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Spoštovani!

2020 je leto, ki je temeljito spremenilo utrip življenja na vseh 
ravneh, tako na družbenem, socialnem kot tudi gospodar-
skem področju in bo imelo zagotovo trajni vpliv na način 
življenja nas vseh. Če sta prva dva meseca leta morda bila 
takšna kot smo pričakovali, torej nadaljevanje gospodarske 
dinamike kot v prejšnjih letih rasti, smo se morali tekom me-
seca marca v najkrajšem času vsi soočiti s kriznim stanjem. 
Takšno stanje se je nato v valovih in različni intenzivnosti 
nadaljevalo do konca leta 2020 ter nas spremljalo tudi v 
leto 2021.

Način poslovanja v tako posebnih in novih okoliščinah 
je bil velik izziv, prav tako so se popolnoma spremenile 
usmeritve in prioritete poslovanja. V obdobju prvega popol-
nega gospodarskega zaprtja je bila v ospredju zagotovitev 
operativnega poslovanja. Lahko rečemo, da je bila to prva 
resna situacija, kjer smo kot banka dokazali, da so vsi 
načrti kriznega delovanja, pripravljeni v skladu s standardi 
in zahtevami, ustrezno delovali. Z zadovoljstvom ugotavlja-
mo, da je banka uspela zagotoviti nemoteno poslovanje v 
vseh ozirih. Servisiranje strank je ostalo med glavnimi ak-
tivnostmi. Ugotavljamo tudi, da je banka zelo dobro ocenila 
potrebe strank, saj je bila dejanska zahteva po moratorijih 
zelo skladna s pričakovanji banke. 

V letu 2020 so se poslovni volumni banke na različnih se-
gmentih zaradi učinkov covid-19 nekoliko spremenili. Tako 
smo v banki beležili padec kreditnih volumnov strank, ki 
niso banke, za 115 milijonov EUR (od 1.317 milijonov EUR 
na 1.202 milijonov EUR). Glavnino je prispeval segment 
malih in srednje velikih podjetij, ki je beležil padec v višini 
61 milijonov EUR, preostali del pa se nanaša na segment 
velikih podjetij (5 milijonov EUR), 36 milijonov EUR na se-
gment poslovanja s fizičnimi osebami ter 12 milijonov EUR 
na segment mikro podjetij. Padcu na segmentu malih in sre-
dnje velikih podjetij je botrovala tudi spremenjena kreditna 
politika, ki je bila oblikovana na ravni skupine že v zadnjem 
četrtletju 2019. Njen glavni cilj je bila utrditev kakovosti port-
felja. Medtem je zaradi pandemije predvsem na segmentu 
malih in srednje velikih podjetij upadlo povpraševanje po 
novih investicijskih kreditih. Zaradi slednjega ni bilo možno 
nadomestiti vpliva spremenjene kreditne politike z novimi 
posli na tem področju. Na področju fizičnih oseb je dinami-
ka kreditiranj začela upadati že ob implementaciji makrobo-
nitetnih pravil v zadnjem četrtletju leta 2019, dodatno pa so 
še prispevale razmere v času pandemije.

Da pandemija na splošno v letu 2020 ni imela negativnega 
vpliva na likvidnostno situacijo bančnega sistema v celoti, 
gre zasluga ukrepom tako politike vlad širom Evrope, kakor 
tudi politiki centralne banke ECB. Vsi pristojni so se bistve-
no hitreje in učinkoviteje odzvali v primerjavi s finančno 
krizo pred desetimi leti.

Likvidnost se je v letu 2020 v naši banki strukturno bistveno 
izboljšala. Iz tega vidika so imeli poslovni volumni banke na 
depozitni strani ugodne premike v strukturi pasive. Depoziti 
fizičnih oseb so se povečali za 64 milijonov EUR (od 420 
milijonov EUR na 484 milijonov EUR), medtem ko smo pri 
pravnih osebah zabeležili padec skladno s strateško usme-
ritvijo banke. Banka je tekom leta postopoma zniževala 
prag stanja avista sredstev na računih podjetij, za katera je 
banka skladno s poslovno politiko zaračunala ležarine. Vse 
to je vodilo k temu, da je banka v letu 2020 bistveno zni-
žala koncentracijski količnik depozitov ter povečala delež 
depozitov fizičnih oseb napram prejetim od pravnih oseb 
na 37 % (2019 na nivoju 30 %) ter tako izboljšala najbolj 
pomembni likvidnostni kazalec LCR od 151% (konec 2019) 
na 208% (konec leta 2020). 

Posledice kriznih razmer so se v tem letu odražale tudi na 
izkazu poslovnega izida. Zaradi že omenjenih premikov v 
poslovanju smo v banki beležili padec neto obrestnih pri-
hodkov (manj novih odobrenih kreditov, padec kreditnega 
portfelja), a smo večji del tega padca uspeli nadomestiti z 
ugodnim razvojem na neobrestnih prihodkih banke, ki tako 
kot že zadnjih nekaj let neprekinjeno rastejo. Le-to se je tudi 
pozitivno odražalo na gibanju kazalca neobrestni - obrestni 
prihodki, ki se je povišal za 10 odstotnih točk, iz 32 na 42%.   

Ob nastopu pandemije in kriznih razmer smo v banki 
posvetili še več pozornosti pregledu možnosti zniževanja 
operativnih stroškov. Z različnimi aktivnostmi in ukrepi smo 
le-te uspešno znižali v primerjavi s prvotno sprejetim pla-
nom poslovanja banke za leto 2020 in s tem omogočili, da 
se operativni rezultat banke pred oslabitvami v letu 2020 ni 
bistveno zmanjšal glede na leto 2019.

Na stroških tveganja se je slika v letu 2020 temeljito spre-
menila. Razvoj na področju nedonosnih terjatev je bil dokaj 
ugoden, saj se volumni niso bistveno povečali (od 59 milijo-
nov EUR konec leta 2019 na 71 milijonov EUR konec leta 
2020). Prav tako oslabitve za tako imenovano kategorijo 
skupine 3 niso kazale bistveno poslabšane slike. Delež 
pokritosti nedonosnih kreditov z oslabitvami je tako ostal 
na ravni 49,6%.

Uprava banke



5SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2020

Tej relativno dobri situaciji so botrovali zakonski in regu-
lativni ukrepi, povezani z moratoriji. Pričakovati je, da se 
bo tekom leta 2021 število primerov in volumen prilivov v 
nedonosni portfelj še povečal. Temu primerno in v skladu z 
IFRS 9 standardom, povezanim z obravnavanjem covid-19 
krize, je banka pristopila k prilagoditvi metodološkega sis-
tema in makroekonomskih napovedi, posledica česar so 
bile dodatno oblikovane slabitve v portfelju, razvrščenem v 
skupino 1 in skupino 2. Pri tem je ustrezno razporedila tisti 
del portfelja, ki je najbolj prizadet zaradi  covid-19 krize, iz 
kategorije skupine 1 v skupino 2. Vse to je posledično imelo 
bistven vpliv na neto stroške tveganja, ki so v izkazu uspe-
ha banke za leto 2020 znašali 11,5 milijonov EUR. Banka 
se je tako ustrezno pripravila na nadaljnje pričakovane 
negativne posledice covid-19 krize na gospodarstvo v letu 
2021 in najverjetneje tudi v nadaljnjih letih.

Sberbank banka d.d. je leto 2020 v izkazu uspeha zaključi-
la s končnim rezultatom pred davki 1,1 milijonov EUR (po 
davkih 0,97 milijonov EUR.) in s tem ne glede na krizne 
razmere uspela ohraniti rezultat na takšni ravni, da ni nega-
tivno vplival na kapitalsko bazo banke. 

Kapitalska ustreznost banke je ob koncu leta 2020 znašala 
19,8%, medtem ko je znašal TIER I oz. CET1 količnik 18,8 %. 
Kapitalska ustreznost banke tako predstavlja ustrezni 
temelj za nadaljnje poslovanje ter ščit pred pričakovanimi 
negativnimi gospodarskimi vplivi v prihodnjih letih.

Število zaposlenih v letu 2020 se v primerjavi z minulim 
letom ni bistveno spremenilo, ob koncu leta je banka za-
poslovala 388 ljudi. V banki skrbimo za redno in ustrezno 
izobraževanje zaposlenih na številnih področjih. Pri tem 
uporabljamo različne izobraževalne metode, in sicer od 
udeležb na internih in eksternih seminarjih ter kongresih 
kakor tudi prek e-izobraževalnih platform ter skrbimo za ra-
zvoj vodilnih kadrov. Banka ima vzpostavljen nasledstveni 
program za ključne kadre banke ter vodi na tem področju 
številne izobraževalne programe. 

Proti koncu leta 2020 je prišlo v banki do spremembe v se-
stavi uprave. S koncem meseca novembra je predsedniku 
uprave potekel mandat, s čimer je zaključil svoje dolgoletno 
delovanje v banki. Uprava banke je leto 2020 uradno kon-
čala s tričlansko zasedbo. Nova imenovana predsednica 
uprave se je pridružila banki s 1.12.2020 in je prevzela 
vodenje banke z dnem 18.1.2020 po pridobitvi sklepa o do-
delitvi licence s strani regulatorja. Od tega trenutka naprej 
deluje uprava ponovno kot štiričlanski organ. 

Na informacijsko-tehnološkem področju smo nadaljevali 
avtomatizacijo sistemov front-end in med drugim zaključili 
proces za delo z zunanjimi pogodbenimi partnerji. Nadalje-
vali smo optimizacijo procesov vseh potrošniških kreditov 
in Ide@l kartice. Že tretje leto smo implementirali nove 
procese v okviru robotske avtomatizacije (RPA). Posebno 
pozornost smo namenili nadgradnji kibernetske varnosti, ki 
ostaja ena od bistvenih prioritet tudi za leto 2021. Nadalje-
vali smo tudi s projekti e-identitete, video identifikacije in 
omogočanja elektronskega podpisovanja dokumentov, kar 
bo našim strankam bistveno olajšalo vzpostavitev in nad-
gradnjo poslovnega sodelovanja na daljavo. Zaradi krizne 
situacije pa se je upočasnilo izvajanje nekaterih drugih 
projektov z nižjo prioriteto.

V Sberbank banki d.d. smo zelo ponosni na rast prepoznav-
nosti banke in na visoko raven zadovoljstva strank. Indeks 
zadovoljstva strank z banko je znašal 30, kar je precej nad 
slovenskim povprečjem, ki je znašal v zadnjem kvartalu leta 
18 (vir: Raziskovalna hiša Valicon). Prepoznavnost banke 
kot tudi promocijo glavnih bančnih produktov smo gradili 
s pomočjo preciznega in tematsko podprtega oglaševanja. 
Nadaljevali smo večletno sodelovanje s Smučarsko zvezo 
Slovenije in Odbojkarsko zvezo Slovenije. Hkrati smo skozi 
leto z donacijami številnim mladim športnikom pomagali pri 
uresničevanju njihovih ciljev. V banki se zavedamo tudi po-
mena družbene odgovornosti in vpetosti v širše družbeno 
okolje. Nedvomno so za nas pomembni temelji odgovorno-
sti zagotavljanja stabilnosti poslovanja banke ter bančnega 
sistema nasploh. Zavedamo se, da upravljamo sredstva, ki 
nam jih zaupajo deponenti, zato moramo s tem zaupanjem 
tudi ustrezno ravnati. Prav tako pa se zavedamo odgovor-
nosti, ki jo imamo do svojih zaposlenih. Velik del pozornosti 
namenimo zdravemu okolju pri delu. Smo tudi prejemnik 
certifikata »Družini prijazno podjetje«.  

Z namenom zagotavljanja najboljše uporabniške izkušnje 
naših strank smo intenzivno delali na nadgradnji tehnolo-
ških in digitalnih rešitev. Izpostavimo lahko uvedbo TIPS, 
kar pomeni, da smo ena izmed dveh bank v Sloveniji, ki 
omogoča strankam  izvrševanje takojšnjih plačil v evrih. 
Le-ta deluje 24 ur na dan, vse dni v letu in je del vseevrop-
skega plačilnega sistema TARGET2. Uvedli smo inovativen 
proces PCC (Partnership Credit Card Process) na področju 
partnerstev, ki stranki kreditnega posrednika omogoča od-
dajo digitalne vloge za kreditno kartico ter izvedbo prvega 
takojšnjega plačila na obroke. Komitentom smo omogočili 
digitalno naročanje mobilne, spletne banke in namestitev 
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DOLINAR Damijan
BURDAKOVA Elena

ZAJC Aleš

aplikacije Flik brez obiska poslovalnice. V letu 2020 smo 
prav tako predčasno dosegli skladnost s PSD2 regulativo 
pred zastavljenim rokom na področju kartičnih spletnih 
plačil (skladno z mandatom 3DS2). Kupcem podjetja Mer-
cator smo omogočili plačevanje položnic na Mercatorjevih 
izbranih prodajnih mestih. Vsako leto podjetje E-laborat, 
svetovalno analitična družba, d.o.o..izvede analizo sple-
tnih in mobilnih mest ter spletnih in mobilnih bank. Banka 
je v vsakoletni analizi slovenske digitalne bančne panoge 
podjetja E-laborat zasedla drugo mesto v treh kategorijah: 
spletnih in mobilnih mest ter spletnih bank. V raziskavo je 
bilo vključenih tudi 15 tujih bank. Prav tako je bila v letu 
2020 naša spletna banka uvrščena na drugo mesto po 
omenjeni raziskavi. Poleg tehnološke in digitalne nadgra-
dnje smo ponosni, da smo kot prvi slovenskemu potrošniku 
predstavili unikatni kartični produkt – plačilno kartico Ide@l 
Mastercard z oznako World, ki jo dopolnjuje črna barva. 

V naši banki smo prepričani, da smo v težkih razmerah 
poslovali pazljivo, primerno in preudarno, z vso skrbnostjo 
in profesionalnostjo. Prepričani smo, da je banka v zadnjih 
letih pripravila izjemno razvojno in rezultatsko osnovo za 
izzive, ki se nam obetajo v prihodnje.

V leto 2021 vstopamo s kompetentno, zagnano in izkušeno 
ekipo, stabilno kapitalsko osnovo in sodobnimi storitvami, 
ki ustrezno naslavljajo izzive naših strank. Verjamemo, da 
bomo z znanjem, preudarnostjo in zanesljivostjo znali še 
naprej uspešno spremljati naše stranke in jim biti zanesljiv 
partner pri njihovem razvoju, rasti in naslavljanju številnih 
priložnosti, ki se bodo pojavljale. Hkrati pa bomo ustrezno 
poskrbeli za razvoj in zadovoljstvo zaposlenih in čim bolj 
tvorno sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji in ostalimi 
deležniki.

Uprava banke Sberbank d.d.

Damijan Dolinar   Elena Burdakova Aleš Zajc   Jana Benčina Henigman
Član uprave   Članica uprave   Namestnik predsednice Predsednica uprave
  uprave BENČINA HENIGMAN Jana
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Banka v številkah 2016–2020

2020

Bilančna vsota
v mio EUR

2019 2020

Vloge strank, ki niso banke
v mio EUR

2019 2020

Krediti strank, ki niso banke
v mio EUR

2019 2020

Prihodki iz poslovanja
v mio EUR

2019 2020

Odhodki iz poslovanja
v mio EUR

2019 2020

Dobiček iz rednega poslovanja
v mio EUR

2017 20182016

2017 20182016

2017 20182016 2017 2018

2017 20182016

20192017 20182016

27,9 29,2 30,6

24,7 26,3
10,0

12,8

1,11,2

3,6

42,0

47,3

43,2

39,9
41,3

1.283
1.318

1.202

1.311

1.222

1.271 1.368 1.340
1.075

1.212

1.871
1.839

1.7481.741

1.846

2016
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O Sberbank Europe
Sberbank Europe AG, ki ima sedež na Dunaju v Avstriji, je 
bančna skupina v stoodstotni lasti Sberbank Rusija, največ-
je ruske banke. Sberbank Rusija svoje storitve zagotavlja 
več kot 70 odstotkom vsega ruskega prebivalstva. Evrop-
ska odvisna družba Sberbank Europe je prisotna na osmih 
evropskih trgih: v Avstriji, Nemčiji, Bosni in Hercegovini (Sa-
rajevu in Banji Luki), na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, 
v Sloveniji in Srbiji. Skupina Sberbank Europe ima okrog 
773.500 strank, 187 podružnic in približno 3.900 zaposlenih 
v vsej Evropi. 

Strategija 
Odkar je Sberbank Rusija v okviru strategije mednarodne 
širitve leta 2012 kupila Volksbank International in jo preime-
novala v Sberbank Europe (SBEU), je sprejela pomembne 
ukrepe za njeno postopno preoblikovanje v izoblikovano 
evropsko bančno skupino, ki se financira sama in je do-
nosna, osredotočena pa je na prebivalstvo, majhna in 
sprednja podjetja (MSP) ter preostala podjetja v srednji in 

vzhodni Evropi. Sberbank Europe, ki je sestavni del enega 
najbolj dinamičnih in uspešnih ponudnikov finančnih storitev 
na svetu ter največje banke v Rusiji, želi graditi trajnostne 
mostove med Rusijo in evropskimi trgi.

Vizija Sberbank Europe je, da stranke pridobimo za vse 
življenje in postanemo njihova prva izbira pri vsakodnevnih 
transakcijah ter da kot močan partner podpiramo čezmejno 
poslovanje med Evropo in Rusijo/Skupnostjo neodvisnih 
držav oziroma trgi, kjer smo prisotni.

Mešan nabor tako univerzalnih kot prilagojenih produktov, 
ki se pod privlačnimi pogoji ponujajo prebivalstvu, MSP ter 
drugim podjetjem, kot tudi dodana vrednost in visoka raven 
zadovoljstva so ključni elementi, na katerih gradimo in oh-
ranjamo dolgoročne in trdne odnose s svojimi strankami. 
Banka v zadnjih letih beleži stalno rast baze strank v vseh 
državah, kjer posluje, kar kaže na trdno zaupanje strank. 
Odkar je Sberbank Europe leta 2014 začela poslovati na 
nemškem trgu, je znatno razširila tamkajšnje poslovanje s 
ponudbo visoko kakovostnih storitev lokalnim strankam. V 
letu 2018 smo produktni portfelj razširili s takojšnjimi potro-
šniškimi posojili, leta 2020 pa uspešno uvedli še produkt 

Mednarodna mreža

AVSTRIJA
Sberbank Europe AG

SLOVENIJA
HRVAŠKA

MADŽARSKA

SRBIJA

ČEŠKA

BOSNA IN
HERCEGOVINA

  

NEMČIJA

 

Tržna prisotnost skupine Sberbank Europe
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zavarovanja kreditojemalca. V naslednjih letih namerava-
mo nabor produktov še razširiti (s transakcijskimi računi in 
kreditnimi karticami) ter tako še močneje povezati ponudbo 
banke s potrebami strank.

Po zelo dobrih letih 2018 in 2019, ko je skupina SBEU so-
lidno poslovala in beležila lepe rezultate, je prišlo izredno 
leto 2020. V tekoče poslovanje skupine je prineslo izzive in 
tveganja brez primere, kar je od vodilnih v vsej organizaciji 
zahtevalo doslednost in hitro odločanje, da bi zagotovili od-
pornost in neprekinjenost poslovanja. Pandemija covida-19 
je spreminjala ‚pravila igre‘ v bančnem sektorju, saj je po 
eni strani prinesla veliko tveganje za splošno vzdržnost po-
slovanja, po drugi strani pa ustvarila priložnosti za preobli-
kovanje poslovanja, o katerih banke prej niso razmišljale. 
Skupina SBEU pri tem ni bila izjema, vendar je med prvimi 
sprejela ukrepe za krepitev poslovanja, pri tem pa podprla 
stranke in zaščitila zaposlene v kriznih časih.

Pandemija covida-19 je silovito vplivala na globalni gospo-
darski razvoj in ga upočasnila, kar je vplivalo na posamezne 
države in njihova gospodarstva, ki so postala zelo krhka 
in občutljiva za potek izbruha. Splošni upad gospodarske 
dejavnosti in obsega transakcij ter zaprtja in zaustavitve 
podjetij so bili med dejavniki, ki so omejevali podjetniški 
razvoj. Skupina je vse leto 2020 spremljala neposredne in 
posredne učinke ter posledice, ki so jih s pandemijo pove-
zani ukrepi vlad in lokalnih regulatorjev ter pretresi na trgih 
imeli na njeno poslovanje. Če naštejemo samo nekatere: 
široka uporaba odlogov plačevanja kreditnih obveznosti; 
depreciacija lokalnih valut z vplivom na konsolidirane 
računovodske izkaze skupine, izražene v evrih; različne 
spremembe denarnih in fiskalnih politik, na primer znižanje 
lokalnih cen repo poslov z vplivom na obrestne prihodke 
in splošno donosnost poslovanja; ter spremembe tržnih 
razmer in učinkovitosti z vplivom na donosnost portfeljev 
vrednostnih papirjev in prihodke iz poslovanja z izvedenimi 
instrumenti.

Rečemo lahko, da so se tako skupina kot tudi lokalna vod-
stva na pandemijo covida-19 odzvali uspešno, pravočasno, 
dosledno in učinkovito. Skupina je krizo dobro obvladovala, 
pri čemer so bili v ospredju zdravje strank in zaposlenih, 
vzdržna likvidnostni in kapitalski položaj ter obsežna pod-
pora strankam za krepitev njihovega poslovanja. Skupini je 
uspelo na najmanjšo možno raven zmanjšati z epidemijo 
covida-19 povezano izgubo iz poslovanja, saj je v vseh 
bankah ohranila stabilnost likvidnostnih položajev pa tudi 

vlog in ni doživela njihovega večjega odliva. Če naštejemo 
samo nekatere odzive skupine na covid-19 krizo: robustno 
krizno upravljanje nasploh; ohranjanje trdnih kapitalskih in 
likvidnostnih položajev; obsežna podpora strankam; ustre-
zno oblikovanje rezervacij glede na tveganja ter splošna 
optimizacija izdatkov iz poslovanja.

Bančna skupina Sberbank Europe je bolj kot kdaj prepriča-
na, da mora za ohranitev trajnostnega uspeha in donosnosti 
ponuditi izjemne storitve, ki temeljijo na hitrih in učinkovitih 
procesih, povsem digitalni poti stranke ter izkušnji stranke, 
ki je ne glede na prodajni kanal dobra in enotna.

Potrebe strank in njihova pričakovanja od finančnih po-
nudnikov se nenehno spreminjajo, kar lahko pojasnimo 
s pospešeno digitalno preobrazbo, stalnimi tehnološkimi 
spremembami in aktualnimi demografskimi spremembami. 
V Sberbank Europe se zavedamo, da bomo tem izzivom 
kos le, če se bomo temeljito preoblikovali in postali banč-
na skupina z močnim digitalnim elementom. V Sberbank 
Europe zato digitaliziramo in poenostavljamo vse svoje 
procese, saj želimo ponuditi visoko kakovostne, ugodne in 
konkurenčne produkte po poštenih pogojih, ki bodo stran-
kam dostopni tako prek spleta kot povsod drugod, kjer bodo 
stranke to želele.

Sberbank Europe AG je v letu 2020 nadaljevala izvajanje 
dveh pomembnih projektov informacijske tehnologije na 
ravni skupine; ob zaključku ji bosta prinesla konkurenčno 
prednost in dala polet na poti k digitalni preobrazbi:
• Prvi je projekt OCP (vsekanalska platforma), ki sloni na 

rešitvi Backbase, to je ponudnik najnaprednejših rešitev 
spletnega in mobilnega bančništva. Sodobna digitalna 
platforma, ki jo bomo uporabljali v vsej skupini, bo okre-
pila naš pristop, ki v samo središče postavlja stranko, saj 
bomo povečali zadovoljstvo strank in z inovativnimi re-
šitvami obogatili njihovo izkušnjo, hkrati pa izpolnjevanje 
njihovih potreb in zahtev dvignili na višjo raven.

• Drugi je projekt FRMP (platforma za upravljanje financ in 
tveganj), s katerim bomo v skupini dobili eno platformo 
za vse pomembne izračune, povezane s financami in 
tveganji, hkrati pa izboljšali kakovost podatkov in pospe-
šili njihovo obdelavo ter okrepili samodejnost, enotnost, 
enostavnost in prožnost poročanja in načrtovanja.
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Banka je v zadnjih letih znatno okrepila svoj profil financi-
ranja, pri čemer je delež vlog strank v njenem financiranju 
stalno rasel. Takšno financiranje Sberbank Europe zagota-
vlja trdno podlago za širitev poslovanja z lokalnimi stran-
kami in partnerji, s čimer prispeva h krepitvi nadaljnjega 
razvoja in blaginji regije srednje in vzhodne Evrope.

Poslovni model Sberbank Europe temelji na petih strate-
ških stebrih:

• Donosnost in samofinanciranje: Sberbank Europe 
si prizadeva za samozadostno rast, pri čemer se osre-
dotoča na visoko donosne produkte in posle, previdno 
upravlja kapital ter hkrati dodatno spodbuja poslovanje 
lokalnih bank. V prihodnjih letih bo skupina dosegala traj-
nostno rast poslovanja in krepila donosnost zlasti tako, 
da bo skrbela za stabilne prihodkovne tokove, izboljševa-
la kakovost sredstev in krepila upravljanje tveganj.

• Osredotočenost na stranko: Osredotočenost na 
stranko je v središču vsakega uspešnega podjetja. Zato 
si je Sberbank Europe za prednostne naloge postavila 
doseganje zadovoljstva strank, izboljševanje izkušenj 
strank in krepitev odličnosti. Sberbank želi graditi odlične 
odnose s strankami, jih pritegniti in tudi obdržati, zato se 
vedno trudi preseči njihova pričakovanja tako, da neneh-
no nadgrajuje svojo ponudbo produktov, ponuja nove 
kanale in sklepa nova partnerstva.

• Modernost: Sberbank Europe želi v prihodnje postati 
hibridna banka – popolnoma digitalna banka s fizično 
prisotnostjo. Ambicija Sberbank je, da vse bolj tehnično 
podkovanim strankam ponudi storitve najvišje kakovosti, 
kar pa zahteva popolno digitalno preobrazbo z uvedbo 
vsekanalskih bančnih orodij in širitev portfelja digitalnih 
produktov.

• Vitkost: Od vseh drugih se razlikujemo po tem, da smo 
agilna ustanova v hitro spreminjajočem se in dinamičnem 
bančnem okolju. Sberbank Europe še naprej izboljšuje 
svoje poslovanje z izvajanjem naj rednejših ukrepov za 
učinkovitost, za katere je med drugim značilno strogo 
upravljanje stroškov, robotizacija, avtomatizacija proce-
sov, optimizacija mreže podružnic in učinkovito usmer-
janje.

• Osredotočenost na ljudi: Ena osrednjih prednosti Sber-
bank Europe je njen raznolik in sposoben človeški kapital. 
V Sberbank trdno verjamemo, da naše ravnanje z ljudmi 
neposredno vpliva na storitve, ki jih zagotavljamo našim 
zelo cenjenim strankam. Zaradi tega, saj želimo zadržati 
in pritegniti najbolj talentirane ljudi v regiji, spodbujamo 
odprto kulturo in svojim zaposlenim zagotavljamo najbolj-
še okolje za rast s poklicnim in kadrovskim načrtovanjem, 
pridobivanjem in upravljanjem talentov ter usposablja-
njem in delavnicami za krepitev temeljnih kompetenc.

Produkti in storitve 

POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM POSLOVANJE S PODJETJI, VKLJUČNO MSP

Stanovanjski in potrošniški krediti Naložbeno in likvidnostno financiranje (financiranje obratnih sredstev 
/ limit na računu), lombardni krediti 

Transakcijski računi in varčevalni produkti Trgovinski krediti in transakcijske bančne storitve

Kreditne kartice Odkup terjatev oziroma faktoring

Poudarek na digitalnem bančništvu in partnerskih programih Zakladništvo

Sberbank Direct v Nemčiji: spletna banka, kjer posamezniki 
lahko vežejo sredstva ali odprejo varčevalne račune, takoj 
dobijo kredit ali kupijo zavarovanje kreditojemalca

Projektno in nepremičninsko financiranje
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Nadzorni svet 
Predsednica: Sonja Sarközi (Sberbank Europe AG,  
Dunaj), članica od 13. 11. 2017, predsednica od 12. 6. 2019
Namestnik: Kornel Halmos (Sberbank Europe AG, Dunaj), 
član od 13. 11. 2017, namestnik predsednice od 12. 6. 2019
Člani: Sanjin Bogdan (Sberbank Europe AG, Dunaj), od  
13. 11. 2017, Nataša Pukl (neodvisna članica), od 15. 11. 2018, 
Jozefina Trnavska (Sberbank Europe AG, Dunaj), od  
11. 6. 2019

Revizijska komisija 
(v tej sestavi deluje od 12. 6. 2019)
Kornel Halmos, predsednik revizijske komisije
Jozefina Trnavska, namestnica predsednika revizijske 
komisije
Nataša Pukl, članica revizijske komisije

Organi upravljanja banke na dan 31. 12. 2020

Komisija za tveganja 
(v tej sestavi deluje od 12. 6. 2019)
Sanjin Bogdan, predsednik komisije za tveganja
Sonja Sarközi, namestnica predsednika komisije za tveganja
Nataša Pukl, članica komisije za tveganja

Uprava banke
Jana Benčina Henigman, imenovana za predsednico uprave 
s 1. 12. 2020 (sklep ECB glede primernosti članice upravljal-
nega organa nadzorovanega subjekta prejela 18. 1. 2021)
Aleš Zajc, namestnik predsednika uprave
Elena Burdakova, članica uprave 
Damijan Dolinar, član uprave
*Gašpar Ogris-Martič, predsednik uprave  
(mandat do 30. 11. 2020)

Kreditni odbor 

Likvidnostna  
komisija

Odbor upravljanja  
s tveganji

Odbor za operativna
tveganja

Odbor projektnega  
portfelja

Varnostni forum

Odbor za  
odobravanje 

problematičnih naložb

Odbor za upravljanje  
s stroški

Odbor za upravljanje  
z bilanco banke

Odbor upravljanja  
s procesi

Krizni štab

SKUPŠČINA  
DELNIČARJEV BANKE

REVIZIJSKA KOMISIJA ORGANIZACIJSKE  
ENOTE

KOMISIJA  
ZA TVEGANJA

NADZORNI SVET UPRAVA BANKE
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Banka je stoodstotna lastnica odvisne družbe Privatinvest, 
d. o. o., Ljubljana, ki je na istem naslovu kot banka. Na 
dan 31. 12. 2020 je bilančna vsota odvisne družbe znašala 
1.901.253,49 EUR in je predstavljala manj kot 1 % oziroma 
natančno 0,1 % bilančne vsote banke. Vrednost kapital-
skega deleža znaša 423.495,52 EUR. Dejavnost družbe je 
68.310 - posredništvo v prometu z nepremičninami. Direk-
torja družbe sta Kristina Čebular in Miha Hiršl. Zaradi za-
nemarljivega 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 pripra-
vo konsolidiranih računovodskih izkazov. 

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 
oziroma v letu 2020 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



OE003
Kadri in izobraževanje

OE001
Tajništvo uprave

OE056
Preprečevanje 
pranja denarja

OE031
Trgovanje

OE057
Informacijska

varnost 

OE058
Varstvo osebnih 

podatkov

OE059
SkladnostOE032

Prodaja

OE940
Velika podjetja

OE034
Kreditna analiza

OE027
Financiranje izvoza 
in zunanje trgovine, 

OE029
Podpora prodaji in 
razvoj produktov

OE008
Pravna služba

OE002
Notranja revizija

Svetovalka uprave

OE055
Skladnost poslovanja

OE030
Investicijsko bančništvo 

OE020
Poslovanje s podjetji

OE024
Velika podjetja in 

zunanje trgovine

OE021
Podpora prodaji in 
razvoj produktov

OE023
SME

Nadzorni svet

OE932
SME Štajerska

OE933
SME Primorska

OE931
SME Ljubljana 2

OE930
SME Ljubljana 1

OE069
Kontaktni center

OE
Poslovna analiza

OE011
Bančni produkti

OE014
Poslovna mreža

OE012
Partnerstva in bančno 

zavarovalništvo

OE096
Marketing

OE013
Digitalno bančništvo

OE653

mikro podjetništva

OE161
Tepanje

OE200
Lj. Miklošičeva

OE350
Lj. Dvorni trg

OE450
Lj. Vič

OE500
Lj. Dunajska

OE550
Šentjernej

OE300
Koper

OE400
Kranj

OE600
Maribor

Namestnik predsednika uprave Član uprave

OE083
IT Poslovne rešitve

OE097
IT Razvoj

OE082
IT Operativa in 
infrastuktura

OE080
IT

OE100
Celje

OE151
Šentjur

OE800
Lj. Šiška

OE041
Kreditne odločitve  
in bilančna analiza

OE044
Prestrukturiranje  

in izterjava

OE004
Sodna izterjava

OE043
Prestrukturiranje

OE045

in MIKRO podjetja

OE039
Velika podjetja/SME

OE038
Mikro

OE037
Prebivalstvo

OE048
Risk

Kontroling

OE046
Integrirano upravljanje 

s tveganji

OE049
Operativna tveganja

OE047
Kreditna tveganja

za podjetja in prebivalstvo

OE050
Tržna in likvidnostna 

tveganja

OE036
GCP Monitoring

OE073
Administracija 
kreditov SME

OE066
Izvršbe

OE072
Administracija 

oseb in mikro 
podjetij

OE077
Garancije in 

dokumentarni  
posli

OE075
Vodenje kreditnih 

zavarovanj

OE076
Arhiviranje  

kreditne 
dokumentacije

OE074
Administracija 

kreditov za 
prestrukturiranje  

in izterjavo ter 
velika podjetja

OE061
Administracija 

kreditov

OE084
Lean in Organizacija

OE017
Poročanje

OE022
Vodenje TRR

OE007
Računovodstvo

OE005
Kontrolling

OE062
Spremljava poslov 

OE006
Upravljanje s  

OE060
Spremljava  
poslovanja

OE035
Upravljanje z bilanco

OE081
Vzdrževanje in 

investicije

Članica uprave

OE063
Plačilne transakcije

OE065
Kartično poslovanje

ALCO – 
Odbor za upravljanje

z bilanco banke

LIKO – 
Likvidnostna

komisija

 

Kreditni odbor

DACSI – 
Odbor za odobravanje
problematičnih naložb 

 

CMP – 
Odbor za upravljanje 

s stroški
 

PPC – 
Odbor projektnega

portfelja 

Varnostni
forum

RICO – 
Odbor upravljanja

s tveganji

Uprava

PMC – 
Odbor upravljanja

s procesi

 

Krizni štab

Namestnik predsednika uprave

Član uprave

Forum / Odbor /  Komisija

Služba

Področje

Oddelek na nivoju B -1

LEGENDA:

Svetovalec uprave

Oddelek na nivoju B -2

Skupina v okviru OE, 
ki opravlja skupne naloge

 

Dislocirana OE / Podružnica

Organizacijska shema

Opomba:

Notranja revizija je samo organizacijsko podrejena predsedniku uprave, vsebinsko pa je neposredno odgovorna in poroča upravi.

Risk Controlling je samo organizacijsko podrejen članu uprave, vsebinsko pa je neposredno odgovoren in poroča upravi.

Skladnost poslovanja, ki vključuje funkcije preprečevanja pranja denarja, varstva osebnih podatkov, informacijsko varnost in skladnost, je le organizacijsko 
podrejena članu uprave, po posameznih funkcijah pa so vsebinsko neposredno odgovorne in so njihovi poročevalski tokovi sledeči:
- Vodja »OE Skladnost poslovanja«, neposredno poroča celotni upravi in nadzornemu svetu,
- AML (»AML officer«) poroča neposredno celotni upravi,
- Upravljalec informacijske varnosti (»CISO – Chief Information Security Officer«) poroča neposredno celotni upravi in nadzornemu svetu,
- Upravljalec varovanja osebnih podatkov (»DPO – Data Protection Officer«) poroča neposredno celotni upravi.
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Gospodarska aktivnost evrskega območja se je v zad-
njem četrtletju 2020 ob zaostritvi zajezitvenih ukrepov 
v drugem valu epidemije koronavirusa covid-19 pred-
vidoma znova skrčila, za leto 2021 pa je predvideno 
postopno okrevanje. Upad v drugem valu epidemije je bil 
predvidoma manjši kot v prvem. Podjetja in potrošniki so se 
novim razmeram že nekoliko prilagodili. Upad storitvenih 
dejavnosti, ki so jih zajezitveni ukrepi bolj prizadeli, je bil 
v zadnjem četrtletju po podatkih kazalnika vodij nabave 
(PMI) manjši kot v drugem četrtletju 2020. V predelovalnih 
dejavnostih anketirani, v nasprotju s prvim valom, skrčenja 
aktivnosti niso pričakovali. Po izrazitem odboju gospodar-
ske aktivnosti v tretjem četrtletju in predvidoma manjšem 
padcu v četrtem četrtletju kot spomladi se je BDP evrskega 
območja po napovedih OECD in ECB v letu 2020 zmanjšal 
za 7,5 % oz. 7,3 %, v letu 2021 pa se bo povečal za 3,6 % 
oz. 3,9 %. K letošnji rasti bodo pomembno prispevali ukrepi 
denarne in javnofinančne politike ter rast tujega povpraše-
vanja. Največje tveganje za uresničitev napovedi pa ostaja 
povezano s potekom epidemije oz. z dostopnostjo in učin-
kovitostjo cepiv ter s tem povezanim sproščanjem ukrepov. 

Ob strogih zajezitvenih ukrepih se je na začetku zad-
njega četrtletja 2020 tudi v Sloveniji prodaja v trgovini 
in nekaterih storitvenih dejavnostih, predvsem pove-
zanih z zasebno potrošnjo, precej zmanjšala. Podobno 
kot v prvem valu epidemije je bilo najmočneje prizadeto 
gostinstvo, kjer se je precej zmanjšalo tudi število delovno 
aktivnih. Število prenočitev domačih turistov je strmoglavi-
lo, potem ko se je močno okrepilo z unovčevanjem turistič-
nih bonov v tretjem četrtletju (ko običajno pomemben del 
prihodka gostinskih in nastanitvenih storitev sicer ustvarijo 
tuji turisti, katerih število pa je bilo letos skromno). Zmanj-
šali so se tudi izdatki gospodinjstev za osebne, razvedrilne, 
športne in druge storitve. Zaradi zaprtja nenujnih trgovin 
se je močno skrčila prodaja v trgovini z motornimi vozili in 
trgovini na drobno s poltrajnimi in trajnimi dobrinami. Zaradi 
manjšega prometa tovornih in osebnih vozil ter tranzita 
tujih turistov je bila nižja tudi prodaja v trgovini na drob-
no z motornimi gorivi. Podobno kot v prvem valu pa se je 
okrepila prodaja živil v trgovini na drobno ter prodaja po 
pošti in internetu. Trošenje gospodinjstev se je oktobra in 
novembra ob zaostritvi ukrepov za zajezitev epidemije tako 
znova močno zmanjšalo, nadalje se je povečalo njihovo 
varčevanje. Gospodinjstva so še naprej pospešeno odpla-
čevala potrošniška posojila. 

Pandemija in ukrepi za njeno zajezitev so zaradi manj-
šega povpraševanja močno vplivali tudi na gibanje 
nekaterih cen storitev in blaga. Medletni padec cen 
življenjskih potrebščin se je konec leta 2020 nekoliko 
poglobil. K temu je prispevala precejšnja umiritev rasti 
cen storitev in hrane, slednje povezujemo z večjo ponudbo 
zaradi dobre letine, skromno aktivnostjo v gostinstvu ter 
popolnim zaprtjem nekaterih drugih dejavnosti. V zadnjih 
mesecih lani je bil izrazit tudi padec cen poltrajnega blaga, 
predvsem oblek in obutve. K nižjim cenam so sicer še nap-
rej v največji meri prispevale nižje cene naftnih derivatov. 

V drugem valu epidemije so bile manj prizadete izvozno 
usmerjene dejavnosti; zaradi močnega padca v prvem 
valu pa se je v prvih treh četrtletjih slovenski izvozni 
tržni delež zmanjšal. V tretjem četrtletju se je sicer znova 
povečal, kar bi bilo lahko delno povezano z realizacijo v 
prvem valu epidemije prekinjenih izvoznih tokov. Izvoz 
blaga v države EU, kamor izvozimo približno tri četrtine 
blaga, in proizvodnja predelovalnih dejavnosti sta se po 
rasti v tretjem četrtletju proti koncu leta nadalje povečala. 
Manjši prizadetosti industrije v zadnjem četrtletju tako 
v primerjavi s storitvenim sektorjem kot glede na prvi val 
epidemije pritrjuje tudi podatek o porabi elektrike (največji 
odjemalec so industrijska podjetja), ki je bila v zadnjem 
četrtletju 2020 le nekoliko manjša kot pred letom, potem ko 
je bil spomladi padec okoli 15-odstoten. Tovorni promet po 
slovenskih avtocestah, ki je v prvem valu epidemije padel 
za okoli četrtino, pa je bil konec leta 2020 približno na ravni 
predhodnega leta. 

Ob ohranjanju interventnih ukrepov na trgu dela in 
predvidoma manjšem padcu gospodarske aktivnosti 
kot v prvem valu epidemije se je število registriranih 
brezposelnih decembra nekoliko povečalo, večinoma 
kot posledica sezonskih dejavnikov. Konec decembra je 
bilo brezposelnih 87.283 oseb, kar je 3,7 % več kot konec 
novembra in 15,9 % več kot pred letom dni. Tudi na pov-
prečno bruto plačo od spomladi pomembno vplivajo inter-
ventni ukrepi. V zasebnem sektorju se je medletna rast plač 
od aprila, ko je močno porasla zaradi vpliva metodologije 
izračuna statistike plač ob velikem številu napotitev zapo-
slenih oseb v ukrep čakanja na delo, postopoma umirjala. 
V javnem sektorju pa se je z razglasitvijo drugega vala epi-
demije in ponovnim izplačevanjem kriznih dodatkov znova 
nekoliko povišala. 

Gospodarsko okolje  
v letu 2020
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Po izboljšanju v tretjem četrtletju se je primanjkljaj 
konsolidirane bilance javnega financiranja po denar-
nem toku proti koncu leta ponovno povečal. V enajstih 
mesecih 2020 je znašal 2,6 mrd EUR. Prihodki so zaradi 
poslabšanja epidemioloških in posledično gospodarskih 
razmer oktobra  in novembra ponovno zaostali za ravnjo 
predhodnega leta. Rast odhodkov je podobno kot v tretjem 
četrtletju ostala precej nižja kot v drugem četrtletju, ko je 
bila izplačana večina izdatkov, povezanih z ukrepi proti 
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covidu-19. Primanjkljaj konsolidirane bilance, ki pretežno 
izhaja iz državnega proračuna, se je zlasti v novembru 
tako ponovno okrepil, še večje povečanje pa pričakujemo v 
decembru. Kljub temu kaže, da v vsem letu ne bo dosegel 
ocene iz sprejetega rebalansa državnega proračuna (4,2 
mrd EUR). Razkorak izhaja zlasti iz manjše rasti odhodkov 
od ocenjenih, kar je povezano tudi z nižjo realizacijo ukre-
pov za blažitev posledic epidemije od načrtovane. 
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V zimski napovedi UMAR za leto 2021 pričakuje, da bo 
gospodarska rast v Sloveniji 4,3 % in približno taka tudi v 
2022, da bo brezposelnost več kot 5 % in inflacija na nivoju 
1,6 %, zato bodo razmere na bančnem trgu polne izzivov. 

Treba je upoštevati tudi nadaljnje trajanje in širjenje 
epidemije koronavirusa covida-19 ter njegov vpliv na go-
spodarstvo. Obdobje nizkih obrestnih mer, negativnega 
EURIBOR-ja, presežne likvidnosti in določene mere pre-
vidnosti pri investicijah se bo nadaljevalo, zato strategija 
divizije Poslovanje s podjetji ostaja nespremenjena in se 
sproti prilagaja tržnim razmeram. Ključno vodilo strategije 
je biti aktivna banka v podjetniškem segmentu, predvsem 
pri malih in srednjih podjetjih, in povečati obseg poslovanja 
na faktoring poslih v regiji.

Banka v letu 2021 ne načrtuje povečanja tržnega deleža na 
segmentu poslovanja z velikimi podjetji, bo pa v središče 
pozornosti postavila partnerski odnos s svojimi komitenti, 
podpirala bo dobre investicijske projekte in strmela k temu, 
da bodo stranke imele z banko pozitivne izkušnje. 

Poslovanje s podjetji
Leto 2021 bo polno izzivov in hkrati priložnosti, saj se 
pričakuje in prognozira ponovni zagon gospodarstva in 
dvomestna rast BDP. Banke bomo tudi v tem letu v okviru 
denarnih politik še vedno pomemben akter na trgu, saj se 
ne pričakuje drastičnih sprememb na področju obrestnih 
mer, ki bodo ostale na nizkih ravneh.

Ohranjali bomo partnerske odnose z obstoječimi in ciljnimi 
novimi strankami v duhu sodelovanja in podpiranja po izje-
mnem in turbulentnem letu 2020.

V letu 2021 bo banka Sberbank aktivno zasledovala cilje, 
ki so:
• aktivno financiranje v obliki likvidnih posojil za vse vrste 

podjetnikov in tudi velikih podjetij
• povečanje deleža sindiciranih posojil na območju Slove-

nije in na ravni Skupine Sberbank Europe,
• povečanje financiranja v segmentu projektnega financi-

ranja,
• za izboljšanje likvidnosti bomo nadgradili posel na podro-

čju odkupa terjatev in faktoringa,
• na trgu nadaljevati aktivno financiranje prek Slovenskega 

podjetniškega sklada in prek produkta ‚sklad skladov‘ v 
kombinaciji s SID banko,

• financiranje izvoza in zunanje trgovine, predvsem pri 
poslih v regiji držav SND (Skupnost neodvisnih držav) 
v sodelovanju s SID banko, ki omogoča zavarovanje 
tveganj v teh državah, povečanje aktivnosti na področju 
dokumentarnega poslovanja, predvsem garancijski in 
akreditivni posli.

Poslovanje s prebivalstvom 
Področje poslovanja s prebivalstvom bo tudi v letu 2021 
predstavljalo trden temelj banke. Poslovna mreža z 12 
poslovalnicami v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Celju, 
Šentjurju, Šentjerneju in Tepanju ter Centrom za financi-
ranje mikro podjetništva v Ljubljani ostaja glavni prodajni 
kanal, ki ga čedalje bolj dopolnjujejo digitalne prodajne poti, 
lasten kontaktni center in zunanji partnerji. Kontaktni center 
svojo storitev zagotavlja od ponedeljka do petka, od 8:00 
do 19:30, in marsikdaj predstavlja prvi stik stranke z banko.

Leto 2021 bo še vedno zaznamovano z virusom covida-19, 
kar je že v letu 2020 močno vplivalo na utečeno poslovanje 
banke. Stranke so začele v večji meri uporabljati spletne in 
mobilne storitve ter digitalne poti, povečala se je tudi upo-
raba kartičnega poslovanja. Na zmanjšanje obiska strank 
v poslovalnicah in nove nakupne navade strank je banka 
takoj odgovorila z nadgradnjo mobilne in spletne banke, 
identifikacijske postopke pa prilagodila na sistem poslova-
nja na daljavo. Z izboljšavo procesov za poslovanje strank 
brez obiska banke bo banka nadaljevala tudi v prihodnje, s 
ciljem, da bo stranka bančno poslovalnico obiskala le še v 
primeru obsežnejšega bančnega svetovanja.

V letu 2021 bo banka svoje aktivnosti v večji meri usmerila 
v kreditiranje mikropodjetij in ohranjala sodelovanja z zu-
nanjimi kreditnimi posredniki, s katerimi tvorno sodeluje na 
razpisih Slovenskega podjetniškega sklada ter pospeševa-
nju prodaje investicijskega financiranja v sodelovanju s SID 
banko – Sklad skladov. Banka bo prav tako skrbela, da bo 
segment potrošniškega kreditiranja vseskozi konkurenčen, 
načrtovani rezultati pa doseženi. 

Banka bo tudi v letu 2021 izvajala ustrezne ukrepe z name-
nom, da kreditojemalcem, ki so bili oziroma bodo prizadeti 
zaradi epidemije koronavirusa, pomaga prebroditi njihove 
težave.
 
V letu 2021 bo banka v segmentu zbiranja sredstev še 
naprej zasledovala cilj povečanja deleža sredstev fizičnih 
oseb v strukturi banke. 

Poslovne usmeritve banke 
v letu 2021
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Posebna pozornost bo namenjena rasti neobrestnih prihod-
kov in povečanju deleža neobrestnih prihodkov  v strukturi 
celotnih prihodkov področja poslovanja s prebivalstvom. S 
sprostitvijo ukrepov zaradi covida-19 bo banka nadaljevala 
s promocijo sicer v letu 2020 na trgu predstavljene preno-
vljene Ide@l Mastercard® World kreditne kartice in njenemu 
trženju prek bančnih partnerjev.
 
Bančno zavarovalništvo ostaja pomemben temelj delo-
vanja področja poslovanja s prebivalstvom. Banka bo za 
svoje stranke še naprej skrbela z razširjeno paleto pro-
duktov in ponudila življenjska, naložbena in premoženjska 
zavarovanja. Prav tako bomo strankam omogočali vplačila 
v investicijske sklade. Navedene storitve zagotavljamo v 
sodelovanju z zunanjimi partnerji.

Januarja 2021 bo banka dokončala v novembru 2020 začeti 
projekt namestitve avtomatskih blagajn v vse poslovalnice. 
Prednost uporabe avtomatske blagajne je, da omogoča 
varnejše okolje za ravnanje z gotovino, hkrati pa tudi olaj-
ša delo blagajniku in izboljša izkušnjo storitve stranki.

Izvedbo zahtevnih poslovnih ciljev bo banka dopolnjevala 
z inovativnim in učinkovitim marketingom ter z rednim 
izvajanjem strokovnih in motivacijskih delavnic za bančne 
sodelavce, tudi z uporabo komunikacijskega kanala Skype, 
uvedenega zaradi izrednih razmer v letu 2020. 

Upravljanje bilance banke
Leta 2020 smo na področju upravljanja bilance banke na-
daljevali politiko optimizacije virov in sredstev s posebnim 
poudarkom na zniževanju koncentracije depozitarjev, zni-
ževanje koncentracije zapadlosti virov ter zviševanjem de-
leža depozitov fizičnih oseb. Volumen depozitov se je rahlo 
znižal zaradi nižjega povpraševanja strank po kreditih. Raz-

merje med posojili in depoziti (LDR) je ostalo na podobnem 
nivoju kot v predhodnem letu in se je rahlo znižalo s 96 % 
na 90 %. Zaradi izboljšane strukture depozitov se je LCR 
likvidnostni kazalnik povzpel na nivoje prek 200 %.

S politiko cen pa smo strukturo depozitov prilagajali v smeri 
optimizacije upravljanja bilance banke (povečevanje de-
pozitov prebivalstva, zniževanje depozitov pravnih oseb in 
rahlo zviševanje centralno bančnih virov). 

Upravljanje tveganj
Upravljanje tveganj se izvaja prek sklopa ukrepov, ki zagota-
vljajo identifikacijo, oceno in združevanje vseh pomembnih 
tveganj, spremljanje, omejevanje in nadzor obsega prevze-
tih tveganj, načrtovanje sprejemljive ravni tveganj, izvajanje 
ukrepov za zmanjšanje tveganj z namenom ohranjanja 
sprejemljive stopnje tveganj znotraj postavljenih zunanjih in 
notranjih meja pri uresničevanju poslovne strategije.

Cilj upravljanja tveganj je zagotoviti, da se vsa pomembna 
tveganja, prevzeta v okviru tekočih in pričakovanih poslov-
nih aktivnosti, prepoznajo zgodaj in obvladujejo učinkovito, 
z namenom zagotavljanja ustreznega donosa, prilagojene-
ga prevzetim tveganjem.

Sberbank d. d. ima opredeljeno strategijo upravljanja tve-
ganj, katere cilj je vzpostaviti preudarno upravljanje vseh 
tveganj, ki so pomembna za poslovni model banke. Stra-
tegija postavlja ključna načela za zagotavljanje kapitalske 
in likvidnostne ustreznosti, kakor tudi ustrezno zaščito s 
popolno integracijo upravljanja tveganj v poslovne dejav-
nosti, strateško načrtovanje in razvoj poslovanja, skladno z 
opredeljenim apetitom do tveganja. 
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Sberbank banka, d. d., ima dovoljenje za opravljanje ban-
čnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list 
RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so 
storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev 
od javnosti ter dajanje posojil za svoj račun. 

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

Banka lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finanč-
ne storitve po 5. členu ZBan-2: 
1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev; 
2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi: 

— potrošniške kredite, 
— hipotekarne kredite, 
— odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring), 
— 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 ka-
terem 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 kupo-

nov oziroma delnic investicijskih skladov
— posredovanje finančnega zakupa (lizinga).

Kreditno poslovanje
Sila nenavadno in nepredvidljivo leto 2020 je tudi za banko 
pomenilo zmanjšanje aktivnosti poslovanja in ponujanja 
kreditov gospodarstvu, saj so bile potrebe podjetij zaradi 
veliko ustreznih ukrepov države občutno manjše. Banka je 
odigrala zelo pomembno in partnersko vlogo pri odobrava-
nju potrebnih odlogov plačil na glavnico in obresti in ravno 
tako smo obstoječe poslovne partnerje podpirali z novimi 
likvidnostnimi posojili. 

Banka je bila posebej aktivna na segmentu odkupa terjatev 
in projektnega financiranja.

V letu 2020 je Področje poslovanja s prebivalstvom zabe-
ležilo padec obsega posojil prebivalstvu. Portfelj kreditov fi-
zičnih oseb se je tako zmanjšal za 36 mio EUR oziroma 7 %. 
Padec je posledica uvedenih makrobonitetnih ukrepov, ki 
so najbolj prizadeli obseg poslov, sklenjenih prek bančnih 
kreditnih posrednikov. Banka zaradi navedenih omejitev ne 
more konkurirati nebančnim ponudnikom potrošniških kre-
ditov, ki niso izpostavljenim predmetnim omejitvam. Nada-
lje je na bistveno zmanjšano povpraševanje po potrošniških 
kreditih vplivala pandemija koronavirusa covida-19, kar je 
rezultiralo, da se je kreditni portfelj, tudi zaradi povečanega 
obsega sklenjenih potrošniških posojil v zadnjih letih, hitre-
je poplačeval, kot je banka lahko nadomeščala izgubljene 
plasmaje. 

Pri plasiranju kreditov mikro poslovnemu segmentu, ki spa-
da v področje poslovanja s prebivalstvom, je banki v letu 
2020 portfelj upadel za 12 mio EUR oziroma 12 %. Razlog 
za navedeno je skoraj izključno v povezavi z epidemijo 
koronavirusa. V tabeli so sicer ti krediti zavedeni v rubriki 
Krediti podjetjem.

Krediti bankam so se v letu 2020 zmanjšali za 46 mio 
EUR, kar pomeni, da je imela banka konec leta 2020 manj 
sredstev v obliki kratkoročnih vlog pri bankah kot konec leta 
2019.

Poslovanje
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v tisoč EUR

Krediti po vrstah kreditojemalcev (neto) 31. 12. 2019 Struktura Sprememba 31. 12. 2020 Struktura Indeks

Krediti bankam 67.778 5 -46.308 21.470 2 32

Krediti podjetjem 834.372 60 -78.958 755.414 61 91

Krediti prebivalstvu 482.659 35 -35.972 446.687 37 93

Skupaj krediti 1.384.809 100 -161.238 1.223.571 100 88

Krediti po ročnosti (neto)

Kratkoročni krediti 110.134 8 -34.604 75.530 6 69

Dolgoročni krediti 1.274.675 92 -126.627 1.148.048 94 90

Skupaj krediti 1.384.809 100 -161.231 1.223.578 100 88

Krediti po valuti (neto)

Krediti v domači valuti 1.355.452 98 -156.681 1.198.771 98 88

Krediti v tuji valuti 29.357 2 -4.557 24.800 2 84

Skupaj krediti 1.384.809 100 -161.238 1.223.571 100 88

Med krediti so glede na ročnost še vedno prevladovali 
dolgoročni, ki predstavljajo 94 % vseh kreditov, kratkoročni 
krediti so se zmanjšali za 31 % in znašajo 76 mio EUR. Gle-
dano strukturno se je delež kratkoročnih kreditov zmanjšal 
za 2 odstotni točki, delež dolgoročnih kreditov pa povečal 
za 2 odstotni točki.

Krediti v EUR so se zmanjšali za 12 %, to je na 1.199 mio 
EUR. Obseg kreditov v tuji valuti pa se je zmanjšal za 16 %.

V strukturi prevladujejo krediti v domači valuti z 98-odstot-
nim deležem, krediti v tuji valuti zajemajo 2-odstotni delež. 
Po nastopu finančne krize septembra 2008 je banka prene-
hala tržiti posojila v švicarskih frankih.

Struktura v %
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Depozitno poslovanje – 
viri sredstev
Depozitno poslovanje, ki ga obravnavamo kot zbiranje 
sredstev bank in strank, predstavlja najpomembnejšo ob-
liko, s katero banka pridobiva vire sredstev. Obseg zbranih 
virov sredstev od bank in strank je v letu 2020 dosegel 
1.579 mio EUR, kar je za 2 % manj kot v letu 2019. Glede 
na valuto zbranih sredstev je 99 % zbranih depozitov v do-
mači valuti, 1 % pa so predstavljali devizni depoziti.

Glede na ročnost depozitov je 33 % depozitov dolgoročnih, 
pri čemer gre v največji meri za dolgoročne depozite od 
bank, 67 % 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 
obveznosti.
Stanje depozitov oziroma dolgov do bank, ki predstavlja 15 % 
vseh zbranih virov, se je v letu 2020 zmanjšalo za 1 %.

v tisoč EUR

Depoziti po vrstah deponentov 31.12. 2019 Struktura Sprememba 31.12. 2020 Struktura Indeks

Depoziti in najeti krediti od bank 242.190 15 -2.974 239.216 15 99

Depoziti in najeti krediti podjetij 947.714 59 -91.916 855.798 54 90

Depoziti prebivalstva 420.459 26 63.764 484.223 31 115

Skupaj depoziti 1.610.363 100 -31.125 1.579.238 100 98

Depoziti po ročnosti

Kratkoročni depoziti in najeti krediti 1.001.417 62 63.962 1.065.379 67 106

Dolgoročni depoziti in najeti krediti 608.946 38 -95.088 513.858 33 84

Skupaj depoziti 1.610.363 100 -31.125 1.579.238 100 98

Depoziti po valuti

Depoziti in najeti krediti v domači valuti 1.595.245 99 -32.302 1.562.943 99 98

Depoziti in najeti krediti v tuji valuti 15.118 1 1.177 16.295 1 108

Skupaj depoziti 1.610.363 100 -31.125 1.579.238 100 98

V prikazani tabeli so kot pomemben vir zbranih sredstev od 
bank zajeti tudi dolgoročno najeta posojila bank, ki so na 
dan 31. 12. 2020 znašala 216.974 tisoč EUR, na dan 31. 
12. 2019 pa 202.364 tisoč EUR.

V letu 2020 je banka na področju poslovanja s podjetji us-
pešno sledila zastavljenim ciljem glede zbiranja depozitov 
in presegla pričakovane rezultate. Zaradi izrazite presežne 
likvidnosti v bančnem sistemu se je tudi v letu 2020 nada-
ljevalo obdobje nizkih oziroma ničelnih depozitnih obrestnih 
mer in hkrati smo banke še dodatno zniževale limite za 
presežna stanja na transakcijskih računih, za katere obra-
čunamo določene stroške.

Področje poslovanja s prebivalstvom je v letu 2020 pove-
čalo obseg sredstev prebivalstva za dobrih 64 mio EUR, 
kar predstavlja 15-odstotno povečanje v primerjavi z letom 

poprej. Navedeni rezultat je posledica odlične ponudbe 
depozitov z avtomatskim podaljšanjem, ki smo jih v letu 
2020 tržili tudi v kombinaciji s kreditno kartico Sberbank 
Ide@l Mastercard. Z doseženim zasledujemo strateški 
cilj banke glede povečanja deleža sredstev fizičnih oseb s 
poudarkom na kategoriji vezanih depozitov. Banka ohranja 
zaupanje strank v finančno stabilnost in varnost banke, 
čemur pritrjuje tudi rast, ki je višja od rasti trga.   

Področje poslovanja s prebivalstvom je bilo uspešno tudi 
v segmentu mikro poslovnih subjektov, kjer smo dosegli 
povečanje sredstev v višini 8 mio EUR in s tem dosegli rast 
v višini 6 %. V tabeli so ti depoziti prikazani med depoziti 
podjetij. 

Konec leta 2020 je imela banka 484 mio EUR zbranih 
sredstev prebivalstva. 



21SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2020

Dolžniški vrednostni 
papirji, merjeni po pošteni 
vrednosti preko drugega 
vseobsegajočega donosa
V letu 2020 se je portfelj dolgoročnih dolžniških vrednostnih 
papirjev znižal za 12 % na 94,5 mio EUR. Banka je v letu 
2020 nadaljevala politike zniževanja portfelja. Znižala je  
investiranje v kratkoročne vrednostne papirje (zakladne 

menice), ki ne dajejo želenega donosa, v dolgoročne pa 
ni želela investirati, saj želi obrestno tveganje vzdrževati 
na nizki ravni. Banka je višek likvidnostnih sredstev delno 
porabila tudi za vračilo zapadlih dolgoročnih virov.

Leta 2020 se je portfelj vrednostnih papirjev banke zmanj-
šal za 12 % na 94,5 mio EUR. Banka se je odločila, da bo 
obdržala nizko obrestno tveganje, zato je povečala naložbe 
v kratkoročne vrednostne papirje (zakladne menice) za 10 
mio EUR in zmanjšala naložbe v dolgoročne vrednostne 
papirje za 22,5 mio EUR.

v tisoč EUR

31. 12. 2019 Struktura Sprememba 31. 12. 2020 Struktura Indeks

Dolgoročni vrednostni papirji 86.952 81 -2.448 84.504 89 97

Domače in tuje državne obveznice 86.952 81 -2.448 84.504 89 97

Kratkoročni vrednostni papirji 20.044 19 -10.043 10.001 11 50

Državne obveznice in zakladne menice 20.044 19 -10.043 10.001 11 50

Skupaj naložbe v vrednostne papirje 106.996 100 -12.491 94.505 100 88

Struktura v %

Depoziti bank

Depoziti od podjetij

Depoziti prebivalstva

26

59

2019

15 31

54

2020

1525

60

2018

15
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Plačilni promet 
Leta 2020 je Sberbank banka d. d. domača in mednarodna 
plačila obdelala predvsem z uporabo vseevropskih plačilnih 
sistemov, kot sta SEPA in TARGET2. Pri obdelavi nalogov 
se zanaša tudi na lastno dopisniško mrežo, ki jo sestavlja 
11 nostro računov v tujini (4 multivalutni računi) in 7 loro 
računov, ki jih tuje banke vodijo pri nas. Smo banka posred-
nika trgovske mreže, za katero obdelujemo prejete plačilne 
naloge UPN QR. Hkrati pa smo tudi ena izmed prvih slo-
venskih bank, ki je postala članica TIPS (TARGET Instant 
Payment Settlement) – kar banki omogoča izvrševanje 
takojšnih čezmejnih plačil v valuti EUR. 

V letu 2020 smo v okviru domačega plačilnega prometa 
izvedli 10,9 milijona transakcij kreditnih plačil v skupni vred-
nosti 18,1 mrd. EUR. V okviru plačilnega prometa s tujino 
pa 626 tisoč transakcij, v skupni vrednosti 5,5 mrd. EUR. 

Število transakcij se je v okviru domačega plačilnega pro-
meta povečalo za 53,89 %, število transakcij plačilnega 
prometa s tujino pa zmanjšalo za 7,94 %. Obseg plačilnega 
prometa se je na domačem delu povečal za 4,27 %, na 
tujem delu pa zmanjšal za 19,66 %.

Prek elektronskih kanalov je bilo opravljenih 99,61 % vseh 
domačih plačil in 92,3 % vseh nakazil v tujino.

Struktura obsega domačega plačilnega prometa:
          v mio EUR

DPP 2019 struktura (%) sprememba 2020 struktura (%)

Prilivi 8.856 50,80 + 213 9.069 49,88

Odlivi 8.576 49,20 + 537 9.113 50,12

 

Skupaj 17.432 100 + 750 18.182 100

Struktura obsega plačilnega prometa s tujino:
          v mio EUR

PPT 2019 struktura (%) sprememba 2020 struktura (%)

Prilivi 4.731 68,65 - 379 4.352 78,61

Odlivi 2.160 31,35 - 976 1.184 21,39

  

Skupaj 6.891 100 -1.355 5.536 100
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Področje bančnega zavarovalništva 
in investicijskih produktov
Na področju bančnega zavarovalništva in investicijskih 
produktov je bilo leto 2020 relativno uspešno, prihodki so 
kljub zelo zaostrenim tržnim razmeram zaradi ukrepov, po-
vezanih s covidom-19, ostali približno na ravni iz leta 2019. 
Največ prihodkov generiramo s produktom kolektivnega 
življenjskega zavarovanja kreditojemalcev, ki ga svojim 
strankam ponujamo v sodelovanju z Generali zavarovalni-
co, d. d. 

V letu 2021 imamo v načrtu uvedbo določenih novih za-
varovalnih produktov, veliko pozornosti bomo namenili tudi 
izobraževanju svetovalcev na področju prodaje zavaroval-
nih produktov in skladov, saj ocenjujemo, da je kljub dobrim 
rezultatom na tem področju še veliko potenciala za rast in 
izboljšanje kakovosti storitve za naše stranke. 

Izvedeni finančni instrumenti

Skladno s poslovnimi usmeritvami v letu 2020 je banka po-
sle z izvedenimi finančnimi instrumenti na valute in obrestne 
mere sklepala s poslovnimi bankami in podjetji. Podjetja se 
zavedajo, da je z izvedenimi finančnimi instrumenti mogoče 
zmanjšati izpostavljenost tveganjem.

Posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih banka 
sklepa s prvovrstnimi strankami le v okviru odobrenih Iimi-
tov do strank, so praviloma zaprti na domačem ali tujem 
medbančnem trgu. Posli, katerih položaj se ne uskladi, 
banko izpostavijo tržnemu tveganju, ki se dnevno spremlja 
v skladu z limiti.  

V letu 2020 je obseg poslov z obrestnimi in deviznimi fi-
nančnimi instrumenti ostal na podobnem nivoju kot v letu 
2019.



24 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2020

Bilančna vsota banke je ob koncu leta 2020 znašala  
1.839 mio EUR in se je v primerjavi s preteklim letom 
zmanjšala za 31 mio EUR oziroma za 2 %. 

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

Izkaz finančnega položaja

Struktura sredstev
Sredstva banke so bila po posameznih postavkah realizirana v naslednjem obsegu:  

v tisoč EUR

Sredstva banke 31. 12. 2019 Struktura Sprememba 31. 12. 2020 Struktura Indeks

Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni 
banki in vpogledne vloge pri bankah 336.166 18 142.527 478.693 26 142

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 5.540 0 1.096 6.636 0 120

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni 
vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti 
za trgovanje

4.371 0 -877 3.494 0 80

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti 
prek drugega vseobsegajočega donosa 123.422 7 -12.422 111.000 6 90

Finančna sredstva, merjena po odplačni 
vrednosti 1.383.613 74 -161.273 1.222.340 66 88

Naložbe v kapital odvisnih, skupaj obvladovanih 
družb in pridruženih družb 588 0 -165 423 0 72

Opredmetena osnovna sredstva 14.052 1 -1.495 12.557 1 89

Neopredmetena sredstva 1.789 0 -170 1.619 0 91

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 436 0 1.453 1.888 0 434

Druga sredstva 591 0 -45 546 0 92

SKUPAJ SREDSTVA 1.870.567 100 -31.371 1.839.196 100 98

2020

1.890.000

1.860.000

1.800.000

1.750.000

1.830.000

1.770.000

1.720.000

1.690.000

v tisoč EUR

1.747.775

20192018

1.870.567

1.839.196
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Najpomembnejša sredstva banke ostajajo finančna 
sredstva, merjena po odplačni vrednosti – krediti bankam 
in ne bankam z 66-odstotnim deležem vseh sredstev, v 
primerjavi s koncem leta 2019 so se zmanjšali za 12 % oz. 
za 161 mio EUR.

Pri pasivnem poslovanju največji delež predstavljajo finanč-
ne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti, ki so se v 
primerjavi s preteklim letom zmanjšale, in sicer za 33 mio 
EUR, predvsem zaradi zmanjšanja vlog strankam, ki niso 
banke.

Za 17 % oziroma za 0,9 mio EUR so se povečale finančne 
obveznosti, namenjene trgovanju. 

Struktura obveznosti in kapitala
Obveznosti banke so bile po posameznih postavkah realizirane v naslednjem obsegu:

Postavka ‚denar v blagajni in stanje na računih pri centralni 
banki‘ se je konec leta 2020 povečala za 143 mio EUR in z 
479 mio EUR predstavlja 26-odstotni delež vseh sredstev.

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek dru-
gega vseobsegajočega donosa, so se zmanjšala za 12 mio 
EUR in konec leta 2020 znašajo 111 mio EUR.

Rezervacije so se povečale za 2 % oz. za 60 tisoč EUR, 
pretežno zaradi povečanja rezervacij za zunaj bilančne 
obveznosti.

Druge obveznosti so se povečale za 56 %, predvsem za-
radi povečanje vnaprej plačanih neobračunanih prihodkov 
v letu 2020.

v tisoč EUR

Obveznosti banke in kapital 31. 12. 2019 Struktura Sprememba 31. 12. 2020 Struktura Indeks

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 5.231 0 876 6.107 0 117

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 1.675.903 90 -32.531 1.643.372 89 98

Rezervacije 4.001 0 60 4.061 0 102

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 1.691 0 -1.634 57 0 0

Druge obveznosti 729 0 411 1.140 0 156

Osnovni kapital 133.140 7 0 133.140 7 100

Kapitalske rezerve 27.248 1 0 27.248 1 100

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos -94 0 483 389 0 -416

Rezerve iz dobička 6 0 0 6 0 99

Zadržani dobiček 12.270 1 10.441 22.711 1 185

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 10.441 1 -9.476 965 0 9

SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 1.870.567 100 -31.371 1.839.196 100 98



26 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2020

Zunajbilančno poslovanje
Obseg tveganega zunajbilančnega poslovanja, ki zajema 
potencialne in prevzete obveznosti banke, se je v letu 
2020 zmanjšal za 21 mio EUR in je konec leta 2020 znašal  
947 mio EUR.

v tisoč EUR

Zunajbilančna tvegana aktiva 31. 12. 2019 Struktura Sprememba 31. 12. 2020 Struktura Indeks

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

111.336 12 3.931 115.267 12 104

Odobreni krediti, limiti in kreditne linije 
 ter druge prevzete obveznosti 268.925 27 -26.554 242.371 26 90

Pogodbene (nazivne) vrednosti promptnih 
(spot) poslov 418 0 440 858 0 205

Pogodbene (nazivne) vrednosti izvedenih 
finančnih inštrumentov 586.727 61 1.438 588.165 62 100

Skupaj 967.406 100 -20.745 946.661 100 98

V zunajbilančnem poslovanju so pogodbene vrednosti iz-
vedenih finančnih instrumentov ostale na približno enakem 
nivoju kot preteklo leto in znašajo 588 mio EUR, kar je 62 % 
celotne zunajbilančne tvegane aktive. Obveznosti iz danih 
jamstev, akreditivov in drugih pogojnih obveznosti so se 
povečale za 4 % in konec leta 2020 znašajo 115 mio EUR. 

Odobreni krediti, limiti in kreditne linije so se zmanjšali za 
27 mio EUR in konec leta 2020 znašajo 242 mio EUR. 
Pogodbene vrednosti promptnih poslov so se povečale za  
0,4 mio EUR in so konec leta 2020 znašale 0,9 mio EUR.
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Banka je poslovno leto 2020 sklenila s čistim dobičkom v 
višini 965 tisoč EUR. Poslovni izid je prikazan v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot 

Čisti poslovni izid  
poslovnega leta

v tisoč EUR

 2019 Sprememba 2020 Indeks

Čiste obresti in podobni prihodki 34.521 -4.084 30.437 88

Čiste opravnine (provizije) 10.366 1.444 11.810 114

Prihodki iz dividend 20 4 24 118

Dobiček/izguba iz finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti 564 -583 -19 -3

Čisti dobiček/izguba iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju -122 618 496 -407

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje 182 -548 -366 -201

Čisti dobiček/izguba iz tečajnih razlik 892 -572 320 36

Čisti dobiček/izguba iz odprave pripoznanja sredstev 93 -17 76 82

Drugi čisti poslovni dobiček/izguba 740 -221 518 70

Administrativni stroški z amortizacijo -29.151 156 -28.995 99

Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog -1.617 -2 -1.618 100

Čisti dobički/izgube ob spremembi pogojev odplačevanja 20 -100 -80 -399

Rezervacije -1.190 1.091 -99 8

Oslabitve -2.495 -8.890 -11.385 456

Poslovni izid iz rednega poslovanja 12.823 -11.704 1.119 9

Davek od dohodka pravnih oseb in odloženi davki -2.382 2.228 -154 6

Čisti poslovni izid poslovnega leta 10.441 -9.476 965 9

Čisti obrestni prihodki so se v letu 2020 zmanjšali glede 
na leto 2019, vzrok je predvsem manjše povpraševanje po 
posojilih, kar je posledica situacije s covidom-19.

Čiste opravnine za opravljene bančne storitve so se v letu 
2020 povečale za 1.444 tisoč EUR oziroma za 14 %, pred-
vsem zaradi večjega obsega plačilnega prometa in manjših 
odhodkov medbančnega poslovanja z debetnimi karticami. 

Postavki Čisti dobiček iz finančnih sredstev, namenjenih 
trgovanju ter Čisti dobiček/izguba iz tečajnih razlik je treba 
gledati skupaj. Sprememba ni bistvena.

Dobiček iz finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni 
vrednosti, je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 manjši na 
račun realiziranih dobičkov iz nekaterih državnih dolžniških 
vrednostnih papirjev v letu 2019.

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev, obvezno merje-
nih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v 

posesti za trgovanje, se je zmanjšal zaradi prevrednotenja 
vrednostnih papirjev Fortenove.

Na postavki Drugi čisti poslovni dobiček/izguba je spre-
memba predvsem zaradi  prodaje terjatve, povezane z na-
ložbenimi nepremičninami v letu 2019, ter manj prihodkov 
od  odpisanih terjatev v letu 2020.

Administrativni stroški z amortizacijo so bili na približno 
enakem nivoju kot v letu 2019. 

Banka je v letu 2020 skladno s sprejeto interno politiko 
ocenjevanja izgub iz kreditnega tveganja oblikovala za neto 
11.385 tisoč EUR oslabitev, kar je za 8.890 tisoč EUR več 
kot v preteklem letu. Poglavitni razlog za povečanje oslabi-
tev je bilo preoblikovanje kreditov, povezano s covidom-19 
in drugimi učinki.

jih je sprejela Evropska unija. Struktura čistih prihodkov in 
odhodkov banke, ustvarjenih v letu 2020, je prikazana v 
naslednji preglednici:
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Opravljanje finančnih storitev je neločljivo povezano s 
prevzemanjem tveganj. Tveganja predstavljajo verjetnost, 
da bodo dogodki v prihodnosti vplivali na poslovanje in 
stabilnost banke oziroma na njene prihodke in kapital. Za-
radi pomembnosti vloge, ki jo imajo banke v nacionalnih 
ekonomijah, in zaradi zaupanja, ki ga imajo do teh ustanov 
vlagatelji, morajo banke poslovati skrbno in varno ter vzdr-
ževati primerno raven kapitala za kritje morebitnih izgub iz 
prevzetih tveganj.

Iz same narave dejavnosti bančnega poslovanja izhaja 
več vrst tveganj, ki so si med seboj po vsebini in obsegu 
različna. Glede na dejavnost, velikost, organiziranost in po-
slovno 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 ocenjeno 
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 
poslovnem okolju pravilna.

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

Strategije prevzemanja in upravljanja tveganj morajo zaje-
mati:
• cilje in splošna načela za prevzemanje in upravljanje 

tveganj;
• pristop k upravljanju posameznih tveganj;
• pristop k izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega no-

tranjega kapitala;
• oris načrtov pomembnih poslovnih dejavnosti ter opis 

načrtovanih sprememb v poslovni strategiji banke.

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

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

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

V letu 2020 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 niso spremenile in so sestavljene 
predvsem iz vplačanega presežnega kapitala.

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz bruto kapi-
tala, je na dan 31. 12. 2020 znašala 5,78 EUR, kar je za  
0,05 EUR več kot na dan 31. 12. 2019.

Gibanje delniškega kapitala v letu 2020 je razvidno iz nas-
lednje preglednice:

Kapital in delničarji banke

v tisoč EUR

Kapital 31. 12. 2019 Struktura Sprememba 31. 12. 2020 Struktura Indeks

Osnovni kapital 133.140 73 0 133.140 72 100

Kapitalske rezerve 27.248 15 0 27.248 15 100

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos -94 0 483 389 0 -414

Rezerve iz dobička 6 0 0 6 0 99

Zadržani dobiček 12.270 6 10.441 22.711 12 185

Čisti dobiček poslovnega leta 10.441 6 -9.476 965 1 9

Skupaj kapital 183.011 100 1.448 184.459 100 101

Ob koncu leta 2020 je bilo v delniško knjigo banke vpisanih 
18 lastnikov delnic, med delničarji pa so bile 1 tuja in 17 
domačih oseb.

Največji lastnik je avstrijska holding družba Sberbank Euro-
pe AG, ki je konec leta 2020 imela v posesti 99,99 % vseh 
delnic. Poleg Sberbank banke, d. d., ima ta družba v lasti 
banke v Avstriji, Nemčiji, Bosni in Hercegovini (Sarajevu in 

Banjaluki), na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem in Srbiji. 
Skupina Sberbank Europe ima približno 773.500 strank, 
187 podružnic in okrog 3.900 zaposlenih v vsej Evropi.

Sberbank Europe AG je bila na 31. 12. 2020 v 100 % v lasti 
Sberbank Russia.

Delničarji banke na dan 31. 12. 2020
v %

Delničarji banke Delež v osnovnem kapitalu banke

SBERBANK EUROPE AG 99,99 %

Domači delničarji 0,01 %

Skupaj 100,00 %

Računovodski izkazi Sberbank banke, d. d., so zajeti v 
konsolidiranih računovodskih izkazih, ki jih pripravlja sku-
pina Sberbank Europe AG z Dunaja. Ti izkazi so na voljo 
na naslovu Schwarzenbergplatz 3, Dunaj, in na sedežu 

Sberbank banke, d. d., v Ljubljani. Banka v svojem portfelju 
nima lastnih delnic in ni oblikovala rezerve za odkup lastnih 
delnic.
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Poslovna mreža
V letu 2020 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 Slo-
venije, in sicer s podružnicami:
• Koper,
• Kranj,
• Celje,
• Šentjur pri Celju,
• Maribor,
• Tepanje,
• Šentjernej. 

Poleg obstoječih podružnic ima banka vzpostavljen pro-
cesni center za mikro podjetja v poslovni stavbi na Dunajski 
cesti v Ljubljani. Nadaljevali smo z vzdrževanjem in poso-
dobitvami poslovnih prostorov.

Naložbena vlaganja
Skladno s sprejetim načrtom je banka začela menjati obsto-
ječe podpultne blagajne z novimi bolj varnimi avtomatskimi 
blagajnami in jih do konca leta implementirala v devetih 
podružnicah.

Med pandemijo je banka veliko časa in sredstev namenila 
za zagotavljanje varnega delovnega okolja in poskrbela za 
potrebno zaščitno opremo.

Znotraj poslovnih prostorov je banka z nalepkami in elek-
tronskimi sporočili še naprej ozaveščala zaposlene o odgo-
vornem ravnanju z energijo, vodo in odpadki.

Konec leta ja banka v sklopu skupine zagnala projekt traj-
nostnih sprememb, ki bodo pripomogle k zmanjšanju emisij 
in s tem negativnega vpliva na okolje. Sprejeta so bila 
prioritetna področja, in sicer poslovni prostori, vozni park, 
potrošni material in papir ter uporaba zelene energije.
 
Banka je po načrtu nadaljevala vlaganje v vzdrževanje in 
posodobitve varnostnih sistemov v podružnicah.

Informacijska podpora
V letu 2020 so bili cilji IT-področja osredotočeni na optimi-
zacijo, avtomatizacijo in digitalizacijo poslovanja in razvoj 
tehnološke podpore primarno vezano na IT in poslovno 
strategijo banke in na regulatorne oz. zakonske zahteve.

V povezavi s situacijo zaradi epidemije novega koronaviru-
sa so bile na IT-področju izvedene vse potrebne aktivnosti, 
ki so zaposlenim banke omogočile ustrezne pogoje za 
normalno delo od doma in komunikacijo (interno in nav-
zven) na daljavo z uporabo različnih kolaboracijskih orodij 
(primarno prek orodja Skype for Business). 

Nadaljevali smo z razvojem digitalnih procesov na storitve-
no usmerjeni IT-arhitekture (SOA), in sicer je bil uspešno 
implementiran proces, vezan na prodajo kreditnih kartic 
prek posrednikov, poteka pa tudi že razvoj digitalnega 
procesa za bančne produkte, vezane na kreditiranje fizič-
nih oseb in na odpiranje transakcijskih računov fizičnih in 
pravnih oseb. 

Pretežni del tehnoloških dograditev je sicer bil izveden na 
osnovnem bančnem sistemu (CBS), na digitalnih kanalih 
banke pa tudi na sistemu za upravljanje z dokumenti (DMS) 
in sistemu za upravljanje z odnosi s strankami (CRM). Poleg 
tega smo nadaljevali implementacijo robotske avtomatiza-
cije procesov (RPA). Ob uporabi sistema e-Identiteta je bil 
realiziran pretežni del razvoja za namen odpiranja bančnih 
produktov na daljavo, in sicer v prvi fazi za odpiranje tran-
sakcijskih računov fizičnih oseb (planirano, da bo strankam 
na voljo v prvem kvartalu leta 2021).

Zaradi vse bolj sofisticiranih kibernetskih groženj iz zuna-
njega sveta kot tudi notranjega omrežja smo zamenjali 
zastarelo požarno pregrado s požarno pregrado naslednje 
generacije (NGFW), kjer smo poleg že obstoječih IPS-funk-
cij pridobili dodatne sloje zaščite, ki so namenjeni zgod-
njemu odkrivanju in preprečevanju zlonamernih aktivnosti, 
poleg tega pa zagotavljajo podrobnejšo vidljivost dogajanja 
na prehodu v internet. 

Veliko poudarka je bilo tudi na samem izboljšanju zrelosti 
IT-upravljanja, primarno na področju upravljanja z IT-tve-
ganji in nadzora nad delovanjem vseh kritičnih bančnih 
sistemov. 

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

Zaposleni
Z letom 2020 se število zaposlenih ni bistveno spremenilo 
in ostaja stabilno. Banka je statistično gledano po primer-
javi s koncem leta 2019, ko je bilo zaposlenih 382 ljudi, v 
2020 obdržala skoraj enako število zaposlenih, saj je bilo 
število na dan 31. 12. 2020 388. Zaradi posledic epidemije, 
ki je zaznamovala leto 2020, nekaterih prostih mest nismo 
zasedli oziroma smo notranje razporedili zaposlene.  

Glede na izobrazbeno strukturo zaposlenih je banka v letu 
2020 obdržala visok delež  zaposlenih z več kot srednješol-
sko izobrazbo, in sicer 69 %.

Glavni usmeritvi banke sta še vedno tehnološki razvoj in di-
gitalno bančništvo, zato banka še naprej skrbi za potrebne 
dodatne zaposlitve na področjih IT Operativa in struktura in 
IT Razvoj. Ravno na tem področju se banka srečuje z najve-
čjimi težavami pri pridobivanju in zagotavljanju ustreznega 
strokovnega kadra, kar je na splošno težava v slovenskem 
prostoru, saj je velik deficit kadra na področju informacijske 
tehnologije.  

Banka še naprej veliko pozornost namenja zagotavljanju 
visoke ravni informacijske varnosti in je poleg ‚vodja in-
formacijske varnosti‘ (CISO) v letu 2020 odobrila dodatno 
zaposlitev na tem področju. 

Na področju upravljanja in razvoja zaposlenih smo tudi v 
letu 2020 še naprej sledili trendom HR, ki v ospredje postav-
ljajo realizacijo potencialov zaposlenega, razvoj kompetenc 
sodelovanja in dobre komunikacije znotraj posameznih 
oddelkov ter učinkovito upravljanje delovne uspešnosti 
zaposlenih. Zaradi epidemije in ukrepov proti širjenju ko-
ronavirusa se je morala banka že v drugem četrtletju hitro 
odzvati na spremembe. Čeprav so veliko izobraževanj izva-
jalci odpovedali, smo najnujnejša usposabljanja dokaj hitro 
in uspešno prenesli v on-line izvedbe.   

V letu 2020 smo se osredotočili na naslednje tematike:
• izjemna situacija zaradi epidemije nam je narekovala 

hitre odločitve in uvajanje nujnih ukrepov za prepreče-
vanje širjenja novega koronavirusa ter zaščito zdravja 
in varnosti zaposlenih. V banki je bila takoj ob pojavu 
koronavirusa vzpostavljena ‚krizna covidna skupina‘, v 
okviru katere je imel HR zahtevno vlogo. Krizna skupina 
je v le dveh tednih izpeljala uvedbo dela na domu za vse 
zaposlene, kjer delovni proces to dopušča. S tem smo v 
banki naredili velik preskok v načinu dela in zagotavljanju 
vseh pogojev za takšen način dela; 

• v banki smo začeli izvajati aktivnosti za uvedbo dela na 
domu v normalnih razmerah kot stalno možnost zapo-
slenih za lažje usklajevanje dela in zasebnega življenja 
ter uvedli pilotni projekt, ki je tudi osnova za pridobitev 
izkušenj in presojo nemotene izvedbe vseh procesov v 
banki ob takem načinu dela;

• izvedba procesa za upravljanje delovne uspešnosti 
zaposlenih v sistemu Cornerstone za vse zaposlene v 
banki (Performance management): ocenjevanje ciljev in 
uspešnosti zaposlenih, postavljanje ciljev za leto 2020, 
povratna informacija zaposlenih svojemu nadrejenemu in 
planiranje aktivnosti za razvoj posameznika;  

• zaključek prve izvedbe razvojnega programa za krepitev 
kompetenc prihodnosti za skupino naslednikov. Program 
je namenjen zaposlenim, ki so z namenom obvladovanja 
operativnih tveganj opredeljeni kot nasledniki za zaposle-
ne na ključnih položajih v banki; po začetku programa v 
decembru 2018 so bile v 2019 izvedene vse načrtovane 
aktivnosti, v prvem četrtletju leta 2020 pa sta sledila še 
zadnja faza in zaključek. Že ob koncu leta 2020 smo za-
čeli planirati aktivnosti za drugo izvedbo tega uspešnega 
projekta;

• nadaljnja izvedba vodstvenih treningov s poudarkom na 
obvladovanju stresa;

• izvedba aktualnih on-line usposabljanj za učinkovito delo 
na domu za vse zaposlene in  on-line delavnic za vodje 
na temo, kako voditi na daljavo;  

• skrb za dodatno znanje sodelavcev in pripravljenost na 
prihajajoče spremembe v bančnem sektorju tudi z ude-
ležbo na konferencah in različnih strokovnih izobraževa-
njih, ki so v letu 2020 večinoma potekale on-line;

• prenos internih izobraževanj v on-line izvedbe in nadalje-
vanje izvajanja internih usposabljanj z notranjimi izobra-
ževalci v novi obliki;

• izvajanje postopkov za ugotavljanje primernosti članov 
uprave in nosilcev ključnih funkcij ter sodelovanje v dru-
gih procesih v okviru ureditve korporativnega upravljanja.
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Izobraževalne dejavnosti so bile usmerjene v zagotavljanje 
tistih usposabljanj in izobraževanj, ki so se tesno povezo-
vale s potrebami delovnega procesa in spremembami, ki 
jih je prinesla pandemija. Prek teh aktivnosti so zaposleni 
pridobivali novo znanje, razvijali veščine in povečevali učin-
kovitost delovnih procesov, kar je neločljivo povezano tudi z 
uspehom banke in zadovoljstvom zaposlenih. 

Pregled izobraževalnih aktivnosti v letu 2020 po vrstah 
izobraževanja/usposabljanja:

Vrsta izobraževanja štev. dni

Interno izobraževanje 149

Obvezna (periodična) usposabljanja* 73

Vodstveni treningi 24

Strokovni seminarji in konference 278

Teambuilding aktivnosti** 0

Skupaj 524

*Prepoznavanje pristnosti in prisotnosti gotovine, Tečaj prve pomoči, Varstvo in zdravje 
pri delu, Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evaku-
acije, izobraževanje v okviru določil Zakona o potrošniških kreditih (ZPotk-2) in Generali/
Alta.
** Zaradi epidemije so bile žal vse TB aktivnosti odpovedane. Izpeljan je bil samo poletni 
športni piknik za vse zaposlene.

Med zaposlenimi se še vedno krepi zanimanje oziroma 
udeležba na internih usposabljanjih, kar se kaže v visoki 
udeležbi in dejstvu, da zaposleni ali vodje sami prepoznajo 
potrebe v delovnem procesu in predlagajo nove teme za 
razvoj nadaljnjih programov.

V trendu digitalizacije storitev vseskozi razvijamo nove ozi-
roma aktualiziramo vsebine za e-učenje. V letu 2020 je bilo 
tako v e-učilnici na voljo:
• šest vsebin, ki so bile obvezne za vse zaposlene,
• dve vsebini strokovne narave, ki sta bili obvezni za posa-

mezne skupine zaposlenih in
• odprta izobraževanja, dostopna vsem zaposlenim: Var-

nostna politika in informacijska varnost, Požarni red in 
evakuacija iz objektov, Kako podati povratno informacijo.

Politika prejemkov 
Na osnovi nove Politike prejemkov na nivoju skupine Sber-
bank Europe je nadzorni svet banke dne 30. 12. 2020 spre-
jel novo lokalno politiko prejemkov, ki upošteva poslovno 
strategijo banke, cilje, organizacijsko strukturo, dolgoročne 
interese banke in tudi ukrepe za preprečevanje nasprotja 
interesov. Banka je v okviru implementacije nove lokalne 
politike prejemkov tudi izdelala analizo kompleksnosti 
banke za uveljavljanje načela sorazmernosti za uporabo 
zakonskih določil glede politik prejemkov, saj jo je treba pe-
riodično (letno) usklajevati glede na dejansko stanje. Glede 
na nove kriterije, ki opredeljujejo analizo, se je rezultat ana-
lize spremenil in banko prestavil iz ‚mid-complex institution‘ 
v ‚low-complex institution‘. 

Služba za kadre in izobraževanje je v sodelovanju s člani 
delovne skupine za politike prejemkov ponovno izvedla tudi 
postopek identifikacije zaposlenih s posebno naravo dela, 
ki pri svojem delu vplivajo ali bi lahko vplivali na profil tve-
ganosti banke (identificirani zaposleni).

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

lokalnimi zakoni in predpisi, obveljajo slednji;
b. v primeru bistvenega odstopanja med politiko prejem-

kov Sberbank Europe in praksami na lokalnem trgu 
so odstopanja od politike prejemkov Sberbank Europe 
v lokalni banki možne po odobritvi nadzornega sveta 
Sberbank Europe AG.

Politika prejemkov je torej oblikovana na podlagi določb 
politike prejemkov matične banke ob upoštevanju smernic 
CEBS, Zakona o bančništvu, Sklepa o ureditvi notranjega 
upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja 
ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice in 
Direktive 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.
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Družbena odgovornost
Družbene odgovornosti že dolgo ne poznamo zgolj kot 
izvajanje sponzorstev ali donacij. Gospodarski subjekti vse 
bolj iščejo poti in načine, kako se čim bolj vpeti v okolje, 
kar pripomore k izboljšanju poslovnih rezultatov, povečanju 
prepoznavnosti, ustvarjanju zaupanja v podjetje ter raz-
vijanju človeških potencialov. Vse to je mogoče doseči z 
uresničevanjem družbene odgovornosti do zaposlenih, do 
naravnega okolja, do kupcev in dobaviteljev in ne nazadnje 
do skupnosti. Zagotavljanje stabilnosti bančnega sistema 
je še vedno primarni temelj družbene odgovornosti banke. 

V banki Sberbank, d. d., smo že pred leti v Kodeksu ravna-
nja in etike zaposlenih zapisali, da „za poslovne dejavnosti 
bančne skupine Sberbank Europe velja pošten odnos do 
drugih udeležencev na trgu. Uspeh banke je navsezadnje 
odvisen od trdnih in na zaupanju temelječih odnosov med 
strankami, banko in zaposlenimi. Banka je trdno zavezana 
ohranjanju ugleda in integritete celotne bančne skupine ter 
zmanjšanju tveganj neskladnega poslovanja z doslednim 
upoštevanjem relevantne zakonodaje, predpisov in etičnih 
standardov, ki veljajo za naš posel.“ Etični kodeks zavezuje 
vse zaposlene, ne glede na delovno mesto ali področje 
dela, k odličnosti v odnosih s sodelavci, kupci ali dobavitelji 
kot tudi v odnosih do družbenikov, širše družbene skupnosti 
in medijev.

Že pred desetimi leti smo pristopili k projektu Družini pri-
jazno podjetje, leta 2015 pa smo pridobili polni certifikat. 
Tudi v minulem letu smo nadaljevali izvajanje sprejetih 
ukrepov, s katerimi želimo sodelavke in sodelavce podpirati 
pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, ter v 
letu 2020 podaljšali veljavnost polnega certifikata. V letu 
2020 smo morali umakniti dva ukrepa, tudi najpogosteje 
uporabljeni ukrep izredni dan dopusta za prvošolčke, saj 
zaposlenim to zdaj omogoča že zakonodaja. V letu 2020 
smo zato dodali dva nova ukrepa, in sicer izredni dan do-
pusta za starša, katerega otrok ima odločbo Zavoda RS za 
šolstvo, ter ukrep, ki omogoča staršem otrok v 1. triadi OŠ 
na zadnji šolski dan predčasen odhod z dela (zmanjšana 
delovna obveznost). Še vedno se omogoča in uporablja 
ukrep postopnega vključevanja v delovno okolje po daljši 
odsotnosti, namenjen sodelavkam, ki so se vrnile v delovno 
okolje z materinskega in starševskega dopusta, ter mož-
nost fleksibilnega prihoda in odhoda z dela. V letu 2020 
je še posebej prišel do izraza ukrep obveščanja sodelavk 
na materinskem in starševskem dopustu in sodelavcev ter 
sodelavk na daljši bolniški odsotnosti, saj je zaradi ukrepov 
proti širjenju koronavirusa prišlo do kar nekaj sprememb v 
organizaciji dela. 

Leto 2020 je na vseh področjih zaznamovala pandemija 
covida-19, kar je predstavljalo poseben izziv za vsako pod-
jetje. V spomladanskem valu pandemije smo se na začetku 
osredotočili na pravočasno in kakovostno informiranje 
strank in zaposlenih z ukrepi in navodili Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje za izvajanje posameznih dejavnosti z 
namenom preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
Kjer je bilo mogoče, smo sodelavkam in sodelavcem omo-
gočili delo od doma ter tako še dodatno prispevali k zmanj-
šanju možnosti okužb. S tem ukrepom smo nadaljevali tudi 
v drugem valu, v jesenskih mesecih, in sicer v oddelkih, kjer 
je možno na tak način organizirati delo. Zavedamo se, da je 
prav v kriznih razmerah posebej pomembno informiranje in 
komuniciranje. S ciljem izboljšanja informiranja, zlasti zapo-
slenih, ki so delo opravljali od doma, smo redno tedensko 
pripravljali interne informacije oz. glasilo o razmerah v ban-
ki, po posameznih podružnicah, o ukrepih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje … Po spomladanskem valu smo 
ta način informiranja nadgradili v redni tedenski informativni 
bilten. Svoje komitente smo na spletni strani banke in prek 
družbenih medijev tekoče obveščali o načinih poslovanja 
v obdobju poostrenih ukrepov proti širjenju koronavirusa 
ter pripravili nekaj koristnih napotkov, povezanih z bančnim 
poslovanjem (brezgotovinsko plačevanje, poslovanje prek 
spleta, predhodni dogovori za sestanke z bančnimi sveto-
valci …).

Zaradi izrednih zdravstvenih razmer smo nekoliko spreme-
nili pristop na področju sponzorstev in donacij. Določeni 
zdravstveni ukrepi so omejili ali pa celo preprečili izvajanje 
posameznih športnih prireditev, kjer smo v minulih letih 
sodelovali kot eden vidnejših sponzorjev.

Tudi v letu 2020 smo s Smučarsko zvezo Slovenije sklenili 
sponzorsko pogodbo z namenom prispevati k razvoju smu-
čarskih skokov in teka na smučeh za doseganje čim boljših 
tekmovalnih rezultatov v vseh kategorijah reprezentanc v 
svetovnem merilu. Smučarji skakalci in skakalke ter smu-
čarji tekači in tekačice so bili tudi glavni akterji v nekaterih 
naših oglasnih sporočilih.

Nadaljevali smo sponzoriranje številnih tekmovanj v od-
bojki na mivki v Sloveniji, ki so bila izvedena v omejenem 
obsegu (Ljubljana Beach Volleyball na Kongresnem trgu 
v Ljubljani, državno prvenstvo v Kranju, turnirji za držav-
no prvenstvo mladih v Sloveniji …). V minulem letu smo 
bili eden od sponzorjev reprezentance mladih slovenskih 
odbojkarjev na mivki, ki so se udeležili tekmovanj za sve-
tovna in evropska prvenstva za mlade kategorije. Podaljšali 
smo sponzorstvo dveh najboljših slovenskih moških dvojic 
v odbojki na mivki, letos pa smo dodatno podprli tudi dve 
ekipi v ženski konkurenci. Ker podpiramo športne kolektive, 
ki načrtno vzgajajo mlade športnike in je eden od kriterijev 
tudi množičnost, smo v minulem letu podprli delovanje v OK 
Maribor in OK Črnuče. V preostalih športih smo sodelovali 
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z NK Dekani, KK Domžale ter pri izvedbi manjših športnih 
prireditev. Z OK Maribor in OK Črnuče smo na spletnih me-
dijih v pomladanskem delu pandemije prikazali aktivacijo 
sponzorstva ter tako opozorili, da rek zdrav duh v zdravem 
telesu še vedno velja. Kar nekaj četrtkov smo se tako družili 
v družbi mladih športnikov.

Sberbank bank, d. d., je tudi eden od redkih kolektivov, 
ki ima že vrsto let svoje športno društvo, katerega cilj je 
spodbujati športno aktivnost zaposlenih. Čeprav so v letu 
2020 številna že tradicionalna športna tekmovanja odpadla 
(npr. Športne igre bančnikov), so se zaposleni vseeno 
udeleževali športnih aktivnosti, ki so jih dovoljevale nastale 
zdravstvene razmere. Kljub vsemu nam je v zadnjem hipu, 
natančneje februarja, uspelo organizirati zimska športna 
tekmovanja v Kranjski Gori za zaposlene v Sberbank Euro-
pe. Udeležilo se jih je skoraj 100 tekmovalcev.

Kot donatorji smo podprli Pediatrično kliniko UKC Ljublja-
na. V minulem letu so bila sredstva v celoti namenjena za 
nakup monitorja z aksilarnim termometrom, vezanim na 
monitor, in samostojnim ušesnim termometrom. Prav tako 

smo podprli Škrabčevo ustanovo, ki s svojo dejavnostjo 
štipendira študente, nagrajuje posebne dosežke in podpira 
iniciative, ki skrbijo za rast in razvoj slovenskega jezika. Že 
po tradiciji smo sodelovali z Društvom Slovenija–Rusija ter 
z različnimi oblikami pomoči organizacijam in društvom, ki 
na lokalnem nivoju skrbijo za pomoč otrokom, dobrodelnim 
organizacijam ter kulturnim društvom.

Na področju poslovnih dogodkov smo tudi to leto sodelovali 
s Podjetniško-trgovsko zbornico, ki povezuje podjetja stori-
tvenih dejavnosti, proizvodnje in trgovska podjetja in deluje 
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Vključevali smo 
se v njihove številne aktivnosti, ki so jih pripravljali prek 
razmeram primernih kanalov komuniciranja.
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v tisoč EUR

  2020 2019 2018

1. Izkaz finančnega položaja (na dan 31. 12.)

Bilančna vsota 1.839.196 1.870.567 1.747.775

Skupni znesek vlog in najetih kreditov nebančnega sektorja 1.340.021 1.368.173 1.271.007

a) pravnih in drugih oseb 855.798 947.714 908.232

b) prebivalstva 484.223 420.459 362.775

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju 1.202.101 1.317.031 1.282.799

a) pravnim in drugim osebam 755.414 834.372 820.622

b) prebivalstvu 446.687 482.659 462.177

Celotni kapital 184.459 183.011 172.590

Oslabitev finan. sred. merj. po odplač. vred. in rezervacije 59.194 46.031 73.977

Obseg zunajbilančnega poslovanja 946.811 967.406 1.071.932

 

2. Izkaz poslovnega izida (od 1.1. do 31.12.)  

Čiste obresti 30.437 34.521 33.429

Čisti neobrestni prihodki 12.779 11.138 8.585

Stroški dela, splošni in administrativni stroški* -28.263 -28.489 -28.224

Amortizacija -2.349 -2.279 -1.459

Oslabitve in  rezervacije -11.484 -3.685 -4.137

Poslovni izid pred obdavčitvijo  1.119 12.823 10.023

Davek iz dohodka pravnih oseb -154 -2.382 -1.840

3. Izkaz vseobsegajočega donosa

drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo 577 -23 -107

davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa -95 3 21

4. Število zaposlenih (stanje ob koncu leta) 388 382 384

5. Delnice

Število delničarjev 18 18 19

Število delnic 31.928.152 31.928.152 31.928.152

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

Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v EUR) 5,78 5,73 5,41

Ključni finančni podatki
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v tisoč EUR

  2020 2019 2018

6. Kazalci v %

 a) Kapital

kapital (znesek v 1.000 EUR) 200.130 191.040 194.431

količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala 18,77 14,50 14,27

količnik temeljnega kapitala 18,77 14,50 14,27

količnik skupnega kapitala 19,80 16,27 17,18

 b) Kvaliteta sredstev in prevzetih obveznosti

Nedonosne (bilančne in zunajbilančne) izpostavljenosti / razvršče-
ne bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti 3,24 2,63 5,58

Nedonosni krediti in druga finančna sredstva / razvrščeni krediti in 
druga finančna sredstva (brez stanj na računih pri centralni banki 
in vpoglenih vlog pri bankah)

5,53 4,10 8,30

Nedonosni krediti in druga finančna sredstva / razvrščeni krediti in 
druga finančna sredstva (vključno s stanji na računih pri centralni 
banki in vpoglednimi vlogami pri bankah)

4,06 3,33 7,29

Popravki oz. prilagoditve vrednosti za kreditne izgube / nedonosni 
krediti in druga finančna sredstva (brez stanj na računih pri cen-
tralni banki in vpoglednih vlog pri bankah)

50,08 51,92 50,20

Popravki oz. prilagoditve vrednosti za kreditne izgube / nedonosni 
krediti in druga finančna sredstva (vključno s stanji na računih pri 
centralni banki in vpoglednimi vlogami pri bankah)

50,08 51,92 50,20

Prejeta zavarovanja (do neto izpostavljenosti) / nedonosne 
izpostavljenosti 37,66 39,50 37,98

Prejeta zavarovanja (do bruto izpostavljenosti) / nedonosne 
izpostavljenosti 55,60 58,54 51,56

c) Profitabilnost

Obrestna marža 1,61 1,92 1,89

 marža finančnega posredništva 2,29 2,54 2,38

 donos na aktivo pred obdavčitvijo 0,06 0,71 0,57

 donos na kapital pred obdavčitvijo 0,60 7,18 5,94

 donos na kapital po obdavčitvi 0,52 5,85 4,85

 d) Stroški poslovanja

 operativni stroški** / povprečna aktiva 1,62 1,71 1,68

 e) Likvidnost

Količnik likvidnostnega kritja % (letno povprečje) 188,46 141,85 135,71

Likvidnostni blažilnik (znesek v 1.000 EUR) 439.507 306.073 299.175

Neto likvidnostni odlivi (znesek v 1.000 EUR) 235.560 215.711 220.437

Opomba: 
*V postavko administrativni stroški so s 1. 6. 2020 vključeni tudi Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog, ki so bili v preteklih letih vključeni v postavko 
Drugi čisti poslovni dobički/izgube. Da bi zagotovili primerljivost podatkov, smo jih vključili v administrativne stroške tudi za leto 2019 in 2018.
**V operativne stroške so s 1. 6. 2020 vključeni tudi Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog, ki so bili v preteklih letih vključeni v postavko Drugi čisti 
poslovni dobički/izgube. Da bi zagotovili primerljivost podatkov, smo jih vključili v izračun kazalca operativni stroški/povprečna aktiva tudi za leto 2019 in 2018.
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1. Sestava in delovanje nadzornega sveta
Nadzorni svet Sberbank banke, d. d., je v letu 2020 sprem-
ljal in nadziral tekoče poslovanje banke, dosežene finančne 
rezultate ter delo uprave banke skladno s svojimi pooblastili, 
pristojnostmi in dolžnostmi, opredeljenimi v Statutu banke 
in Poslovniku o delu nadzornega sveta banke, kot tudi na 
podlagi veljavnih določil Zakona o gospodarskih družbah, 
Zakona o bančništvu ter pripadajočih podzakonskih aktov 
(mdr. Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem 
organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapi-
tala za banke in hranilnice). 

Sestava nadzornega sveta Sberbank banke, d. d., se v letu 
2020 ni spremenila. Od julija 2019 naprej in v letu 2020 je 
delovala v petčlanski zasedbi: Sonja Sarközi (predsednica 
nadzornega sveta), Kornel Halmos (namestnik predsedni-
ce nadzornega sveta), Sanjin Bogdan (član), Nataša Pukl 
(članica) in Jozefina Trnavska (članica). V skladu s Politiko 
banke o ocenjevanju članov upravljalnih organov in nosil-
cev ključnih funkcij (t. i. Fit & Proper Policy) je bil izveden 
redni postopek letne ocene primernosti in ustreznosti vseh 
članov nadzornega sveta.

V nadzornem svetu so bili konec leta 2020 štirje predstav-
niki večinskega delničarja banke (Sberbank Europe AG, 
99,99-odstotni lastnik banke) ter ena neodvisna članica. Vsi 
člani razpolagajo s potrebnim znanjem in z izkušnjami za 
sprejemanje odločitev v najboljšem interesu banke in zago-
tavljajo samostojno, nepristransko, strokovno, objektivno, 
pošteno in celovito osebno presojo pri izvajanju funkcije 
članov nadzornega sveta.

V letu 2020 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. Vseh štirih rednih 
sej so se udeležili vsi člani nadzornega sveta. Vseh štirih 
rednih sej nadzornega sveta so se kot gosti udeležili tudi 
predstavniki Banke Slovenije. 

Banka Slovenije je z odločbo z dne 14. 12. 2015 opredelila 
banko kot drugo sistemsko pomembno banko. Na podlagi 
tega je Banka Slovenije 8. 5. 2018 izdala odločbo o določitvi 
Sberbank banke kot pomembne banke, vključno z določi-
lom, da se mora banka uskladiti z novimi zahtevami v roku 

treh mesecev po objavi posodobljenega seznama drugih 
sistemsko pomembnih bank v letu 2018. Banka Slovenije je 
28. 11. 2018 izdala odločbo o prenehanju opredelitve Sber-
bank banke kot druge sistemske banke, 21. 12. 2018 pa 
še odločbo o prenehanju statusa pomembne banke. Tako 
banki ni potrebno izpolnjevati zahtev, ki jih za pomembne 
banke določata ZBan-2 in Uredba (EU) št. 575/2013. 

2. Komisije nadzornega sveta
Skladno z Zakonom o bančništvu so člani nadzornega sve-
ta junija 2009 ustanovili revizijsko komisijo, julija 2015 pa še 
komisijo za tveganja. 

Pri sestavi komisij je upoštevano, da predsednik nadzorne-
ga sveta ni hkrati imenovan tudi za predsednika posame-
zne komisije, da sta komisiji sestavljeni iz različne skupine 
članov in tudi neodvisnega člana, s tem, da je zagotovljeno 
sodelovanje med obema komisijama mdr. tudi v obliki 
navzkrižnega članstva. 

Revizijska komisija in komisija za tveganja, ki ju sestavljajo 
po trije člani nadzornega sveta, sta se v letu 2020 sestali 
na štirih rednih sejah ter sta po potrebi sprejemali odločitve 
tudi v okviru dopisnih sej. Skladno z zakonskimi določili so 
se vseh rednih sej posameznih komisij nadzornega sveta 
udeležili tudi člani uprave banke in nosilci funkcij notranjih 
kontrol (vodja službe Notranje revizije, vodja službe Skla-
dnosti poslovanja, vodja oddelka Risk kontroling in vodja 
funkcije upravljanja informacijske varnosti), ki imajo zago-
tovljen neposreden dostop do nadzornega sveta in/ali po-
sameznih komisij z možnostjo predstavitve nepristranskih 
analiz svojega področja ter neodvisnega obveščanja nad-
zornega 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. 
Komisiji sta na podlagi določb ZBan-2 sestavljeni zgolj iz 
članov nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta razpo-
lagajo z zadostnim strokovnim znanjem in izkušnjami ter 
se med seboj dopolnjujejo, tako da zagotavljajo ustrezno 
znanje in veščine za celovito opravljanje nalog revizijske 
komisije in komisije za tveganja. 

3. Pomembnejše odločitve nadzornega sveta
V prvi polovici leta 2020 je nadzorni svet sprejel letno 
poročilo o poslovanju banke za leto 2019, se seznanil z 
revizorjevim poročilom pooblaščene revizijske družbe za 

Poročilo nadzornega sveta
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leto 2019, na katerega ni imel pripomb, ter podal mnenje 
k letnemu poročilu notranje revizije o notranjem revidiranju 
za leto 2019. 

V letu 2020 je nadzorni svet nadzoroval izvrševanje spre-
jetih sklepov na sejah nadzornega sveta in skupščine, 
obravnaval četrtletna poročila službe notranje revizije, 
službe skladnosti poslovanja, funkcije upravljanja s tve-
ganji, funkcije upravljanja informacijske varnosti in drugih 
funkcij ter poročila uprave o poslovanju banke. Prav tako 
je podal soglasje k določitvi finančnega načrta banke za 
leto 2020 ter k letnemu načrtu dela službe notranje revizije 
in se seznanil z načrtom dela skladnosti poslovanja za leto 
2020. Podal je tudi soglasje k strateškemu načrtu banke za 
obdobje 2020–2023 ter strateškemu načrtu na področju in-
formacijske tehnologije za obdobje 2019–2021. Nadzoroval 
je ustreznost organizacije sistema notranjih kontrol in podal 
soglasje k spremembam organizacijske sheme banke ter 
potrdil posodobljeno Politiko prejemkov. Nadzoroval je 
delo banke na področju upravljanja s tveganji ter aktivnosti 
pri postopkih prestrukturiranja. Na področju obvladovanja 
tveganj je nadzorni svet potrdil strategijo prevzemanja 
tveganj in upravljanja s tveganji, načrt sanacije ter potrdil 
strategijo zmanjševanja nedonosnega portfelja. Nadalje se 
je seznanil z rezultati stresnih testov in obravnaval poročilo 
Banke Slovenije o izvajanju procesa ICAAP in ILAAP. Prav 
tako je potrdil posodobljene kreditne politike na področju 
poslovanja s prebivalstvom in podjetji.

Nadzorni svet je bil v letu 2020 pravočasno in celovito sez-
nanjen z vsemi pomembnimi zadevami, ki se nanašajo na 
poslovanje banke ter strategijo in politiko banke, ter se sez-

nanil z relevantnimi pismi, odločbami, sklepi in priporočili 
Banke Slovenije ter Evropske centralne banke. 

4. Letno poročilo 2020
Uprava banke je pripravila letno poročilo o poslovanju 
Sberbank banke, d. d., v letu 2020 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 
poslovnega poročila banke za poslovno leto 2020 ter raz-
kritja po tretjem stebru baselskih standardov (upravljanje s 
tveganji 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 revidi-
ranju tega poročila. Po mnenju revizorja so računovodski 
izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev 
finančnega položaja Sberbank banke, d. d., na dan 31. 
december 2020 ter njenega poslovnega izida in denarnih 
tokov za tedaj končano leto in so v skladu z Mednarodnimi 
standardi računovodskega 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 2020 je nadzorni svet potrdil Letno 
poročilo 2020.

Ljubljana, 4. marec 2021
Sonja Sarközi

Predsednica nadzornega sveta
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Izjava o upravljanju je sestavni del Letnega poročila za leto 
2020 in je dostopna na spletni strani družbe.

Uporaba pravil pri upravljanju Sberbank banke d. d.
Sberbank banka, d. d. uresničuje ureditev notranjega 
upravljanja, vključno s korporativnim upravljanjem, skladno 
z zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, ob hkratnem 
upoštevanju svojih internih aktov. Družba ima dvotirni 
sistem upravljanja, po katerem družbo vodi Uprava, njeno 
delovanje pa nadzoruje Nadzorni svet. Organi družbe so 
Skupščina delničarjev, Nadzorni svet in Uprava.

Odstopanja od pravil upravljanja
Sberbank banka, d. d. pri upravljanju ne odstopa od predpi-
sov, navedenih v prvi točki te izjave. Sberbank banka, d. d. 
ne uporablja posebnih kodeksov o upravljanju, ker je v tem 
segmentu zavezana s pravili nadrejene banke.
Zelo pomemben za njeno poslovanje, tudi glede upravljanja 
družbe, pa je naslednji interni akt:
• Kodeks ravnanja in etike Sberbank banke 

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in 
upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom 
računovodskega poročanja
Sberbank banka, d. d. mora upoštevati:

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

2. Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem 
organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega 
kapitala za banke in hranilnice in druge sklepe ter usme-
ritve,

3. Smernice organa EBA, ki urejajo notranje upravljanje, 
ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa in 
nosilcev ključnih funkcij ter politike in prakse prejemkov, 
na podlagi ustreznih sklepov Banke Slovenije o uporabi 
teh smernic, ki med drugim ureja obveznost banke, da 
vzpostavi in vzdržuje ustrezne sisteme notranje kontrole 
in upravljanja tveganj. 

4. Zaradi zgoraj navedenega je Sberbank banka, d. d. raz-
vila trden in zanesljiv sistem notranjega upravljanja, ki 
obsega:
• jasen organizacijski ustroj z natančno opredeljenimi, 

preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji na po-
dročju odgovornosti; 

• učinkovite postopke upravljanja tveganj za ugotav-
ljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, upravljanje in 
spremljanje tveganj, vključno s pripravljenostjo za 
prevzemanje tveganj, strategijo upravljanja tveganj, 
ICAAP, ILAAP, načrtom sanacije in poročanjem tve-
ganj, ki jim je ali bi jim lahko bila izpostavljena pri 
svojem poslovanju;

• primerne mehanizme notranjega nadzora, ki vklju-
čujejo tudi ustrezne administrativne in računovodske 
postopke; ter 

• ustrezne politike in prakse nagrajevanja, ki so skladne 
s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in s 
tem spodbujajo upravljanje tveganj.

Interne kontrole se izvajajo na treh nivojih. Prve nivojske 
kontrole se izvajajo v zalednih službah, kjer knjižbe nastaja-
jo. Pravilnost knjižb se zagotavlja vsakodnevno s principom 
štirih oči, ki je integriran v osrednji informacijski sistem.

Banka ima informacijski sistem za evidentiranje poslovnih 
dogodkov, katerega funkcionalnost zagotavlja enkratni za-
jem podatkov v analitiko in glavno knjigo.

Na dnevnem nivoju se spremlja in usklajuje stanje postavk 
na prehodnih kontih. Na mesečnem nivoju se dodatno 
spremlja še stanje postavk na prehodnih in začasnih ra-
čunih banke v okviru managerskih kontrol banke. Izvajanje 
kontrol je četrtletno oz. letno, zahtevano je dokazovanje 
izvajanja kontrol.

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

Sberbank banka, d. d., v skladu s petim odstavkom 70. člena 
Zakona o gospodarskih družbah  podaja naslednjo izjavo, ki 
se nanaša na obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020:

Izjava o ureditvi  
notranjega upravljanja
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Informacija o 4. točki 5. odstavka 70. člena ZGD-1 (o 
točkah 3, 4, 6, 8 in 9 točke, 6. odstavka istega člena)
Na dan 31. 12. 2020 je osnovni kapital banke znašal 
133.140.393,84 EUR in je razdeljen na 31.928.152 nava-
dnih imenskih kosovnih delnic, z oznako VLBN, z enakim 
deležem in pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu.  

Vsaka delnica zagotavlja njenemu imetniku pravico do 
enega glasu pri sprejemanju sklepov na skupščini banke, 
pravico do dela dobička (dividende) in pravico do ustrezne-
ga 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 predstavlja 
99,99 odstotni delež.

Pojasnilo o imetnikih vrednostnih papirjev, ki zago-
tavljajo posebne kontrolne pravice (točka 4 šestega 
odstavka 70. člena ZGD-1)
Delnice Sberbank banke, d. d. ne zagotavljajo nobenih 
posebnih kontrolnih pravic.

Pojasnilo o omejitvah, glasovalnih pravic, zlasti: 
(i) omejitvah glasovalnih pravic na določen delež 
ali določeno število glasov, (ii) rokih za izvajanje 
glasovalnih pravic, in (iii) dogovorih, pri katerih so s 
sodelovanjem družbe finančne pravice, ki izhajajo iz 
vrednostnih papirjev, ločene od lastništva vrednostnih 
papirjev (6. točka, 6. odstavka, 70. člena ZGD-1)
V zvezi z izdanimi delnicami Sberbank banke, d. d. po sta-
nju na 31. 12. 2020, ni omejitev glasovalnih pravic.

Pojasnilo o (i) pravilih družbe o imenovanju ter 
zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora, in (ii) 
spremembah statuta družbe (8. točka, 6. odstavka, 70. 
člena ZGD-1)

Uprava
V skladu s Statutom Sberbank banke, d. d. nadzorni svet 
imenuje in razrešuje predsednika in druge člane uprave. 
Predsednik in drugi člani uprave banke se imenujejo za 
dobo največ petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. 
Predsednika in člane uprave Banke se lahko predčasno 
odpokliče v skladu z zakonom. 

Nadzorni svet
Člane nadzornega sveta izvoli skupščina za dobo štirih let 
v skladu s Statutom Sberbank banke, d. d.. Nadzorni svet 
banke na svoji prvi seji po imenovanju izmed svojih članov 
izvoli predsednika in najmanj enega namestnika predsedni-
ka nadzornega sveta banke. Članstvo članov nadzornega 
sveta preneha po izteku njihovega mandata ali na podlagi 
sklepa o razrešitvi, ki ga sprejme skupščina. Člani nadzor-
nega sveta lahko odstopijo kadarkoli z odpovednim rokom 
enega meseca.

Spremembe statuta družbe
V skladu z določbami ZGD-1 in 38. členom Statuta je za 
sprejem in vse spremembe statuta Banke potrebna večina 
najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega 
kapitala.

Pojasnilo o pooblastilih članov poslovodstva, zlasti 
pooblastilih za izdajo ali nakup lastnih delnic (9. točka, 
6. odstavka, 70. člena ZGD-1)
V skladu z ZGD-1 pooblastilo s strani skupščine za nakup 
lastnih delnic banke ni bilo sprejeto.

Podatki o delovanju in ključnih pristojnostih skup-
ščine ter opis pravic delničarjev in načina njihovega 
uveljavljanja
Skupščina ima pristojnosti, kot jih določajo ZGD-1, ZBan-2 
in Statut Banke (Statut). Skupščina je organ banke, prek 
katerega delničarji uveljavljajo svoje pravice, ki med drugim 
vključujejo:
• sprejem letnega poročila,
• uporaba bilančnega dobička,
• imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta,
• podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
• ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
• prenehanje banke in statusnem preoblikovanju,
• imenovanje revizorja,
• spremembe in dopolnitve statuta,
• druge zadeve, če je tako določeno z zakonom ali sta-

tutom.

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je 
Skupščina delničarjev najvišji organ družbe. Svoje uprav-
ljavske pravice v zadevah družbe izvršujejo delničarji na 
Skupščini delničarjev družbe, kjer sprejemajo temeljne in 
statutarne odločitve. Sklicevanje Skupščine delničarjev je 
urejeno s Statutom družbe v skladu z veljavno zakonodajo. 
Skupščino banke je potrebno sklicati v primerih, določenih 
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z zakonom ali s statutom in takrat, kadar je to v korist ban-
ke. Praviloma je skupščina Banke sklicana v kraju sedeža 
banke, lahko pa tudi v drugem kraju, ki ga določi sklicatelj. 
Skupščina sprejema sklepe z navadno večino oddanih 
glasov, razen če zakon ali statut ne določata višje večine 
ali drugih pogojev.

Skupščino delničarjev skliče Uprava na lastno pobudo, na 
zahtevo Nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev druž-
be, ki predstavljajo vsaj 5 % osnovnega kapitala družbe. 
Pravico do udeležbe na Skupščini delničarjev družbe imajo 
vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knji-
gi družbe konec četrtega dne pred zasedanjem Skupščine 
delničarjev, ter njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo 
udeležbo prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne 
pred zasedanjem Skupščine delničarjev.

Podatke o sestavi in delovanju organov vodenja in 
nadzora ter njihovih komisij
Banka ima vpeljan dvotirni sistem upravljanja in v skladu 
z določili 33. člena ZBan-2 upravljalni organ predstavljata 
uprava banke in nadzorni svet banke.  

Uprava
Uprava je organ odločanja in zastopanja banke. Upravlja 
družbo, samostojno in neodvisno sprejema poslovne 
odločitve, sprejema strategijo razvoja, zagotavlja trdno in 
učinkovito upravljanje tveganj, deluje z najvišjo stopnjo 
profesionalne integritete, varuje poslovne skrivnosti in 
odgovarja za zakonitost poslovanja banke v okvirih, ki jih 
določajo ustrezni predpisi.

Uprava ima v skladu s statutom banke dva do pet članov, 
od katerih se enega imenuje za predsednika uprave banke. 
Predsednika in člane uprave banke se imenuje za dobo 
največ pet let z možnostjo ponovnega imenovana. Predse-
dnik in člani uprave banke so lahko predčasno odpoklicani 
v skladu z zakonom. Za člana uprave Banke je lahko ime-
novana samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za člana uprave 
Banke po zakonu, ki ureja bančništvo, in ki je pridobila 
dovoljenje BS ali ECB, v skladu s Statutom.

Podrobnejša določila o načinu dela uprave banke določa 
Poslovnik o delu uprave banke, ki ga sprejme nadzorni svet 
banke.

Nadzorni svet
Nadzorni svet opravlja svoje naloge v skladu z določili ve-
ljavnih zakonov, ki urejajo poslovanje bank in gospodarskih 
družb, Statutom banke in Poslovnikom o delu nadzornega 
sveta.

Nadzorni svet Banke, v skladu z dvotirnim sistemom 
upravljanja in pristojnostmi za nadzor nad upravo, med 
drugim podaja soglasja upravi banke v zvezi s poslovno 
politiko in finančnim načrtom Banke, potrjuje strategijo Ban-
ke in skupine ter organizacijo sistema notranjih kontrol, letni 
načrt dela notranje revizije. Nadzorni svet ravna v skladu 
z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja ob upoštevanju 
preprečevanja nasprotja interesov.

Nadzorni svet banke v skladu z določili statuta šteje najmanj 
tri člane. Člane nadzornega sveta voli skupščina za dobo 
največ štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet 
odločitve 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 sklepov 
nadzornega sveta zadošča navadna večina oddanih gla-
sov. Pri enakem številu glasov odloča glas predsednika oz. 
predsedujočega seji nadzornega sveta. 

Komisije nadzornega sveta
Komisiji nadzornega sveta delujeta kot posvetovalni telesi 
nadzornega sveta Sberbank in obravnavata gradiva in pre-
dloge uprave banke s posameznega področja, namenjena 
za seje nadzornega sveta.

Vsaka od komisij je sestavljena iz najmanj treh članov 
nadzornega sveta. Predsednik komisije je lahko imenovan 
samo izmed članov nadzornega sveta. Predsednika in 
njegovega namestnika ter člane komisije imenuje nadzorni 
svet s sklepom. Predsednik, namestnik in člani komisije so 
lahko imenovani najdlje za čas njihovega mandata v nad-
zornem svetu

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. 
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Delovanje nadzornega sveta in njegovih komisij urejajo 
Poslovnik nadzornega sveta, Poslovnik revizijske komisije 
in Poslovnik komisije za tveganja. 

V letnem poročilu so v poglavju Organi upravljanja banke 
prikazani podatki v zvezi s sestavo in delovanjem organov 
vodenja in nadzora v poslovnem letu 2020. 

Opis politike zagotavljanja raznolikosti
Sberbank banka d.d. je implementirala Politiko o izbo-
ru kandidatov za člane upravljalnega organa, s katero 
postavlja okvir za zagotovitev primernega upravljalnega 
organa banke, ki mora biti sestavljen tako, da ima kot ce-
lota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za 
poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj, ki jim 
je banka izpostavljena.  Zato v okviru te politike izpostavlja 
pomembnost zagotavljanja raznolikosti članov upravljalne-
ga organa ne le na področju izobrazbe, strokovnih znanj 
in veščin, ampak tudi glede naravne danosti osebnostne 
raznolikosti oseb moškega in ženskega spola kot tudi glede 
različne stopnje izkušenosti, starosti, mednarodnih izkušenj 
ter osebnostnih lastnosti posameznih članov. Načela politi-
ke banka v praksi tudi izvaja.

Uprava banke
Nadzorni svet se zavezuje k temu, da bo upošteval vse 
dane možnosti, da je v upravi vsaj ena oseba ženskega 
spola, torej članica uprave. To uresničuje tudi v praksi, saj 

ima banka že od leta 2014 vsaj eno članico uprave, v času 
od 02/2018 do 06/2019 pa celo dve članici uprave. V no-
vembru 2020 je nadzorni svet imenoval novo predsednico 
uprave, torej bo ženski spol v štiričlanski upravi ponovno 
zastopan 50%.

Nadzorni svet
Poudarek pri sestavi nadzornega sveta je na strokovni 
raznolikosti za zagotavljanje komplementarnosti znanj in 
veščin ter zagotavljanje primernosti kandidatov za članstvo 
v komisijah nadzornega sveta, kot tudi na ustrezni zasto-
panosti članov z mednarodnimi izkušnjami ter ustreznem 
razmerju deleža mlajših in starejših članov nadzornega 
sveta. Enako pomembno je ravnovesje oziroma ustrezna 
zastopanost obeh spolov, zato predlaga pristojnim osebam 
/ organom, da pri izbiri in imenovanju kandidatov za člane 
nadzornega sveta upoštevajo vse dane možnosti, da je v 
nadzornem svetu ciljna vrednost zastopanosti ženskega 
spola v sestavi organa v višini 20 %. Med petimi člani 
nadzornega sveta so v letu 2020 tri članice, kar dokazuje, 
da pristojni organi v praksi sledijo priporočilu nadzornega 
sveta.  

S podpisom te izjave se tudi zavezujemo k nadaljnjemu 
proaktivnemu delovanju za krepitev in promocijo ustrezne 
ureditve notranjega upravljanja in korporativne integritete 
v širši strokovni, finančni, gospodarski in drugi dejavnosti.

DOLINAR Damijan BURDAKOVA Elena

ZAJC Aleš

Ljubljana, 1. 3. 2021

Uprava banke Sberbank d.d.

Damijan Dolinar   Elena Burdakova Aleš Zajc   Jana Benčina Henigman
Član uprave   Članica uprave   Namestnik predsednice Predsednica uprave
  uprave

BENČINA HENIGMAN Jana

Nadzorni svet banke Sberbank d.d.

Sonja Sarközi
Predsednica nadzornega sveta
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Banka ni odkrila pomembnih naknadnih dogodkov v zvezi 
s covidom-19, ki bi zahtevali prilagoditve računovodskih 
izkazov ali razkritja v računovodskih izkazih.

Ostaja pa precejšnja negotovost glede nadaljnjega razvoja 
pandemije covida-19, vključno z njenim trajanjem, negativ-
nim vplivom na poslovanje banke in nekaterih njenih strank 
ter hitrostjo gospodarskega okrevanja.

Pandemija bi lahko imela za posledico dodatno povečanje 
strateškega, kreditnega, tržnega, operativnega, likvidno-
stnega, kapitalskega in pravnega tveganja ter tveganje 
neskladnosti in ugleda.

Glede na to, da nekaterih pričakovanih posledic covida-19 
ni mogoče v celoti vključiti v kvantitativne modele, bo 
vodstvo pri določanju pričakovanih kreditnih izgub še naprej 
uporabljalo strokovno presojo primernih in dokazljivih 
informacij.

Dogodki po koncu  
poslovnega leta
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Računovodski
izkazi
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Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze banke za leto, 
končano 31. decembra 2020, ter uporabljene računovod-
ske usmeritve in pojasnila k računovodskim izkazom na 
straneh od 50 do 132. 

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila 
tako, da le-to predstavlja resnično in pošteno sliko premo-
ženjskega stanja banke ter izidov poslovanja za leto 2020.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene 
ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računo-
vodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega 
gospodarja. Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski 
izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke 
o nadaljnjem poslovanju banke in v skladu z veljavno za-
konodajo ter z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja, kot jih je sprejela EU.

Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodeno raču-
novodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje 
premoženja 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 ob-
veznosti 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 povzročile morebitno pomembno obveznost iz 
tega naslova.

Izjava o odgovornosti  
poslovodstva

DOLINAR Damijan BURDAKOVA Elena

ZAJC Aleš

Ljubljana, 2. 3. 2021

Uprava banke Sberbank d.d.

Damijan Dolinar   Elena Burdakova Aleš Zajc   Jana Benčina Henigman
Član uprave   Članica uprave   Namestnik predsednice Predsednica uprave
  uprave BENČINA HENIGMAN Jana



46 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2020

Poročilo neodvisnega revizorja

1/4

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Delničarjem Sberbank banke, d.d.

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze Sberbank banke, d.d. (v nadaljevanju »banka«), ki vključujejo izkaz finančnega
položaja na dan 31. decembra 2020 ter izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz sprememb
lastniškega kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto, ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev
in druge pojasnjevalne informacije.

Po našem mnenju so priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega
položaja banke na dan 31. decembra 2020 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska Unija.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR) in Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega
interesa (»Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta«). Naše odgovornosti na podlagi teh pravil
so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov. V skladu z
Mednarodnim kodeksom etike za računovodske strokovnjake, (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti),
ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi
zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od banke in,
da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Ključne revizijske zadeve

Ključne revizijske zadeve so tiste, ki so po naši strokovni presoji najpomembnejše pri reviziji računovodskih izkazov
tekočega obdobja. Te zadeve smo upoštevali pri reviziji računovodskih izkazov kot celote ter pri oblikovanju
našega mnenja o teh računovodskih izkazih in o teh ključnih revizijskih zadevah ne izražamo ločenega mnenja.
Za zadevo, ki jo posebej navajamo v nadaljevanju, v tem smislu opisujemo njeno obravnavo v okviru revizije.

Izpolnili smo vse svoje obveznosti ki so opisane v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih
izkazov vključno s tistimi, ki so povezane s to zadevo. Zato je revizija vključevala izvedbo postopkov, ki smo jih
določili na podlagi naše ocene tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih. Rezultati naših
revizijskih postopkov vključno s postopki, ki smo jih opravili v zvezi z zadevo, ki jo navajamo v nadaljevanju, služijo
kot podlaga za naše revizijsko mnenje o priloženih računovodskih izkazih.

Kreditno tveganje in oslabitve kreditov strankam, ki niso banke, vključno z vplivom pandemije koronavirusa
COVID-19

Na dan 31. decembra 2020 znaša knjigovodska
odplačna vrednost kreditov strankam, ki niso banke, 1,2
milijarde evrov, kar predstavlja 65% vseh sredstev
banke, skupni znesek rezervacij banke pa 54,6 milijona
evrov. Zaradi pomembne presoje poslovodstva pri
določanju rezervacij je oslabitev kreditov strankam, ki
niso banke, zelo subjektivno področje, zlasti z vidika
izračuna pričakovanih kreditnih izgub v skupinah 1 in 2,
določanja izgube ob neplačilu (LGD) in verjetnosti
neplačila (PD).

Visoko tveganje je povezano predvsem z rezervacijami
za kredite strankam, ki niso banke, v skupini 3, saj so te
pripoznane na podlagi upoštevanja posameznih
scenarijev in verjetnosti njihove uresničitve. Ti scenariji
temeljijo na uporabi pristopa delujočega ali pristopa
nedelujočega podjetja. Obenem vsebujejo ti scenariji

Pridobili smo razumevanje in ovrednotili postopke za
opredelitev izgub zaradi neplačil v portfelju kreditov ter
postopke ocenjevanja oslabitev kreditov.

Na podlagi vzorca donosnih kreditov katerih pokazatelji
kažejo na morebitno neplačilo, smo preizkusili sodila
za določitev, ali je prišlo pri kreditih do neplačila in, ali
mora banka posledično pripoznati rezervacije za
oslabitve skladno z metodologijo slabitev za skupino 3.

Za vzorec posamično oslabljenih kreditov skupine 3
smo pridobili razumevanje najnovejših okoliščin v
katerih posluje posojilojemalec in podlago za merjenje
rezervacij za oslabitev. Obenem smo presodili, ali
ključne presoje poslovodstva ustrezno odražajo
okoliščine, v katerih poslujejo posojilojemalci. S
ponovnim izračunom višine oslabitev, ki jo je
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zelo kompleksne in subjektivne predpostavke in ocene
pri opredelitvi pomembnih sprememb kreditnega
tveganja, indikatorjev oslabitve ter verjetnosti scenarijev
pri napovedovanju denarnega toka in unovčenja
zavarovanja. V skupini 3 znaša ob zaključku poslovnega
leta 2020 bruto znesek kreditov strankam, ki niso banke,
70,9 milijonov evrov, skupni znesek oslabitev pa 34,0
milijonov evrov.

V skupinah 1 in 2 so oslabitve za kredite strankam, ki
niso banke, pripoznane z uporabo kompleksnih modelov
in parametrov, ki vključujejo pomembne predpostavke in
ocene poslovodstva o verjetnosti neplačila (PD) in izgubi
ob neplačilu (LGD) in opredelitvi pomembnih sprememb
kreditnega tveganja, upoštevaje informacije, usmerjene
v prihodnost in segmentacijo izpostavljenosti. V
skupinah 1 in 2 znaša ob zaključku poslovnega leta
2020 bruto znesek kreditov strankam, ki niso banke, 1,2
milijarde evrov, skupni znesek oslabitev pa 20,6
milijonov evrov.

Banka je na podlagi makroekonomskih učinkov, kot na
primer, ocene brezposelnosti, svoje modele verjetnosti
neplačila (PD) posodobila za vpliv posledic pandemije
koronavirusa COVID-19, nato pa je zaradi novih
makroekonomskih ocen svoje  modele verjetnosti
neplačila (PD) ponovno posodobila in pripoznala
dodatne oslabitve.

Zaradi posledic pandemije koronavirusa COVID-19 je
banka uvedla dodatna sodila za oceno pomembnih
indikatorjev oslabitve (SICR), tj. za prenos kreditov iz
skupine 1 v skupino 2. Objektivna sodila vsebujejo med
drugim (1) prizadete industrijske panoge, tj. stranke, ki
poslujejo v visoko tveganih panogah in so zaprosile za
moratorij; (2) posebne stranke, tj. vse stranke, katerih
bonitetna ocena se je zaradi posledic pandemije
koronavirusa COVID-19  znižala in katerih kredite je
banka prenesla iz skupine 1 v skupino 2; ter vse stranke,
ki jih je banka na podlagi indikatorjev opustitve
(»forbearance«) v povezavi s posebnostmi moratorija
prenesla iz skupine 1 v skupino 2.

Glede na to, da so oslabitve za kredite strankam, ki niso
banke, pomembne za razumevanje računovodskih
izkazov, kot celote in vsebujejo pomembne poslovodske
presoje, smo to področje opredelili kot pomembno in
ključno revizijsko zadevo.

pripoznalo poslovodstvo, smo preverili točnost
njihovega pripoznanja. Dodatno smo preizkusili ključne
vhodne podatke pri izračunu oslabitev, vključno s
pričakovanimi prihodnjimi denarnimi tokovi in
vrednotenjem zavarovanj ter se s poslovodstvom
banke posvetovali o ustreznosti njihove vrednosti in o
tem, ali so vrednotenja posodobljena in usklajena s
strategijo banke.

Pri preverjanju statističnih modelov za oceno
pričakovanih kreditnih izgub v skupinah 1 in 2 smo pri
presoji dokumentacije uporabljenih modelov in drugih
s tem povezanih dokazov kot so upravljanje modelov,
usmeritve glede segmentacije ter postopka
ocenjevanja pričakovanih kreditnih izgub, pridobili
pomoč veščakov in preverili njihovo usklajenost s
standardom MSRP 9. Prav tako smo svojo pozornost
usmerili na vse pomembne spremembe v modelih
tveganja, ki jih je banka uvedla v obravnavanem
obdobju. Uporabo modelov smo preverili bodisi na
ravni posameznega kredita ali celotnega portfelja, s
preračunom matematične pravilnosti rezervacij za
kreditne izgube ter popravkov vrednosti in rezervacij za
kreditna tveganja za vse skupine, kot jih opredeljuje
standard MSRP 9. Preizkusili smo tudi število dni
zamude pri plačilu in njihov vpliv na razvrstitev kreditov
v skupine po izpostavljenosti.

V povezavi s pandemijo koronavirusa COVID-19 smo
s pomočjo veščakov ocenili spremembe v modelih
verjetnosti neplačil (PD), in izvedli revizijske postopke
glede uteževanja novih scenarijev v modelih verjetnosti
neplačil (PD),  uporabe ocen informacij, usmerjenih v
prihodnost v modelih verjetnosti neplačil (PD) in
modelih izgub iz naslova neplačil (LGD), uporabljenih
dodatnih pribitkov v modelih izgib iz naslova neplačil
(LGD) na ravni stranke, in modela razvrščanja
izpostavljenosti v skupine.

Potrdili smo pomembne neodvisne spremenljivke v PD
modelih (kot na primer stopnjo brezposelnosti),
ovrednotili razporeditev pomembnih podjetij z
moratorijem po skupinah in ocenili posebna razkritja v
računovodskih izkazih v povezavi s pandemijo
koronavirusa COVID-19.

V skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija, smo
ocenili ustreznost razkritij k računovodskim izkazom
banke v pojasnilih 2 - Finančna sredstva - Razvrščanje
in merjenje, Vrednotenje finančnih instrumentov,
Finančni instrumenti po odplačni vrednosti, Krediti in
terjatve in Oslabitve,  5.1 - Kreditno tveganje, 10.2 -
Krediti strankam, ki niso banke in 34 - Oslabitve in
rezervacije .
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Druge informacije

Druge informacije obsegajo informacije v letnem poročilu, razen računovodskih izkazov in našega mnenja o teh
računovodskih izkazih. Poslovodstvo je odgovorno za te druge informacije.

Naše mnenje o računovodskih izkazih ne vključuje drugih informacij in zato o njih ne izražamo nikakršnega
zagotovila ali sklepa.

V zvezi z revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost, da te druge informacije preberemo in presodimo ali
so pomembno neskladne z računovodskimi izkazi ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali kako
drugače zgledajo pomembno napačne. Poleg tega je naša odgovornost da ocenimo, ali so bile druge informacije v
vseh pomembnih pogledih pripravljene v skladu z veljavnim zakonom ali predpisi in predvsem, ali so te druge
informacije usklajene z zakonom ali predpisi glede formalnih zahtev in postopkov za pripravo drugih informacij z
vidika pomembnosti in, ali bi neskladnost s temi zahtevami lahko vplivala na presoje, zasnovane na teh drugih
informacijah.

Na podlagi opravljenih postopkov poročamo, kolikor lahko ocenimo, da:

 so druge informacije, ki opisujejo dejstva predstavljena  v računovodskih izkazih, v vseh pomembnih pogledih
usklajene z računovodskimi izkazi; in,

 da so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnim zakonom in predpisi.

Poleg tega je naša odgovornost da, na podlagi našega poznavanja in razumevanja banke, ki smo ga pridobili med
revizijo, poročamo o tem, ali druge informacije vsebujejo pomembno napačno navedbo. Na podlagi opravljenih
postopkov v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili nobenih pomembnih napačnih navedb.

Odgovornost poslovodstva, nadzornega sveta in revizijske komisije in nadzornega sveta za računovodske
izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska Unija in za tàko notranje kontroliranje, kot je v
skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno
napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov banke odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot
delujoče podjetje, razkritje zadev povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja
kot podlago za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo banko likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če
nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Revizijska komisija in nadzorni svet sta odgovorna za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov. Nadzorni svet
je odgovoren za potrditev revidiranega letnega poročila.

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne
navedbe zaradi prevare ali napake in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo
nudi visoko stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z mednarodnimi standardi
revidiranj, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe lahko izhajajo iz prevare
ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamično ali skupaj, vplivajo na
gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno
nezaupljivost. Prav tako:

 prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake
ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo
zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili
napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje
skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol;

 pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnimi za revizijo, z namenom oblikovanja revizijskih
postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol
banke;
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 presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi
povezanih razkritij poslovodstva;

 na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov in okoliščin, ki
zbujajo dvom v sposobnost banke, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti
poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o
obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v
računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na
revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine
lahko povzročijo prenehanje banke kot delujočega podjetja;

 ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali
računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev;

Revizijsko komisijo in nadzorni svet med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in o
pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

Obenem smo revizijski komisiji in nadzornemu svetu predložili našo izjavo, da smo izpolnili vse etične zahteve v
zvezi z neodvisnostjo ter jih obvestili o vseh razmerjih in drugih zadevah, za katere bi se lahko upravičeno menilo,
da vplivajo na našo neodvisnost in jih seznanili s tem povezanimi nadzornimi ukrepi za odpravo teh nevarnosti.

Od vseh zadev, s katerimi smo seznanili revizijsko komisijo in nadzorni svet, smo zadeve, ki so bile
najpomembnejše pri reviziji računovodskih izkazov tekočega obdobja, določili kot ključne revizijske zadeve.

Druge zahteve v zvezi z vsebino revizorjevega poročila v skladu z Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta

Imenovanje in potrditev revizorja

Za zakonitega revizorja revidirane družbe smo bili imenovani na skupščini družbe Banka Sberbank d.d. dne 6. junij
2018, predsednik nadzornega sveta pa je pogodbo o revidiranju podpisal dne 20. Septembra 2018. Pogodba je bila
sklenjena za obdobje 4 let.

Celotno neprekinjeno obdobje našega sodelovanja z družbo, vključno s predhodnimi podaljšanji (podaljšanje
prvotnega obdobja za katerega smo bili imenovani za revizorja družbe) in ponovnimi imenovanji za zakonitega
revizorja družbe, znaša 9 let. V imenu revizijske družbe Ernst & Young d.o.o. je za opravljeno revizijo odgovoren
pooblaščeni revizor Primož Kovačič.

Skladnost z dodatnim poročilom revizijski komisiji

Naše mnenje o računovodskih izkazih v tem poročilu je skladno z dodatnim poročilom revizijski komisiji banke, ki
smo ga izdali na isti dan, kot revizijsko poročilo.

Ne-revizijske storitve

Za revidirano banko nismo opravili nobenih prepovedanih nerevizijskih storitev iz prvega odstavka petega člena
Uredbe (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, in smo pri opravljanju revizije zagotovili našo
neodvisnost od revidirane banke.

Poleg storitev obvezne revizije in tistih, ki so razkrite v letnem poročilu in računovodskih izkazih, nismo za banko in
njene odvisne družbe opravili nobenih drugih storitev.

Ljubljana, 2. marec, 2021

Primož Kovačič
Pooblaščeni revizor

Ernst & Young d.o.o.
Dunajska 111, Ljubljana
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v tisoč EUR

 POJASNILO 31.12.2020 31.12.2019

Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah 6 478.693 336.166

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 7 6.636 5.540

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki 
niso v posesti za trgovanje 8 3.494 4.371

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega 
donosa 9 111.000 123.422

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti 10 1.222.340 1.383.613

- krediti bankam 10.1 21.471 67.778

- krediti strankam, ki niso banke 10.2 1.200.012 1.314.403

- druga finančna sredstva 10.3 857 1.432

Naložbe v kapital odvisnih družb, skupaj obvladovanih družb in pridruženih družb 11 423 588

Opredmetena osnovna sredstva 12 12.557 14.052

- opredmetena osnovna sredstva 12 12.056 13.083

- naložbene nepremičnine 12 501 969

Neopredmetena sredstva 12 1.619 1.789

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 13 1.888 436

- terjatve za davek 13 1.512 54

- odložene terjatve za davek 13 376 381

Druga sredstva 14 546 591

SKUPAJ SREDSTVA 1.839.196 1.870.567

 

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 15 6.107 5.231

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 16 1.643.372 1.675.903

- vloge bank in centralnih bank 16.1 22.242 39.826

- vloge strank, ki niso banke 16.2 1.340.021 1.368.173

- krediti bank in centralnih bank 16.3 216.974 202.364

- dolžniški vrednostni papirji 16.4 0 0

- podrejene obveznosti 16.5 52.010 52.010

- druge finančne obveznosti 16.6 12.125 13.530

Rezervacije 17 4.061 4.001

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 18 57 1.691

- obveznosti za davek 18 0 1.674

- odložene obveznosti za davek 18 57 17

Druge obveznosti 19 1.140 729

SKUPAJ OBVEZNOSTI   1.654.737 1.687.556

Izkaz finančnega položaja  
(kratka shema)
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v tisoč EUR

 POJASNILO 31.12.2020 31.12.2019

Osnovni kapital 20 133.140 133.140

Kapitalske rezerve 20 27.248 27.248

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos 20 389 -94

Rezerve iz dobička 20 6 6

Zadržani dobiček 20 22.711 12.270

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 20  965 10.441

SKUPAJ KAPITAL  184.459 183.011

SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL  1.839.196 1.870.567

Opomba: Pojasnila na straneh od 58 do 132 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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Izkaz poslovnega izida  
(kratka shema)

v tisoč EUR

 
POJASNILO

v obdobju
1.1.2020 - 

31.12.2020

v obdobju
1.1.2019 - 

31.12.2019

Finančni in poslovni prihodki in odhodki  43.216 47.276

Prihodki iz obresti in podobni prihodki 22 38.069 42.343

- Prihodki iz obresti in podobni prihodki pripoznani po efektivni obrestni meri 22 35.269 37.935

- Prihodki iz obresti in podobni prihodki brez uporabe efektivne obrestne mere 22 2.800 4.408

Odhodki za obresti in podobni odhodki 22 -7.633 -7.821

Čiste obresti 22 30.437 34.521

Prihodki iz dividend 23 24 20

Prihodki iz opravnin (provizij) 24 14.270 12.013

Odhodki za opravnine (provizije) 24 -2.460 -1.647

Čiste opravnine (provizije) 24 11.810 10.366

Realizirani dobički/izgube ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki 
niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 25 -19 564

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje 26 496 -122

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje 27 -366 182

Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 28 320 892

Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja  nefinančnih sredstev 29 76 93

Drugi čisti poslovni dobički/izgube 30 518 740

Administrativni stroški 31 -26.645 -26.872

Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog 31 -1.618 -1.617

Amortizacija 32 -2.349 -2.279

Čisti dobički/izgube ob spremembi pogojev odplačevanja 33 -80 20

Rezervacije 34 -99 -1.190

Oslabitve 34 -11.385 -2.495

DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 35 1.119 12.823

Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja 35 -154 -2.382

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 35 965 10.441

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA 35 965 10.441

    

Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico 0,03 0,33

Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico 0,03 0,33

Opomba: Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog, ki so bili v preteklih letih vključeni v postavko Drugi čisti poslovni dobički/izgube. Po sklepu Banke 
Slovenije jih v 2020 prikazujemo ločeno. Da bi zagotovili primerljivost podatkov, smo jih prikazali ločeno tudi za leto 2019.

Pojasnila na straneh od 58 do 132 so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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Izkaz vseobsegajočega donosa 

v tisoč EUR

 
v obdobju

1.1. 2020
- 31.12.2020

v obdobju
1.1. 2019

- 31.12.2019

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI 965 10.441

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI 482 -20

POSTAVKE, KI POZNEJE NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID 193 129

Aktuarski dobički/(izgube) v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki 220 159

Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v 
poslovni izid -27 -30

POSTAVKE, KI BODO LAHKO POZNEJE PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID 289 -149

Dobički/(izgube) v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po 
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 357 -182

Dobički/(izgube) iz spremembe poštene vrednosti, izkazani v kapitalu 365 -377

Dobički/(izgube) iz oslabitev vrednosti -22 -27

Prenos dobičkov/(izgub) v poslovni izid 14 222

Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki bodo lahko pozneje prerazvrstijo v 
poslovni izid -68 33

VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI 1.447 10.421
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala  
za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

v tisoč EUR

VSEBINA
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve

Presežek  
iz prevredno-

tenja
Rezerve iz 

dobička

Zadržani dobiček 
(Vključno s 

čistim dobičkom 
poslovnega leta)

Skupaj 
kapital

ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM 
OBDOBJU 133.140 27.248 -94 6 22.711 183.011

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po 
obdavčitvi *   483  965 1.448

KONČNO STANJE V POSLOVNEM 
OBDOBJU 133.140 27.248 389 6 23.676 184.459

Opomba: 
* Banka v postavki praviloma prikaže prenos realiziranega učinka iz odprave pripoznanja naložb v lastniške finančne instrumente, merjene po pošteni vrednosti prek drugega vseobse-
gajočega donosa iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa v zadržani dobiček/izgubo.
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala  
za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

v tisoč EUR

VSEBINA
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve

Presežek iz 
prevredno-

tenja
Rezerve iz 

dobička

Zadržani dobiček 
(Vključno s 

čistim dobičkom 
poslovnega leta)

Skupaj 
kapital

ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM 
OBDOBJU 133.140 27.248 -74 6 12.270 172.590

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po 
obdavčitvi * 0 0 -20 0 10.441 10.421

KONČNO STANJE V POSLOVNEM 
OBDOBJU 133.140 27.248 -94 6 22.711 183.011

Opomba: 
* Banka v postavki praviloma prikaže prenos realiziranega učinka iz odprave pripoznanja naložb v lastniške finančne instrumente, merjene po pošteni vrednosti prek drugega vseobse-
gajočega donosa iz akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa v zadržani dobiček/izgubo.
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Izkaz denarnih tokov v obdobju  
(po posredni metodi oziroma različici II.)

v tisoč EUR

VSEBINA
Znesek

poslovnega  
leta

Znesek
preteklega 

leta

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo 1.119 12.823

Amortizacija 1.637 1.558

Oslabitve/(odprava oslabitve) naložb v dolžniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek 
drugega vseobsegajočega donosa -11 -15

Oslabitve/(odprava oslabitve) kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti 11.232 2.370

Oslabitve opredmetenih sredstev (vključno z oslabitvami  naložbenih nepremičnin), neopredmetenih  
in drugih sredstev 10 63

Oslabitve naložb v kapital v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe 165 77

(Slabo ime)   

Čisti (dobički)/izgube iz tečajnih razlik -320 -892

Čisti (dobički)/izgube pri prodaji opredmetenih  sredstev -9 -93

Drugi (dobički)/izgube iz naložbenja -24 -19

Drugi (dobički)/izgube iz financiranja 1.818 2.523

Nerealizirani (dobički)/izgube iz finančnih sredstev, ki so merjena po pošteni vrednosti in so sestavni 
del denarnih ustreznikov 962 -241

Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo -198 495

Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti 16.381 18.649

(Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) 163.873 24.124

Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje -8 -1.329

Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida 623 1.783

Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, merjenih  po pošteni vrednosti prek drugega 
vseobsegajočega donosa 12.491 33.616

Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti 149.787 -10.753

Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev 980 807

Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti: -30.958 109.312

Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti -29.957 110.856

Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti -1.001 -1.544

Denarni tokovi pri poslovanju  149.296 152.085

(Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb -3.290 400

Neto denarni tokovi pri poslovanju  146.006 152.485
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v tisoč EUR

VSEBINA
Znesek

poslovnega  
leta

Znesek
preteklega 

leta

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   

Prejemki pri naložbenju 563 881

Prejemki pri prodaji opredmetenih  sredstev 539 862

Drugi prejemki iz naložbenja 24 19

Izdatki pri naložbenju -1.261 -1.499

(Izdatki pri nakupu opredmetenih  sredstev) -747 -860

(Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev) -514 -639

Neto finančni tokovi pri naložbenju  -698 -618

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 0 -11.273

Prejemki pri financiranju   

Izdatki pri financiranju -1.818 -11.273

(Odplačila podrejenih obveznosti) 0 -8.750

(Druga izplačila, povezani s financiranjem) -1.818 -2.523

Neto finančni tokovi pri financiranju -1.818 -11.273

Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike -962 241

Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov  143.490 140.594

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 336.166 195.331

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja 478.693 336.166
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1. Uvod
Sberbank banka, d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Lju-
bljana, je izdelala letno poročilo v skladu z Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela EU, 
in s Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank 
in hranilnic. Pri oblikovanju računovodskih usmeritev je 
upoštevala tudi preostalo zakonodajo, Sklep o ocenjevanju 
izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic ter druge 
sklepe in navodila Banke Slovenije.

Večinski lastnik banke na 31. 12. 2020 je Sberbank Europe 
AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Dunaj, Avstrija, kjer je 
mogoč vpogled v konsolidirane izkaze skupine Sberbank 
Europe. Ta se konsolidira znotraj skupine Sberbank of 
Russia, na spletni strani katere je mogoč vpogled v konso-
lidirane izkaze celotne skupine Sberbank. 

Vsi računovodski izkazi in tabele letnega poročila so iz-
delani na podlagi podatkov matričnega poročanja Banki 
Slovenije (poročila BS1S in IVD). Za primerljivost vrednosti 
tekočega in predhodnega leta smo za podatke leta 2019 
uporabili enako osnovo.

Revizijo je opravila revizijska družba Ernst & Young, d. o. 
o., ki je izdala mnenje na strani 46 tega letnega poročila.

2. Pomembnejše 
računovodske usmeritve 
Računovodske usmeritve, ki so bile uporabljene pri pripravi 
računovodskih izkazov, so usklajene z MSRP, kot jih je 
sprejela 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 
letnih poročilih, razen tam, kjer je navedeno drugače.

Predstavljene politike smo dosledno uporabili za obe pred-
stavljeni leti, če ni navedeno drugače. Kjer je bilo treba, 
smo primerjalne informacije preračunali z namenom, da bi 
zagotovili primerljivost s tekočim obdobjem. 

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

Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi predpostav-
ke o nadaljnjem poslovanju in modela nabavne vrednosti, 
z izjemo vrednotenja naložbenih nepremičnin in finančnih 
sredstev, namenjenih trgovanju, ki so vrednotena po poš-
teni vrednosti, vrednotenja finančnih sredstev, ki niso v 
posesti za trgovanje in vrednotena po pošteni vrednosti, 
ter vrednotenja finančnih sredstev, merjenih po odplačni 
vrednosti.

Uporaba ocen in presoj
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov po-
dati ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo 
računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, 
obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lah-
ko od teh ocen odstopajo. 

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

Ocene uporabljamo za oslabitve posojil strankam in za 
rezervacije za zunajbilančna tveganja (pojasnjeno v Osla-
bitve), za amortizacijsko dobo opredmetenih in neopred-
metenih sredstev (pojasnjeno v Opredmetena osnova 
sredstva in Neopredmetena sredstva), za rezervacije, za 
obveznosti do zaposlenih in za pravne spore (pojasnjeno 
v Rezervacije).

VPLIV COVIDA-19
Pandemija covida-19 in ukrepi, sprejeti za njeno zajezi-
tev, so dramatično spremenili gospodarske obete, saj so 
povzročili motnje v gospodarstvu in izrazito volatilnost 
finančnih trgov.

Vodstvo banke se je na koronakrizo in omenjeno izrazito 
volatilnost finančnih trgov odzvalo tako, da je aktiviralo načrt 
za ukrepanje v izrednih razmerah, ob tem pa se je hkrati 
ustanovil tudi priložnostni krizni odbor, ki vključuje vse čla-
ne uprave. Ključne naloge kriznega odbora so usmerjanje 
likvidnostnega in kapitalskega položaja banke, upravljanje 
tveganj in upravljanje bančne knjige. Uprava banke je aprila 
2020 v zvezi s posojili strankam iz najbolj prizadetih panog 

Priloga k računovodskim  
izkazom
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– kot so hoteli in gostinstvo, logistika in prevoz ter avto-
mobilska industrija – uvedla dodatne ravni odobravanja, 
spremljanja in omejevanja, saj je dolžna zaščititi in vzdr-
ževati primeren likvidnostni položaj in obvladovati tveganje 
koncentracije. Banka je pri pripravi računovodskih izkazov 
za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, 
skrbno proučila vplive covida-19. V nadaljevanju so opisani 
najpomembnejši, vključno z najpomembnejšimi ocenami in 
presojami, ki jih je pri tem uporabila.

Posojila
Banka je konec marca 2020 sprejele ukrepe za zagotavlja-
nje finančne pomoči podjetjem, ki so jih prizadele posledice 
covida-19, in sicer na podlagi dveh zakonov: ZIUOPOK 
(Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti 
kreditojemalcev) in ZDLGPE (Zakon o zagotovitvi dodatne 
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije 
covida-19). Posojilojemalcem je omogočila, da začasno 
odložijo plačevanje glavnice in/ali obresti po svojih poso-
jilnih pogodbah, pri čemer je bila deležna podpore države 
v obliki različnih ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti do 
pričakovanih kreditnih izgub.

ZIUOPOK predvideva ukrep odloga plačila za obdobje do 
12 mesecev, kar v praksi pomeni moratorij na obveznosti 
po posojilnih pogodbah do konca obdobja odloga. SID ban-
ka je izdala garancije v razponu od 15 do 30 %, odvisno od 
primera do primera.

ZDLGPE določa podlago in pogoje za garancije SID banke, 
s katerimi ta jamči za obveznosti posojilojemalcev, ki so se 
zaradi epidemije covida-19 znašli v likvidnostnih težavah in 
so zato z banko sklenili novo posojilno pogodbo. SID banka 
je odobrila garancije v razponu od 70 do 80 % črpanega 
zneska posojila.

Banka je do konca leta 2020 prejela 2.164 prošenj za za-
konsko predvideni moratorij, od katerih jih je odobrila 1.762 
(kosmata knjigovodska vrednost: 299,9 milijona EUR), 387 
pa zavrnila, ker niso izpolnjevale predpisanih zakonskih po-
gojev (kosmata knjigovodska vrednost: 31,9 milijona EUR). 
Izpostavljenost banke v zvezi z moratoriji zaradi covida-19 
je tako konec leta 2020 znašala 228,4 mio EUR, od tega je 
bilo 105,9 mio EUR izpostavljenosti razvrščenih v skupino 
1, 109,7 mio EUR v skupino 2 in 12,8 mio EUR v skupino 3.

Segment
Kosmata knjigo- 
vodska vrednost 

(000)

Neto knjigo- 
vodska vrednost 

(000)

Odloženi  
znesek 

(000)

Število  
prošenj

Mikro podjetja 42.950 41.250 6.163 269

Donosna posojila 38.674 37.807 5.569 233

Rekonstruirana posojila 2.222 2.142 335 24

Nedonosna posojila 2.054 1.301 260 12

MSP 121.472 114.817 19.214 192

Donosna posojila 100.179 97.260 16.703 163

Rekonstruirana posojila 13.016 12.379 1.351 20

Nedonosna posojila 8.277 5.178 1.160 9

Velika podjetja 35.630 33.571 5.739 15

Donosna posojila 33.141 32.162 5.278 12

Rekonstruirana posojila 718 693 135 1

Nedonosna posojila 1.771 716 326 2

Gospodinjstva 28.348 27.423 2.520 705

Donosna posojila 25.493 24.877 2.311 622

Rekonstruirana posojila 2.115 2.042 134 50

Nedonosna posojila 741 504 75 33

Skupaj 228.400 217.062 33.636 1.181
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Banka je v letu 2020 pripoznala okrog 5,9 mio EUR obre-
stnih prihodkov v zvezi z izpostavljenostmi pod moratorijem.
Banka je za vse te izpostavljenosti opravila preskus spre-
memb (neto sedanje vrednosti, ki je predmet odloženega 
odplačila). Ugotovila je, da spremembe niso bile velike, in 
pripoznala čisto izgubo ob spremembi pogojev odplačeva-
nja v znesku 80 tisoč EUR.

Če zanemarimo druge spremembe kreditnega tveganja, 
sami programi pomoči oziroma moratoriji niso sprožili znat-
nega povečanja kreditnega tveganja glede na oceno ob 
prvotnem pripoznanju (kar bi imelo za posledico prehode 
med skupinami). Banka pa je ponovno ocenila kreditno 
tveganje za večino izpostavljenosti v segmentih, ki jih je 
covid-19 najbolj prizadel.

Covid-19 je prinesel večjo stopnjo negotovosti pri določanju 
primernih in dokazljivih informacij, usmerjenih v prihodnost, 
ki se uporabljajo pri ocenjevanju znatnega povečanja kre-
ditnega tveganja in merjenju pričakovanih kreditnih izgub. 
Ker se razmere hitro spreminjajo in ker nekatere posledice 
covida-19 niso bile v celoti vključene v izračun pričakovanih 
kreditnih izgub, je banka uporabila začasne kvantitativne in 
kvalitativne prilagoditve. To vključuje naknadno skupinsko 
oceno pa tudi prehod nekaterih strank iz skupine 1 v skupi-
no 2, in sicer: 1) strank v prizadetih panogah, ki so zaprosile 
za moratorij zaradi znatnega povečanja kreditnega tvega-
nja, 2) strank, ki so zaradi covida-19 prejele toliko slabšo 
bonitetno oceno, da je to sprožilo prehod v skupino 2, in 
3) strank, pri katerih so rekonstrukcijo sprožile posebnosti 
moratorija. Banka je novembra 2020 uvedla preoblikovane 
verjetnosti neplačila, ki temeljijo na posodobljeni stopnji 
brezposelnosti in tako odražajo najnovejše razpoložljive 
tržne napovedi.

Banka je informacije, usmerjene v prihodnost, uporabila 
tako pri oceni znatnega povečanja kreditnega tveganja kot 
pri merjenju pričakovanih kreditnih izgub. Banka je razvila 
tri scenarije, neugodnega, osnovnega in optimističnega, pri 
čemer je za izračun uporabila slednjega. Informacije, us-
merjene v prihodnost, vključujejo makroekonomske kazal-
ce in gospodarske napovedi, ki jih banka pridobi iz uradnih 
napovedi (UMAR, Banka Slovenije, WIIW, EIU, IMF, ECB). 
Parametri se računajo letno. Za izračun pričakovanih kre-
ditnih izgub na dan 31. decembra 2020 je banka uporabila 
stopnje zaposlenosti v razponu od 6,2 do 7,2 %.

Zaradi tega je morala dodatno oslabiti izpostavljenosti v 
skupinah 1 in 2 v znesku 9,1 mio EUR.

Banka je v napoved razmer vključila primerne in dokazljive 
informacije o posledicah covida-19 in vladnih podpornih 
ukrepov. Metodologija oslabitev banke je ostala skladna z 
metodologijami, uporabljenimi v preteklih obdobjih.

Predpostavka časovne neomejenosti delovanja
Kapitalska ustreznost banke je trdna. Dodatne rezerva-
cije, potrebne zaradi covida-19, niso bistveno vplivale na 
kazalnik kapitalske ustreznosti banke niti na njen status su-
bjekta, za katerega se predpostavlja časovna neomejenost 
delovanja.

Merjenje poštene vrednosti
Banka je proučila vpliv gospodarskih in tržnih motenj na 
predpostavke glede poštene vrednosti, primernost vhodnih 
podatkov za vrednotenje in razvrščanje merjenja poštene 
vrednosti po ravneh hierarhije poštene vrednosti. Glede 
na to, da so kotirane cene v zvezi z lastniškimi in dolžniš-
kimi vrednostnimi papirji v njenem portfelju ostale enako 
razpoložljive, ni prišlo do prehajanja med ravnmi hierarhije 
poštene vrednosti, prav tako pa covid-19 ni bistveno vplival 
na merjenje poštene vrednosti sredstev banke.

Oslabitev nefinančnih sredstev
Uprava banke je v zvezi z naložbenimi nepremičninami in 
sredstvi, ki predstavljajo pravico do uporabe, preverila, ali 
obstajajo znaki oslabitve. Ugotovila je, da ne obstajajo, zato 
ji ni bilo treba pripoznati oslabitev.

Povrnitev odloženih terjatev za davek
Banka je pripoznala odložene terjatve za davek v znesku 
376 tisoč EUR, kar se nanaša na davčno nepriznane re-
zervacije za zaslužke zaposlencev, investicijske olajšave 
in oslabitev kapitalskih naložb. Vodstvo glede na svojo 
napoved prihodnjih obdavčljivih dobičkov meni, da bodo 
odložene terjatve za davek v celoti povrnjene.

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

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

Predstavitvena in funkcijska valuta
Postavke, prikazane v računovodskih izkazih banke, so 
predstavljene v evrih, ki so funkcijska in predstavitvena 
valuta banke kot obvladujoče družbe. Vse računovodske 
informacije, predstavljene v EUR, so zaokrožene na tisoč 
enot. 

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

Opredmetena osnovna sredstva 
Banka za svojo računovodsko usmeritev uporablja model 
nabavne vrednosti. Po modelu nabavne vrednosti banka 
opredmeteno osnovno sredstvo po začetnem pripoznanju 
amortizira in slabi le, če 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 2020 niso spremenile in so ostale 
enake kot v letu 2019.

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

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

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

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

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

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 nepre-
mičnine so prikazane po pošteni vrednosti, ki jo določi 
pooblaščeni 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 spremembe namena uporabe nepremičnine, se ta pre-
nese med lastniško uporabljena sredstva.

Neopredmetena sredstva
Banka za svojo računovodsko usmeritev uporablja model 
nabavne vrednosti. Po modelu  nabavne vrednosti banka 
neopredmeteno sredstvo po začetnem priznanju amortizira 
in slabi le, če obstajajo znamenja za oslabitev sredstva. 
Neopredmetena sredstva obsegajo vlaganja v računal-
niško programsko opremo in licence. Amortizirana so po 
metodi enakomerne časovne amortizacije. Neopredmete-
na sredstva banka preneha amortizirati, ko je odpravljeno 
njihovo priznanje, ker banka ne pričakuje nikakršne gospo-
darske 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 2020 niso spremenile in so ostale 
enake kot v letu 2019.
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Banka letno ugotavlja, ali obstajajo znaki za oslabitev 
sredstev. 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 postavk, in sicer njegove poštene vrednosti, zmanj-
šane za stroške prodaje, ali njegove vrednosti pri uporabi.

Banka nima neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo 
koristnosti, za katera bi morala letno preverjati oslabljenost 
sredstva.

Finančna sredstva

Razvrščanje in merjenje 
Skladno z uveljavitvijo računovodskega standarda MSRP 
9 je Banka z dnem 1. januar 2018 finančna sredstva in ob-
veznosti prerazvrstila v nove kategorije glede na poslovni 
model in glede na značilnosti pogodbenih denarnih tokov. 
Analiza poslovnih modelov je bila opravljena po posame-
znih poslovnih področjih glede na to, ali so razvrščena 
sredstva v portfelju zaradi prejemanja pogodbenih denarnih 
tokov ali prejemanja pogodbenih denarnih tokov in hkrati 
prodaje za primer likvidnostnih potreb. Poslovnemu po-
dročju, ki upravlja trgovalno knjigo, je bil dodeljen poslovni 
model za prodajo. 

Za namen razvrščanja finančnih instrumentov v nove 
kategorije je bila analiza poslovnih modelov dopolnjena z 
analizo pogodbenih denarnih tokov (test SPPI). V povezavi 
s tem je banka implementirala procese in orodja za analizo 
portfelja, da bi se ocenilo, ali elementi njihovih pogodbenih 
denarnih tokov omogočajo merjenje po odplačni vrednosti 
denarnih tokov ali po pošteni vrednosti skozi vseobsegajoči 
donos oz. mora biti v primeru neuspešnega testa SPPI 
obvezno merjen po pošteni vrednosti skozi izkaz vseobse-
gajočega donosa.   

Analiza se opravlja bodisi za vsako pogodbo posebej oz. 
po skupinah ali segmentih istovrstnih produktov glede na 
njihove značilnosti ter ob uporabi internih vprašalnikov in 
orodij, s katerimi banka analizira posamezne elemente 
pogodb v skladu z zahtevami MSRP 9.

Banka prerazvrsti finančno sredstvo samo, če se spreme-
ni tudi poslovni model za upravljanje finančnih sredstev. 
Praviloma se poslovni model po prvotnem pripoznanju ne 
spreminja in se tudi v poročevalskem obdobju ni spremenil. 

Možnosti prerazvrstitev so opredeljene v internih politikah 
banke.

Banka odobrava vse kredite z namenom prejemanja po-
godbenih denarnih tokov. Dolžniški vrednostni papirji so 
lahko uvrščeni v enega od naslednjih poslovnih modelov:
• finančno sredstvo v lasti z namenom prejemanja pogod-

benih denarnih tokov;
• finančno sredstvo v lasti z namenom prejemanja pogod-

benih denarnih tokov ali prodajo;
• za trgovanje – z namenom prejemanja denarnih tokov s 

prodajo finančnih sredstev.

Banka je vse svoje dolžniške vrednostne papirje uvrstila v 
poslovni model z namenom prejemanja pogodbenih denar-
nih tokov in/ali prodaje.  

V Banki test SPPI za kredite izvajajo prodajni oddelki. 
Banka ponuja prebivalstvu in mikro ter majhnim pravnim 
osebam standardne kredite. Posledično je bil test opravljen 
za vse obstoječe vrste pogodb in ga bo banka opravila v 
bodoče za vsako novo vrsto pogodbe. Krediti, odobreni sre-
dnjim in velikim pravnim osebam, niso standardizirani, zato 
se test opravi za vsako posamezno pogodbo. Če je rezultat 
testa negativen, se finančno sredstvo razvrsti v kategorijo 
finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida.

Finančno sredstvo je merjeno po odplačni vrednosti, če sta 
izpolnjena oba spodaj navedena pogoja:
• sredstvo je uvrščeno v poslovni model, katerega cilj je 

posedovanje finančnih sredstev z namenom prejemanja 
pogodbenih denarnih tokov;

• v skladu s pogodbenimi pogoji finančnega sredstva na 
določene datume prihaja do denarnih tokov, ki so izključ-
no odplačila glavnice in obresti na neporavnano glavnico.

Vsi krediti so pripoznani po odplačni vrednosti, razen tistih, 
ki ne prestanejo testa SPPI. Prihodki iz obresti od osla-
bljenih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, 
so pripoznani, če banka pričakuje njihovo poplačilo ali ko 
prejeme plačilo.
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Naslednje oblike prodaj ne ogrozijo poslovnega modela, 
katerega cilj je posedovanje finančnih sredstev z namenom 
prejemanja pogodbenih denarnih tokov:

• prodaje, ki so posledica poslabšanja kreditnega tveganja 
finančnega sredstva;

• prodaje, ki ne povzročijo računovodske odprave pripoz-
nanja finančnega sredstva, kot so repo posli ali listinjenje;

• prodaje, ki niso višje od 10 % knjigovodske vrednosti 
relevantnega portfelja na koncu preteklega letnega poro-
čevalskega obdobja (neglede na pogostost prodaj);

• prodaje, ki se izvedejo blizu zapadlosti;
• prodaje, ki niso pogoste. 

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti, zajema-
jo tudi druga finančna sredstva, kot so terjatve za provizije, 
ki ne sodijo v izračunavanje odplačne vrednosti finančnih 
sredstev, prehodno nezaračunane prihodke za bančne pro-
dukte, terjatve za prodana finančna sredstva, terjatve do 
kupcev in terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij.

Finančna sredstva se razvrstijo in merijo po pošteni vred-
nosti prek drugega vseobsegajočega donosa, če sta izpol-
njena oba spodaj navedena pogoja:
• sredstvo je uvrščeno v poslovni model, katerega cilj je 

posedovanje finančnih sredstev z namenom prejemanja 
pogodbenih denarnih tokov ali prodaja;

• v skladu s pogodbenimi pogoji finančnega sredstva na 
določene datume prihaja do denarnih tokov, ki so izključ-
no odplačila glavnice in obresti na neporavnano glavnico.

Ta portfelj vključuje lastniške in dolžniške vrednostne papir-
je. Banka je večino vrednostnih papirjev uvrstila v poslovni 
model z namenom prejemanja pogodbenih denarnih tokov 
ali prodaje, zato so spremembe poštene vrednosti predsta-
vljene v drugem vseobsegajočem donosu. Po prvotnem 
izkazovanju se finančna sredstva, merjena po pošteni 
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, izmerijo 
po njihovih poštenih vrednostih. Tržna vrednost na borzi 
ne odraža vedno poštene vrednosti dolžniških vrednostnih 
papirjev. V tem primeru banka ugotavlja pošteno vrednost 
dolžniških vrednostnih papirjev z metodo vrednotenja prek 
modela, kjer pri določitvi cene upošteva krivuljo obrestne 
zamenjave in premijo za kreditno tveganje za določen 
dolžniški vrednostni papir. Premija za kreditno tveganje se 
določi s pomočjo primerljivih obveznic z enako zapadlostjo. 
Pošteno vrednost lastniških vrednostnih papirjev, ki ne 
kotirajo na borzi, pa banka ugotavlja z uporabo ustreznih 
modelov.

Sprememba poštene vrednosti pri finančnem sredstvu, 
merjenem po pošteni vrednosti prek drugega vseobsega-
jočega donosa, se pripozna neposredno v izkazu drugega 
vseobsegajočega donosa. Ko se za dolžniško finančno 
sredstvo odpravi pripoznanje, se prej pripoznani dobiček ali 
izguba pripozna v poslovnem izidu, medtem ko za lastniške 
instrumente ostane pripoznan v drugem vseobsegajočem 
donosu. Obresti se obračunavajo mesečno in se pripoznajo 
v poslovnem izidu oz. izkazu vseobsegajočega donosa. 
Dividende za lastniške instrumente se pripoznajo v poslov-
nem izidu. 

Finančna sredstva, ki niso uvrščena v katero izmed zgornjih 
kategorij, so merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega 
izida oz. izkaza vseobsegajočega donosa. Ta kategorija 
vključuje finančna sredstva v posesti za trgovanje in tista, ki 
jih banka ob začetnem pripoznanju določi oz. so obvezna 
za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. V 
glavnem je finančno sredstvo uvrščeno v posest za trgo-
vanje, če je pridobljeno ali prevzeto z namenom prodaje 
ali ponovnega nakupa v kratkem roku ali če je del portfelja 
finančnih instrumentov, ki se obravnavajo skupaj in za ka-
tere obstajajo dokazi o nedavnem kratkoročnem pobiranju 
dobičkov. 

Generalno so vsi izvedeni finančni instrumenti uvrščeni v 
posest za trgovanje, razen če so instrumenti za varovanje 
pred tveganjem. Po začetnem pripoznanju se ti instrumenti 
merijo in pripoznajo po pošteni vrednosti, ki je enaka tečaju 
na organiziranem trgu ali izračunana z modelom vredno-
tenja. Banka vključuje realizirane in nerealizirane dobičke 
in izgube v postavki izkaza poslovnega izida Čisti dobički/
izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih 
trgovanju. Obresti iz instrumentov za trgovanje se obraču-
navajo najmanj mesečno in so v izkazu poslovnega izida 
prikazane v postavki Prihodki/Odhodki iz obresti. 

Krediti in dolžniški vrednostni papirji, ki ne prestanejo testa 
SPPI, so uvrščeni med finančna sredstva, obvezno mer-
jena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Naložbe 
v kapitalske instrumente, za katere se banka ni odločila, 
da bo spremembe poštene vrednosti izkazovala v drugem 
vseobsegajočem donosu, so merjene po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida.

Ob spremembi pogodbenih denarnih tokov banka oceni, 
ali so bili pogoji spremenjeni do te mere, da mora banka v 
skladu z zahtevami MSRP 9 priznanje finančnega sredstva 
odpraviti.
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Za oceno pomembnosti spremembe pogojev se med 
drugimi upoštevajo razlogi za spremembo denarnih tokov, 
ali sprememba vpliva na izid SPPI testa in vrednostna 
sprememba pogodbenih določil. Če sprememba pogod-
benih denarnih tokov privede do odprave pripoznanja, se 
novo finančno sredstvo pripozna po pošteni vrednosti, če 
pa sprememba pogodbenih denarnih tokov ne privede do 
odprave pripoznanja, banka evidentira dobiček ali izgubo 
zaradi spremembe denarnih tokov, ki jih diskontira z upora-
bo izvirne efektivne obrestne mere.

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

Banka finančno sredstvo odpiše, ko ni več realnih pričako-
vanj, da bo finančno sredstvo delno ali v celoti poplačano. 
Poplačila odpisanih finančnih sredstev predstavljajo prihod-
ke iz odpisa. Ob odpisu se odpravi pripoznanje finančnega 
sredstva. 

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 
bistveno drugačna od cene, ki temelji na modelu vrednote-
nja, ki upošteva predpostavke z aktivnega trga, banka takoj 
prizna razliko med ceno transakcije in pošteno vrednostjo, 
in sicer v izkazu poslovnega izida v postavki Dobički in iz-
gube iz trgovanja. Če cena na trgu ni relevantna, se razlika 
med ceno transakcije in modelom vrednotenja prizna v 
izkazu poslovnega izida šele tedaj, ko trg postane pomem-
ben, ali takrat, ko je instrument odtujen.

Vrednotenje finančnih instrumentov, merjenih po 
pošteni vrednosti
Skladno z MSRP 9 se po pošteni vrednosti merijo finančna 
sredstva, razporejena v poslovni model za trgovalne name-
ne ali z namenom prejemanja pogodbenih denarnih tokov 
ali prodaje. Sredstva izključno z namenom prejemanja 
denarnih tokov se v primeru neuspešnega testa SPPI prav 
tako obvezno merijo po pošteni vrednosti.

Poštena vrednost finančnih instrumentov temelji na obja-
vljeni tržni ceni na datum izkaza finančnega položaja. Če 
tržna cena ni znana, se poštena vrednost določi na podlagi 
modela diskontiranih denarnih tokov v prihodnosti ali na 
podlagi modela vrednotenja.

Učinki spremembe poštene vrednosti se pri finančnih 
instrumentih, razporejenih v poslovni model za trgovalne 
namene, merijo prek poslovnega izida, medtem ko se 
instrumenti, razporejeni v poslovni model z namenom pre-
jemanja pogodbenih denarnih tokov ali prodaje, merijo prek 
drugega vseobsegajočega donosa.

Finančni instrumenti po odplačni vrednosti
Skladno z MSRP 9 se finančni instrumenti, razporejeni v 
poslovni model izključno z namenom prejemanja denarnih 
tokov, merijo po odplačni vrednosti, pri čemer se v primeru 
neuspešnega testa SPPI obvezno merijo po pošteni vred-
nosti prek poslovnega izida. Banka trenutno nima nobene-
ga vrednostnega papirja, merjenega po odplačni vrednosti. 
Oslabitve sredstev se skladno s politiko ocenjevanja izgub 
iz kreditnega tveganja pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 

Izvedeni finančni instrumenti
Izvedene finančne instrumente, ki zajemajo valutne ter-
minske posle, swap posle, valutne opcije in terminske posle 
z vrednostnimi papirji, uporablja banka za namene trgova-
nja in varovanja postavk in jih vrednoti po tržnih podatkih 
in na podlagi veljavnih tečajnic ECB oziroma po pogodbeni 
terminski vrednosti. Vse spremembe poštene vrednosti so 
pripoznane v poslovnem izidu.

Krediti in terjatve
Banka ima kredite primarno razporejene v poslovni model 
za namene pobiranja pogodbenih denarnih tokov, tako so 
posledično merjeni po odplačni vrednosti. Krediti v primeru 
neuspešnega testa SPPI so obvezno merjeni skozi izkaz 
poslovnega izida. Dani krediti so izkazani v višini neodpla-
čanih glavnic, povečanih za neodplačane obresti in provizi-
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je 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 
priznanju, in ali ti dogodki vplivajo na oceno prihodnjih 
denarnih tokov finančnega sredstva ali skupine finančnih 
sredstev, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti. Pomembne 
informacije, ki kažejo na oslabitev finančnega sredstva, so 
neizpolnjevanje obveznosti pri plačevanju, verjetnost ste-
čaja, prisilne poravnave ali finančne reorganizacije.

Znesek izgube pri slabitvi finančnega sredstva se izmeri kot 
razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo 
vrednostjo prihodnjih denarnih tokov, ki so diskontirani po 
pogodbeni obrestni meri finančnega sredstva. Ko banka 
razpolaga s prvovrstnim zavarovanjem ali s primernim 
zavarovanjem, upošteva tudi pričakovane denarne tokove 
od unovčitve zavarovanj, če zavarovanj ni treba posebej 
pripoznavati v skladu z zahtevami MSRP. Knjigovodska 
vrednost sredstva je zmanjšana z uporabo konta popravka 
vrednosti. Znesek izgube je priznan v izkazu poslovnega 
izida.

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

Kjer je mogoče, banka stremi k prestrukturiranju kreditov 
namesto unovčenju zavarovanj. Prestrukturiranje kreditov 
obsega podaljševanje plačilnih rokov in dogovarjanje o no-
vih kreditnih pogojih. Ko so novi pogoji enkrat dogovorjeni, 
kredit ni več zapadel, vendar se boniteta stranke ne izbolj-
ša samo na podlagi prestrukturiranja. Banka nepretrgoma 
pregleduje izpolnjevanje novih pogojev prestrukturiranih 
kreditov in hkrati spremlja možnost prihodnjih odplačil. 
Takšni krediti ostajajo predmet skupinskih ali posamičnih 
oslabitev, izračunanih na podlagi prvotne efektivne obre-
stne mere kredita oz. v primeru kreditno oslabljene izpo-
stavljenosti že ob začetnem pripoznanju (POCI) na podlagi 
kreditno prilagojene obrestne mere.

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

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

računu in na tekočih računih;
• posojila bankam z originalno zapadlostjo do treh mese-

cev;
• naložbe v državne dolžniške vrednostne papirje držav 

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

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vred-
nosti
Finančne obveznosti so dolgovi do strank za vloge, za naje-
te kredite, izdane vrednostne papirje in za druge obveznosti 
iz financiranja banke.

V izkazu finančnega položaja so te izkazane v višini pre-
jetih denarnih sredstev na podlagi pogodb in se merijo po 
odplačni vrednosti. Povečane so za donose in zmanjšane 
za odplačila.

Rezervacije
Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške prizna 
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 
obveznosti, ki odražajo sedanjo vrednost obveznosti za 
odpravnine in jubilejne nagrade. Izračun je treba opraviti 
za vsakega zaposlenega tako, da sta upoštevana strošek 
odpravnine ob upokojitvi, ki mu pripada po pogodbi o za-
poslitvi, ter strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad za 
skupno delovno dobo v družbi do upokojitve. Za skupino 
Sberbank Europe AG stanje obveznosti po posameznih 
entitetah izračunava pooblaščeni aktuar v Avstriji.

Banka prizna rezervacije za zunajbilančne obveznosti, za 
katere so izpolnjeni pogoji skladno z interno politiko ocenje-
vanja izgub iz kreditnega tveganja.
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Finančni in poslovni prihodki in odhodki
Prihodki so priznani, ko je verjetno, da bodo prihodnje 
gospodarske koristi pritekale in da bo te koristi mogoče 
zanesljivo izmeriti.

Prihodki in odhodki za obresti
Obrestni prihodki in odhodki iz finančnih instrumentov, 
merjenih po odplačni vrednosti, in iz finančnih sredstev, 
merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajo-
čega donosa, se v izkazu poslovnega izida pripoznajo za 
vse dolžniške instrumente ob uporabi metode efektivne 
obrestne mere. 

Obrestni prihodki iz finančnih sredstev, namenjenih trgo-
vanju in finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni 
vrednosti prek poslovnega izida, se pripoznajo ob uporabi 
pogodbene obrestne mere. 

Metoda efektivne obrestne mere je metoda izračuna 
odplačne vrednosti finančnega sredstva ali finančne ob-
veznosti ter porazdelitve obrestnih prihodkov ali odhodkov 
skozi ustrezno obdobje. Efektivna obrestna mera je tista, 
ki natančno razobrestuje (diskontira) pričakovane prihodnje 
denarne tokove skozi obdobje pričakovane dobe trajanja fi-
nančnega instrumenta, ali če je primerneje, skozi krajše ob-
dobje 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.). 

Banka izračunava obrestne prihodke z uporabo efektivne 
obrestne mere na bruto knjigovodsko vrednost finančnih 
sredstev, razen za tista, ki so kreditno oslabljena. 

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

Prihodki in odhodki od opravnin
V prihodkih so zajete opravnine od opravljanja storitve, 
skladno s tarifo nadomestil ali na podlagi pogodbenih dolo-
čil med banko in komitentom.

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

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

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

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

Oslabitve
Model pričakovanih kreditnih izgub po MSRP 9 se nanaša 
na posojila in dolžniške vrednostne papirje, ki so razvršče-
ni kot finančna sredstva po odplačni vrednosti, finančna 
sredstva po pošteni vrednosti skozi vseobsegajoči donos 
ter na zunaj bilančne instrumente s kreditnim tveganjem 
(garancije, kreditne zaveze). V zvezi s tem so ti instrumenti 
ob pripoznanju uvrščeni v skupino 1, 2 ali 3, glede na njiho-
vo kakovost, in sicer:

• v skupino 1 se uvrščajo novo izdane ali pridobljene 
kreditne izpostavljenosti in izpostavljenosti, pri katerih se 
kreditno tveganje od začetnega pripoznanja ni bistveno 
poslabšalo, ter izpostavljenosti z nizkim kreditnim tvega-
njem; 

• v skupino 2 se uvrščajo kreditne izpostavljenosti, pri 
katerih se je kreditno tveganje od začetnega pripoznanja 
bistveno poslabšalo;

• v skupino 3 se uvrščajo slabe oz. nedonosne kreditne 
izpostavljenosti. Posebna kategorija znotraj skupine 3 so 
kreditno oslabljena sredstva (POCI).

Ob začetnem priznanju se dovoljena stopnja izgube priz-
na v obliki 12-mesečne pričakovane kreditne izgube. Ob 
začetni pripoznavi vseživljenjskih izgub se pripoznajo 
pričakovane izgube za vse instrumente, pri katerih se je 
kreditno tveganje znatno povečalo. Enota za merjenje je 
pričakovana vseživljenjska kreditna izguba. 
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Oslabitve na skupinski ravni se izračunajo za vsa finančna 
sredstva, razvrščena v skupino 1 in skupino 2, ter za iz-
postavljenosti iz skupine 3 pod interno določenim pragom 
materialnosti. Izračunajo se tako, da se izpostavljenost ob 
neplačilu pomnoži z verjetnostjo neplačila in izgubo ob nep-
lačilu, znesek pa je diskontiran z izvirno efektivno obrestno 
mero finančnega sredstva. 

Za izračun verjetnosti neplačila so znotraj posameznih 
segmentov strank uporabljeni različni modeli, pri čemer je 
bil v segmentu fizičnih oseb in mikro podjetij izbran pristop 
na osnovi migracijskih matrik, medtem ko je bil pri modeli-
ranju za preostale pravne osebe izbran pristop na osnovi 
prilagojenih notranjih bonitetnih ocen. Za izračun izgube 
ob neplačilu (LGD) je razvit vseživljenjski model LGD, ki 
temelji na zgodovinskih podatkih banke.

Kriteriji za skupine, uporabljene za analizo in določanje 
povečanja kreditnega tveganja, so osnova za obstoječe 
procese, kot sta na primer proces monitoringa pravnih 
oseb ter upoštevanje statusa prestrukturiranja pri vseh se-
gmentih strank. Poleg tega stopnjevanje za vse segmente 
temelji na slabšanju bonitetne ocene od izvora do opaženih 
dni zamude kreditne izpostavljenosti. Prehod iz skupine 1 
v skupino 2 se izvaja ob navedenih sprožilcih takoj, ko je 
sprožilec kršen, prehod iz skupine 2 v skupino 1 pa je – po 
potrditvi, da sprožilec ni več kršen – opravljen po določe-
nem obdobju, v katerem ni prisoten noben drug sprožilec. 
Obdobje prehoda med skupinami tveganja ni krajše od 
enega cikla izračuna slabitev. Prehod v skupino 3 temelji 
na predpisanih sprožilcih in kriterijih za nastanek neplačila. 
Definicija neplačila je skladna s smernicami EBA. Definicija 
je bila v letu 2020 posodobljena v skladu s Sklepom Banke 
Slovenije o uporabi Smernic o uporabi opredelitve neplačila 
iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013, ki so začele veljati 
na dan 31. 12. 2020. Spremenjena definicije neplačila je 
imela posledično povečan prehod v skupino 3 z največjim 
vplivom v segmentu bančništva na drobno. Ocenjen pove-
čan prehod v skupino 3 ob implementaciji posodobljene 
definicije neplačila je znašal 1,4 mio EUR.   

Banka je v modele vključila v prihodnost usmerjene infor-
macije tako pri ocenjevanju znatnega povečanja kreditnega 
tveganja kot pri merjenju pričakovanih kreditnih izgub, raz-
viti so trije scenariji (optimistični, osnovni in pesimistični), 
za izračun pa se uporablja osnovni scenarij. V prihodnost 
usmerjene informacije vključujejo makroekonomske kazal-
ce in gospodarske napovedi in jih banka pridobi iz uradnih 

napovedi (UMAR, Banka Slovenije, WIIW, EIU, IMF, ECB). 
Parametri so izračunani na letni ravni. Za izračun pričako-
vanih kreditnih izgub na dan 31. 12. 2020 je banka upora-
bila napovedi stopnje zaposlenosti v razponu 6,2 do 7,2 %.

Proces kalibracije in validacije vsebuje simulacije različnih 
pravil upravljanja in kalibracijske metodologije za merske 
parametre (ti so v kar največji možni meri usklajeni s para-
metri, ki so bili razviti skladno z baselskimi zahtevami), da 
se določi najboljša povezava med normativnimi in poslov-
nimi kriteriji. Poleg tega je določen postopek posodabljanja 
modelov in ponderiranih makroekonomskih scenarijev.

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 19-odstotni stopnji za 
leto 2020.

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

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

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

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.

Ugodnosti zaposlenih
Ugodnosti zaposlenih obsegajo jubilejne nagrade ter od-
pravnine ob upokojitvi. Rezervacije za ugodnosti zaposle-
nih izračuna neodvisni aktuar, v letu 2020 pa so ocenjene 
glede na gibanje zaposlenih.
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Pomembnejše predpostavke, uporabljene pri aktuarskem 
izračunu, so:
• diskontni faktor 1,075 % (2019: 1,055 %);
• rast plač v višini 2,2 % (2019: 2,2 %).

Banka plačuje prispevke delodajalca v višini 16,1 %, skla-
dno s slovensko zakonodajo. Razen plačila prispevkov 
nima banka nikakršnih dodatnih obveznosti. Prispevki pred-
stavljajo 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 pogojev, upravičeni do odpravnine ob upokojitvi v 
enkratnem znesku. Zaposleni so upravičeni tudi do jubilej-
ne nagrade za vsakih deset let službovanja v banki. 

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

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

drugače – predstavljata oziroma predstavljajo eno samo 
tveganje, ker ena od njih neposredno ali posredno obvla-
duje drugo oziroma druge osebe;

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

Praviloma so povezane osebe vse osebe, ki imajo več kot 
50 % vseh delnic ali poslovnih deležev druge osebe, in 
osebe, 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 odvi-

sne in katerih povezav ni mogoče nadomestiti v kratkem 
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, 
povezave z Republiko Slovenijo niso upoštevane.

Pobotanje finančnih sredstev
Finančna sredstva in obveznosti so v izkazu finančnega 
položaja pobotani, ko za to obstajata pravna pravica in 
namen neto poravnave ali sočasna realizacija sredstev ter 
poravnava obveznosti.

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

Najemi 
Skladno z računovodskim standardom MSRP 16 Najemi, 
veljavnim od 1. 1. 2019, banka ob sklenitvi pogodbe oceni, 
ali gre za pogodbo o najemu oziroma ali pogodba vsebuje 
najem. Pogodba je najemna pogodba oziroma vsebuje na-
jem, če se z njo prenaša pravica do obvladovanja uporabe 
določenega sredstva za določeno obdobje v zameno za 
nadomestilo. 

Banka je najemojemalec
Banka uporablja enoten pristop pripoznavanja in merjenja 
za vse najeme, razen za kratkoročne najeme in najeme 
sredstev majhne vrednosti. Banka pripozna obveznosti iz 
najema in pravico do uporabe sredstva, ki predstavlja pra-
vico do uporabe sredstev v najemu. 

i) Pravica do uporabe sredstva
Banka pripozna pravico do uporabe sredstva na dan za-
četka najema (tj. na dan, ko je sredstvo v najemu na voljo 
za uporabo). Pravica do uporabe sredstva se izmeri po 
nabavni vrednosti, zmanjšani za popravek vrednosti in 
izgubo zaradi oslabitve, s prilagoditvijo nabavne vrednosti 
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ob vsakem ponovnem merjenju obveznosti iz najemnin. 
Stroški pravice do uporabe sredstev vključujejo znesek 
priznanih obveznosti iz najemnin, neposredne stroške 
sklenitve pogodbe o najemu in najemnino, ki jo je banka 
plačala na dan začetka veljavnosti najemne pogodbe ali 
prej, zmanjšane za prejete spodbude za najem. Pravica 
do uporabe sredstva se amortizira enakomerno v obdobju 
trajanja najema ali ocenjeni dobi koristnosti sredstva. Če 
se ob zaključku najema lastništvo nad najetim sredstvom 
prenese na banko ali če banka izrabi možnost nakupa, se 
amortizacija izračuna na podlagi ocenjene dobe koristnosti 
sredstva. Banka obračuna tudi morebitno oslabitev pravice 
do uporabe sredstva. 

Pri pogodbah za najeme za nedoločen čas je banka skla-
dno z navodili skupine določila obdobje za izračun pravice 
do uporabe sredstva in obveznosti za trajanje 10 let, pri če-
mer bo banka tovrstne pogodbe za nedoločen čas obdobno 
preverjala glede gotovosti obdobja za uporabo sredstva.    

Banka sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, pri-
pozna v postavki osnovna sredstva.

ii) Obveznosti iz najemnin
Na dan začetka najema banka pripozna obveznost iz naje-
mnin po sedanji vrednosti vseh plačil najemnine v celotnem 
obdobju trajanja najema. Najemnina vključuje fiksno plači-
lo, zmanjšano za vse terjatve za spodbude za najem, va-
riabilni del najemnine, ki je odvisen od ustreznega indeksa 
ali stopnje, in zajamčeno preostalo vrednost. V najemnino 
je vključena tudi cena, da lahko najemnik uveljavi možnost 
nakupa, če je precej gotovo, da bo banka to možnost iz-
rabila, ter morebitno plačilo kazni v primeru odpovedi, če 
je v najemni pogodbi določeno, da lahko banka uveljavlja 
to možnost. Variabilni del najemnine, ki ni odvisen od 
ustreznega indeksa ali stopnje, se pripozna kot strošek v 
obdobju, v katerem se zgodi dogodek ali pogoj, ki sproži 
plačilo. Pri izračunu sedanje vrednosti najemnin uporablja 
banka predpostavljeno obrestno mero za sposojanje na 
dan začetka najema, če obrestne mere v najemni pogodbi 
ni mogoče določiti. 
Ta se določi na podlagi stroškov financiranja virov sredstev 
s podobnim trajanjem in jamstvom, kot izhaja iz najemne 
pogodbe. Po datumu začetka najema se znesek obvezno-
sti iz najemnin poveča za natečene obresti in zmanjša za 
vsa izvršena plačila najemnin. Poleg tega se knjigovodska 
vrednost obveznosti iz najemnin ponovno oceni v prime-
ru prilagoditve ali spremembe obdobja trajanja najema, 

spremembe višine najemnine (npr. sprememba prihodnjih 
zneskov najemnine kot posledica spremembe ustreznega 
indeksa ali stopnje za določanje višine najemnin) ali spre-
membe ocene opcije nakupa najetega sredstva.

Banka obveznosti iz najemnin pripozna v postavki druge 
finančne obveznosti.

iii) Kratkoročni najemi in najemi majhnih vred-
nosti
Banka uporablja izjemo od pripoznanja kratkoročnega na-
jema opreme (tj. pri najemih, katerih obdobje najema traja 
12 mesecev ali manj in ne vključujejo možnosti nakupa). 
Obenem uporablja banka izjemo od pripoznanja sredstev 
z majhno vrednostjo  pod 4.000 EUR, in sicer v povezavi 
z najemom pisarniške opreme, za katero velja, da je nizke 
vrednosti. Pri kratkoročnih najemih in najemu sredstev z 
nizko vrednostjo pripozna banka strošek najemnine enako-
merno v celotnem obdobju trajanja najema.

Banka  stroške, povezane z najemom majhne vrednosti 
in kratkoročnih najemov, pripozna med administrativnimi 
stroški.

Banka je najemodajalec
Najemne pogodbe, v povezavi s katerimi ne pride do po-
membnega prenosa tveganj in koristi,  povezanih z last-
ništvom, so razvrščene med poslovne najeme. Prihodki 
od najemnin se obračunavajo enakomerno v celotnem 
obdobju trajanja najema in pripoznajo med prihodki v izka-
zu poslovnega izida. Začetni neposredni stroški so dodatni 
stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno pogajanju in 
dogovarjanju o najemu, povečujejo knjigovodsko vrednost 
najetega sredstva in se pripoznajo v celotnem obdobju 
trajanja najema enako kot prihodki od najemnin. Pogojne 
najemnine se pripoznajo kot prihodek v obdobju, v katerem 
so zaslužene.

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

Finančne garancije so ob izdaji priznane po pošteni vred-
nosti. Banka jih naknadno priznava po večji vrednosti od 
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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 
oziroma izkušnjah s podobnimi posli v preteklosti. Pove-
čanje obveznosti, povezanih s finančnimi garancijami, se 
odraža v izkazu poslovnega izida med poslovnimi odhodki.

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

3. Spremembe standardov 
in pojasnil
Računovodske usmeritve, ki jih je banka uporabila pri 
pripravi svojih računovodskih izkazov, so enake kot pri 
pripravi računovodskih izkazov predhodnega poslovnega 
leta. Izjema so na novo sprejeti oziroma prenovljeni stan-
dardi in pojasnila, ki jih je banka sprejela za letna obdobja 
z začetkom 1. januarja 2020 ali pozneje, in ki so opisana v 
nadaljevanju:

Temeljni okvir standardov MSRP
Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde 
(UOMRS) je 29. marca 2018 objavil prenovo temeljnega 
okvira standardov pri računovodskem poročanju. Temeljni 
okvir določa celovit niz konceptov pri finančnem poročanju, 
določanju standardov, navodil za pripravljavce doslednih 
računovodskih usmeritev in za lažje razumevanje in inter-
pretacijo standardov. UOMRS je objavil tudi ločen spremni 
dokument Spremembe sklicev na temeljni okvir standardov 
MSRP, ki je predstavitev dopolnil zadevnih standardov in 
služi za namen posodobitve sklicev na prenovljen temeljni 
okvir. Cilj odbora je ponuditi podporo pri prehodu na pre-
novljeni temeljni okvir podjetjem, ki svoje računovodske 
usmeritve sprejemajo na podlagi navodil temeljnega okvira 
takrat, kadar določene transakcije ne obravnava noben 
standard MSRP. Za pripravljavce, ki svoje računovodske 
usmeritve sprejemajo na podlagi temeljnega okvira, velja 
prenovljeni temeljni okvir za letna obdobja z začetkom 1. 
januarja 2020 ali pozneje.

Standard MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov 
in standard MRS 8 Računovodske usmeritve, spre-
membe računovodskih ocen in napake: Opredelitev 
izraza ‚pomembno‘ (dopolnila)
Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 
2020 ali pozneje. Zgodnja uporaba dopolnil je dovoljena. 
Dopolnila pojasnjujejo opredelitev izraza pomembno in 
način njegove uporabe. V skladu z novo opredelitvijo »so 
informacije pomembne, če se lahko upravičeno pričakuje, 
da bo njihova opustitev, napačna navedba ali prikrivanje 
vplivala na splošne odločitve primarnih uporabnikov raču-
novodskih izkazov, ki te odločitve sprejemajo na podlagi 
računovodskih izkazov, ki zagotavljajo finančne informacije 
določenega podjetja«. Poleg tega je Odbor jasneje obra-
zložil tudi pojasnila, ki spremljajo opredelitev. Dopolnila 
obenem zagotavljajo usklajenost opredelitve izraza ‚po-
membno‘ z vsemi standardi MSRP.

Banka ocenjuje, da uvedba novih standardov in sprememb 
obstoječih standardov v obdobju začetne uporabe ne bo 
imela pomembnega vpliva na njene računovodske izkaze.

4. Standardi, ki so izdani 
in 31. 12. 2020 še niso bili 
v veljavi in jih banka ni 
predčasno sprejela 

MRS 1 Predstavitev računovodskih izkazov: Raz-
vrstitev obveznosti med kratkoročne ali nekrat-
koročne (dopolnila)
Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 
2022 ali pozneje. Zgodnja uporaba dopolnil je dovoljena. 
Kot odgovor na pandemijo covida-19 je UOMRS odložil da-
tum začetka veljavnosti za eno leto, tj. do 1. januarja 2023, 
da bi podjetjem zagotovila dovolj časa za izvedbo kakršnih 
koli sprememb v razvrstitvi obveznosti kot posledica do-
polnil standarda. Dopolnila služijo kot pomoč podjetjem pri 
odločitvi, ali naj v izkazu finančnega položaja dolg in druge 
obveznosti z negotovim datumom poravnave razvrsti med 
kratkoročne ali nekratkoročne obveznosti in tako zagotoviti 
večjo doslednost pri upoštevanju zahtev standarda. Dopol-
nila vplivajo na predstavitev obveznosti v izkazu finančnega 
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položaja, ne spreminjajo pa obstoječih zahtev v povezavi z 
merjenjem ali obdobjem pripoznanja bodisi sredstev, obve-
znosti, prihodkov ali odhodkov, bodisi informacij v razkritjih 
k tem postavkam. Prav tako dopolnila pojasnjujejo zahteve 
v povezavi z razvrstitvijo dolgov, ki jih lahko podjetje po-
ravna z izdajo lastnih kapitalskih instrumentov. Dopolnil 
standardov Evropska unija še ni odobrila. 

MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in po-
gojna sredstva ter letne izboljšave 2018–2020 
(dopolnila)
Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 
2022 ali pozneje. Zgodnja uporaba dopolnil je dovoljena. 
UOMRS je objavil naslednja omejena dopolnila standardov 
MSRP:
5. MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna 

sredstva (dopolnila) Dopolnila določajo stroške, ki jih 
podjetje upošteva pri opredelitvi stroškov izpolnitve po-
godbe pri odločanju, ali je pogodba kočljiva.

6. Letne izboljšave 2018–2020 prinašajo nekatera manjša 
dopolnila standardov MSRP 1 - Prva uporaba mednaro-
dnih standardov računovodskega poročanja, MSRP 9 - 
Finančni instrumenti ter ilustrativne primere k standardu 
MSRP 16 - Najemi.

Dopolnil standardov Evropska unija še ni odobrila.

MSRP 16 Najemi - spremembe najemnin zaradi 
posledic pandemije covida-19 (dopolnila) 
Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. junija 2020 
ali pozneje in jih morajo podjetja uporabiti za nazaj. Namen 
dopolnil je najemnikom olajšati uporabo standarda MSRP 
16 pri obračunavanju sprememb najemnin, ki so neposre-
dna posledica pandemije covida-19. Dopolnila omogočajo 
najemniku uporabo praktične rešitve tako, da mu spre-
memb najemnin, ki so neposredna posledica pandemije, ni 
treba obračunavati tako kot druge spremembe, ki spadajo 
v sklop standarda MSRP 16 pod pogojem, da so izpolnjeni 
vsi naslednji pogoji:
7. sprememba najemnin ima za posledico spremembo 

nadomestila za najem, ki je ali enako ali manjše od na-
domestila določenega neposredno pred spremembo;

8. vsako znižanje najemnin vpliva samo na plačila, ki po 
prvotni pogodbi zapadejo v plačilo 30. junija 2021 ali 
prej;

9. vsi drugi pogoji najema ostanejo v veliki meri nespreme-
njeni.

Reforma referenčne obrestne mere - druga faza 
- MSRP 9, MRS 39, MSRP 7, MSRP 4 in MSRP 16 
(dopolnila)
Avgusta 2020 je UOMRS objavil rezultate druge faze refor-
me referenčne obrestne mere, in sicer dopolnitve standar-
dov MSRP 9, MRS 39, MSRP 7, MSRP 4 in MSRP 16, ter 
s tem zaključil svoje delo v odgovor na reformo referenčne 
obrestne mere. Dopolnila vsebujejo začasno olajšavo pri 
poročanju učinkov zamenjave medbančne obrestne mere 
(IBOR) z alternativno skoraj netvegano obrestno mero 
(RFR) na računovodsko poročanje. Dopolnila omogočajo 
podjetjem praktično rešitev pri obračunu sprememb osnove 
za določanje pogodbenih denarnih tokov finančnih sredstev 
in obveznosti, pri čemer mora podjetje efektivno obrestno 
mero prilagoditi tako, da odraža gibanje tržne obrestne 
mere. Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. 
januarja 2021 ali pozneje. Zgodnja uporaba dopolnil je do-
voljena. Dopolnil standarda Evropska unija še ni odobrila. 

Banka ocenjuje, da uvedba novih standardov in sprememb 
obstoječih standardov v obdobju začetne uporabe ne bo 
imela pomembnega vpliva na njene računovodske izkaze.

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

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

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

Banka mora redno ocenjevati lastno sposobnost prevze-
manja tveganj. Ocena sposobnosti prevzemanja tveganj 
mora biti dokumentirana. Banka mora izdelati metodologijo 
za ocenjevanje sposobnosti prevzemanja tveganj ter pred-
postavke, na katerih temelji ta metodologija. Metodologija 
je ponavljajoči se proces, ki temelji na politikah, sprejetih 
za posamezno vrsto tveganja. Sistem za merjenje in oce-
njevanje izpostavljenosti tveganju temelji na ugotavljanju 
tveganj in ocenjuje njihove potencialne učinke skladno z 
obsegom in zahtevnostjo poslovne aktivnosti v banki. Iz-
postavljenost tveganju se kaže v kakovostnih in kolikostnih 
ocenah. Spremljanje prevzemanja tveganj in ocenjevanje 
sposobnosti prevzemanja tveganj morata biti organizirani 
neodvisno od organizacijskih enot banke, ki tveganja prev-
zemajo. Banka mora preverjati ustreznost metodologije za 
ocenjevanje lastne 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.

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

Kreditno tveganje se pojavlja na področjih bančnega poslo-
vanja, kjer nastajajo:
• tvegane aktivne bilančne postavke (dospeli in nedospeli 

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

• tvegane zunajbilančne postavke banke (izdane finančne 
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 raz-
vito metodo.

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

Banka vzpostavlja jasno in dosledno organizacijsko struk-
turo odločanja o odobritvi kredita s smernicami za delo, 
ki urejajo upravljanje kreditnih tveganj in pristojnosti, ter s 
poslovnikom kreditnega odbora. Pojem kredit zajema vsak 
posel, pri katerem se pojavi kreditno tveganje. S posame-
zno odločitvijo o odobritvi kredita se morata strinjati enota 
komercialnega poslovanja in enota upravljanja kreditnega 
tveganja, pri čemer je treba upoštevati značilnost, zaplete-
nost in tveganje obravnavanega kredita. 

Banka razvršča dolžnike ali izpostavljenosti v bonitetne raz-
rede na podlagi natančnih bonitetnih meril, ki omogočajo 
dosledno razvrščanje dolžnikov ali izpostavljenosti s po-
dobnimi tveganji v iste bonitetne razrede. Banka zagotavlja, 
da oblikovanje 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 jasno 
razmejitev nalog med procesom spremljave in procesom 
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 
upošteva pri oblikovanju strategij in politik prevzemanja in 
upravljanja kreditnega tveganja ter ugotavlja njihovo ustre-
znost.
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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. Ban-
ka ima opredeljena merila, po katerih dolžnika in/ali izpo-
stavljenost preda enoti za izterjavo problematičnih kreditov. 
Če je smiselno, da se izpostavljenost zadevnega dolžnika 
prestrukturira, banka oblikuje ustrezen načrt prestrukturira-
nja ter spremlja njegovo izvajanje in učinke. Če je dolžnik 
v stečajnem postopku, banka zagotovi, da so, kadar je iz-
postavljenost zavarovana, v proces unovčenja zavarovanja 
zajete tudi ustrezne službe in/ali zunanji izvajalci.

Proces zgodnjega odkrivanja povečanega kredi-
tnega tveganja

Banka je za zgodnje odkrivanje povečanega kreditnega 
tveganja vzpostavila proces, ki ji omogoča, da pravočasno 
ugotavlja dolžnike, ki izkazujejo povečano tveganje. Ban-
ka ima za zgodnje ugotavljanje povečanega kreditnega 
tveganja določene ustrezne kvalitativne in kvantitativne 
kazalnike.

Proces razvrščanja dolžnika in/ali izpostavlje-
nosti
Za namen ocenjevanja kreditnega tveganja je banka 
vzpostavila ustrezen proces, s katerim razvršča dolžnike 
in/ali izpostavljenost v bonitetne razrede in/ali skupine. 
Banka zagotavlja, da redno spremlja in ugotavlja primer-
nost procesa razvrščanja ter oblikovanja oslabitve oziroma 
rezervacije skladno z mednarodnimi standardi računovod-
skega poročanja. Banka na podlagi ocene in vrednotenja 
dolžnikove sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do banke, 
ob zapadlosti in na podlagi vrste zavarovanja terjatev posa-
mezne dolžnike razvršča v skupine. V skupino nedonosnih 
terjatev ‚non-performing loans‘ uvršča banka stranke, pri 
katerih je prišlo do izpolnjevanja kriterijev za uvrstitev med 
nedonosne terjatve, kot je izkazana nezmožnosti odplačila 
kredita, dogodek izpada (default) zaradi zamude s plačili 
nad 90 dni, prestrukturiranje, 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 Upravljanju kreditnega tveganja v 
bankah in hranilnicah in na mednarodnih standardih raču-
novodskega poročanja. 

Banka individualno ocenjuje posamezna pomembna fi-
nančna sredstva in prevzete obveznosti po zunajbilančnih 
postavkah, kot jih je določa interna politika. Če banka pri 
posamični ocenitvi finančnih sredstev in prevzetih obve-
znostih po zunajbilančnih postavkah ugotovi potencialne 
izgube, pripozna oslabitev v bilanci stanja in v izkazu po-
slovnega izida. Če banka ugotovi, da posamična oslabitev 
ali rezervacija ni potrebna, slabi dolžnikove terjatve s sku-
pinskim odstotkom.

Obravnava tveganja koncentracije
Banka zagotavlja ustrezne metodologije ugotavljanja in 
merjenja tveganja koncentracije.



Izpostavljenost kreditnemu tveganju
                 v tisoč EUR

Finančna sredstva merjena  
po odplačni vrednosti

Finančna sredstva, merjena  
po pošteni vrednosti prek DVD

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek  
poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

Skupaj
Krediti strankam  

ki niso banke
Krediti  

bankam
Lastniški  

instrumenti
Dolžniški vrednostni  

papirji          
Lastniški  

instrumenti Dolžniški vrednostni papirji Krediti strankam  
ki niso banke

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

1 Oslabljene terjatve

a) Posamična oslabitev

   Bonitetni razred D 30.213 16.633 3.564 4.187 33.777 20.820

   Bonitetni razred E 12.584 12.397 12.584 12.397

   Bruto vrednost 42.797 29.030 3.564 4.187 46.361 33.217

   Oslabitev 22.459 16.511 1.475 1.559 23.934 18.070

   Neto vrednost 20.338 12.519 2.089 2.628 22.427 15.147

b) Skupinska oslabitev:

   Bonitetni razred D 10.912 15.017 10.912 15.017

   Bonitetni razred E 13.421 10.406 13.421 10.406

   Bruto vrednost 24.333 25.423 24.333 25.423

   Oslabitev 11.575 12.514 11.575 12.514

   Neto vrednost 12.758 12.909 12.758 12.909

2 Zapadle, neoslabljene terjatve

  Bruto vrednost 2.059 334 2.059 334

  Neto vrednost 1.928 293 1.928 293

Glede na zapadlost terjatve: 0 0

  31-60 dni 1.922 282 1.922 282

  61-90 dni 6 11 6 11

  91-180 dni 0 0 0 0

  181+ dni 0 0 0 0

3 Nezapadle, neoslabljene terjatve

   Bruto vrednost 1.185.545 1.301.247 21.649 68.034 16.495 16.426 94.510 107.012 568 579 837 1.164 1.319.604 1.494.462

      Bonitetni razred A 648.285 690.506 17.146 63.531 16.495 16.426 94.510 107.012 366 293 776.802 877.768

      Bonitetni razred B 291.101 491.864 4.503 4.503 295.604 496.367

      Bonitetni razred C 246.159 118.877 202 286 837 1164 247.198 120.327

   Skupinska oslabitev 20.557 12.565 178 256 5 16 20.740 12.837

   Neto vrednost 1.164.988 1.288.682 21.471 67.778 16.495 16.426 94.505 106.996 568 579 837 1.164 1.298.864 1.481.625

Skupaj bruto vrednost terjatev 1.254.734 1.356.034 21.649 68.034 16.495 16.426 94.510 107.012 568 579 837 1.164 3.564 4.187 1.392.357 1.553.436

Skupaj neto vrednost terjatev 1.200.012 1.314.403 21.471 67.778 16.495 16.426 94.505 106.996 568 579 837 1.164 2.089 2.628 1.335.977 1.509.974
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Pravila za določanje bonitetnih razredov:
• bonitetni razred A: Skupina 1 (MSRP 9) in število dni 

zamude komitenta manj ali enako 15 dni in interni rating 
1 do 12

• bonitetni razred B: Skupina 1 (MSRP 9) in število dni 
zamude komitenta med 16 in 30 dni ali interni rating 13 
do 18

• bonitetni razred C: Skupina 2 (MSRP 9) ali število dni 
zamude komitenta med 31 in 90 dni ali interni rating 19 
do 25

• bonitetni razred D: Skupina 3 (MSRP 9) in ali število dni 
zamude komitenta med 91 in 365 dni in interni rating 26

• bonitetni razred E: Skupina 3 (MSRP 9) in število dni 
zamude komitenta nad 360 dni in interni rating 26

Gibanje finančnih sredstev po skupinah tveganosti (po MSRP 9)
  v tisoč EUR

Naziv postavke
Akumulirane 

oslabitve
31.12.2020

Neto  
izpostavljenost

31.12.2020

Akumulirane 
oslabitve

31.12.2019

Neto  
izpostavljenost

31.12.2019

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti 
prek drugega vseobsegajočega donosa 5 111.000 16 123.422

Skupina 1 5 111.000 16 123.422

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti 55.131 1.222.340 42.172 1.383.613

Krediti - Krediti bankam 178 21.471 256 67.778

Skupina 1 178 21.471 256 67.778

Skupina 2

Krediti - Krediti strankam, ki niso banke 54.722 1.200.012 41.632 1.314.403

Skupina 1 9.833 1.001.250 8.266 1.236.593

Skupina 2 10.855 165.666 4.341 52.382

Skupina 3 31.779 31.316 26.847 23.553

Skupina 3 – POCI 2.255 1.780 2.178 1.875

Krediti - Druga finančna sredstva 231 857 142 1.432

Skupina 1 219 635 142 1.414

Skupina 2 5 13

Skupina 3 12 217 6

Dodatna razdelitev je prikazana v FINREP tabeli 18.



Gibanje popravkov vrednosti sredstev po skupinah tveganosti 

Začetno  
stanje

Povečanja 
zaradi novega 

pripoznanja ali 
prevzema

Zmanjšanja 
zaradi odprave 

pripoznanja

Spremembe 
zaradi sprememb 

v kreditnem 
tveganju (neto)

Spremembe za-
radi modifikacij 

brez odprave 
pripoznanja 

(neto)

Spremembe 
zaradi 

spremembe 
v metodolo-

giji ocenjeva-
nja(neto)

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

zaradi odpi-
sov

Druge  
prilagoditve

Končno  
stanje

Povrnitev že od-
pisanih zneskov  

neposredno preko 
poslovnega izida

Zneski odpisani 
neposredno 

preko poslov-
nega izida

Dobički in zgube zaradi odprave 
pripoznanja finančnih sredstev

Gains or losses on derecognition 
of debt instruments

Popravki vrednosti za finančna sredstva pri  katerih še ni nastalo 
pomembno povečanje kreditnega tveganja  (Skupina 1) -8.680 -2.287 545 187 -10.235

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega 
vseobsegajočega donosa -16 -2 13 -5

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

    Krediti - Krediti bankam -398 399 -399 -398

    Krediti - Krediti strankam, ki niso banke -8.266 -2.285 133 586 -9.832

    Krediti - Druga finančna sredstva

od tega: skupinski popravki vrednosti -8.680 -2.287 545 187 -10.235

od tega: posamični popravki vrednosti

Popravki vrednosti za finančna sredstva pri katerih se je kreditno tveganje od 
začetnega pripoznanja pomembno povečalo  (Skupina 2)

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

    Krediti - Krediti bankam

    Krediti - Krediti strankam, ki niso banke -4.341 -450 -6.340 275 -10.856

    Krediti - Druga finančna sredstva

od tega: skupinski popravki vrednosti -4.341 -450 -6.340 275 -10.856

od tega: posamični popravki vrednosti

od tega: nedonosne izpostavljenosti

Popravki vrednosti za izpostavljenosti neplačnikov (Skupina 3)

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti -29.025 -2.727 -42 775 -3.027 -34.046

    Krediti - Krediti bankam

    Krediti - Krediti strankam, ki niso banke -29.025 -2.727 -42 775 -3.027 -34.046

od tega: skupinski popravki vrednosti -12.440 -928 -368 264 1.885 -11.587

od tega: posamični popravki vrednosti -16.585 -1.799 326 511 -4.912 -22.459

Skupaj popravki vrednosti -42.046 -5.464 -5.837 775 -2.565 -55.137

Skupne rezervacije za prevzete obveznosti iz kreditov in za dane 
finančne garancije 1.344 1.081 -420 -109 1.896
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Prikaz terjatev s pripadajočimi zavarovanji 
v tisoč EUR

Finančna sredstva merjena  
po odplačni vrednosti

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti  
prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

Krediti strankam,  
ki niso banke

Krediti strankam,  
ki niso banke

Krediti 
bankam

Krediti 
bankam

Lastniški 
 instrumenti

Lastniški  
instrumenti

Dolžniški  
vrednostni papirji

Dolžniški  
vrednostni papirji

Krediti strankam, 
ki niso banke

Krediti strankam,  
ki niso banke

Vrsta zavarovanj 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Posamična oslabitev 16.870 9.001

Nepremičnine 16.870 8.557

Prvovrstno zavarovanje

Delnice

Ostalo 0 444

Skupinska oslabitev 12.231 13.223

Nepremičnine 9.975 11.511

Prvovrstno zavarovanje 285 207

Delnice 0 0

Ostalo 1.971 1.505

Zapadle, neoslabljene terjatve 2.843 365

Nepremičnine 2.366 308

Prvovrstno zavarovanje 63 0

Delnice 0 0

Ostalo 414 57

Nezapadle, neoslabljene terjatve 912.247 1.005.195 2.089 2.628

Nepremičnine 698.851 754.616 2.089 2.628

Prvovrstno zavarovanje 90.067 84.438

Delnice

Ostalo 123.329 166.141

Nezavarovane terjatve 255.821 286.619 21.471 67.778 568 579 837 1.164

Nezavarovane nezapadle terjatve 251.511 284.241 21.471 67.778 568 579 837 1.164

Nezavarovane zapadle terjatve 4.310 1.189

Posamična oslabitev 3.469 615

Skupinska oslabitev 841 574

SKUPAJ 1.200.012 1.314.403 21.471 67.778 568 579 837 1.164 2.089 2.628
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Izpostavljenost glede na gospodarski sektor in geografsko območje
v tisoč EUR

 Finančna sredstva, merjena po 
odplačni vrednosti

Finančna sredstva, obvezno merjena po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 

ki niso v posesti za trgovanje
Finančna 

sredstva, mer-
jena po pošteni 
vrednosti prek 

DVD Krediti strankam, ki 
niso banke

Krediti 
bankam

Lastniški 
instrumenti

Dolžniški 
vrednostni 

papirji

Krediti 
strankam, ki 

niso banke

 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020

       

SKUPAJ 1.200.012 21.471 568 837 2.089 111.000

       

SEKTOR       

Podjetja 658.383  366  2.089  

Država 56.809     111.000

Banke  21.471     

Druge finančne institucije 3.137  202 837   

Prebivalstvo 481.683      

       

GEOGRAFSKA LOKACIJA       

Slovenija 1.145.958  366  2.089 111.000

Avstrija 257 30     

CEE 51.736 11.084     

Ostalo 2.061 10.357 202 837   

Opomba: Zajete države CEE so Litva, Makedonija, Poljska, Črna gora, Srbija, Hrvaška, Romunija, Češka, Albanija, Kosovo, Madžarska, Latvija, Slovaška, Estonija, Nemčija, BIH, 
Bolgarija



Donosne in nedonosne izpostavljenosti – bruto knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2020
v tisoč EUR

  Bruto knjigovodska vrednost

  

 

Donosne Nedonosne

   Nezapadle ali 
zapadle <= 30 dni

Zapadle 
> 30 dni <= 

90 dni
 

Majhna verjetnost 
plačila, nezapadle ali 

zapadle <= 90 dni

Zapadle 
> 90 dni 

<= 180 dni

Zapadle 
> 180 dni 
<= 1 leto

Zapadle 
> 1 leto 
<= 5 let

Zapadle 
>  5 let

Od tega: 
neplača-

ne

Od tega: 
oslabljene

 010 020 030 055 060 070 080 090 100 105 110 120

070 Krediti in druga finančna sredstva 1.277.472 1.210.112 1.208.847 1.265 67.360 24.307 2.222 13.437 12.331 15.063 67.360 67.360

080 Centralne banke             

090 Sektor država 57.223 57.223 57.223          

100 Kreditne institucije 21.957 21.957 21.957          

110 Druge finančne družbe 3.642 3.154 3.154  488     488 488 488

120 Nefinančne družbe 699.701 650.074 649.865 209 49.627 18.822 713 11.419 6.347 12.326 49.627 49.627

130 od tega: mala in srednja podjetja 535.091 487.445 487.236 209 47.646 16.841 713 11.419 6.347 12.326 47.646 47.646

140 od tega: krediti, zavarovani s poslovnimi nepremičninami 422.777 390.703 390.703  32.074 13.861 33 11.278 3.419 3.483 32.074 32.074

150 Gospodinjstva 494.949 477.704 476.648 1.056 17.245 5.485 1.509 2.018 5.984 2.249 17.245 17.245

160 od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami 283.118 278.106 277.985 121 5.012 1.879 380 356 1.432 965 5.012 5.012

170 od tega: potrošniški krediti 153.384 144.661 143.975 686 8.723 2.850 636 1.014 3.340 883 8.723 8.723

180 DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO NABAVNI ALI ODPLAČNI VREDNOSTI 1.277.472 1.210.112 1.208.847 1.265 67.360 24.307 2.222 13.437 12.331 15.063 67.360 67.360

181 Dolžniški vrednostni papirji 94.510 94.510 94.510          

183 Sektor država 94.510 94.510 94.510          

201 DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO POŠTENI VREDNOSTI PREK DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA 
DONOSA ALI PREK LASTNIŠKEGA KAPITALA, KI SO PREDMET OSLABITVE 94.510 94.510 94.510          

221 Krediti in druga finančna sredstva 4.400 836 836  3.564 3.564     3.564  

226 Nefinančne družbe 3.564    3.564 3.564     3.564  

231 DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO STROGEM LOCOM ALI PO POŠTENI VREDNOSTI PREK 
POSLOVNEGA IZIDA ALI PREK LASTNIŠKEGA KAPITALA, KI NISO PREDMET OSLABITVE 4.400 836 836  3.564 3.564     3.564  

330 DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, RAZEN TISTIH V POSESTI ZA TRGOVANJE ALI TRGOVALNIH 1.376.382 1.305.458 1.304.193 1.265 70.924 27.871 2.222 13.437 12.331 15.063 70.924 67.360

340 Prevzete obveznosti iz kreditov 242.370 242.175   195      195  

370 Kreditne institucije 41 41           

380 Druge finančne družbe 3.392 3.392           

390 Nefinančne družbe 211.433 211.296   137      137  

400 Gospodinjstva 27.504 27.446   58      58  

410 Dana finančna poroštva 40.257 40.257           

470 Gospodinjstva             

480 Druge prevzete obveznosti 75.010 74.874   136      136  

510 Kreditne institucije 4.830 4.830           

520 Druge finančne družbe 16 16           

530 Nefinančne družbe 70.090 69.954   136      136  

540 Gospodinjstva 74 74   0        

550 ZUNAJBILANČNE IZPOSTAVLJENOSTI 357.637 357.306   331      331  

Opomba: Podatki so iz obrazca F.18 poročila FINREP
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Donosne in nedonosne izpostavljenosti – akumulirane oslabitve, akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in rezervacije na dan 31. 12. 2020
v tisoč EUR

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

prejete finančne garancije
   

Donosne izposta-
vljenosti – akumu-
lirane oslabitve in 

rezervacije

Nedonosne izpostavljenosti – akumulirane oslabitve, akumulirane negativne  
spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in rezervacije 

    

Majhna verjetnost 
plačila, nezapadle 

ali zapadle <= 90 
dni

Zapadle 
> 90 dni 

<= 180 dni

Zapadle 
> 180 dni 
<= 1 leto

Zapadle 
> 1 leto

Zapadle 
> 5 let

Prejeto zavarovanje 
s premoženjem za 

nedonosne izposta-
vljenosti 

Prejete finančne 
garancije za 

nedonosne izpo-
stavljenosti

 130 140 150 160 170 180 190 195 200 210

070 Krediti in druga finančna sredstva -55.132 -21.086 -34.046 -8.126 -985 -6.748 -7.411 -10.776 25.411 1.402

090 Sektor država -8 -8         

100 Kreditne institucije -398 -398         

110 Druge finančne družbe -415 -30 -385     -385 103  

120 Nefinančne družbe -41.071 -16.104 -24.967 -5.996 -447 -5.893 -4.457 -9.023 17.026 1.402

130 od tega: mala in srednja podjetja -35.992 -12.096 -23.896 -4.925 -447 -5.893 -3.608 -9.023 16.516 1.402

140 od tega: krediti, zavarovani s poslovnimi nepremičninami -22.342 -8.433 -13.909 -5.011 -9 -5.753 -1.357 -1.779 14.886 1.210

150 Gospodinjstva -13.240 -4.546 -8.694 -2.130 -538 -855 -3.803 -1.368 8.282  

160 od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami -3.352 -1.869 -1.483 -274 -59 -122 -374 -654 3.512  

170 od tega: potrošniški krediti -6.739 -1.963 -4.776 -1.200 -292 -497 -2.291 -496 3.791  

180 DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO NABAVNI ALI ODPLAČNI VREDNOSTI -55.132 -21.086 -34.046 -8.126 -985 -6.748 -7.411 -10.776 25.411 1.402

181 Dolžniški vrednostni papirji -5 -5         

183 Sektor država -5 -5         

201 DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO POŠTENI VREDNOSTI PREK DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA 
DONOSA ALI PREK LASTNIŠKEGA KAPITALA, KI SO PREDMET OSLABITVE -5 -5         

221 Krediti in druga finančna sredstva -1.475  -1.475 -1.475     2.089  

226 Nefinančne družbe -1.475  -1.475 -1.475     2.089  

231 DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO STROGEM LOCOM ALI PO POŠTENI VREDNOSTI PREK PO-
SLOVNEGA IZIDA ALI PREK LASTNIŠKEGA KAPITALA, KI NISO PREDMET OSLABITVE -1.475  -1.475 -1.475       

330 DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, RAZEN TISTIH V POSESTI ZA TRGOVANJE ALI TRGOVALNIH -55.137 -21.091 -34.046 -8.126 -985 -6.748 -7.411 -10.776 27.500 1.402

340 Prevzete obveznosti iz kreditov 922 879 43      2  

380 Druge finančne družbe 3 3         

390 Nefinančne družbe 904 861 43        

400 Gospodinjstva 15 15       2  

410 Dana finančna poroštva 421 421         

480 Druge prevzete obveznosti 554 539 15        

510 Kreditne institucije 69 69         

530 Nefinančne družbe 485 470 15        

540 Gospodinjstva           

550 ZUNAJBILANČNE IZPOSTAVLJENOSTI 1.897 1.839 58      2  
 

Opomba: Podatki so iz obrazca F.18 poročila FINREP
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Donosne in nedonosne restrukturirane izpostavljenosti – bruto knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2020
v tisoč EUR

 Bruto knjigovodska vrednost  izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja

  

 

Donosne izpostavljenosti  
z ukrepi restrukturiranja

Nedonosne izpostavljenosti  
z ukrepi restrukturiranja

   
Instrumenti 

s spremenje-
nimi pogoji

Refinan- 
ciranje

od tega: donosne 
restrukturirane izposta-

vljenosti s poskusno 
dobo, prerazvrščene iz 
kategorije nedonosnih

 
Instrumenti s 

spremenje- 
nimi pogoji

Refinan- 
ciranje

od tega: 
neplačane

od tega: 
oslabljene

od tega: 
restrukturiranje izpo-

stavljenosti, ki so bile 
pred restrukturiran-jem 

nedonosne
    

 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110

070 Krediti in druga finančna sredstva 53.488 34.523 32.413 2.110 56 18.965 13.104 5.861 18.965 18.965 16.588

110 Druge finančne družbe            

120 Nefinančne družbe 43.809 28.078 26.094 1.984 0 15.731 10.830 4.901 15.731 15.731 14.736

130 od tega: mala in srednja podjetja 38.336 22.605 20.690 1.915 0 15.731 10.830 4.901 15.731 15.731 14.736

140 od tega: krediti, zavarovani s poslovnimi nepremičninami 38.995 27.861 26.094 1.767 0 11.134 10.115 1.019 11.134 11.134 10.773

150 Gospodinjstva 9.679 6.445 6.319 126 56 3.234 2.274 960 3.234 3.234 1.852

160 od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami 4.435 3.075 2.963 112 37 1.360 1.360 0 1.360 1.360 1.125

170 od tega: potrošniški krediti 2.150 866 852 14 56 1.284 488 796 1.284 1.284 727

180 DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO NABAVNI ALI ODPLAČNI VREDNOSTI 53.488 34.523 32.413 2.110 56 18.965 13.104 5.861 18.965 18.965 16.588

330 DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, RAZEN TISTIH V POSESTI ZA TRGOVANJE ALI TRGOVALNIH 53.488 34.523 32.413 2.110 56 18.965 13.104 5.861 18.965 18.965 16.588

Opomba: Podatki so iz obrazca F.19 poročila FINREP
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Donosne in nedonosne restrukturirane izpostavljenosti – akumulirane oslabitve, akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in  
rezervacije na dan 31. 12. 2020

v tisoč EUR

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

Prejeto zavarovanje s premoženjem in  
prejete finančne garancije

   Donosne izpostavljenosti 
z ukrepi restrukturiranja – 
akumulirane oslabitve in 

rezervacije

Nedonosne izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja –  
akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe  
poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in rezervacije

   Instrumenti s  
spremenjenimi pogoji Refinanciranje

Prejeto zavarovanje s 
premoženjem za izpostavljenosti 

z ukrepi restrukturiranja

Prejete finančne garancije za 
izpostavljenosti z 

ukrepi restrukturiranja

 120 130 140 150 160 170 180

070 Krediti in druga finančna sredstva -13.056 -1.437 -11.619 -10.182 -1.437 36.880 2.576

120 Nefinančne družbe -10.899 -1.203 -9.696 -8.690 -1.006 32.520 2.535

130 od tega: mala in srednja podjetja  -10.753 -1.057 -9.696 -8.690 -1.006 24.820 2.535

140 od tega: krediti, zavarovani s poslovnimi nepremičninami -6.871 -1.203 -5.668 -5.149 -519 30.954 1.917

150 Gospodinjstva -2.157 -234 -1.923 -1.492 -431 4.360 41

160 od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami -628 -112 -516 -516 0 3.631 23

170 od tega: potrošniški krediti -576 -37 -539 -144 -395 728 18

o iz obrazca F.19 poročila FINREP 
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5.2 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 običajno 
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 
virov likvidnosti z dejansko in potencialno porabo likvidnih 
sredstev v istem obdobju v vsakem trenutku zagotavljati 
ustrezno likvidnostno pozicijo. Banka z upoštevanjem svoje 
posebnosti in glede na stopnjo prevzetega tveganja ugota-
vlja, meri, obvladuje in spremlja likvidnostno tveganje tako, 
da zagotavlja trajno in pravočasno poravnavanje zapadlih 
obveznosti. Banka stremi k temu, da z uporabo različnih 
ukrepov, kot sta na primer najem razpoložljivih kreditnih linij 
in zastava primernih kreditov v ECB pool, zagotovi relativno 
visoke likvidnostne količnike in oblikuje likvidnostne blažil-
ce, ki predstavljajo presežno likvidnost, ki jo je mogoče v 
stresnih situacijah uporabiti v zelo kratkem času. Likvidno-
stni blažilci pomenijo razpoložljivo likvidnost brez uporabe 
dodatnih ukrepov. 

Banka uporablja ukrepe za preprečevanje oziroma odpra-
vljanje vzrokov za nastop nelikvidnosti v internih aktih, ki 
urejajo upravljanje likvidnostnih tveganj, ter redno preverja 
pravilnost in ustreznost predpostavk, na podlagi katerih 
je določila politiko upravljanja likvidnosti. Za spremljanje 
likvidnostnega tveganja in za zagotavljanje ustrezne 
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 likvidnosti.

Za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije banka 
ugotavlja, meri, obvladuje in spremlja likvidnostno tveganje 
skupaj:
• z načrtovanjem dejanskih in potencialnih denarnih tokov 

(tudi znotraj dneva) in oceno likvidnostnega tveganja z 
izračunom količnika likvidnostnega kritja (LCR), likvidno-
stnih blažilcev in za poravnavo zapadlih obveznosti v 
normalnih in izjemnih razmerah;

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

• s spremljanjem primerne dolgoročne strukture aktivnih in 
pasivnih bilančnih postavk (NSFR); 

• 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 nastanka likvidno-
stnih kriz.

Banka ima izdelan, potrjen in redno preverjan krizni načrt, 
ki obsega ustrezne načrte za preprečevanje oziroma od-
pravljanje vzrokov likvidnostnih kriz, postopke za premo-
stitev in omejevanje posledic kratkotrajnih ali dolgotrajnih 
likvidnostnih kriz ter ukrepe za ponovno vzpostavitev nor-
malnega likvidnostnega položaja. 

Banka izračunava količnik likvidnostnega kritja (LCR) od 
leta 2013, zakonsko obvezen pa je od leta 2015. LCR se 
regulatorju poroča mesečno, banka pa ga za interne potre-
be izračunava na dnevni ravni. Banka dnevno izdeluje tudi 
napoved LCR-količnika ter načrtuje pričakovane tokove 
likvidnosti za prihodnjih 15 delovnih dni ter dnevno izvaja 
stresne teste LCR-količnika.

Banka izračunava količnik likvidnostnega kritja (LCR) 
skladno z zahtevami regulative in interno določenimi limiti. 
Določen je kot razmerje med likvidnimi sredstvi in neto likvi-
dnostnimi odlivi banke v obdobju naslednjih 30 koledarskih 
dni. Banka izračunava LCR-količnik tako po posameznih 
pomembnih valutah kot tudi agregirano. 
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Regulatorni limit v letu 2020 je znašal 100 %. Banka je vse 
dni v letu 2020 izpolnjevala regulatorni limit.

V letu 2021 pričakujemo povprečno vrednost LCR-kazalni-
ka v območju nad 130 %.

Analiza nediskontiranih pogodbenih rokov zapadlosti v plačilo 

31. 12. 2020
 v tisoč EUR

Knjigo-
vodska 

vrednost

Skupaj 
denarni 

tok
Na  

vpogled
 Do 3 

mesecev

Od 3 
mesecev 
do 1 leta

Od 1 leta 
do 5 let Nad 5 let

Dolgovi do bank, merjeni po odplačni vrednosti 239.216 241.041 22.243 3.323 17.337 150.312 47.827

Dolgovi do strank, ki niso banke, merjeni po 
odplačni vrednosti 1.340.021 1.337.052 741.784 287.790 239.724 66.975 780

Podrejene obveznosti 52.010 52.010 52.010

Izvedeni finančni instrumenti (credit/debit) 6.107 6.107 653 569 1.465 3.421

Neizkoriščene kreditne linije 242.371 242.371 242.371

Količnik likvidnostnega kritja (LCR) v zadnjih treh letih
 2020 2019 2018

na dan 31. 12. 208,20 % 151,00 % 143,70 %

Povprečje za izbrano obdobje 188,50 % 141,85 % 135,71 %

Najvišja vrednost 229,50 % 177,00 % 163,10 %

Najnižja vrednost 141,50 % 112,10 % 116,70 %

*regulatorni limit 100 %

Banka je v letu 2020 izračunavala tudi količnik likvidnosti 
(likvidnostno lestvico), ki je od 1. 1. 2018 samo priporočilo 
in se izračunava in poroča Banki Slovenije samo v informa-
tivne namene.
V letu 2020 nam je ob nadaljnjem zniževanju obrestnih mer 
uspelo pomembno spremeniti strukturo depozitov strank. 
Banka je močno povečala delež depozitov fizičnih oseb v 
skupnih depozitih nebankam s 30 na 37 % in hkrati znižala 
delež depozitov pravnih oseb. Vse to je pozitivno vplivalo 
na strukturo bilance in na večjo stabilnost likvidnostnih ka-
zalnikov. Hkrati so se depoziti strank v absolutnih zneskih 
rahlo znižali, ob tem pa je banka povečala financiranje  od 
centralne banke, ki ostaja najcenejši vir financiranja. 

V letu 2020 smo močno znižali koncentracijo virov tako po 
strankah kot po zapadlostih. Tako smo delež top 20 depozi-
tarjev znižali z 28 na 25 % vseh depozitov strank.

Banka izračunava tudi likvidnostne blažilce za poravnavo 
zapadlih obveznosti v izjemnih razmerah v skladu s skle-
pom Banke Slovenije o upravljanju tveganj in izvajanju pro-
cesa ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, 
v skladu s priporočili CEBS ter v skladu s smernicami sku-
pine Sberbank Europe. Denarne tokove banka pričakuje 
na podlagi sklenjenih, načrtovanih in predvidenih poslovnih 
dogodkov. Likvidnostni primanjkljaj je treba z likvidnostnimi 
blažilci primerjati v različnih časovnih obdobjih, v normal-
nem teku poslovanja (osnovni scenarij), v izrednih likvidno-
stnih razmerah (scenarij izjemnih situacij) ter v kombinaciji 
obeh situacij.
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31. 12. 2019
   v tisoč EUR

Knjigo-
vodska 

vrednost

Skupaj 
denarni 

tok
Na  

vpogled
 Do 3 

mesecev

Od 3 
mesecev 
do 1 leta

Od 1 leta 
do 5 let Nad 5 let

Dolgovi do bank, merjeni po odplačni vrednosti 242.189 244.763 18.982 3.739 36.243 137.331 48.468

Dolgovi do strank, ki niso banke, merjeni po 
odplačni vrednosti 1.368.173 1.365.688 647.142 288.698 376.675 51.950 1.223

Podrejene obveznosti 52.010 52.010 0 0 0 52.010 0

Izvedeni finančni instrumenti (credit/debit) 5.231 5.231 0 735 242 1.576 2.677

Neizkoriščene kreditne linije 268.925 268.925 268.925 0 0 0 0

Izkaz finančnega položaja z vidika likvidnostnega tveganja

31. 12. 2020
   v tisoč EUR

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 478.693 478.693 0 478.693

Finančna sredstva, obvezno merjena po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
ki niso v posesti za trgovanje - Lastniški 
instrumenti

568 568 0 568

Finančna sredstva, obvezno merjena po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
ki niso v posesti za trgovanje - Krediti 
strankam, ki niso banke

0 2.089 2.089 2.089

Finančna sredstva, obvezno merjena po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
ki niso v posesti za trgovanje - Dolžniški 
vrednostni papirji

0 837 837 837

Finančna sredstva, merjena po odplačni 
vrednosti - Krediti bankam 5.720 925 6.645 10.307 4.519 14.826 21.471

Finančna sredstva, merjena po odplačni 
vrednosti - Krediti strankam, ki niso banke 17.513 7.861 43.511 68.885 165.073 966.054 1.131.127 1.200.012

Finančna sredstva, merjena po pošteni 
vrednosti prek drugega vseobsegajočega 
donosa 

16.495 10.001 26.496 30.009 54.495 84.504 111.000

Ostala aktivne postavke 17.888 451 852 19.192 143 5.191 5.334 24.526
Skupaj aktiva 531.157 14.032 55.289 600.479 205.532 1.033.185 1.238.717 1.839.196
Dolgovi do bank, merjeni po odplačni 
vrednosti 22.242 22.242 92.727 124.248 216.975 239.216

Dolgovi do strank, ki niso banke, merjeni 
po odplačni vrednosti 743.356 17.952 281.829 1.043.138 276.809 20.075 296.884 1.340.021

Podrejene obveznosti 0 52.010 52.010 52.010
Ostale pasivne postavke 17.382 263 830 18.475 133 4.882 5.015 23.490
Kapital 184.459 184.459 0 184.459
Skupaj pasiva 967.439 18.215 282.659 1.268.313 369.668 201.215 570.883 1.839.196
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31. 12. 2019
   v tisoč EUR

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 336.166 0 0 336.166 0 0 0 336.166

Finančna sredstva, obvezno 
merjena po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida, ki niso v 
posesti za trgovanje - Lastniški 
instrumenti

579 0 0 579 0 0 0 579

Finančna sredstva, obvezno 
merjena po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida, ki niso 
v posesti za trgovanje - Krediti 
strankam, ki niso banke

0 0 0 0 2.628 2.628 2.628

Finančna sredstva, obvezno 
merjena po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida, ki niso v 
posesti za trgovanje - Dolžniški 
vrednostni papirji

1.164 1.164 1.164

Finančna sredstva, merjena 
po odplačni vrednosti - Krediti 
bankam

437 21.315 295 22.047 41.217 4.515 45.731 67.778

Finančna sredstva, merjena 
po odplačni vrednosti - Krediti 
strankam, ki niso banke

18.811 12.379 56.899 88.088 128.038 1.098.277 1.226.315 1.314.403

Finančna sredstva, merjena po 
pošteni vrednosti prek drugega 
vseobsegajočega donosa 

16.426 0 20.044 36.470 10.032 76.920 86.952 123.422

Ostala aktivne postavke 19.001 6 583 19.590 255 4.581 4.837 24.427

Skupaj aktiva 391.419 33.700 77.821 502.940 182.170 1.185.457 1.367.627 1.870.567

Dolgovi do bank, merjeni po 
odplačni vrednosti 19.467 348 0 19.815 102.309 120.066 222.375 242.190

Dolgovi do strank, ki niso banke, 
merjeni po odplačni vrednosti 646.326 15.696 319.581 981.602 377.054 9.517 386.571 1.368.173

Podrejene obveznosti 0 0 0 0 52.010 0 52.010 52.010

Ostale pasivne postavke 19.952 132 559 20.643 275 4.264 4.539 25.182

Kapital 0 0 0 0 0 183.011 183.011 183.011

Skupaj pasiva 685.745 16.176 320.140 1.022.061 531.648 316.858 848.506 1.870.567

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 odob-

reno kreditno linijo od lastnika v primeru nepričakovanega 
padca vpoglednih vlog.
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5.3 Tržno tveganje

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

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

• obrestno tveganje, ki je tveganje nastanka izgube, ki nas-
tane zaradi gibanja obrestne mere; spremembe obrestne 
mere pomembno vplivajo na prihodke in odhodke banke;

• valutno tveganje je tveganje izgube, ki nastane zaradi 
spremembe deviznih tečajev; na višino valutnega tvega-
nja vpliva višina odprte pozicije v tuji valuti, nestanovit-
nost posameznega tečaja tuje valute in likvidnost trgov 
za posamezno valuto. 

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

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

Banka zagotavlja jasno operativno in organizacijsko ločitev 
enote za trgovanje od zaledne službe, vključno z vodstve-
nimi 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.

5.3.1 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 
zunajbilančnih postavk ob doslednem upoštevanju največje 
dovoljene celotne odprtosti devizne pozicije (ODP) oziroma 
največje dovoljene odprtosti po posameznih valutah. 

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

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

samo večji posli oziroma posli, s katerimi bi banka 
presegla največjo dovoljeno ODP; manjše posle bi 
bilo stroškovno neučinkovito zapirati vsakega posebej, 
razen v primeru velike nestanovitnosti tečaja;

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

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

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

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 kadarkoli sprejme tudi strožje 
interne predpise. Po metodologiji Sberbank Europe AG je 
celotna ODP določena kot večja izmed absolutnih vrednosti 
seštevka (a) vseh dolgih in (b) vseh kratkih pozicij, pri tem 
pa se ne razlikuje med valuto in valutno klavzulo. 

Oddelek Tržna in likvidnostna tveganja spremlja in izraču-
nava valutno tveganje na dnevni ravni, kjer so interni limiti 
postavljeni za vsako valuto ločeno in za vse valute skupaj. 
Za izračun skupne odprte devizne pozicije se uporablja 
konservativnejša kalkulacija, in sicer kot seštevek absolu-
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tnih vrednosti vseh valut. Na osnovi teh odprtih deviznih 
pozicij posameznih valut se nato izračunava tudi P&L in 
dnevni FX VaR. 

Natančen prikaz izpostavljenosti ODP po valutah dne 31. 
12. 2020 je prikazan v spodnji tabeli.

Valuta ODP v EUR 31. 12. 2020 Limit EUR Izkoriščen limit 31. 12. 2020

CHF -248.519 1.200.000 21 %

GBP -112.543 1.900.000 6 %

JPY 27.605 2.000.000 1 %

USD -230.567 2.000.000 12 %

BAM 41.830 2.000.000 2 %

CZK 7.101 2.000.000 0 %

HRK 23.378 1.950.000 1 %

HUF 23.852 2.000.000 1 %

RSD 1.075 2.000.000 0 %

RUB 15.042 2.000.000 1 %

PLN 13.801 2.000.000 1 %

RON 5.630 2.000.000 0 %

TRY 23.911 2.000.000 1 %

AUD 19.157 1.925.000 1 %

CAD 8.723 2.000.000 0 %

DKK -28.293 2.000.000 1 %

CNY 0 50.000 0 %

NOK 38.113 2.000.000 2 %

SEK -55.010 1.950.000 3 %

ODP Skupaj 924.150 3.000.000 31 %

Analiza valutnega tveganja (interna metoda)
v tisoč EUR za vse valute 2020 2019

zadnji koledarski dan v letu 924 1.957

povprečje za obdobje 1.365 1. 460

standardni odklon za obdobje 365 247

maksimum v obdobju 2.696 2.214

minimum v obdobju 532 867

V letu 2020 se je odprta devizna pozicija gibala v razpo-
nu od najmanj 532 tisoč EUR do največ 2.696 tisoč EUR. 
Odprta devizna pozicija je v povprečju znašala 1.365 tisoč 
EUR s standardnim odklonom 365 tisoč EUR.
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Izkaz finančnega položaja z vidika valutnega tveganja
v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

AKTIVA 1.839.196 1.870.567

 - v domači valuti 1.799.144 1.830.503

 - v tuji valuti 40.052 40.064

PASIVA 1.839.196 1.870.567

 - v domači valuti 1.821.923 1.854.243

 - v tuji valuti 17.272 16.324

5.3.2 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 nenadnih vzporednih premikov 

krivulj donosa za +/- 200 bazičnih točk na njihovo eko-
nomsko vrednost lastniškega kapitala; 

• 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 sprememb obrestnih mer, ki vplivajo 
na kratkoročne prihodke;

• tveganje, ki izhaja iz sredstev in obveznosti z vgrajenimi 
obrestnimi opcijami.

Banka meri izpostavljenost obrestnemu tveganju z vplivom 
nenadnih vzporednih premikov krivulje donosa za +/-200 
bazičnih točk na ekonomsko vrednost lastniškega kapitala. 
Omenjena metoda je dne 30. 6. 2019 nadomestila dote-
danjo poročilo o obrestnih vrzelih. Izračun glede na eko-
nomsko vrednost lastniškega kapitala je narejen mesečno. 

Rezultati so predstavljeni na seji odbora za upravljanje z bi-
lanco banke (ALCO), ki je odgovoren za nadzor in odločitve 
pri prevzemanju manjšega/večjega obrestnega tveganja. 
Izpostavljenost obrestnemu tveganju in njegovo merjenje 
in ukrepanje je opredeljeno v smernicah za delo, ki urejajo 
področje upravljanja obrestnega tveganja.
Glede na smernico EBA banka izračunava vpliv šokov na 
področju obrestnih mer na njihovo ekonomsko vrednost 
lastniškega kapitala, in sicer ob upoštevanju šestih standar-
dnih  scenarijev. Stresni šoki so določeni za vsako valuto 
in glede na obseg potencialnih gibanj  obrestnih mer. Upo-
rabljajo se različni šoki za različne valute, saj so nekatere 
valute bolj stanovitne, zato se njihovi donosi ne spreminjajo 
v enakem obsegu kot pri bolj nestanovitnih valutah. Scena-
rij z najvišjim učinkom se deli s temeljnim kapitalom in se 
uporabi kot rezultat stresnega testa.

Odbor za upravljanje z bilanco banke (ALCO) potrjuje 
poslovno politiko, ki temelji na večinski uporabi variabil-
nih obrestnih instrumentov in odloča o ukrepih v primeru 
preseganja določenega obrestnega tveganja. Interni limiti 
za izpostavljenost obrestnemu tveganju so določeni v so-
delovanju z matično banko. Ob uvedbi novih produktov pa 
je treba preveriti tudi njihov vpliv na potencialno povečanje 
obrestnega tveganja.
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Analiza občutljivosti kapitala ob spremembi obrestne mere  
(200 odstotnih točk)

v tisoč EUR

2020 2019

zadnji koledarski dan v letu 7.428 4.927

povprečje za obdobje 9.734 11.648*

maksimum v obdobju 15.718 21.624*

minimum v obdobju 6.572 4.303*

* Povprečje, maksimum in minimum v obdobju so izračunani od junija 2019 do konca leta 2019, saj je banka implementirala metodo EVA 30. 6. 2019. 

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

v tisoč EUR

v tisoč EUR 2020 2019

zadnji koledarski dan v letu 2.940 3.161

povprečje za obdobje 2.944 3.514

maksimum v obdobju 4.025 4.690

minimum v obdobju 1.754 1.815
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Tveganje spremembe obrestne mere na dan 31. 12. 2020 In 31. 12. 2019

31. 12. 2020
 v tisoč EUR

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 478.693 478.693

Krediti bankam, merjeni po odplačni vrednosti 21.471 15.394 1.563 4.514

Krediti strankam, ki niso banke, merjeni po  
odplačni vrednosti 1.200.012 14.765 476.649 552.684 94.823 61.091

Krediti in druga finančna sredstva, obvezno merjena po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za 
trgovanje

3.494 1.405 2.089

Dolžniški vrednostni papirji, merjeni po pošteni vrednosti prek 
drugega vseobsegajočega donosa 111.000 16.495 94.505

Dolgovi do bank, merjeni po odplačni vrednosti 239.216 22.243 92.192 92.974 31.807

Dolgovi do strank, ki niso banke, merjeni  
po odplačni vrednosti 1.340.021 741.804 288.139 243.319 65.980 779

Podrejene obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 52.010 52.010

GAP -252.689 248.488 218.736 -59.617 28.505

          
31. 12. 2019
 v tisoč EUR

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 336.166 336.166     

Krediti bankam, merjeni po odplačni vrednosti 67.778 16.365 24.803 21.368 5.242

Krediti strankam, ki niso banke, merjeni  
po odplačni vrednosti 1.314.403 16.803 556.317 598.810 88.438 54.035

Krediti strankam, ki niso banke, obvezno merjeni po pošteni 
vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje 3.792 2.628 1.164

Dolžniški vrednostni papirji, merjeni po pošteni vrednosti prek 
drugega vseobsegajočega donosa 123.422 123.422

Dolgovi do bank, merjeni po odplačni vrednosti 242.190 18.982 698 122.659 82.295 17.556

Dolgovi do strank, ki niso banke, merjeni  
po odplačni vrednosti 1.368.173 649.627 288.698 378.361 50.678 809

Podrejene obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 52.010  52.010    

GAP -299.275 365.764 119.158 -39.293 36.834
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5.4 Operativno tveganje
Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi 
naslednjih okoliščin: 
• neustreznost ali nepravilno izvajanje notranjih procesov;
• druga nepravilna ravnanja ljudi, ki spadajo v notranjo 

poslovno sfero banke; 
• neustreznost ali nepravilno delovanje sistemov, ki spada-

jo v notranjo poslovno sfero banke; 
• zunanji dogodki ali dejanja. 

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

tveganje izgube kot posledica neustrezne informacijske 
tehnologije in procesiranja predvsem z vidika obvladlji-
vosti, 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;

• tveganje skladnosti (Compliance risk, vključno s Con-
duct Risk), ki je tveganje pravnih sankcij ali sankcij od 
regulatornih organov ali izguba ugleda banke zaradi ne-
upoštevanja zakonov, navodil, pravil, politik/standardov 
organizacije ali kodeksov ravnanja. T. i. Conduct Risk je 
definiran kot dejansko ali potencialno tveganje izgube v 
banki, ki je posledica neustrezne ponudbe finančnih sto-
ritev, vključno s primeri naklepnih ali malomarnih kršitev;

• tveganje ugleda, ki se nanaša na možne škodljive učinke, 
ki lahko nastanejo zaradi takšnega ugleda banke, ki ne-
gativno odstopa od pričakovane ravni;

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

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

• tveganje zunanjih izvajalcev – outsourcing – je oprede-
ljeno kot prenos na pooblaščenega ponudnika storitev v 
določenem obdobju izvajanja in upravljanja enega opra-
vila, dejavnosti ali procesa, ki ga izvaja ali ga lahko izvaja 
banka sama.

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

in kontrol, postavitev ciljev, komunikacija;
• sistemi: primernost, varnost, razpoložljivost itn.;

• okolje: neželene ali nepričakovane spremembe, kriminal, 
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 operativnih tveganj, ki zajema dejavno 
spodbujanje zavedanja operativnega tveganja v banki, 
transparentnost in beleženje dejanskih in potencialnih škod.

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

Banka izvaja analizo vzrokov realiziranih pomembnih izgub 
iz operativnega tveganja z uporabo baze škodnih dogodkov. 
Pomembno potencialno operativno tveganje banka ugota-
vlja in ocenjuje letno, in sicer z uporabo samoocenjevanja 
operativnega tveganja – Risk and control self-assessment. 

Upravljavec operativnega tveganja o pomembni1 izgubah 
ter izpostavljenostih iz operativnega tveganja obvešča 
vodstvo in upravo banke. Uprava banke odloča, ali je treba 
sprejeti dodatne ukrepe za obvladovanje operativnega tve-
ganja in določiti roke in odgovorne izvajalce zanje. Uprav-
ljavec operativnega tveganja mora zagotoviti 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 2020, je bil 836.635,43 EUR, ob 
upoštevanju povračil in drugih zmanjšanj (v skupnem znesku 
567.086,71 EUR) je neto obseg znašal  269.548,72 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 zaje-
manje, spremljanje, ocenjevanje, analiziranje in poročanje 
operativnega tveganja. Notranje kontrole so natančno opre-
deljene od odgovornih vodij področij in služb, ki v določenih 
intervalih sprejemajo avtomatske opomnike za preverjanje 
notranjih kontrol, ki jih izvajajo njihovi podrejeni. 242 mene-
džerskih kontrol pokriva vse pomembne procese v banki, 
kjer se lahko pojavijo  tveganja. Te se izvajajo periodično, 
glede na potrebe, in v letu 2020 so bile izvedene  672-krat, 
kar je glede na kontrolni plan 95,73-odstotna izvedba.
Poleg managerskih kontrol se opredeljujejo tudi operativne 
kontrole, ki so evidentirane v internih smernicah banke.

1 Definicija ‚pomembna izguba‘ je opredeljena v interni smernici Politika operativnega 
tveganja.
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5.5 Poštena vrednost finančnih sredstev in obveznosti

Hierarhija poštene vrednosti za finančna sredstva in obveznosti, merjena po pošteni vrednosti, na dan 31. 12. 2020
 

       v tisoč EUR

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek DVD 111.000   111.000

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki 
niso v posesti za trgovanje 366  3.128  3.494

- lastniški instrumenti 366 202 568

- krediti strankam, ki niso banke   2.089 2.089

-dolžniški vrednostni papirji   837 837

Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje  6.636  6.636

Skupaj aktiva 111.366 6.636 3.128 120.130

Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje  6.107  6.107

Skupaj pasiva  6.107  6.107

Na dan 31. 12. 2019 
 v tisoč EUR

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek DVD 123.422   123.422

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki 
niso v posesti za trgovanje 293 0 4.078 4.371

- lastniški instrumenti 293  286 579

- krediti strankam, ki niso banke   2.628 2.628

- dolžniški vrednostni papirji   1.164 1.164

Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje  5.540  5.540

Skupaj aktiva 123.715 5.540 4.078 133.333

Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje  5.231  5.231

Skupaj pasiva  5.231  5.231

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 2020 in 2019 ni bilo nobenih pre-
nosov.

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 smis-
lu 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).
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Gibanje finančnih sredstev, uvrščenih v nivo 3
Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek  

poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

Lastniški*  
instrumenti

Dolžniški vrednostni 
papirji

Krediti strankam,  
ki niso banke 

Stanje 1. 1. 2020 286 1.164 2.628

Vrednotenje -84 -355 22

Čisti obrestni prihodki, čisti prihodki iz trgovanja,  
drugi prihodki 28 70

Nakupi/prodaje/poplačila -631

Tečajne razlike

Stanje 31. 12. 2020 202 837 2.089
 
*Fortenova

Med krediti strankam, obvezno merjenih po pošteni vred-
nosti prek poslovnega izida, so prikazana posojila, ki v skla-
du z zahtevami MSRP 9 niso prestala testa SPPI. Poštena 

vrednost se izračuna na podlagi diskontiranja prihodnjih 
denarnih tokov z zahtevano stopnjo donosa.

v tisoč EUR

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj
Knjigovodska 

vrednost

Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah  
in vpogledne vloge pri bankah 478.693 478.693 478.693

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti 1.223.880 1.223.880 1.222.340

     Krediti bankam 21.471 21.471 21.471

     Krediti strankam, ki niso banke 1.201.552 1.201.552 1.200.012

     Druga finančna sredstva 857 857 857

Naložbene nepremičnine 501 501 501

Skupaj aktiva 478.693 1.224.381 1.703.074 1.701.534

Vloge bank in centralnih bank 22.242 22.242 22.242

Vloge strank, ki niso banke 1.340.021 1.340.021 1.340.021

Krediti bank in centralnih bank 216.974 216.974 216.974

Krediti strank, ki niso banke 0 0 0

Podrejene obveznosti 52.010 52.010 52.010

Druge finančne obveznosti 12.125 12.125 12.125

Skupaj pasiva 1.643.372 1.643.372 1.643.372

Hierarhija poštene vrednosti za finančna sredstva in obveznosti, kjer se poštena vrednost samo razkriva

Za finančna sredstva v posesti do zapadlosti je bila pošte-
na vrednost ocenjena na podlagi poštene vrednosti 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).

Poštena vrednost finančnih sredstev in obveznosti, ki niso 
merjena po pošteni vrednosti
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V letu 2020 je poštena vrednost dolgoročnih kreditov višja 
od knjigovodske. Glavni razlog je v postopnem zniževanju 
tržnih obrestnih mer v letu 2020. Za primer si oglejmo vred-
nost trimesečnega euribora, ki je konec leta 2019 znašal 
-0,383 %, medtem ko je njegova vrednost konec leta 2020 
znašala -0,545 %. Posledično se je zvišala poštena vred-
nost posojil s fiksno obrestno mero, kar je povzročilo, da 
je poštena vrednost dolgoročnih kreditov konec leta 2020 
višja od knjigovodske.

5.6 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 
vrste storitev, ki jih opravlja, ter glede na tveganja, ki jim 
je izpostavljena pri opravljanju teh storitev. V ta namen 
ima banka izdelane notranje postopke za izvajanje redne 
spremljave kapitala, ki zagotavljajo, da obseg ter struktura 
kapitala banke zagotavljata izpolnjevanje vseh zakonskih 
zahtev, tako glede kapitala kakor tudi glede kapitalskih 
zahtev. Z rednim spremljanjem višine kapitala, kapitalskih 
zahtev in kapitalske ustreznosti banka zagotavlja, da:
• se temeljni kapital banke uporablja za pokrivanje vseh 

kapitalskih zahtev banke, medtem ko se dodatni kapital 
uporablja zgolj za pokrivanje zneska minimalnih kapital-
skih zahtev po CRR v okviru 1 stebra Basel 2 nad zne-
skom minimalnega Temeljnega kapitala po CRR;

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

• količnik kapitalske ustreznosti znaša najmanj 13,5 %;
• količnik kapitalske ustreznosti med notranjim kapitalom 

(notranji kapital = (regulatorni kapital + tekoči dobiček) 
in kapitalskimi zahtevami drugega stebra znaša vselej 
najmanj 8 %;

• Tier 1 količnik kapitalske ustreznosti znaša najmanj 11,5 %;
• je struktura njenega poslovanja optimalna glede na stop-

nje tveganja in zahtevano donosnost;
• so njene terjatve zavarovane z oblikami zavarovanja, ki 

zmanjšujejo stopnjo tveganja in hkrati zagotavljajo čim 
hitrejše poplačilo celotne terjatve.

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

Banka enkrat letno (ob izdelavi letnega načrta) izdela načrt 
za ohranjanje ustreznega obsega kapitala. S tem zagota-
vlja, da vselej razpolaga z ustrezno višino ter strukturo kapi-
tala glede na obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, glede na 
tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev, 
in glede na rezultate obremenitvenih testov.
Načrt za ohranjanje ustreznega obsega kapitala vsebuje:
• projekcijo kapitalskih zahtev in pozicijo banke za tri leta, 

skladno s poslovnim načrtom;
• projekcijo največjega obsega svojih aktivnosti glede na 

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

treben;
• oceno razpoložljivosti zunanjih virov kapitala;
• oceno finančnih posledic morebitnega povečanja kapitala;
• učinke sprememb poslovne, operativne in finančne pozi-

cije 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 vred-

nosti sredstev;
• povečanje obsega bilančnega in izven bilančnega poslo-

vanja;
• povečanje kapitalskih zahtev za operativno tveganje;
• povečanje kapitalskih zahtev za preostala tveganja (iden-

tificiranih v procesu ICAAP);
• povečanje potreb po kreditiranju posameznih kreditoje-

malcev;
• spremembe v strukturi tveganj banke;
• primanjkljaj kapitala po izvedbi obremenitvenih testov;
• eventualne izgube iz poslovanja in
• politika izplačevanja dividend.
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Izračun kapitalske ustreznosti na 31. 12. 2020 in 31. 12. 2019
v tisoč EUR

 2020 2019

TEMELJNI KAPITAL 189.764 170.252

Vplačani osnovni kapital 133.140 133.140

Vplačani presežek kapitala 27.248 27.248

Zadržani dobiček 22.711 12.270

Odbitki od kapitala in druge prilagoditve:

    Neopredmetena dolgoročna sredstva -1.619 -1.789

    Druge prilagoditve -4.224 -618

    Prilagoditve zaradi prehodnih ureditev za MSRP 9 (člen 473a) 12.508 0

DODATNI KAPITAL 10.366 20.789

Podrejeni dolg 10.366 20.789

SKUPAJ KAPITAL (za namen solventnosti) 200.130 191.040

Skupaj kapitalska zahteva za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu 74.103 87.029

Enote centralne ravni države 39 1

Enote regionalne ali lokalne ravni držav 17 21

Osebe javnega sektorja 2 2

Institucije 1.444 3.717

Podjetja 29.332 38.904

Bančništvo na drobno 21.301 24.556

Zavarovano z nepremičninami 13.222 12.317

Zapadle postavke 2.804 2.161

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti 3.480 3.743

Kolektivni naložbeni podjemi 169 175

Lastniški instrumenti 65 73

Ostale izpostavljenosti 2.228 1.359

    Od tega prilagoditev zaradi prehodnih ureditev za MSRP 9 (člen 473a) 1.001 0

Kapitalska zahteva za tveganje spremembe cen blaga 0 0

Kapitalska zahteva za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja 587 694

Kapitalska zahteva za operativno tveganje po standardiziranem pristopu 6.116 6.124

Kapitalska zahteva za pozicijsko tveganje po standardiziranem pristopu 63 112

Skupaj kapitalske zahteve 80.869 93.958

Količnik kapitalske ustreznosti (%): skupaj kapital/(skupaj kapitalske zahteve / 0,08) 19,80% 16,27%

Količnik temeljnega kapitala (%): temeljni kapital/(skupaj kapitalske zahteve / 0,08) 18,77% 14,50%
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6. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni 
banki in vpogledne vloge pri bankah

V letu 2019 je povprečna obveznost za obvezno rezervo 
znašala 12.054.610 EUR.

V skladu s 473a členom Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR), 
ki je bila spremenjena 11. avgusta 2020 v skladu z dopol-
nitvijo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 in na podlagi 
odobritve ECB/JST v januarju 2021, je banka z 31. 12. 
2020 začela uporabljati MSRP 9 prehodne dogovore, 

kot je predvideno v CRR, z uporabo statičnih in dinamičnih 
komponent. Na dan 31. 12. 2020 je skupni učinek prehodnih 
dogovorov po MSRP 9 znašal 12,5 milijona EUR, kar je 
povzročilo povečanje koeficienta CET1, temeljnega kapitala 
in skupnega kapitala banke za 1,0 %.

v tisoč EUR

           31. 12. 2020                 31. 12. 2019

v EUR v tuji valuti v EUR v tuji valuti

Gotovina v blagajni 12.930 713 3.153 637

Stanje na računih pri centralni banki 443.562 318.147

Vpogledne vloge pri bankah 8.088 13.400 4.710 9.520

Skupaj 464.580 14.113 326.009 10.156

Skupaj (v EUR in v tuji valuti)              478.693              336.166

V letu 2020 so vpogledne vloge bank znašale 21.488 ti-
soč EUR. Stanje na računih pri centralni banki je znašalo 
443.562 tisoč EUR. 

V letu 2020 je povprečna obveznost za obvezno rezervo 
znašala 13.270.534 EUR.

7. Finančna sredstva, namenjena trgovanju
v tisoč EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

IFI, izpostavljeni valutnemu tveganje 1.443 818

IFI, izpostavljeni tveganju spremembe obrestne mere 5.193 4.722

IFI, izpostavljeni tveganju spremembam cen blaga 0 0

Finančna sredstva, namenjena trgovanju skupaj 6.636 5.540

Finančna sredstva, namenjena za trgovanje, so se v letu 
2020 povečala predvsem zaradi gibanja tržne vrednosti 
celotnega portfelja z izvedenimi finančnimi instrumenti.
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8. Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni 
vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za 
trgovanje

v tisoč EUR

31.12.2020 31.12.2019

Lastniški instrumenti 568 579

Dolžniški vrednostni papirji 837 1.164

Krediti in druga finančna sredstva 2.089 2.628

Skupaj 3.494 4.371

9. Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti 
prek drugega vseobsegajočega donosa

v tisoč EUR

31.12.2020 31.12.2019

Lastniški instrumenti 16.495 16.426

Dolžniški vrednostni papirji 94.505 106.996

Skupaj 111.000 123.422

9.1 Lastniški instrumenti, izkazani po pošteni vrednosti  
prek vseobsegajočega donosa

v tisoč EUR

 31.12.2020 31.12.2019

Delnice in deleži nefinančnih družb 22 21

Bankart, d. o. o., Ljubljana 11 11

 S.W.I.F.T. Belgija 11 10

Sklad za reševanje bank 16.473 16.405

Skupaj 16.495 16.426

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.

Konec marca 2015 je na podlagi Zakona o organu in skladu 
za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, v nadaljevanju 
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 
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9.2 Dolžniški vrednostni papirji, merjeni po pošteni vrednosti prek drugega 
vseobsegajočega donosa
Glede na izdajatelja

v tisoč EUR

 31.12.2020 31.12.2019

Obveznice Republike Slovenije 94.505 106.996

Obveznice drugih držav EU 0 0

Skupaj dolžniški vrednostni papirji 94.505 106.996

Glede na navzočnost na borzi
v tisoč EUR

 31.12.2020 31.12.2019

Kotirajo na borzi 94.505 106.996

   Obveznice 94.505 106.996

   Ostalo 0 0

Skupaj 94.505 106.996

Vrednotenje po pošteni vrednosti
v tisoč EUR

31. 12. 2020

Nakupna vrednost 92.893

Obresti (terjatve, razmejitve) 1.367

Vrednotenje na pošteno vrednost 245

Knjigovodska vrednost 94.505

Na dan 31. 12. 2020 je bilo za namen Sklad za reševanje 
bank zastavljenih za 12,8 mio EUR vrednostnih papirjev in 
za dolgoročne vire ECB 92,7 mio EUR primernih kreditov in 
vrednostnih papirjev. Dodatno je bilo za namene plačilnega 
prometa iz naslova SEPA zastavljenih 16 mio EUR.

Na dan 31. 12. 2020 je banka v skladu finančnega premo-
ženja pri Banki Slovenije imela  81,2 mio EUR prvovrstnih 
vrednostnih papirjev in 70,7 mio EUR kreditov s prvovrstnim 
zavarovanjem. Ta sredstva so na voljo za morebitno zas-
tavo za regulatorne potrebe, za izvrševanje plačilnega 
prometa in za zagotavljanje sekundarne likvidnosti banke.
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10. Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti
v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

- krediti bankam 21.471 67.778

- krediti strankam, ki niso banke 1.200.012 1.314.403

- druga finančna sredstva 857 1.432

Skupaj 1.222.340 1.383.613

10.1 Krediti bankam

Analiza po zapadlosti
v tisoč EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Kratkoročne 6.645 22.046

V EUR 6.645 22.040

v tuji valuti 0 6

Dolgoročne 14.826 45.732

V EUR 14.826 45.732

v tuji valuti 0 0

Skupaj krediti bankam 21.471 67.778

Teritorialna analiza
v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Slovenija 0 16.367

Tujina 21.471 51.411

SKUPAJ 21.471 67.778
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10.2 Krediti strankam, ki niso banke 

Razčlenitev kreditov po vrstah posojilojemalcev
v tisoč EUR

       31. 12. 2020    31. 12. 2019

 Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

V EUR 80.582 1.148.056 99.271 1.226.149

Država 0 56.818 19 71.670

Druge finančne družbe 769 2.782 645 3.927

Nefinančne družbe 53.079 646.029 73.954 674.242

Gospodinjstva 26.734 442.427 24.654 476.310

- prebivalstvo 23.963 408.922 21.799 440.323

- druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 39 966 28 850

- samostojni podjetniki 2.214 30.485 2.635 32.392

- nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstvo 517 2.055 192 2.745

V tuji valuti 895 25.200 776 29.839

Država 0 0 0 58

Druge finančne družbe 0 0 0 0

Nefinančne družbe 0 334 1 375

Gospodinjstva 895 24.866 775 29.407

- prebivalstvo 895 24.735 775 29.270

- druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 0 0 0 0

- samostojni podjetniki 0 132 0 137

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

Krediti nebankam (bruto vrednost) 81.477 1.173.257 100.046 1.255.988

Popravek vrednosti -12.592 -42.130 -11.958 -29.674

Skupaj krediti nebankam (neto vrednost) 68.885 1.131.127 88.088 1.226.315

Skupaj krediti nebankam        1.200.012         1.314.403

Skladno z navodili Banke Slovenije, ki se nanašajo na 
obravnavanje obresti za nedonosna posojila in v zvezi z 
ukinitvijo obračunavanja izključenih obresti, se je bruto 
knjigovodska evidenca slabih posojil banke na dan 31. 

12. 2020 povečala za 2,6 mio EUR in za isti znesek so se 
povečale rezervacije za izgube iz posojil.
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Analiza po sektorjih
v tisoč EUR

 31.12.2020 31.12.2019

Država 56.810 71.741

Druge finančne družbe 3.137 4.089

Nefinančne družbe 658.383 718.445

Gospodinjstva 481.683 520.127

- prebivalstvo 446.687 482.659

- druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 994 858

- samostojni podjetniki 31.823 34.007

- nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstvo 2.179 2.603

Skupaj krediti nebankam 1.200.012 1.314.403

Prvovrstna zavarovanja terjatev
Prvovrstna zavarovanja so bila na dan 31. 12. 2020 glede  
na razvrstitev kreditov po bonitetnih skupinah naslednja:

v tisoč EUR

A B C D E Skupaj

Bančna vloga 11.726 3.590 1.679 24 0 17.019

Poroštva ali jamstva RS 55.779 0 0 0 0 55.779

Garancije prvovrstnih tujih bank 0 0 0 0 0 0

Vrednostni papirji prvovrstnih bank 0 0 0 0 0 0

Skupaj 67.505 3.590 1.679 24 0 72.798

Prvovrstna zavarovanja so bila na dan 31. 12. 2019 glede 
na razvrstitev kreditov po bonitetnih skupinah naslednja: 

v tisoč EUR

A B C D E Skupaj

Bančna vloga 5.910 8.990 1.458 55 0 16.413

Poroštva ali jamstva RS 70.502 0 0 0 0 70.502

Garancije prvovrstnih tujih bank 0 0 0 0 0 0

Vrednostni papirji prvovrstnih bank 0 0 0 0 0 0

Skupaj 76.412 8.990 1.458 55 0 86.915

Primerna zavarovanja terjatev – hipoteka 
Banka je imela konec leta 2020 v celotnem bruto kredi-
tnem portfelju 697.625 tisoč EUR terjatev, zavarovanih s 
hipoteko.

Banka je imela konec leta 2019 v celotnem bruto kreditnem 
portfelju 760.770 tisoč EUR terjatev, zavarovanih s hipote-
ko.
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Gibanje oslabitev v letu 2020:
v tisoč EUR

Stanje 1. januarja 42.029

Delež v bruto kreditih (%) 2,95

Oblikovane med letom 106.038

Ukinjene med letom -92.935

Stanje 31. decembra 55.132

Delež v bruto kreditih (%) 4,32

Gibanje oslabitev v letu 2019:
v tisoč EUR

Stanje 1. januarja 71.246

Delež v bruto kreditih (%) 4,92

Oblikovane med letom 58.641

Ukinjene med letom -87.858

Stanje 31. decembra 42.029

Delež v bruto kreditih (%) 2,95

10.3 Druga finančna sredstva

Razčlenitev in gibanje oslabitev finančnih sredstev,  
merjenih po odplačni vrednosti

v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Terjatve do kupcev 106 49

Druge poslovne terjatve 134 918

Druga finančna sredstva 617 465

Skupaj 857 1.432
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11. Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih družb
Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini na dan 31. 12. 2020

v tisoč EUR

Znesek 
naložbe

Udeležba 
(v %)

Glasovalnih 
pravic

Osnovni 
kapital

Poslovni  
izid 

Privatinvest, d. o. o., Ljubljana 423 100 100 665 -165

Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini na dan 31. 12. 2019
v tisoč EUR

Znesek 
naložbe

Udeležba 
(v %)

Glasovalnih 
pravic

Osnovni 
kapital

Poslovni  
izid 

Privatinvest, d. o. o., Ljubljana 588 100 100 665 -77

V letu 2020 smo oslabili naložbo v odvisno družbo Privatin-
vest, d. o. o., Ljubljana, v znesku 165 tisoč EUR.

Na dan 31. 12. 2020 je bilančna vsota odvisne družbe znašala 
1.901.253,49 EUR, na 31. 12. 2019 pa 2.063.828,56 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 0,1 % seštevka 
bilančne vsote skupine) banka na 31. 12. 2020 ni pripravila 
konsolidiranega letnega poročila po 56. členu Zakona o 
gospodarskih 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 abso-
lutne meje v višini 10 milijonov EUR, zato je banka Sber-
bank skladno z zahtevami sklepa Banko Slovenije obvestila 
o izključitvi družbe iz konsolidacije. 

Banka izpolnjuje merila po MRS 27 glede izjeme za pripra-
vo konsolidiranih računovodskih izkazov. 



12. Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine

Gibanje osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin v letu 2020
v tisoč EUR

 
Naložbene  

nepremičnine
(NN) Skupaj NN

Skupaj  
zemljišča in 

zgradbe Oprema
Opredmetena osnovna 

sredstva v pripravi

Sredstva, ki pred-
stavljajo pravico do 
uporabe (MSRP 16)

Skupaj OOS in sredstva, 
ki predstavljajo pravico do 

uporabe

    Neopredmetena  
osnovna sredstva

(NOS)
NOS   

v pripravi
Skupaj 

NOS
Skupaj OOS,  

NOS in NN 

Nabavna vrednost        

Stanje 1. 1. 2020 969 969 7.581 8.647 263 6.641 23.132 4.132 568 4.700 28.801

Povečanja 5 5 15 758 742 0 1.515 749 513 1.262 2.782

Zmanjšanja -463 -463 0 -109 -820 -102 -1.031 -364 -701 -1.065 -2.559

Prevrednotenje -10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 -10

Stanje 31. 12. 2020 501 501 7.596 9.296 185 6.539 23.616 4.517 380 4.897 29.014

            

Popravek vrednosti     

Stanje 1. 1. 2020 0 0 2.795 6.534 0 721 10.050 2.911 0 2.911 12.961

Amortizacija 0 0 174 732 0 712 1.618 731 0 731 2.349

Prodaja 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

Zmanjšanja 0 0 0 -109 0 0 -109 -364 0 -364 -473

Stanje 31. 12. 2020 0 0 2.969 7.158 0 1.433 11.560 3.278 0 3.278 14.838

           

Sedanja vrednost      

1. 1. 2020 969 969 4.786 2.113 263 5.920 13.082 1.221 568 1.789 15.840

31. 12. 2020 501 501 4.627 2.138 185 5.106 12.056 1.239 380 1.619 14.176

V letu 2020 je banka uporabljala neopredmetena sredstva, ki so že 100 % amortizirana v nabavni vrednosti 1.340 tisoč EUR. 
Opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2020 niso bila zastavljena.
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Gibanje osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin v letu 2019
v tisoč EUR

 

Naložbene  
nepremičnine

(NN) Skupaj NN

Skupaj 
zemljišča in 

zgradbe Oprema
Opredmetena osnovna 

sredstva v pripravi

Sredstva, ki pred-
stavljajo pravico do 
uporabe (MSRP 16)

Skupaj OOS in sredstva, 
ki predstavljajo pravico do 

uporabe

    Neopredmetena  
osnovna sredstva

(NOS)
NOS   

v pripravi
Skupaj  

NOS
Skupaj OOS,  

NOS in NN 

Nabavna vrednost        

Stanje 1. 1. 2019 1.679 1.679 7.590 8.078 277 15.945 3.655 406 4.061 21.685

Prehod na MSRP 16 1. 1. 2019 0 0 0 0 0 6.639 6.639 0 0 0 6.639

Povečanja 122 122 0 751 738 2 1.491 477 639 1.116 2.729

Zmanjšanja -769 -769 -9 -182 -752 0 -943 0 -477 -477 -2.189

Prevrednotenje -63 -63 0 0 0 0 0 0 0 0 -63

Stanje 31. 12. 2019 969 969 7.581 8.647 263 6.641 23.132 4.132 568 4.700 28.801

 

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2019 0 0 2.622 5.977 0 0 8.599 2.262 0 2.262 10.861

Amortizacija 0 0 173 736 0 721 1.630 649 0 649 2.279

Prodaja 0 0 9 3 0 0 12 0 0 0 12

Zmanjšanja 0 0 -9 -182 0 0 -191 0 0 0 -191

Stanje 31. 12. 2019 0 0 2.795 6.534 0 721 10.050 2.911 0 2.911 12.961

Sedanja vrednost

1. 1. 2019 1.679 1.679 4.968 2.101 277 0 7.346 1.393 406 1.799 10.824

31. 12. 2019 969 969 4.786 2.113 263 5.920 13.082 1.221 568 1.789 15.840

V letu 2019 je banka uporabljala neopredmetena sredstva, ki so že 100 % amortizirana v nabavni vrednosti 1.371 tisoč EUR. Opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2019 niso bila zastavljena.
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13. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb
        v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 1.888 436

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 1.512 55

Dolgoročno odložene terjatve za davke 376 381

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb predstavljajo 
preveč vplačane akontacije davka od dohodkov pravnih 
oseb za leto 2020 in neuveljavljen odbitek tujega davka iz 
preteklih let.

Terjatve za odložene davke izvirajo iz davčno nepriznanih 
rezervacij za zaposlene, odloženih davkov za neuveljavlje-
no investicijsko olajšavo ter odloženih davkov od slabitve 
kapitalske naložbe.

     v tisoč EUR

Začetno stanje  
1. 1. 2020

Končno stanje  
31. 12. 2020

Odložene terjatve za davke – rezervacije za pokojnine 139 131

Odložene terjatve za davke – za jubilejne nagrade 15 15

Odložene terjatve za davke – vrednostni papirji – vrednotenje 32 0

Odložene terjatve za davke – slabitve kapitalske naložbe 195 226

Odložene terjatve za davke – investicijska olajšava 0 4

Skupaj dolgoročno odložene terjatve za davke 381 376

Odložene obveznosti za davke v tekočem letu – vrednostni papirji 17 57

Skupaj dolgoročno odložene obveznosti za davke 17 57

Končno stanje odloženih davkov 364 319

Gibanje neto odloženih davkov v letih 2020 in 2019
v tisoč EUR

Začetno 
stanje odloženih 

davkov

Skozi izkaz  
poslovnega 

izida

Skozi izkaz 
vseobsegajočega 

donosa

Končno 
stanje odloženih 

davkov

Leto 2020 364 47 -92 319

Leto 2019 818 -452     -2 364

Stanje odloženih davkov predstavlja skupni saldo terjatev 
za odloženi davek in obveznosti za odloženi davek, kar 

pomeni, da smo od terjatev za odloženi davek odšteli obve-
znosti za odloženi davek. 

Gibanje odloženih davkov v letu 2020 po vrstah terjatev in obveznosti 



108 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2020

Odloženi davki iz vrednotenja vrednostnih papirjev
v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Odloženi davek – neto saldo -57 16

Vrednotenje na pošteno vrednost -68 28

Presežek iz prevrednotenja – stanje 11 -12

Odloženi davek – od tega sprememba v vseobsegajočem donosu -68 33

14. Druga sredstva
v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Terjatve za dane predujme v EUR 102 76

Zaloge 56 78

Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve 16 16

Usredstvene aktivne časovne razmejitve 372 421

Skupaj 546 591

15. Finančne obveznosti, namenjene trgovanju
v tisoč EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Izvedeni finančni instrumenti, vezani na tečaj 1.225 952

Izvedeni finančni instrumenti, vezani na obrestno mero 4.882 4.279

Skupaj 6.107 5.231
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16. Finančne obveznosti, merjene po odplačni 
vrednosti
 
16.1 Vloge bank in centralnih bank

Razčlenitev po vrstah, valuti in ročnosti vlog bank 
  v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Vloge na vpogled 22.242 19.467

  - v EUR 22.242 19.467

  - v tuji valuti 0 0

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo 0 20.359

Kratkoročne 0 348

  - v EUR 0 0

  - v tuji valuti 0 348

Dolgoročne 0 20.011

  - v EUR 0 20.011

Skupaj 22.242 39.826
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16.2 Vloge strank, ki niso banke

Razčlenitev po vrstah, valuti in ročnosti vlog
v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

 v EUR
V tuji 
valuti Skupaj v EUR

V tuji 
valuti Skupaj

Dolgovi iz vlog na vpogled 727.216 16.140 743.356 631.817 14.510 646.326

Država 75.169 186 75.355 3.778 142 3.920

Druge finančne družbe 26.257 7 26.264 17.918 417 18.335

Nefinančne družbe 319.675 10.657 330.332 353.912 8.638 362.550

Gospodinjstva 306.115 5.290 311.406 256.209 5.313 261.521

- prebivalstvo 276.796 4.642 281.437 231.703 4.916 236.619

- druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 1.475 0 1.475 1.693 0 1.693

- samostojni podjetniki 18.606 68 18.674 13.865 9 13.875

- nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstvo 9.239 581 9.819 8.947 387 9.334

Dolgovi iz vlog z dogovorjeno zapadlostjo 596.511 154 596.665 721.587 261 721.847

Kratkoročni 299.693 88 299.781 335.060 216 335.276

Država 36.239 0 36.239 66.207 0 66.207

Druge finančne družbe 9.037 0 9.037 21.381 0 21.381

Nefinančne družbe 128.990 0 128.990 113.046 0 113.046

Gospodinjstva 125.427 88 125.515 134.427 216 134.643

- prebivalstvo 124.970 88 125.058 133.949 216 134.165

- druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 0 0 0 0 0 0

- samostojni podjetniki 110 0 110 16 0 16

- nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstvo 347 0 347 461 0 461

Dolgoročni 296.817 66 296.884 386.527 44 386.571

Država 36.011 0 36.011 100.206 0 100.206

Druge finančne družbe 70.614 0 70.614 89.451 0 89.451

Nefinančne družbe 106.831 0 106.831 142.440 0 142.440

Gospodinjstva 83.362 66 83.428 54.430 44 54.474

- prebivalstvo 77.661 66 77.728 49.630 44 49.674

- druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 127 0 127 127 0 127

- samostojni podjetniki 1.158 0 1.158 52 0 52

- nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstvo 4.415 0 4.415 4.621 0 4.621

Skupaj vloge nebankam 1.323.727 16.295 1.340.021 1.353.403 14.770 1.368.173
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16.3 Najeti krediti

Razčlenitev po vrstah, valuti in ročnosti najetih kreditov bank
          v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Dolgoročni krediti od bank

  - v EUR 216.975 202.364

  - v tuji valuti 0 0

Skupaj 216.975 202.364

Banka je imela v letu 2020 zaradi podrejenih obveznosti 
1.818 tisoč EUR odhodkov iz obresti.

Banka v skladu s 63. členom Uredbe EU št. 575/2013 iz-
polnjuje pogoje za vključitev podrejenega dolga v dodatni 
kapital na podlagi pogodbe o podrejenem dolgu s Sberbank 
Europe AG s pogodbenim zneskom 52.000.000 EUR. Po-
godbeni rok zapadlosti je 30.12. 2021, dolg ne bo predčas-
no izplačan zaradi posebnih okoliščin in je podrejen obve-
znostim 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.

Na dan 31. 12. 2020 je imela banka podrejeni dolg v višini 
52 mio EUR (od tega upravičen kot TIER 2 10,4 mio EUR), 
na podlagi pogodbe s Sberbank Europe AG, z datumom 
zapadlosti decembra 2021. V skladu s strategij za obdobje 
2021–2023, ki jo je potrdil nadzorni svet dne 28. 1. 2021, bo 
Banka decembra 2021 odplačala 26 mio EUR podrejenega 
dolga, 26 mio EUR pa obnovila.

16.4 Dolžniški vrednostni papirji

Banka v letu 2020 ni imela dolžniških vrednostnih papirjev, 
ki bi spadali v finančne obveznosti, merjene po odplačni 
vrednosti.

16.5 Podrejene obveznosti

Struktura podrejenih obveznosti
v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Podrejene obveznosti do tujih oseb v domači valuti 52.010 52.010

Skupaj 52.010 52.010
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16.6 Druge finančne obveznosti
v tisoč EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Obveznosti do dobaviteljev 1.045 1.204

Obveznosti iz kartičnega poslovanja 943 1.494

Obveznosti za neizvršena izplačila 431 591

Obveznosti za plače, nadomestila plač ter prispevke in davke iz plač 1.286 1.217

Vnaprej vračunani odhodki 1.909 1.808

Obveznosti iz najema 5.233 5.961

Druge finančne obveznosti 1.278 1.255

Skupaj 12.125 13.530

Najemi, ki so pripoznani v skladu z MSRP16
v tisoč EUR

 31. 12. 2020

Do 1 leta  735

Od 1 do 5 let 2.827

Nad 5 let 2.477

Skupaj prihodnja plačila najemnin 6.039

17. Rezervacije
Struktura dolgoročnih rezervacij

v tisoč EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Rezervacije za pravno nerešene tožbe 627 1.081

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlenih 1.536 1.575

Rezervacije za zunaj bilančne obveznosti 1.898 1.345

Skupaj 4.061 4.001

Banka je imela na dan 31. 12. 2020 5,346 tisoč EUR tožbe-
nih zahtevkov, v katerih je nastopala kot tožena stranka, na 
dan 31. 12. 2019 pa 9.474 tisoč EUR. Na podlagi pravnih 
mnenj ima banka za tožbene zahtevke na 31. 12. 2020 
oblikovanih 627 tisoč EUR rezervacij, na 31. 12. 2019 pa 

1.081 tisoč EUR. Uprava meni, da so oblikovane rezervaci-
je zadostne za oblikovanje bodočih obveznosti zaradi tožb.
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Gibanje dolgoročnih rezervacij v letu 2020
v tisoč EUR

Rezervacije za zunaj 
bilančne terjatve

Rezervacije za 
zaposlene

Rezervacije za pravno 
nerešene tožbe

Skupaj dolgoroč-
ne rezervacije

Stanje 1. 1. 2020 1.345 1.576 1.081 4.001

Oblikovanje 5.016 195 110 5.320

Odprava/poraba -4.463 -233 -564 -5.260

Stanje 31. 12. 2020 1.898 1.536 627 4.061

Gibanje dolgoročnih rezervacij v letu 2019
v tisoč EUR

Rezervacije za zunaj 
bilančne terjatve

Rezervacije za 
zaposlene

Rezervacije za pravno 
nerešene tožbe

Skupaj dolgoroč-
ne rezervacije

Stanje 1. 1. 2019 951 1.552 227 2.730

Oblikovanje 15.003 231 899 16.133

Odprava/poraba -14.609 -206 -46 -14.862

Stanje 31. 12. 2019 1.345 1.575 1.081 4.001

18. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb
v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 57 1.691

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 0 1.674

Dolgoročno odložene obveznosti za davke 57 17

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb predsta-
vljajo preostalo obveznost za plačilo davka od dohodkov 
za leto 2020. 

Obveznosti za odložene davke izvirajo iz odloženih davkov 
od vrednotenja vrednostnih papirjev, razpoložljivih za pro-
dajo.
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19. Druge obveznosti
    v tisoč EUR

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Obveznosti iz drugih davkov 341 197

Vnaprej plačani neobračunani prihodki 799 499

Prejeti predujmi 0 33

Skupaj 1.140 729

20. Kapital 
      v tisoč EUR

      31. 12. 2020 31. 12. 2019

Osnovni kapital 133.140 133.140

Kapitalske rezerve 27.248 27.248

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos 389 -94

Rezerve iz dobička 6 6

Zadržani dobiček 22.711 12.270

Čisti dobiček poslovnega leta 965 10.441

Skupaj 184.459 183.011

Osnovni kapital banke se v letu 2020 ni spreminjal. Konec 
leta 2020 je osnovni kapital sestavljalo 31.928.152 nava-
dnih delnic z nominalno vrednostjo 4,17 EUR.

Kapitalske rezerve predstavlja predvsem vplačani pre-
sežni 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 
kapitala, znaša na dan 31. 12. 2020 389 tisoč EUR. V aku-
mulirani drugi vseobsegajoči donos se izkazuje prevred-
notenje v zvezi s finančnimi sredstvi, merjenimi po pošteni 
vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, in ak-
tuarske dobičke/izgube zaradi pokojninskih programov, ki 
smo jo v preteklem letu pripoznali v zadržanem dobičku.
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Pregled uporabe dobička za poslovno leto 2020
v tisoč EUR

31. 12. 2020

Preneseni dobiček/prenesena izguba 22.711

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 965

Zmanjšanje za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni dan

Bilančni dobiček/bilančna izguba 23.676

Banka bo predlagala skupščini, da bo čisti dobiček poslov-
nega leta 2020 v znesku 964.951,76 EUR ostal nerazpo-
rejen.

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz bruto kapitala, 
je na dan 31. 12. 2020 znašala 5,78 EUR, kar je 0,05 EUR 
več kot na dan 31. 12. 2019.

Dobiček na delnico
v EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Dobiček/izguba po obdavčitvi 964.951 10.440.964

Število delnic 31.928.152 31.928.152

Povprečno število delnic 31.928.152 31.928.152

Dobiček na delnico 0,03 0,33

Prilagojen dobiček na delnico 0,03 0,33

Dobiček na delnico je v letu 2020 znašal 0,03 EUR.

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 rezerve 

iz dobička;
• o delu bilančnega dobička, o uporabi katerega bo odloče-

no 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. 

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 2019 ostale nespremenjene.
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21. Zunajbilančno poslovanje
v tisoč EUR

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Pogojne obveznosti od danih jamstev, akreditivov in drugih pogojnih obveznosti 
(vključno z zastavljenimi sredstvi za obveznosti stranke) 115.267 111.336

Odobreni krediti, limiti in kreditne linije ter druge prevzete obveznosti 242.371 268.925

Pogodbene (nazivne) vrednosti promptnih (spot) poslov 858 418

Pogodbene (nazivne) vrednosti izvedenih finančnih instrumentov 588.165 586.727

Skupaj tvegane postavke 946.661 967.406

Druga zunajbilančna evidenca 67.414 67.414

Prejeta zavarovanja 2.034.748 2.236.420

Finančna sredstva banke, zastavljena za obveznosti banke in finančna sredstva v 
skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije 170.843 178.684

Skupaj netvegane postavke 2.273.005 2.482.518

Skupaj zunajbilančne obveznosti 3.219.666 3.449.924

Ob podrobno prikazanih tveganih zunajbilančnih postavkah 
v skupni višini 946.661 tisoč EUR je banka na dan 31. 12. 
2020 izkazovala tudi netvegane zunajbilančne postavke v 

znesku 2.273.005 tisoč EUR. Vsi izvedeni finančni instru-
menti so bili sklenjeni za namene trgovanja.

Na dan 31. 12. 2020 je banka v skladu finančnega premo-
ženja pri Banki Slovenije imela 81,2 mio EUR prvovrstnih 
vrednostnih papirjev in 70,7 mio EUR kreditov s prvovrstnim 
zavarovanjem. Ta sredstva so na voljo za morebitno zas-
tavo za regulatorne potrebe, za izvrševanje plačilnega 
prometa in za zagotavljanje sekundarne likvidnosti banke.

Na dan 31. 12. 2020 je bilo za namen Sklad za reševanje 
bank je zastavljenih za 12,8 mio EUR vrednostnih papirjev 
in za dolgoročne vire ECB 92,7 mio EUR primernih kreditov 
in vrednostnih papirjev. Dodatno je bilo za namene plačil-
nega prometa iz naslova SEPA zastavljenih 16 mio EUR.

Poslovanje po pooblastilu
v tisoč EUR

31.12.2020 31.12.2019

 Poslovanje po pooblastilu 41.817 16.895

 Sindicirani krediti 41.817 16.895

Sredstva, zastavljena v zavarovanje za pridobljene vire sredstev

Banka na 31. 12. 2020 in na 31. 12. 2019 ni izkazovala 
sredstev in obveznosti strank iz posredniškega poslovanja.

Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z naložbenimi storitvami in posli 
v tisoč EUR

2020 2019

Prihodki iz opravnin (provizij) v zvezi z naložbenimi in pomožnimi naložbenimi storitvami in posli za stranke 623 650

Odhodki iz opravnin (provizij) v zvezi z naložbenimi in pomožnimi naložbenimi storitvami in posli za stranke -51 -266
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22. Čiste obresti in obrestim podobni  
prihodki in odhodki

Vrste obresti
v tisoč EUR

2020 2019

Čiste obresti 30.437 34.521

Prihodki iz obresti 38.069 42.343

Prihodki iz obresti in podobni prihodki, pripoznani po efektivni obrestni meri 35.269 37.935

Prihodki iz obresti in podobni prihodki brez uporabe efektivne obrestne mere 2.800 4.408

   

Prihodki iz obresti 38.069 42.343

Obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju 1.310 1.307

Obresti iz finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega donosa 0 -30

Obresti iz danih kreditov in vlog 36.547 40.636

Obresti iz drugih finančnih sredstev 213 430

Odhodki za obresti -7.633 -7.821

Obresti za finančne obveznosti, namenjene trgovanju -1.196 -1.194

Obresti za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti -4.524 -5.368

Obresti za druge finančne obveznosti (vključno z obrestmi iz najemov) -1.913 -1.259

Obresti iz najema so v letu 2020 znašale 79 tisoč EUR. 

Vrste prihodkov in odhodkov za obresti
v tisoč EUR

        2020       2019

      Prihodki      Odhodki Prihodki Odhodki

Redne obresti 36.268 -7.633 40.456 -7.821

Zamudne obresti 184 0 101 0

Obresti – razmejene provizije 1.618 0 1.785 0

Skupaj 38.069 -7.633 42.343 -7.821
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23. Prihodki iz dividend 
v tisoč EUR

 2020 2019

Prihodki iz dividend 24 20

Skupaj 24 20

24. Čiste opravnine
v tisoč EUR

 2020 2019

Čiste opravnine (provizije) 11.810 10.366

Prihodki od opravnin (provizij) 14.270 12.013

Prihodki od opravnin iz pomožnih investicijskih storitev 9 639

Prihodki od opravnin iz opravljanja plačilnih storitev 10.646 9.373

Prihodki od opravnin iz kreditnih poslov 1.576 834

Prihodki od opravnin iz danih jamstev 1.316 1.167

Prihodki iz fiduciarnih poslov 136 0

Prihodki iz posredovanja pri sklepanju poslov, ki niso predmet upravljanja oz. servisiranja 587 0

Odhodki za opravnine (provizije) -2.460 -1.647

Odhodki za opravnine borze vrednostnih papirjev in njej podobnih organizacij -16 -19

Odhodki za opravnine od opravljenih posredniških in komisijskih poslov oziroma poslov za račun banke 0 -268

Odhodki za opravnine od opravljenih plačilnih storitev -2.238 -1.037

Odhodki za opravnine od prejetih jamstev 0 -263

Odhodki od opravnin iz servisiranja kreditnih poslov za račun banke -42 0

Odhodki od opravnin iz posredovanja drugih institucij pri sklepanju poslov za račun banke,  
ki niso predmet upravljanja ali servisiranja -9 0

Odhodki za opravnine od opravljenih drugih storitev -155 -60
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25.  Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in 
obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti 
skozi izkaz poslovnega izida

v tisoč EUR

   2020    2019

Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni  
po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida -19 564

Realizirani dobički 0 631

Dobički iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 0 631

Dobički iz kreditov 0 0

Realizirane izgube -19 -67

Izgube iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 0 -33

Izgube iz kreditov (tudi iz finančnega lizinga) -6 -6

Izgube iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti -10 -25

Izgube iz drugih finančnih sredstev in obveznosti -3 -2

26.  Čisti poslovni izid iz finančnih sredstev, 
namenjenih trgovanju 

v tisoč EUR

2020 2019

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju 496 -122

 

Čisti dobički/izgube pri nakupu in prodaji tujih valut in plemenitih kovin 709 300

       Podjetja 619 208

       Fizične osebe 90 92

 

Čisti dobički/izgube iz izvedenih finančnih instrumentov -213 -422

       Forward 75 111

       Swap -294 -589

       Opcije 7 55
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27.  Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev, obvezno 
merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega 
izida, ki niso v posesti za trgovanje

        v tisoč EUR

2020 2019

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje -366 182

Čisti dobički/izgube iz trgovanja z delnicami in deleži -366 182

28. Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 
v tisoč EUR

2020 2019

Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 320 892

  Dobički 5.260 5.146

  Izgube -4.940 -4.254

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

v tisoč EUR

2020 2019

Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja 76 93

  Dobički 77 95

  Izgube -1 -3
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30. Drugi čisti poslovni dobički/izgube 
v tisoč EUR

2020 2019

Drugi čisti poslovni dobički in izgube   518 740

  Dobički 551 893

       Prihodki za nebančne storitve 17 24

       Prihodki iz naložbenih nepremičnin, danih v poslovni najem 5 12

       Drugi poslovni prihodki 529 858

  Izgube -33 -153

      Članarine 0 -65

      Odhodki iz naložbenih nepremičnih, danih v poslovni najem 0 0

      Drugi poslovni odhodki -33 -89

Večina prihodkov banke, ustvarjenih na tujih trgih, izvira iz 
poslov z Unicredit banko in banko ING Bank. Večina od-
hodkov banke, ustvarjenih na tujih trgih, izvira iz poslov s 
sestrskimi bankami in banko ING Bank.

Glavnino prihodkov predstavljajo prihodki od prejetih bonu-
sov in odpisanih terjatev.

Analiza prihodkov in odhodkov po trgih
v tisoč EUR

2020 2019

Celotni prihodki banke (bruto) 69.874 68.121

Prihodki, ustvarjeni na tujih trgih 9.230 6.375

Delež prihodkov na tujih trgih 13,21% 9,39%

Celotni odhodki banke (bruto) 28.335 22.461

Odhodki, ustvarjeni na tujih trgih 13.109 12.002

Delež odhodkov na tujih trgih 46,26% 53,43%
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31. Administrativni stroški
v tisoč EUR

2020 2019

Skupaj administrativni stroški 26.645 26.872

Skupaj stroški dela 16.738 16.703

Stroški materiala in storitev 9.907 10.169

Stroški reklame 1.152 1.799

Svetovalne, revizijske, računovodske, odvetniške in notarske storitve 1.600 1.423

Stroški informacijskega sistema 4.267 3.503

Stroški najemnin in zakupnin 67 113

Stroški drugih storitev 1.415 1.353

Stroški vzdrževanja, upravljanja in varovanja opredmetenih osnovnih sredstev       154 363

Stroški poštnine in komunikacije 715 755

Stroški zavarovanja 0 143

Stroški službenih poti 14 84

Stroški izobraževanja in štipendiranja 52 120

Stroški materiala 470 513

Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog 1.618 1.617

Strošek dela
Povprečno stanje zaposlenih v letu 2020 ter stanje na 
dan 31. 12. 2020
 
V letu 2020 je bilo v banki povprečno zaposlenih 385,25 
delavcev. Na dan 31. 12. 2020 je bilo v banki zaposlenih 

388 delavcev. Po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacij-
skega sistema izobraževanja in usposabljanja klasifikaciji 
(Klasius) je izobrazbena struktura zaposlenih naslednja:

Stopnja izobrazbe po Klasiusu Število zaposlenih 
na dan 31. 12. 2020

Delež zaposlenih 
na 31. 12. 2020

V. stopnja - srednješolska izobrazba 122 31 %

VI/1. stopnja - višješolska izobrazba (pred bolonjskimi programi) 33 8 %

VI/2. stopnja - specializacija po višješolskih programih, visokošolski in  
univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) 112 29 %

VII. stopnja - magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), univerzitetni programi  
(pred bolonjskimi programi) 107 28 %

VIII/1. stopnja - magisterij znanosti in specializacija po univerzitetnih programih  
(pred bolonjskimi programi) 14 4 %

Skupaj 388 100 %
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32. Amortizacija
v tisoč EUR

2020 2019

Amortizacija 2.349 2.279

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 906 909

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 731 649

Amortizacija sredstva, ki predstavlja pravico do uporabe 712 721

33. Čisti dobički/izgube ob spremembi pogojev 
odplačevanja

v tisoč EUR

2020 2019

Čisti dobički/izgube ob spremembi pogojev odplačevanja -80 20

Realizirani dobički od kreditov 798 28

Odpisi neizterljivih terjatev -878 -8

34. Oslabitve in rezervacije
Oslabitve in rezervacije v letu 2020

v tisoč EUR

 
Ugotovljene oslabitve in 

oblikovane rezervacije 
Prihodki iz sproščenih oslabitev 

in iz ukinjenih rezervacij Skupaj 2020

Oslabitve kreditov -49.628 38.396 -11.232

Oslabitve naložbenih nepremičnih -10 0 -10

Oslabitve naložb v odvisne družbe -165 0 -165

Oslabitve dolžniških vrednostnih papirjev -6 28 22

Skupaj oslabitve -49.809 38.424 -11.385

Rezervacije za zunajbilančne terjatve -5.015 4.462 -553

Rezervacije za pravno nerešene tožbe 0 0 0

Druge rezervacije -110 564 454

Rezervacije -5.125 5.026 -99

Skupaj oslabitve in rezervacije -54.934 43.450 -11.484

Banka je tako kot v letu 2020 tudi v letu 2019 za obračun 
amortizacije uporabljala metodo enakomernega časovnega 
amortiziranja.
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Oslabitve in rezervacije v letu 2019
v tisoč EUR

 Ugotovljene oslabitve in 
oblikovane  rezervacije 

Prihodki  iz sproščenih oslabitev 
in iz ukinjenih rezervacij Skupaj 2019

Oslabitve kreditov -61.318 58.936 -2.382

Oslabitve naložbenih nepremičnih -63 0 -63

Oslabitve naložb v odvisne družbe -77 0 -77

Oslabitve dolžniških vrednostnih papirjev -57 83 27

Skupaj oslabitve -61.515 59.019 -2.495

Rezervacije za zunajbilančne terjatve -14.945 14.608 -337

Rezervacije za pravno nerešene tožbe -899 46 -854

Druge rezervacije 0 0 0

Rezervacije -15.844 14.654 -1.190

Skupaj oslabitve in rezervacije -77.359 73.673 -3.686

Gibanje rezervacij za zunajbilančne terjatve
v tisoč EUR

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupaj

 
bruto knji-
govodska 
vrednost ECL

bruto knji-
govodska 
vrednost ECL

bruto knji-
govodska 
vrednost ECL

bruto knji-
govodska 
vrednost ECL

Stanje 1.1.2020 375.172 1.179 4.540 22 549 144 380.261 1.345

Povečanja/zmanjšanja -18.081 561 -4.375 4 -168 -13 -22.624 552

Odpisi         

Prenos v skupino 1 3.092 10 -3.087 -10 -5  0 0

Prenos v skupino 2 -12.349 -37 12.565 110 -216 -73 0 0

Prenos v skupino 3 -147 0 -24  171  0 0

Spremembe modelov in predpostavk         

Tečajne razlike in druga gibanja         

31.12.2020 347.687 1.713 9.619 126 331 58 357.637 1.897
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35. Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 

Banka je v letu 2020 ustvarila dobiček iz rednega poslova-
nja v višini 1.119 tisoč EUR. Banka je obračunala davek v 
višini -154 tisoč EUR. Čisti dobiček poslovnega leta za leto 
2020 znaša 965 tisoč EUR.

36. 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.

Stanje denarja in denarnih ekvivalentov na dan 31. 12. 2020
v tisoč EUR

1. Denar v blagajni in stanje na računu pri CB 457.205

2. Posojila bankam in hranilnicam, ki zapadejo v 3 mesecih 21.488

   Transakcijski  račun v tujini  8.103

   Transakcijski  računi v tujini v tuji valuti 13.385

SKUPAJ 478.693

Stanje denarja in denarnih ekvivalentov na dan 31. 12. 2019
v tisoč EUR

1. Denar v blagajni in stanje na računu pri CB 321.937

2. Posojila bankam in hranilnicam, ki zapadejo v 3 mesecih 14.229

   Transakcijski  račun v tujini  4.721

   Transakcijski  računi v tujini v tuji valuti 9.508

SKUPAJ 336.166



126 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2020

Prejete in plačane obresti, prejete in plačane dividende v letih 2020 in 2019

v tisoč EUR

 2020 2019

Prejete obresti 38.698 41.932

Plačane obresti 8.511 7.402

Prejete dividende 24 19

Skladno s pogodbo za revidiranje letnega poročila za leto 
2020 je banka za revizorja Ernst & Young, d. o. o., porabila 
54.200 EUR brez DDV (v letu 2019 54.200 EUR brez DDV).

Skladno s pogodbo za revidiranje poročila o odnosih do 
povezanih družb za leto 2020 je banka za revizorja Ernst & 
Young, d. o. o., porabila 4.000 EUR brez DDV (v letu 2019 
4.000 EUR brez DDV).

Skladno s pogodbo za revidiranje poročevalskega paketa 
skupine za leto 2020 je banka za revizorja Ernst & Young, 
d. o. o., porabila 10.000 EUR brez DDV (v letu 2019 10.000 
EUR brez DDV).

Skladno s pogodbami za opravljanje storitev preiskave z 
Ernst & Young je banka za prva tri četrtletja leta 2019 za 
pregled poročevalskega paketa porabila 58.000 EUR brez 
DDV (v letu 2019 45.000 EUR brez DDV).

Skladno s pogodbo za revidiranje poročila TLTRO za leto 
2020 je banka za revizorja Ernst & Young, d. o. o., pora-
bila 5.000 EUR brez DDV (v letu 2019 revidiranje poročila  
TLTRO ni bilo potrebno). 

Skupni znesek, porabljen za revizorja, za leto 2020 tako 
znaša 131.200 EUR brez DDV (v letu 2019 113.200 EUR 
brez DDV).

Revizor je za vse omenjene posle dobil tudi odobritev revi-
zijske komisije.

38. Efektivna davčna stopnja
   v tisoč EUR

 2020 2019

Čisti dobiček/izguba iz rednega delovanja pred davki 1.119 12.823

Zakonska davčna stopnja 19 % = ocenjena davčna obveznost 213 2.436

Dodatne razlike, ki vplivajo na obračun davka -59 -54

Zmanjšanje odhodkov (nepriznana reprezentanca, donacije, bonitete)  120  132

Olajšave (naložbe, investicije), vključno s pren. olajšavami -177 -185

Drugo   -2 -1

Davek iz dohodka pravnih oseb v izkazu uspeha 154 2.382

Efektivna davčna stopnja   13,76 %   18,58%

37. Znesek, porabljen za revizorja 
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39. Povezane osebe

Na osnovi 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah je poslovodstvo družbe podalo poročilo o razmerjih z 
obvladujočo družbo in drugimi odvisnimi družbami v sku-
pini, v katerem je ugotovilo, da družba Sberbank banka, 
d. d., na osnovi okoliščin, ki so poslovodstvu bile znane 
v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel, v navedenih 

poslih z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami 
ni bila prikrajšana oziroma v letu 2020 ni bil opravljen no-
ben pravni posel ali storjeno oziroma opuščeno dejanje, ki 
bi družbi povzročilo škodo in bi bila to posledica vplivanja 
obvladujoče družbe.

Stanje terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2020 in 31. 12. 2019
            v tisoč EUR

Stanje na dan 31. 12. 2020 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 0 0

Krediti bankam 0 0 0 3.653 25.684

Krediti strankam, ki niso banke 25 583 130 0 1.434

Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih 0 0 0 0 423

Druga sredstva 0 1 0 1 119

Skupaj sredstva 25 584 130 3.654 27.660

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 0 0 0 0 0

Vloge in krediti bank 0 0 0 5.035 22.243

Vloge strank, ki niso banke 759 587 564 0 285

Podrejene obveznosti 0 0 0 0 52.010

Druge obveznosti 0 1 0 20 220

Skupaj obveznosti 759 588 564 5.055 74.758
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                       v tisoč EUR

Stanje na dan 31. 12. 2019 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 (izve-
deni finančni instrumenti) 0 0 0 0 3

Krediti bankam 0 0 0 2.678 46.818

Krediti strankam, ki niso banke 14 742 132 0 1.444

Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih 0 0 0 0 588

Druga sredstva 1 1 0 0 451

Skupaj sredstva 15 743 132 2.678 49.304

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 0 0 0 81 46

Vloge in krediti bank 0 0 0 0 19.175

Vloge strank, ki niso banke 658 581 528 0 185

Podrejene obveznosti 0 0 0 0 52.010

Druge obveznosti 0 0 0 0 42

Skupaj obveznosti 658 581 528 81 71.458

*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 prometov v letu 2020 in 2019
v tisoč EUR

Znesek poslovnega leta 2020      Uprava

Ključno 
ravnateljsko 

osebje*

Ožji družinski 
člani ključnega 
ravnateljskega 

osebja in uprave**
Sberbank of 

Russia

Ostale 
povezane 

osebe v 
skupini SB

Čiste obresti -1 9 0 30 -1.592

Čiste opravnine (provizije) 0 2 1 -89 343

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in 
obveznosti, namenjenih trgovanju 0 0 0 -1.141 -2.396

Drugi čisti poslovni dobički/izgube 0 7 0 0 10

Administrativni stroški -40 -12 0 -40 -1.024

Odhodki za rezervacije 0 -5 0 -5 -248

Prihodki iz ukinjenih rezervacij 0 5 0 8 153

Skupaj -41 6 1 -1.237 -4.754
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              v tisoč EUR

Znesek poslovnega leta 2019    Uprava

Ključno 
ravnateljsko 

osebje*

Ožji družinski 
člani ključnega 
ravnateljskega 

osebja in uprave**
Sberbank of 

Russia

Ostale 
povezane 

osebe v 
skupini SB

Čiste obresti -1 14 0 16 -1.448

Čiste opravnine (provizije) 0 2 1 -150 254

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in 
obveznosti, namenjenih trgovanju 0 0 0 -339 163

Drugi čisti poslovni dobički/izgube 0 7 0 0 10

Administrativni stroški -49 -30 0 -1 -744

Odhodki za rezervacije 0 -6 0 -18 -1.320

Prihodki iz ukinjenih rezervacij 0 6 0 15 1.175

Skupaj -50 -7 1 -477 -1.910

*Ključno ravnateljsko osebje: prokuristi in člani višjega vodstva banke
**Ožji družinski člani ključnega ravnateljskega osebja in uprave: zakonec/partner, starši, otroci, bratje in sestre.

Pogoji in stanja posojil članom uprave in ključnemu ravnateljskemu osebju na dan 31. 12. 2020
v tisoč EUR

Ročnost Valuta
Obrestna 

mera

Vrsta 
obrestne 

mere Zavarovanje
Stanje 
posojil

Odplačila 
v letu

Ključno ravnateljsko osebje* Dolgoročno EUR 2,19 fiksna
nepremičnine, 

vinkulacija, poroštvo, 
zavarovalnica

140 39

Ključno ravnateljsko osebje*
(sklenitev pred 1. 1. 2005) Dolgoročno EUR 0,00 variabilna nepremičnine, 

vinkulacija 11 2

Ključno ravnateljsko osebje* Dolgoročno EUR 1,17 variabilna
nepremičnine, 

vinkulacija, poroštvo, 
zavarovalnica

307 79

Ključno ravnateljsko osebje* Dolgoročno CHF 0,40 variabilna
nepremičnine, 

vinkulacija, poroštvo, 
zavarovalnica

113 20

Skupaj  571 140

*Ključno ravnateljsko osebje: prokuristi in člani višjega vodstva banke

Na dan 31. 12. 2020 je bilo oblikovanih 1,8 tisoč EUR rezer-
vacij in pripoznanih stroškov za slabitve teh kreditov.
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Pogoji in stanja posojil članom uprave in ključnemu ravnateljskemu osebju na dan 31. 12. 2019
v tisoč EUR

Ročnost Valuta
Obrestna 

mera

Vrsta 
obrestne 

mere Zavarovanje
Stanje 
posojil

Odplačila 
v letu

Ključno ravnateljsko osebje* dolgoročno EUR 2,32 fiksna
nepremičnine, 

vinkulacija, poroštvo, 
zavarovalnica

153 32

Ključno ravnateljsko osebje*
(sklenitev pred 1. 1. 2005) dolgoročno EUR 0,11 variabilna nepremičnine, vinku-

lacija 13 3

Ključno ravnateljsko osebje* dolgoročno EUR 1,38 variabilna
nepremičnine, 

vinkulacija, poroštvo, 
zavarovalnica

563 260

Ključno ravnateljsko osebje* dolgoročno CHF 0,52 variabilna
nepremičnine, 

vinkulacija, poroštvo, 
zavarovalnica

135 22

Skupaj  864 317

*Ključno ravnateljsko osebje: prokuristi in člani višjega vodstva banke

Na dan 31. 12. 2019 je bilo oblikovanih 2,7 tisoč EUR rezer-
vacij in pripoznanih 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 
tarifa za storitve banke.

Prejemki članov nadzornega sveta v 2020
v tisoč EUR

Neodvisni člani nadzornega sveta                                                                          2020

Bruto prejemki – sejnine 10,0

Povračilo stroškov 0

Skupaj 10,0

V skladu s politiko prejemkov na nivoju skupine Sberbank 
Europe so samo neodvisni člani nadzornega sveta upra-
vičeni do plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega 
sveta.
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Prejemki članov uprave

Prejemki članov uprave v letu 2020
             v tisoč EUR     

vrsta prejemka
Gašpar  

Ogris-Martič*
Aleš  
Zajc

Damijan 
Dolinar

Elena 
Burdakova

Elisabeth 
Gril**

1. 1.-30.11. 1. 1.-31.12. 1. 1.-31.12. 1. 1.-31.12. 1.1.-1.4.

Fiksni prejemki (plača) 269 271 222 202 0

Variabilni prejemki (letni bonus) 0 0 0 0 0

Udeležba v dobičku 0 0 0 0 0

Zavarovalne premije & dodatno pokojninsko zavarovanje 66 13 3 0,6 0

Povračila stroškov 1) 17 1 1 14 0

Provizije in druga dodatna izplačila 16 9

Skupaj 368 285 226 217 9

*G. Ogris-Martič: iztek mandata 30.11.2020    
**E. Gril: iztek mandata 1.4.2020, 1) prehrana, stanovanje & stroški

 
Prejemki članov uprave v letu 2019
             v  tisoč EUR     

vrsta prejemka
Gašpar  

Ogris-Martič
Aleš  
Zajc

Elena  
Burdakova

Elisabeth  
Gril*

Damijan  
Dolinar**

1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-26.6. 17.10.-31.12.

Fiksni prejemki (plača) 287 269 200 80 45

Variabilni prejemki (letni bonus) 32 33 24 30 0

Udeležba v dobičku 0 0 0 0 0

Zavarovalne premije &  dodatno pokojninsko zavarovanje 71 13 0,6 30 0,6

Povračila stroškov 1) 19 1 15 6 0,2

Skupaj 409 316 240 146 46

* E. Gril za obdobje 1.1.-26.6.2019  
** D. Dolinar, v funkciji člana uprave od 17.10.-31.12.2019  1) prehrana, stanovanje & stroški

Prejemki zaposlenih po individualni pogodbi v 2020
v  tisoč EUR   

Zaposleni po individualni pogodbi 2020

Bruto prejemki (letni bonus v 2020 ni bil izplačan)* 1.581

Udeležba pri dobičku 0

Skupaj 1.581

* v skladu s Sklepom o makrobonitetni omejitvi razdelitve dobičkov bank

Banka ima na zadnji dan leta 2020 tri člane uprave in pet 
članov v nadzornem svetu (od tega ena neodvisna članica); 
22 zaposlenih na vodstvenih delovnih mestih, ki poročajo 

direktno upravi, ima sklenjeno individualno pogodbo o za-
poslitvi. Banka ima sedem prokuristov.



132 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2020

Banka ni odkrila pomembnih naknadnih dogodkov v zvezi 
s covidom-19, ki bi zahtevali prilagoditve računovodskih 
izkazov ali razkritja v računovodskih izkazih.

Ostaja pa precejšnja negotovost glede nadaljnjega razvoja 
pandemije covida-19, vključno z njenim trajanjem, negativ-
nim vplivom na poslovanje banke in nekaterih njenih strank 
ter hitrostjo gospodarskega okrevanja.

Pandemija covida-19 bi lahko imela za posledico dodatno 
povečanje strateškega, kreditnega, tržnega, operativnega, 
likvidnostnega, kapitalskega in pravnega tveganja ter tve-
ganje neskladnosti in ugleda.

Glede na to, da nekaterih pričakovanih posledic covida-9 ni 
mogoče v celoti vključiti v kvantitativne modele, bo vodstvo 
pri določanju pričakovanih kreditnih izgub še naprej upora-
bljalo strokovno presojo primernih in dokazljivih informacij.

40. Dogodki po koncu poslovnega leta
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Naša mreža

SEDEŽ 

Sberbank banka, d. d. 
Dunajska 128 a 
1000 Ljubljana, Slovenia 
T +386 (0)1 53 07 400 
F +386 (0)1 53 07 555 
info@sberbank.si 
www.sberbank.si

PODRUŽNICE 

Ljubljana

Dunajska cesta 128 a
SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 53 07 672
F +386 (1) 53 07 560
 
Pavšičeva 4
SI-1000 Ljubljana 
T +386 (1) 50 00 790
F +386 (1) 50 00 796

Cesta na Brdo 69
SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 24 12 042
F +386 (1) 24 12 047

Miklošičeva 30
SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 23 49 390
F +386 (1) 23 49 392

Gosposka ulica 1
SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 24 10 172
F +386 (1) 24 10 192

Kranj

Na skali 6
SI-4000 Kranj
T +386 (4) 20 13 880
F +386 (4) 20 13 888

Maribor

Poslovna zgradba City Jug
Ul. Heroja Bračiča 6
SI-2000 Maribor
T +386 (2) 23 80 345
F +386 (2) 23 80 344

Šentjur 

Mestni trg 2
SI-3230 Šentjur pri Celju
T +386 (3) 74 71 840
F +386 (3) 74 71 842

Koper

Pristaniška 43 a
SI-6000 Koper
T +386 (5) 66 34 866
F +386 (5) 66 34 872

Celje

Prešernova 27
SI-3000 Celje
T +386 (3) 42 87 808
F +386 (3) 42 87 818

Šentjernej

Levičnikova cesta 2
SI-8310 Šentjernej
T +386 (7) 39 42 680
F +386 (7) 39 42 683

Tepanje

Tepanje 28 d
SI-3210 Slovenske Konjice
T +386 (3) 75 80 850
F +386 (3) 75 80 852

mailto:info@banka-sberbank.si
http://www.banka-sberbank.si/
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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 Andela Zvizdovica 1 
71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina 
T +387 (0)33 29 47 00 
F +387 (0)33 26 38 32 
info@sberbank.ba 
www.sberbank.ba

Sberbank a.d. Banja Luka 
Jevrejska 71 
78 000 Banja Luka, Bosnia-Herzegovina 
T +387 (0)51 241 100 
F +387 (0)51 213 391 
info@sberbankbl.ba 
www.sberbankbl.ba

Češka
Sberbank CZ, a.s.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5, Czech Republic
T: +420 221 969 911
F: +420 221 969 951
E: mail@sberbankcz.cz
www.sberbankcz.cz

Srbija
Sberbank Srbija a.d. Beograd 
Bulevar Mihaila Pupina 165 g 
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 128 a 
1000 Ljubljana, Slovenia 
T +386 (0)1 53 07 400 
F +386 (0)1 53 07 555 
info@sberbank.si 
www.sberbank.si

Madžarska
Magyarorszagi Volksbank Zrt. 
Rákóczi út 7 
1088 Budapest, Hungary 
T +36 (0)1 328 66 66 
F +36 (0)1 328 66 60 
volksbank@volksbank.hu 
www.volksbank.hu

Hrvaška
Sberbank d.d. 
Varšavska 9 
10000 Zagreb, Croatia 
T +385 (0)1 4801 300 
F +385 (0)1 4801 365 
info@sberbank.hr 
www.sberbank.hr

Nemčija
Sberbank Direct
P.O. Box 620
45956 Gladbeck
T: +49 69 66 777 45 777
T: +49 69 66 777 45 799
kundenbetreuung@sberbank-direct.de
www.sberbankdirect.de

mailto:office@sberbank.at
mailto:info@sberbank.ba
http://www.sberbank.ba/
mailto:info@sberbankbl.ba
http://www.sberbankbl.ba/
mailto:info@sberbank.rs
http://www.sberbank.rs
mailto:info@banka-sberbank.si
http://www.banka-sberbank.si/
mailto:volksbank@volksbank.hu
http://www.volksbank.hu/
mailto:info@sberbank.hr
http://www.sberbank.hr/
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Izdajatelj 

Sberbank banka, d. d. 
Dunajska 128 a 
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



136 SBERBANK SI  |  LETNO POROČILO 2020


	OLE_LINK9
	OLE_LINK4
	_Hlk63780753
	_Hlk535228923
	_GoBack
	OLE_LINK14
	OLE_LINK30
	_Hlk37520086
	OLE_LINK34
	OLE_LINK29
	OLE_LINK3
	Uprava banke
	Banka v številkah 2016–2020
	Mednarodna mreža
	Temeljni podatki o skupini Sberbank banke
	Organizacijska shema
	Gospodarsko okolje v letu 2020
	Poslovne usmeritve banke v letu 2021
	Poslovanje
	Izkaz finančnega položaja
	Čisti poslovni izid poslovnega leta
	Izpostavljenost tveganjem 
	Kapital in delničarji banke
	Razvoj banke
	Ključni finančni podatki
	Poročilo nadzornega sveta
	Izjava o ureditvi notranjega upravljanja
	Dogodki po koncu poslovnega leta
	Računovodski
	izkazi
	Izjava o odgovornosti poslovodstva
	Poročilo neodvisnega revizorja
	Izkaz finančnega položaja (kratka shema)
	Izkaz poslovnega izida (kratka shema)
	Izkaz vseobsegajočega donosa 
	Izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
	Izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
	Izkaz denarnih tokov v obdobju (po posredni metodi oziroma različici II.)
	Priloga k računovodskim izkazom
	Naša mreža

