2015 ni izkazovala 
sredstev in obveznosti strank iz posredniškega poslovanja.

v tisoč EUR

39. Listine o pravicah do udeležbe,  
zamenljive obveznice

Banka na dan 31. 12. 2016 nima listin o pravicah do udelež-
be niti zamenljivih obveznic.

40. Sredstva, zastavljena v zavarovanje  
za pridobljene vire sredstev

Na dan 31. 12. 2016 je banka v skladu finančnega premo-
ženja pri Banki Slovenije imela 159,3 mio EUR prvovrstnih 
vrednostnih papirjev in 3,9 mio EUR kreditov s prvovrstnim 
zavarovanjem. Ta sredstva so na voljo za morebitno zasta-
vo za regulatorne potrebe, za izvrševanje plačilnega pro-
meta in za zagotavljanje sekundarne likvidnosti banke.

Na dan 31. 12. 2016 je bilo za namen Zastave za zajam-
čene terjatve vlagateljev zastavljenih 0,3 mio EUR vredno-
stnih papirjev, za namen Sklad za reševanje bank je bilo 
zastavljenih za 11,5 mio EUR vrednostnih papirjev in za 
dolgoročne vire ECB 103,3 mio EUR vrednostnih papirjev. 
Dodatno je bilo za namene plačilnega prometa iz naslova 
SEPA zastavljenih 16 mio EUR.

2016 2015

Prihodki iz opravnin (provizij) v zvezi z naložbenimi in pomožnimi naložbenimi 
storitvami in posli za stranke 465 349

Sprejemanje, posredovanje in izvrševanje naročil 465 349

Odhodki iz opravnin (provizij) v zvezi z naložbenimi in pomožnimi naložbenimi 
storitvami in posli za stranke -485 -293

v tisoč EUR
Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z naložbenimi storitvami in posli
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42. Povezane osebe

Stanje na dan 31.12.2016 Uprava

Ključno 
ravnateljsko 

osebje*

Ožji družinski 
člani ključnega 
ravnateljskega 

osebja in uprave**
Sberbank 
of Russia

Ostale 
povezane 

osebe v 
skupini SB

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 
(izvedeni finančni instrumenti) 0 0 0 333 8

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 0 0 0 0 0

Krediti bankam 0 0 0 12.761 82.064

Krediti strankam, ki niso banke 10 975 182 0 2.985

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 0 0 0 0 0

Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih 0 0 0 0 1.015

Druga sredstva 0 1 0 0 28

Skupaj sredstva 10 976 182 13.094 86.100

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 0 0 0 2.908 126

Vloge bank 0 0 0 100.001 19.463

Vloge strank, ki niso banke 231 373 547 0 145

Krediti bank 0 0 0 111.742 0

Podrejene obveznosti 0 0 0 0 52.010

Druge obveznosti 0 7 0 83 3.730

Skupaj obveznosti 231 380 547 214.734 74.747

v tisoč EUR
Stanje terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2016 in 31. 12. 2015

*Ključno ravnateljsko osebje: prokuristi in člani višjega vodstva banke.
**Ožji družinski člani ključnega ravnateljskega osebja in uprave: zakonec/partner, starši, otroci, bratje in sestre.

41. Podrejeni instrumenti

Banka nima naložb v podrejene instrumente drugih izda-
jateljev. 

Na osnovi 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah je poslovodstvo družbe podalo poročilo o razmerjih z 
obvladujočo družbo in drugimi odvisnimi družbami v sku-
pini, v katerem je ugotovilo, da družba Sberbank d. d. na 
osnovi okoliščin, ki so poslovodstvu bile znane v trenutku, 
ko je bil opravljen pravni posel, v navedenih poslih z ob-

vladujočo družbo in z njo povezanimi družbami ni bila pri-
krajšana oziroma v letu 2016 ni bil opravljen noben pravni 
posel ali storjeno oziroma opuščeno dejanje, ki bi družbi 
povzročilo škodo in bi bila to posledica vplivanja obvladu-
joče družbe.
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v tisoč EUR

*Ključno ravnateljsko osebje: prokuristi in člani višjega vodstva banke.
**Ožji družinski člani ključnega ravnateljskega osebja in uprave: zakonec/partner, starši, otroci, bratje in sestre.

Stanje na dan 31. 12. 2015 Uprava

Ključno 
ravnateljsko 

osebje*

Ožji družinski 
člani ključnega 
ravnateljskega 

osebja in uprave**
Sberbank 
of Russia

Ostale 
povezane 

osebe v 
skupini SB

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 
(izvedeni finančni instrumenti) 0 0 0 6.149 35

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 0 0 0 0 50.019

Krediti bankam 0 0 0 4.214 101.379

Krediti strankam, ki niso banke 27 1.401 204 0 4.657

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 0 0 0 0 0

Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih 0 0 0 0 1.314

Druga sredstva 0 0 0 0 33

Skupaj sredstva 27 1.401 204 10.363 157.437

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 0 0 0 1.172 0

Vloge bank 0 0 0 100.001 36.338

Vloge strank, ki niso banke 143 206 491 0 200

Krediti bank 0 0 0 117.630 0

Podrejene obveznosti 0 0 0 0 52.011

Druge obveznosti 0 0 0 2 2.014

Skupaj obveznosti 143 206 491 218.805 90.563
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Uprava

Ključno 
ravnateljsko 

osebje*

Ožji družinski 
člani ključnega 
ravnateljskega 

osebja in uprave**
Sberbank 
of Russia

Ostale 
povezane 

osebe v 
skupini SB

Čiste obresti 0 16 2 -81 -763

Čiste opravnine (provizije) 0 2 1 -593 -528

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in 
obveznosti, namenjenih trgovanju 0 0 0 -7.551 -10.854

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in 
obveznosti, razpoložljivih za prodajo 0 0 0 0 0

Drugi čisti poslovni dobički/izgube 0 6 0 -1 61

Administrativni stroški -34 -20 0 -8 -937

Oslabitve 0 -1 0 0 -897

Prihodki iz ukinjenih rezervacij 0 1 0 0 0

Skupaj -34 4 3 -8.234 -13.918

v tisoč EUR

Znesek poslovnega leta 2016

v tisoč EUR
Znesek poslovnega leta 2015

*Ključno ravnateljsko osebje: prokuristi in člani višjega vodstva banke.
**Ožji družinski člani ključnega ravnateljskega osebja in uprave: zakonec/partner, starši, otroci, bratje in sestre.

Uprava

Ključno 
ravnateljsko 

osebje*

Ožji družinski 
člani ključnega 
ravnateljskega 

osebja in uprave**
Sberbank 

Russia

Ostale 
povezane 

osebe v 
skupini SB

Čiste obresti 0 27 2 -863 -88

Čiste opravnine (provizije) 0 2 1 -591 -473

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in 
obveznosti, namenjenih trgovanju 0 0 0 9.626 742

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in 
obveznosti, razpoložljivih za prodajo 0 0 0 0 0

Drugi čisti poslovni dobički/izgube 0 6 0 249 87

Administrativni stroški -25 -20 0 -2 -1.264

Oslabitve 0 -1 0 0 -300

Prihodki iz ukinjenih rezervacij 0 1 0 0 0

Skupaj -25 15 3 8.419 -2.78
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Pogoji in stanja posojil članom uprave in ključnemu ravnateljskemu osebju na dan 31. 12. 2016

2016 Ročnost Valuta Obrestna 
mera

Vrsta 
obrestne 

mere
Zavarovanje Stanje 

posojil
Odplačila 

v letu

Uprava dolgoročno EUR 0,000 variabilna nepremičnine, vinkulacija 0 24

Ključno ravnateljsko 
osebje dolgoročno EUR 3,232 fiksna

nepremičnine, vinkulacija, 
poroštvo, zavarovalnica, 

depozit
111 10

Ključno ravnateljsko 
osebje (sklenitev 
pred 1. 1. 2005)

dolgoročno EUR 0,347 variabilna nepremičnine, vinkulacija, 
zavarovalnica 22 4

Ključno ravnateljsko 
osebje dolgoročno EUR 1,554 variabilna nepremičnine, vinkulacija, 

poroštvo, zavarovalnica 807 104

Skupaj  940 142

v tisoč EUR

Na dan 31. 12. 2016 ni bilo oblikovanih rezervacij in pripo-
znanih stroškov za slabitve teh kreditov.

Pogoji in stanja posojil članom uprave in ključnemu ravnateljskemu osebju na dan 31. 12. 2015
v tisoč EUR

Na dan 31. 12. 2015 ni bilo oblikovanih rezervacij in pripo-
znanih stroškov za slabitve teh kreditov.

Ključno ravnateljsko osebje so prokuristi in člani višjega 
vodstva banke.

Banka nima notranjih lastnikov ter zato njihovih prejemkov 
ne izkazuje.

Pogoji poslovanja za člane uprave, člane nadzornega sve-
ta, zaposlene po individualni pogodbi ter notranje lastnike 
banke so enaki kot za vse preostale zaposlene v banki in 
njihove družinske člane. Za vse zaposlene velja uradna ta-
rifa za storitve banke.

2015 Ročnost Valuta Obrestna 
mera

Vrsta 
obrestne 

mere
Zavarovanje Stanje 

posojil
Odplačila 

v letu

Uprava dolgoročno EUR 0,070 variabilna nepremičnine, vinkulacija 25 8

Ključno ravnateljsko 
osebje dolgoročno EUR 4,361 fiksna

nepremičnine, vinkulacija, 
poroštvo, zavarovalnica, 

depozit
63 6

Ključno ravnateljsko 
osebje (sklenitev 
pred 1. 1. 2005)

dolgoročno EUR 0,319 variabilna nepremičnine, vinkulacija, 
zavarovalnica 26 5

Ključno ravnateljsko 
osebje dolgoročno EUR 1,540 variabilna nepremičnine, vinkulacija, 

poroštvo, zavarovalnica 1.286 94

Skupaj      1.400 113
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Izplačani zneski v letu 2015 in 2016

v tisoč EUR
Prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016                                                  

Vrsta prejemka: Gašpar 
Ogris-Martič

Aleš 
Zajc

Sergey 
Ludentsov

Elisabeth
Friedl

za obdobje 1. 1.–31. 12. 2016 1. 1.–31. 12. 2016 1. 1.–31. 12. 2016 1. 1.–31. 12. 2016

fiksni prejemki (plača) 257 244 226 150

variabilni prejemki (premije) 39 41 28 24

udeležba v dobičku

opcije in druge nagrade

zavarovalne premije & dod. 
pokojninsko zavarovanje 70 12 0 61

povračila stroškov 1) 19 1 29 16

provizije in druga dodatna izplačila

Skupaj 385 298 283 251

v tisoč EURPrejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2015                                                  

Prejemki zaposlenih po individualni pogodbi v 2016

Zaposleni po individualni pogodbi

Bruto prejemki 1.313

Udeležba pri dobičku 0

Skupaj 1.313

Banka ima na zadnji dan leta 2016 4 člane uprave in 5 članov v nadzornem svetu; 20 zaposlenih na vodstvenih delovnih 
mestih, ki poročajo direktno upravi, ima sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi. Banka ima 5 prokuristov.

v tisoč EUR

Vrsta prejemka: Gašpar 
Ogris-Martič

Aleš 
Zajc

Sergey 
Ludentsov

Elisabeth
Friedl

za obdobje 1. 1.–31. 12. 2015 1. 1.–31. 12. 2015 1. 1.–31. 12. 2015 1. 1.–31. 12. 2015

fiksni prejemki (plača) 225 239 229 150

variabilni prejemki (premije) 52 53 40                      28

udeležba v dobičku

opcije in druge nagrade

zavarovalne premije & dod. pokojninsko 
zavarovanje 50 11                        0 62

povračila stroškov 1) 20 1 29 16

provizije in druga dodatna izplačila

Skupaj 346 303 298 255

1) nadomestilo za prehrano, stanovanje in stroški, letalske vozovnice, parkirnine itd.
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43. Pojasnila k izkazu denarnih tokov

Banka je pripravila izkaz denarnih tokov z uporabo posre-
dne metode na podlagi razčlenjenih podatkov izkaza po-
slovnega izida in izkaza finančnega položaja. Kot denarne 
ustreznike je upoštevala vsa finančna sredstva, katerih rok 
(originalne) zapadlosti je največ tri mesece. Po MRS 7 so to 
kratkoročne, hitro unovčljive naložbe, ki jih je mogoče takoj 
pretvoriti v znane zneske denarnih sredstev in pri katerih je 

tveganje spremembe vrednosti nepomembno. Z namenom, 
da so izkazani pritoki čim bliže prejemkom, odtoki pa čim 
bliže izdatkom, so razlike med podatki v dveh zaporednih 
bilancah stanja in v izkazu poslovnega izida za obdobje 
med njima kolikor je le mogoče pretehtano popravljene. 
Banka pri razpolaganju z denarnimi sredstvi in denarnimi 
ustrezniki nima omejitev.

v tisoč EUR
Stanje denarja in denarnih ekvivalentov na dan 31. 12. 2014

1. Denar v blagajni in stanje na računu pri CB 192.573

2. Posojila bankam in hranilnicam, ki zapadejo v 3 mesecih 31.983

    Transakcijski računi v tujini 9.869

    Transakcijski računi v tujini v tuji valuti 11.911

    Depoziti prek noči v tujini 0

    Depoziti prek noči v tujini v tuji valuti 0

  Druge kratkoročne naložbe v tuje banke    10.203

SKUPAJ 224.556

v tisoč EUR
Stanje denarja in denarnih ekvivalentov na dan 31. 12. 2015

1. Denar v blagajni in stanje na računu pri CB 233.099

2. Posojila bankam in hranilnicam, ki zapadejo v 3 mesecih 72.726

    Transakcijski računi v tujini 16.582

    Transakcijski računi v tujini v tuji valuti 7.144

    Depoziti prek noči v tujini 49.000

    Depoziti prek noči v tujini v tuji valuti 0

  Druge kratkoročne naložbe v tuje banke    0

SKUPAJ 305.825

v tisoč EUR
Stanje denarja in denarnih ekvivalentov na dan 31. 12. 2016

1. Denar v blagajni in stanje na računu pri CB 189.517

2. Posojila bankam in hranilnicam, ki zapadejo v 3 mesecih 41.904

    Transakcijski računi v tujini 37.107

    Transakcijski računi v tujini v tuji valuti 4.797

    Depoziti prek noči v tujini 0

    Depoziti prek noči v tujini v tuji valuti 0

  Druge kratkoročne naložbe v tuje banke    0

SKUPAJ 231.421
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v tisoč EUR

Prejete in plačane obresti, prejete in plačane dividende v letu 2016 in v letu 2015

 leto 2016 leto 2015

prejete obresti 44.084 50.683

plačane obresti 10.512 14.372

prejete dividende 0 0

plačane dividende 0 0

44. Dogodki po koncu poslovnega leta

Od oddaje izkazov banke, na katerih temelji to poročilo, do 
zaključka poročila banka ni imela pomembnejših poslovnih 

dogodkov, ki bi vplivali na omenjene izkaze, poslovni izid 
banke ter prikazana razkritja v tem poročilu.
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Naša mreža

SEDEŽ       
Sberbank banka, d.d. 
Dunajska 128 a 
1000 Ljubljana, Slovenija 
T +386 (0)1 53 07 400 
F +386 (0)1 53 07 555 
info@sberbank.si 
www.sberbank.si

PODRUŽNICE 

Ljubljana

Dunajska cesta 128 a  
SI-1000 Ljubljana   
T +386 (1) 53 07 672  
F +386 (1) 53 07 560  
 
 
Pavšičeva 4   
SI-1000 Ljubljana   
T +386 (1) 50 00 790  
F +386 (1) 50 00 796  
 

Cesta na Brdo 69
SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 24 12 042
F +386 (1) 24 12 047

Miklošičeva 30
SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 23 49 390
F +386 (1) 23 49 392

Gosposka ulica 1
SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 24 10 172
F +386 (1) 24 10 192

Kranj 
    
Na skali 6   
SI-4000 Kranj   
T +386 (4) 20 13 880  
F +386 (4) 20 13 888  
 

Maribor    

Poslovna zgradba City Jug  
Ul. Heroja Bračiča 6   
SI-2000 Maribor 
T +386 (2) 23 80 345
F +386 (2) 23 80 344 

Šentjur 
   
Mestni trg 2   
SI-3230 Šentjur pri Celju  
T +386 (3) 74 71 840  
F +386 (3) 74 71 842  
 

Koper

Pristaniška 43 a
SI-6000 Koper
T +386 (5) 66 34 866
F +386 (5) 66 34 872

Celje

Prešernova 27
SI-3000 Celje
T +386 (3) 42 87 808
F +386 (3) 42 87 818

Šentjernej

Levičnikova cesta 2
SI-8310 Šentjernej
T +386 (7) 39 42 680
F +386 (7) 39 42 683

Tepanje

Poslovni center Tepanje
Tepanje 28 d
SI-3210 Slovenske Konjice
T +386 (3) 75 80 850
F +386 (3) 75 80 852
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SBERBANK EUROPE AG 

Avstrija
Sberbank Europe AG 
Schwarzenbergplatz 3, 
1010 Vienna, Austria
T +43 (0) 1227320
office@sberbank.at
www.sberbank.at

Bosna in Hercegovina
Sberbank BH d.d. Sarajevo 
Fra Anđela Zvizdovića 1 
71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina 
T +387 (0)33 29 47 00 
F +387 (0)33 26 38 32 
info@sberbank.ba 
www.sberbank.ba 

Sberbank a.d. Banja Luka 
Jevrejska 71 
78 000 Banja Luka, Bosnia-Herzegovina 
T +387 (0)51 241 100 
F +387 (0)51 213 391 
info@sberbankbl.ba 
www.sberbankbl.ba

Češka   
Sberbank CZ, a.s. 
Na Pankráci 1724/129 
140 00 Praha 4, Czech republic 
T +42 (0)221 969 911 
F +42 (0)221 969 951 
mail@sberbankcz.cz 
www.sberbankcz.cz  

Srbija  
Sberbank Srbija a.d. Beograd 
Bulevar Mihaila Pupina 165g 
11070 Belgrad, Serbia 
T +381 (0)11 201 69 69 
F +381 (0)11 201 32 70 
info@sberbank.rs 
www.sberbank.rs

Slovenija   
Sberbank banka, d.d. 
Dunajska 128a 
1000 Ljubljana, Slovenija 
T +386 (0)1 53 07 400 
F +386 (0)1 53 07 555 
info@sberbank.si 
www.sberbank.si

  
Madžarska 
Sberbank Hungary Ltd 
Rákóczi út 7 
1088 Budapest, Hungary 
T +36 (0)1 328 66 66 
F +36 (0)1 328 66 60 
info@sberbank.hu 
www.sberbank.hu

Hrvaška
Sberbank d.d. 
Varšavska 9 
10000 Zagreb, Croatia 
T +385 (0)1 4801 300 
F +385 (0)1 4801 365 
info@sberbank.hr 
www.sberbank.hr

Ukrajina
VS Bank PJSC 
Hrabovskoho str. 11 
79000 Lviv, Ukraine 
T +380 (0)32 297 13 82 
F +380 (0)32 297 05 83 
contact@vsbank.com.ua 
www.vsbank.com.ua

Nemčija
Sberbank Direct
P.O. Box 620
45956 Gladbeck
T: +49 69 66 777 45 777
T: +49 69 66 777 45 799
kundenbetreuung@sberbank-direct.de
www.sberbankdirect.de
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Izdajatelj 

Sberbank banka, d.d. 
Dunajska 128a 
1000 Ljubljana, Slovenia 
T +386 (0)1 53 07 400 
F +386 (0)1 53 07 555 
info@sberbank.si
www.sberbank.si
www.e-obresti.si
080 22 65




