9/3/04

9:03 AM

Page 2

Zaupanje nas povezuje.

P O R O Œ I L O

2 0 0 3

B E R I C H T
R E P O R T

Avstrija
Bosna in Hercegovina

03
Œeøka

Hrvaøka
Italija

Madæarska
Malta

Romunija
Slovaøka

SLOVENIJA

Srbija in Œrna gora

2 0 0 3

naslovka.qxd

Dunajska 128 a
1000 Ljubljana
Tel.: 00386 1 53 07 400
Fax: 00386 1 53 07 555

VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA D.D.
info@volksbank.si
www.volksbank.si

Tema: Sodobno slikarstvo na Slovenskem

Thema: Zeitgenössische Malerei in Slowenien

Theme: Modern Paintings in Slovenia

VSEBINA
Inhalt
Content

POROŒILO 2003

7

Uvodna beseda uprave
Volksbank - Ljudska banka d.d. v øtevilkah
Skupina Volksbank
Organi upravljanja banke
Gospodarsko okolje
Poslovanje
Bilanca stanja
Izkaz poslovnega izida
Pojasnila k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida
Mnenje pooblaøœenega revizorja
Poroœilo nadzornega sveta

8
9
10
11
12
14
22
23
24
28
29

BERICHT 2003

31

Vorwort des Vorstandes
Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick
Die Volksbankengruppe
Organe
Wirtschaftliches Umfeld
Geschäftsfelder
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Bericht des Abschlussprüfers
Bericht des Aufsichtsrates

32
33
34
35
36
38
46
47
48
52
53

REPORT 2003

55

Foreword from the Managing Board
Key Figures in Summary
The Volksbank Group
Governing Bodies
Economic Environment
Business Activities
Balance Sheet
Profit and Loss Account
Notes to the Financial Statements
Auditor´s Report
Statement of the Supervisory Board

56
57
58
59
60
62
70
71
72
76
77

SERVICE

79

International Desks
Naøa mreæa / Unser Netzwerk / Our Network

80
82

MIRA NAROBE
Mira Narobe je bila rojena 1. septembra 1967 v Sydneyu. Leta 1993 je diplomirala na oddelku
za likovno pedagogiko na Pedagoøki fakulteti v Ljubljani. Samostojno razstavlja od leta 1992.
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Mira Narobe se je na prvih razstavah predstavila
kot zanimiva predstavnica krajinskega slikarstva,
pri katerem so jo bolj kot odrazi konkretnega pejsaæa zanimali pogledi v duhovne prostore lastnega
væivetja v krajino. Da gre pri teh, pogosto s øirokimi potezami œopiœa naslikanih delih vendarle za
krajine, potrjuje predvsem organizacija slikovnega
prostora z nekaterimi osrednjimi poudarki, v prvi
vrsti z nenavadnimi formami, ki øe najbolj spominjajo na hiøo ali pa smreko in imajo nedvomno
simbolen pomen. Tovrstne podobe, ki so od nekega konkretnega krajinskega motiva ohranile predvsem osnovne prostorske silnice in znaœilno barvno
lestvico, so torej odkrivale predvsem slikarkin
notranji svet. Neobremenjen in sproøœen pristop
Mire Narobe do slikanja krajin ter spretno gibanje
med gestualnostjo in skrbnim polaganjem slikarske
poteze sta kmalu naletela na pozitiven sprejem pri
slovenski likovni kritiki. Vzporedno s krajinami so
Miro Narobe zaœela privlaœiti tudi tihoæitja, v katerih
je videla sprva predvsem mikaven likovni motiv,
vendar pa se je tudi drobnih tihoæitij æe kmalu zaœela lotevati predvsem s problemske plati. Œe bi
pri njenih krajinah zato lahko odkrivali vplive neka-

terih osrednjih tokov v slovenskem slikarstvu
zadnjih desetletij, na primer princip ekspresivne in
gestualne odslikave, je slikarka svoj raziskujoœi
pogled pri tihoæitjih usmerila mnogo øirøe.
Zavedala se je namreœ, da je problem upodabljanja tihoæitij eden velikih izzivov slikarskega modernizma nasploh, zato bi v njenih tihoæitjih lahko poiskali mnogo reminiscenc na dela slovenskih, øe
bolj pa evropskih avtorjev modernizma. Med øtudijskim bivanjem v Parizu je zaœela nastajati serija
portretov, ki priœajo o izostreni slikarkini pozornosti
na svet. Œeprav so na portretih upodobljene konkretne osebe s svojimi lastnostmi in posebnostmi,
jih slikarska interpretacija spreminja v simbolne
figure, pogosto zaznamovane z duhovitimi prebliski. V enaki meri kot portretiranci so jo pritegnili
tudi likovni problemi. Slikarka s premiøljeno organizacijo likovnega polja poseli velike formate in mala
platna intimnih mer. Øiroke poteze in pastozni
namazi rahlo temaœnih barvnih plasti nam odkrivajo œistokrven slikarski nagovor, opredeljen s temeljnimi slikarskimi izrazili.
mag. Damir Globoœnik
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Banka je v letu 2003 nadaljevala z uresniœevanjem
strateøkih usmeritev, ki jih je sprejela v letu 2002,
ko je uspeøno konœala organizacijske spremembe
in obnovila informacijsko tehnologijo.
V letu 2003 je banka beleæila moœno rast, predvsem na podroœju kreditnega poslovanja, ki se je
poveœalo za 57,9%. Rast se je hkrati izraæala tudi v
poveœani bilanœni vsoti, ki je presegla 71 mrd SIT
oz. 302 mio EUR. Poveœanje kreditnega portfelja je
bilo obœutno tako na podroœju poslovanja s podjetji
kot tudi pri financiranju prebivalstva. Poleg velike
stopnje rasti obsega poslovanja, je banka zabeleæila tudi poveœanje prihodkov iz naslova poslovanja,
in sicer za 27,2%. Stroøki so se v enakem obdobju
poveœali za 17,4%. Kljub temu, da se je obseg poslovanja oœitno poveœal, pa banka øe ni dosegla
predvidene dinamike poveœanja prihodkov.
Zaradi hitre rasti in øirjenja poslovanja tudi na
nekatera nova podroœja (banka je proti koncu leta
dobila status trgovalne banke), je banka v letu
2003 nadzornemu svetu in veœinskemu lastniku
najavila, da je potrebna dokapitalizacija.
Dokapitalizacija banke v viøini pribliæno 2,3 mrd SIT
(oz. 10 mio EUR) je bila zaradi daljøih postopkov
izvedena øele 8. aprila 2004. Zaradi tega dejstva,
in ker se je dinamika poslovanja moœno poveœevala, je banka na preseœni datum 31.12.2003 izkazovala koliœnik kapitalske ustreznosti, ki je bil pod
zahtevano viøino 8%. Po realizirani dokapitalizaciji
banka izkazuje koliœnik kapitalske ustreznosti nad
12%.

Rezultat rednega poslovanja (brez neto rezervacij
za dane kredite) se je v letu 2003 poveœal za 2,4krat, z 121 mio SIT v letu 2002 na 292 mio SIT v
letu 2003. Kljub temu je banka ob koncu leta 2003
beleæila izgubo v viøini 632 mio SIT. Razlogi za to
so: hitra rast kreditnega portfelja in poslediœno oblikovanje rezervacij v viøini 286 mio SIT za terjatve
razvrøœene v skupino A, ter oblikovanje dodatnih
rezervacij, ki jih je zahtevala redna revizija Banke
Slovenije, in sicer v viøini 421 mio SIT. Slednje je
banka v skladu z zahtevo Banke Slovenije knjiæila
po datumu bilanciranja.
V letu 2003 je bila banka zelo dejavna na podroœju
træenja, tako je v Kopru vpeljala prvo poslovalnico
po konceptu »odprte banke« (Open branch). Hkrati
se je na trgu zasidrala kot eden pomembnejøih
ponudnikov stanovanjskih kreditov ter moœno poveœala sploøno prepoznavnost.
Nadaljnja pot in cilji banke so jasni in trdno zaœrtani
v poslovni strategiji, ki jo je sprejela. Med konkretnimi cilji æeli banka razøiriti poslovno mreæo v
Mariboru in Novem mestu, dopolniti ponudbo osebnega banœniøtva z zavarovalniøkimi in investicijskimi produkti, nadaljevati ter usmeriti sodelovanje s
podjetji na ciljnih strateøkih segmentih, tako domaœe banke kot koncerna.
Dokapitalizacija banke in nadaljnje poveœevanje
poslovanja v prvih mesecih leta 2004 zagotavljata
nepretrgano rast banke, poveœanje prihodkov iz
naslova poslovanja ter priœakovani poslovni izid ob
koncu poslovnega leta 2004.

predsednik uprave

namestnik predsednika uprave

œlan uprave

Gaøpar Ogris-Martiœ

Aleø Zajc

Johann Staudigl

VOLKSBANK – LJUDSKA BANKA D.D. V ŠTEVILKAH

V MIO SIT

2003

2002

2001

Bilanœna vsota

71.025

46.477

38.097

Obveznosti do strank, ki niso banke

20.392

21.000

20.440

Terjatve do strank, ki niso banke

48.859

30.934

21.035

Prihodki iz poslovanja

1.947

1.531

1.529

Odhodki iz poslovanja

-1.655

-1.410

-2.410

-630

-211

-1.405

128

124

111
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Rezultati iz rednega poslovanja
Øtevilo usluæbencev na dan 31. december
Øtevilo poslovalnic
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Skupina Volksbank

Volksbank - Ljudska banka d.d. uspeøno posluje
na slovenskem trgu æe od leta 1993. Njen veœinski delniœar je Österreichische Volksbanken-AG
(ÖVAG).
ÖVAG so leta 1922 ustanovile kreditne zadruge.
Je glavni inøtitut ene najpomembnejøih banœnih
skupin v Avstriji, njen veœinski lastnik je veœ kot
60 samostojnih Volksbank. Danes je Österreichische Volksbanken-AG mednarodna komercialna
banka in je moœan partner v srednji in vzhodni
Evropi.
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Pred veœ kot 10 leti je ÖVAG na Slovaøkem zaœela svoj uspeøni prodor v srednjo in vzhodno
Evropo, sedaj pa razpolaga z mreæo hœerinskih
bank z veœ kot 130 poslovnimi enotami v 11 dræavah. Hœerinske banke ÖVAG so – s strateøko
udeleæbo nemøkih, francoskih, italijanskih in turøkih partnerskih bank – v Sloveniji, na Hrvaøkem,
v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Œrni gori, na
Œeøkem, Slovaøkem, Madæarskem in v Romuniji
prigospodarile bilanœno vsoto v viøini 2,8 mrd
EUR (stanje 31.12.2003). K skupini spadajo øe
podruænica v Veroni, podruænica na Malti in predstavniøtvo v Parizu.
Volksbank - Ljudska banka d.d. omogoœa svojim
strankam prisotnost na vseh osrednjih finanœnih
trgih sveta v kooperaciji s Confédération
Internationale des Banques Populaires in njeno
mreæo 30.000 poslovnih enot v Evropi, severni
Afriki, Argentini, Kanadi in na Japonskem.

DELNIŒARJI BANKE

DELEÆ V %

Österreichische Volksbanken-AG, Dunaj
80,74
DZ-Bank AG, Deutsche ZentralGenossenschaftsbank, Frankfurt am Main
6,84
WGZ-Bank Westdeutsche GenossenschaftsZentralbank eG, Düsseldorf
3,42
Banca Agricola Mantovana, Mantova
3,00
Banca Popolare dell’Emillia Romagna,
Modena
3,00
Banca Popolare di Vicenza, Vicenza
2,00
Banque Fédérale des Banques Populaires,
Paris
0,52
Domaœi delniœarji
0,48
na dan 31.12.2003

Zaupanje nas povezuje – ta slogan izraæa posebno partnerstvo z naøo stranko. Na osnovi skupnega naœrtovanja in ukrepanja nastane ravno tisto
obojestransko zaupanje, ki je predvsem pri mednarodnem poslovanju tako pomembno in je najboljøa osnova za dolgoletno poslovno razmerje in
dolgoroœno dobre posle.

Organi upravljanja banke

NADZORNI SVET

UPRAVA BANKE

PREDSEDNIK

mag. Gaøpar Ogris-Martiœ
predsednik uprave

Manfred Kunert
œlan uprave Österreichische Volksbanken-AG,
Dunaj

Aleø Zajc, MBA (od 4. aprila 2003)
namestnik predsednika uprave

NAMESTNIK PREDSEDNIKA

mag. Johann Staudigl
œlan uprave

direktor dr. Christian Kaltenbrunner
vodja podroœja Tujina – hœerinske banke koncerna
Österreichische Volksbanken-AG, Dunaj

Klaus Schuster (do 4. aprila 2003)
œlan uprave
Joachim Reitmeier (do 14. oktobra 2003)
namestnik predsednika uprave

ČLANI
dipl.kom. Werner Wess
vodja podroœja Kontroling/bilance/davki in
strateøko naœrtovanje,
Österreichische Volksbanken-AG, Dunaj
dr. Michael Oberhummer
vodja podroœja Upravljanje s tveganji
in izdelava bonitet,
Österreichische Volksbanken-AG, Dunaj
mag. Hans Janeschitz
vodja podroœja Upravljanje z udeleæbami,
Österreichische Volksbanken-AG, Dunaj
Denis Le Moullac
direktor podroœja Odnosi s tujino,
Banque Federale des Banques Populaires, Pariz
dr. Fausto Maritan
vodja podroœja Korespondenœno banœno poslovanje,
Banca Popolare di Vicenza, Vicenza
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Gospodarsko okolje

RAZVOJ GOSPODARSTVA V SLOVENIJI V 2003

Leto 2003 je bilo zaznamovano z nadaljnjim peøanjem in ob koncu poœasnim izboljøevanjem
evropskega gospodarstva. Gospodarska rast
evropskega obmoœja je v letu 2003 znaøala le
0,4%. Krepitev ameriøkega gospodarstva naj bi
bila pri tem bistveno hitrejøa, saj naj bi gospodarska rast v letu 2003 znaøala 3,1%. Vpliv øibkega povpraøevanja je bil opazen tudi pri nekaterih najpomembnejøih evropskih trgovinskih partnericah Slovenije, predvsem Nemœije in Francije.
Slovenska podjetja so se temu delno prilagodila s
poveœano menjavo z dræavami srednje in jugovzhodne Evrope ter Rusije.
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Realna rast bruto domaœega proizvoda Slovenije
je v letu 2003 znaøala 2,3%, kar je za 0,9 odstotne toœke manj kot lani. Na doseganje gospodarske rasti so pozitivno vplivali stabilna rast zasebne porabe (+3,0%) in poveœanje bruto investicij
(+5,5%) ter rast dræavne porabe (2,8%).
Negativno je na gospodarsko rast vplival uœinek
menjave s tujino (-1,8%), kar je posledica veœje
rasti uvoza (+6,3%) v primerjavi z rastjo izvoza
(+3,4%).
Tekoœi raœun plaœilne bilance se je po velikem
preseæku v letu 2002 (+330 mio EUR) zaradi
veœje rasti uvoza zmanjøal na 17 mio EUR ali
0,1% BDP, kar kaæe na to, da je mednarodna
menjava Slovenije popolnoma uravnoteæena. Pri
tem je zaskrbljujoœ le trend, po katerem lahko
Slovenija ob nadaljnji skromni rasti izvoza naslednje leto zaide v primanjkljaj tekoœega dela
plaœilne bilance. V nasprotno pa nas prepriœuje
13% rast uvoza investicijskega blaga, kar morda
kaæe na to, da se podjetja pripravljajo na nov
zagon izvoza.
Bruto zunanji dolg Slovenije se je v letu 2003
poveœal za 1.512 mio USD in je znaøal 12.995
mio USD ali 53,6% BDP, kar je 4,3 odstotne
toœke veœ kot leto poprej. Devizne rezerve so se

v letu 2003 zmanjøale za 142 mio USD in so znaøale 7.700 mio USD ali 31,8% BDP. Rezultat
kaæe na trdno mednarodno finanœno pozicijo
Slovenije, kar potrjujejo tudi ocene agencije Dun &
Bradstreet, ki Slovenijo redno ocenjuje kot dræavo
z najmanjøim investicijskim tveganjem v regiji.
Ob 0,4-odstotni rasti øtevila delovno aktivnega
prebivalstva v letu 2003 je bila povpreœna stopnja
registrirane brezposelnosti 11,0%, ali 0,6 odstotne toœke manj kot leto poprej. Povpreœna stopnja
anketne brezposelnosti po anketi o delovni sili
(metodologija ILO) se je v letu 2003 poveœala za
0,3 odstotne toœke, in sicer na 6,7%.
Inflacija se je decembra 2003 zmanjøala na 4,6%
med letom, kar je 2,6 odstotne toœke manj kot
decembra 2002, ko je inflacija med letom znaøala
7,2%. Inflacijski rezultat je posledica strogega
nadzora nadzorovanih cen, ki so se poveœale za
4,4% in prostih cen, ki so se poveœale za 4,8%.
Obœutno zmanjøanje inflacije se je odrazilo tudi v
zniæanju obrestnih mer. Banka Slovenije je tako v
letu 2003 zniæala obrestno mero refinanciranja s
7,33% na 5,00%, obrestno mero 60-dnevnega
blagajniøkega zapisa z 8,25% na 6,00% in
obrestno mero 270-dnevnega zapisa pa z 9,92%
na 6,75%. Zniæanje je bilo opazno tudi pri poslovnih bankah, ki so povpreœne obrestne mere za
vloge zniæale za 2,8-3,7 odstotne toœke, obrestne
mere za posojila pa v povpreœju med 1,8-4,4
odstotne toœke.
Banka Slovenije je øe naprej uravnavala predvsem drsenje teœaja tolarja, tako da je ta lansko
leto v primerjavi z evrom nominalno depreciiral za
2,8%, medtem ko je v primerjavi z ameriøkim
dolarjem apreciiral za 16,6%. Gledano øirøe je
tolar do koøarice valut dræav œlanic OECD nominalno depreciiral za 0,2%.

Rast denarnih agregatov ob koncu lanskega leta
je bila v povpreœju obœutno poœasnejøa kot 2002.
Povpreœna rast najøirøega denarnega agregata
M3 je bila tako ob koncu leta veœja za 4,9%, kar
je bistveno manj kot leta 2002, ko je rast M3 znaøala kar 18,4%.
Za banœni sektor je bilo leto 2003 leto skromne
rasti, bilanœna vsota banœnega sektorja se je
poveœala za 10,7% oziroma realno za 6,1%, kar
je precej manj kot leto poprej. Na aktivni strani so
najbolj narasla posojila drugim finanœnim organi-

zacijam (+37,1%) in posojila podjetjem (+24,2%),
na pasivni strani pa je bilo opazno veliko poveœanje podrejenih obveznosti (+40,2%) in izdajanje
vrednostih papirjev (+22,6%), skromno pa poveœanje vlog nebanœnega sektorja (+4,5%).
Zniæanje obrestnih mer se je odrazilo tudi v zniæanju obrestnih prihodkov, ki so se poveœali le za
1,2%, zmanjøanje dinamike rasti pa tudi v neobrestnih prihodkih, ki so se poveœali le za 2,6%.
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Poslovanje v letu 2003

POSLOVANJE

ketinøko akcijo ter novimi in usposobljenimi kadri.

KREDITNO POSLOVANJE

Korak naprej je bil storjen tudi na podroœju potroøBanka je tudi v letu 2003 posveœala izjemno
pozornost kreditnemu poslovanju s strankami. To
podroœje banœnega poslovanja je izjemno
pomembno zaradi velike moænosti navzkriæne
ponudbe ostalih banœnih storitev in doseganja
obrestnih in neobrestnih prihodkov, tako iz kreditnih poslov kot tudi povezanih banœnih storitev.
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V letu 2003 je bila doseæena izjemna 74-odstotna
rast kreditov banœnemu in nebanœnemu sektorju,
med katerimi je treba poudariti 62-odstotno rast
kreditov pravnim osebam in 53-odstotno rast kreditov prebivalstvu ter 33-odstotno rast kreditov
samostojnim podjetnikom.
50.000

bo storitev in s pomoœjo pogodbenih partnerjev
dosegla, da se je obseg kreditov moœno poveœal.
Zaradi izjemno velike rasti se je træni deleæ banke
na podroœju kreditov prebivalstvu poveœal z 1,4%
konec leta 2002 na 2,0% konec leta 2003.
Krediti bankam so se v letu 2003 poveœali za
580%. Banka je bila konec leta zelo likvidna in je
zato moœno poveœala obseg kreditov bankam,
pravzaprav kratkoroœno vezane vloge pri tujih
bankah. Gre za zelo kratkotrajno vezavo sredstev
pri matiœni banki.
Z omenjeno 74% rastjo, ki je bila doseæena, se je
KREDITI PRAVNIM OSEBAM

38.108

40.000
30.000
20.000

niøkih kreditov, kjer je banka s prenovljeno ponud-

v mio SIT

23.842
16.181

10.000
0

2001

2002

2003

Na podroœju kreditov pravnim osebam je izstopalo
predvsem kreditiranje tujih in velikih slovenskih
podjetij, velik korak naprej pa je bil narejen tudi
na podroœju kreditiranja malih in srednje velikih
podjetij, ki predstavljajo temelj prihodnjega poslovanja. Zaradi izjemno velike rasti se je træni deleæ
banke na podroœju kreditov pravnim osebam
poveœal z 1,4% konec leta 2002 na 1,9% konec
leta 2003.
Na podroœju poslovanja s prebivalstvom je izstopalo predvsem stanovanjsko financiranje, kjer je
banka agresivno nastopila na trgu z moœno mar-

deleæ kreditov v strukturi celotne banœne aktive v
letu 2003 poveœal z 69% na 78% (samo kreditov
strankam, ki niso banke, pa s 67% na 69%).
Med krediti bankam so glede rokovne strukture
absolutno prevladovali dolgoroœni krediti, ki so se
poveœali na veœ kot 30 mrd SIT, relativno pa kratkoroœni krediti, ki so se poveœali za 80%.
Po valutni strukturi so najveœjo absolutno rast
dosegli tolarski krediti z valutno klavzulo, saj so
se poveœali na 30,1 mrd SIT ali 88%, relativno pa
so najveœjo rast dosegli devizni krediti z
91-odstotno rastjo. Rast tolarskih kreditov je bila

POSLOVANJE

KREDITI FIZIŒNIM OSEBAM
12.000

v mio SIT

10.751
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7.092
4.854

4.000
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0
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pri tem izjemno skromna in je dosegla le
7-odstotno rast, kar kaæe tudi na to, da na trgu v
segmentu dolgoroœnega kreditiranja pravnih oseb
in prebivalstva ni veœ pravega povpraøevanja po
tolarskih kreditih. Deleæ deviznih kreditov v skupnem obsegu kreditov, se je v primerjavi z letom
2002, poveœal z 31 na 34%.
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v mio SIT
Krediti po vrstah kreditojemalcev

2002

Struktura

Poveœanje

2003

Struktura

Indeks

972

3

5.635

6.607

12

680

21.785

68

13.509

35.294

64

162

Krediti samostojnim podjetnikom

2.115

7

699

2.814

5

133

Krediti prebivalstvu

7.034

22

3.717

10.751

19

153

31.906

100

23.560

55.466

100

174

Kratkoroœni krediti

14.114

44

11.245

25.359

46

180

Dolgoroœni krediti

17.792

56

12.315

30.107

54

169

6.025

19

433

6.458

12

107

16.020

50

14.156

30.176

54

188

9.861

31

8.971

18.832

34

191

Krediti bankam
Krediti pravnim osebam

Skupaj krediti

Krediti po roœnosti

Krediti po valuti
Tolarski krediti
Krediti z valutno klavzulo
Devizni krediti

POSLOVANJE

DEPOZITNO POSLOVANJE
Depozitno poslovanje, ki ga obravnavamo kot zbiranje sredstev bank in strank, predstavlja najpomembnejøo obliko, s katero pridobivamo vire
sredstev. Obseg zbranih virov sredstev od bank
in strank je v letu 2003 presegel 65 mrd SIT.
Glede na valuto zbranih sredstev je 43% zbranih
depozitov z valutno klavzulo, 36% so predstavljali
devizni depoziti in 21% tolarski depoziti. Glede na
roke depozitov je 55% depozitov dolgoroœnih in
45% kratkoroœnih depozitov.
Depoziti oziroma dolgovi do bank so se v letu
2003 poveœali za 128% in dosegli daleœ najveœjo
rast v okviru zbiranja sredstev, tako da predstavljajo 69% vseh zbranih virov. Najveœji del dolgov
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do bank predstavljajo sredstva najeta pri matiœni
banki.
Ob tako izraziti rasti sredstev bank, je opazna
manjøa rast sredstev strank, ki niso banke. Tako
je banka v letu 2003 dosegla pri depozitnem poslovanju s pravnimi osebami 8-odstotno zniæanje.
Na obseg depozitnega poslovanja s pravnimi osebami je precej vplivalo radikalno zniæevanje
obrestnih mer tolarskih depozitov, kar je posledica zmanjøevanja inflacije ter zniæevanja obrestnih
mer deviznih depozitov, zaradi recesije v Evropi.
Depoziti samostojnih podjetnikov so se v letu
2003 sicer poveœali za 32%, toda glede na majhen deleæ (1 odstotek) v skupnih depozitih, je to
poveœanje za banko majhnega pomena. Depoziti
pravnih oseb in podjetnikov v skupnem obsegu
depozitov predstavljajo 15%.

v mio SIT
Depoziti po vrstah deponentov

2002

Struktura

Poveœanje

2003

Struktura

Indeks

Depoziti bank

19.747

49

25.359

45.106

69

228

Depoziti pravnih oseb

10.275

25

-808

9.467

14

92

521

1

166

687

1

132

Depoziti prebivalstva

10.204

25

35

10.239

15

100

Skupaj depoziti

40.747

100

24.752

65.499

100

161

Kratkoroœni depoziti

23.016

56

6.348

29.364

45

128

Dolgoroœni depoziti

17.731

44

18.404

36.135

55

204

9.735

24

3.497

13.232

21

136

Depoziti z valutno klavzulo

13.609

33

14.814

28.423

43

209

Devizni depoziti

17.403

43

6.441

23.844

36

137

Depoziti samostojnih podjetnikov

Depoziti po roœnosti

Depoziti po valuti
Tolarski depoziti

POSLOVANJE

Depoziti prebivalstva so v letu 2003 ostali nespremenjeni, kar je posledica øibkega trænega povpraøevanja zaradi zniæevanja tolarskih in deviznih
obrestnih mer in slabe prepoznavnosti banke na
podroœju varœevalnih produktov. Ob koncu leta
2003 je imelo prebivalstvo v banki veœ kot 10 mrd
SIT zbranega denarja, od tega skoraj 65% v tuji
valuti in 35% v domaœi valuti.

Zniæanje obrestnih mer je povzroœilo premik glede
rokov depozitov prebivalstva, saj je deleæ sredstev na vpogled znaøal 32%, kratkoroœnih depozitov skoraj 65% in deleæ dolgoroœnih depozitov le
3%. Depoziti prebivalstva v skupnem obsegu
depozitov predstavljajo 15% vseh zbranih depozitov. Banka je zato v letu 2003 posebno pozornost
posvetila razvoju dodatnih dolgoroœnih varœevalnih produktov, ki bodo na voljo leta 2004.

DEPOZITI STRANK
v mio SIT
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POSLOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI
Obseg naloæb v vrednostne papirje se je v letu
2003 poveœal za 3%. V strukturnem deleæu v
sredstvih banke se je deleæ vrednostnih papirjev
ob moœnem poveœanju kreditov bankam in nebankam zmanjøal s 23% na 15%. Pomembnejøe
spremembe v portfelju vrednostnih papirjev v letu
2003 so: prodaja obveznic ÖVAG-a, poveœanje
naloæb v blagajniøke zapise Banke Slovenije ter
nekaj prometa s papirji Slovenskega odøkodninskega sklada.

v mio SIT
Naloæbe v vrednostne papirje

2002

Struktura

Poveœanje

2003

Struktura

Indeks

Dolgoroœni vrednostni papirji

3.151

30

-2.193

958

9

30

800

8

-199

601

6

75

2.256

21

-2.256

0

0

-

95

1

262

357

3

376

Kratkoroœni vrednostni papirji

7.453

70

2.482

9.935

91

133

Blagajniøki zapisi Banke Slovenije

7.214

68

2.507

9.721

89

135

239

2

-25

214

2

90

6

0

0

6

0

100

10.610

100

289

10.899

100

103

10.604

100

289

10.893

102

103

6

0

0

6

0

100

Kratkoroœne naloæbe v vrednostne papirje

7.458

70

2.483

9.941

91

133

Dolgoroœne naloæbe v vrednostne papirje

3.152

30

-2.194

958

9

30

4.126

39

2.197

6.323

58

153

7

0

271

278

3

3971

6.477

61

-2.179

4.298

39

66

- obveznice Republike Slovenije
- obveznice ÖVAG-a
- drugi dolgoroœni vrednostni papirji

Drugi kratkoroœni VP
Delnice
Skupaj naloæbe v vrednostne pap.

Naloæbe v VP po namenu pridobitve
Dolæniøki VP, ki niso namenjeni trgovanju
Vrednostni papirji namenjeni trgovanju

Naloæbe v VP po roœnosti
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Naloæbe v VP po valuti
Tolarske naloæbe v vrednostne papirje
Naloæbe v VP z valutno klavzulo
Devizne naloæbe v vrednostne papirje

Naloæbe banke v obveznice so se zmanjøale ob
prodaji obveznic ÖVAG-a. Glavni razlogi za prodajo so bili: naraøœujoœe kreditiranje podjetij v
devizah in zelo ugoden teœaj obveznic ÖVAG-a.
Vse dolæniøke vrednostne papirje, ki niso namenjeni trgovanju, banka zaenkrat vodi na postavkah papirjev, ki so razpoloæljivi za prodajo.

Med vrednostnimi papirji, ki so namenjeni trgovanju, ima banka samo delnice Telekoma. Novih
delnic banka v letu 2003 ni kupovala.
Obveznosti iz izdanih vrednostnih papirjev so se
v letu 2003 zniæale na niœlo. Razlog je bil v
dospelosti vrednostnih papirjev izdanih leta 1995,
ki so imeli lastnosti dodatnega kapitala. Ob njihovi zapadlosti, konec julija in zaœetek avgusta
2003, je banka dodatni kapital zagotovila na
druge naœine.

naloæba vodi kot vplaœani neregistrirani kapital, ki
bo preknjiæen med kapitalske naloæbe po opravljeni registraciji. Drugih novih naloæb v kapital
banka v letu 2003 ni imela.
Gibanje kapitalskih naloæb je razvidno iz naslednje preglednice:

KAPITALSKE NALOÆBE
Kapitalske naloæbe banke so v letu 2003 ostale
na enaki ravni kot leto poprej. Banka je sicer
konec leta nakazala kapitalski vloæek v viøini 142
mio SIT za dokapitalizacijo druæbe Privatinvest
d.o.o., toda do registracije kapitala druæbe se

v mio SIT
Dolgoroœne kapitalske naloæbe banke
Dolgoroœne naloæbe v kapital strank v skupini

2002

Struktura

Poveœanje

2003

Struktura

Indeks

122

66

0

122

66

100

63

34

0

63

34

100

185

100

0

185

100

100

Dolgoroœne naloæbe v kapital drugih strank
Skupaj kapitalske naloæbe
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PLAČ ILNI PROMET V DRŽAVI
Banka tudi na podroœju plaœilnega prometa v
dræavi beleæi 58% poveœanje skupnega obsega
plaœilnega prometa, kar je posledica 11% poveœanja øtevila odprtih transakcijskih raœunov komitentov banke. Tako ob koncu poslovnega leta
2003 banka beleæi 1.175 aktivnih transakcijskih
raœunov pravnih oseb in zasebnikov.
Skupni obseg plaœilnega prometa v dræavi v letu
2003 znaøa 3.615 mio EUR.
Plaœilne transakcije preko elektronskega plaœilnega prometa VB Online izvrøuje 42% komitentov,
kar v celotni strukturi plaœilnih transkacij pomeni
33% elektronsko izvrøenih plaœil.

POSLOVANJE

PLAČILNI PROMET S TUJINO
V primerjavi z letom 2002 banka beleæi 27% letno
poveœanje skupnega obsega plaœilnega prometa,
ki je posledica uspeøno izvedenih marketinøkih
akcij in s tem povezanim poveœanjem øtevila
novih komitentov banke.
Skupni obseg plaœilnega prometa s tujino v letu
2003 znaøa 685 mio EUR.

tujini, kakor tudi preko lastne korespondenœne
mreæe, ki jo sestavlja 12 kontokorentnih raœunov
banke v tujini in 10 loro raœunov tujih bank pri
naøi banki.
Banka svojim strankam omogoœa elektronsko
opravljanje plaœilnega prometa s tujino.
Za elektronski naœin plaœevanja se je odloœilo æe
45% komitentov, kar za banko pomeni 31%
elektronsko izvrøenih nakazil v tujino.

PLAČILNI PROMET S TUJINO v mio EUR

PLAČILNI PROMET V DRŽAVI v mio EUR
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Komitenti banke so tudi v letu 2003 glede odlivov
najveœ sodelovali s poslovnimi partnerji v Nemœiji,
Italiji, Avstriji, Hrvaøki in s Øvico, kamor je banka
izvrøila 71% vseh plaœil, glede prilivov pa z
Nemœijo, Avstrijo, Hrvaøko, Italijo in BIH, od koder
so komitenti prejeli 82% plaœil na podlagi izvoza
blaga in storitev.
Nemoteno izvrøevanje plaœilnega prometa banka
zagotavlja preko matiœne banke in delniœarjev v
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POSLOVANJE

ZUNAJBILANČ NO POSLOVANJE
Obseg tveganega zunajbilanœnega poslovanja, ki
vkljuœuje potencialne in prevzete obveznosti
banke, se je v letu 2003 poveœal za 167%.

v mio SIT
Zunajbilanœna tvegana aktiva

2002

Struktura

Poveœanje

2003

Struktura

Indeks

Tolarske garancije

1.403

17

80

1.677

8

120

Devizne garancije

439

5

-234

366

2

83

Odprti nepokriti akreditivi

541

7

147

428

2

79

5.657

69

3.123

11.164

51

197

137

2

-552

8.230

38

6007

8.177

100

2.564

21.865

100

267

Prevzete obveznosti
Izvedeni finanœni instrumenti
Skupaj

Garancijsko poslovanje se je v letu 2003 nekoliko
poveœalo, in sicer predvsem na raœun poveœanja
tolarskih garancij, ki so se poveœale za 20%;
hkrati pa so se devizne garancije zmanjøale za
17%. Na sploøno gledano je bil znesek izdanih
garancij v vseh mesecih leta 2003 na podobni
ravni - pribliæno 2 mrd SIT. Podobno velja tudi za
obveznosti iz naslova akreditivov, kjer znesek ni
nikoli moœno presegal 500 mio SIT.
Prevzete obveznosti so se poveœale za 97%, v tej
kategoriji pa so zajete obveznosti iz neizkoriøœenih okvirnih kreditov, obveznosti iz odobrenih,
vendar øe nekoriøœenih kreditov in obveznosti iz
naslova pisem o nameri. Najveœja rast je bila realizirana pri neizkoriøœenih okvirnih kreditih podjetij, saj so podjetja vse bolj povpraøevala po kratkoroœnih okvirnih kreditih, pri katerih imajo moænost veœkratnega œrpanja in vraœila kredita v skladu z likvidnostnimi potrebami.
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BILANCA STANJA

(v tisoœ SIT)
Denar v blagajni in stanje na raœunih pri CB
Dræavne obveznice in drugi vrednostni papirji za reeskont pri CB
Krediti bankam

31.12.2002

1.747.633

1.564.287

0

0

6.606.814

972.495

Krediti strankam, ki niso banke

48.858.856

30.933.905

Dolæniøki vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju

10.893.092

10.604.563

Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju
Dolgoroœne naloæbe v kapital strank v skupini
Dolgoroœne naloæbe v kapital drugih strank
Neopredmetena dolgoroœna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva

5.859

5.859

122.624

122.624

62.979

62.974

182.477

114.870

1.832.370

1.545.894

Lastni deleæi

0

0

Vpisani nevplaœani kapital

0

0

509.653

265.999

Druga sredstva
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31.12.2003

Usredstvene (aktivne) œasovne razmejitve

202.590

283.461

SKUPAJ SREDSTVA

71.024.947

46.476.931

Dolgovi do bank

45.106.188

19.746.887

Dolgovi do strank, ki niso banke

20.392.438

20.999.516

Dolæniøki vrednostni papirji

0

0

Drugi dolgovi

262.018

221.438

Udolgovane (pasivne) œasovne razmejitve

290.552

298.510

Dolgoroœne rezervacije za obveznosti in stroøke

656.778

384.364

Rezervacije za sploøna banœna tveganja

0

0

Podrejene obveznosti

2.840.284

2.720.828

Vpisani kapital

2.620.860

2.620.860

Kapitalske rezerve

13.471

13.471

Rezerve iz dobiœka

1.425

1.425

Prevrednotovalni popravki kapitala

1.109.878

1.106.402

- sploøni prevrednotovalni popravek kapitala

1.106.402

1.106.402

- posebni prevrednotovalni popravki kapitala

3.476

0

-1.636.770

-1.427.237

-632.175

-209.533

SKUPAJ OBVEZNOSTI

71.024.947

46.476.931

ZUNAJBILANŒNE POSTAVKE

21.865.691

8.177.274

428.191

541.602

Preneseni œisti poslovni izid (preneseni œisti dobiœek ali
prenesena œista izguba iz prejønjih let)
Œisti poslovni izid (œisti dobiœek ali œista izguba) poslovnega leta

Moæne obveznosti iz naslova akreditivov in indosamentov
Jamstva in sredstva, dana v zastavo

2.043.058

1.841.427

Prevzete finanœne obveznosti

11.164.008

5.657.446

Izpeljani finanœni inøtrumenti

8.230.434

136.799

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v tisoœ SIT)

2003

2002

Prihodki iz obresti in podobni prihodki

3.419.523

3.050.490

Odhodki za obresti in podobni odhodki

-2.125.733

-1.938.977

1.293.790

1.111.513

Œiste obresti in podobni prihodki
Prihodki iz naloæbenja v kapital
Prejete opravnine (provizije)

74

95

530.247

405.836

Dane opravnine (provizije)

-81.873

-44.606

Œiste opravnine (provizije)

448.374

361.230

Prihodki iz finanœnih poslov

1.130.388

1.048.203

Odhodki za finanœne posle

-945.324

-1.013.832

Œisti poslovni izid (œisti dobiœek ali œista izguba) iz finanœnih poslov
Drugi poslovni prihodki

185.064

34.371

19.300

23.348

Stroøki dela

-886.097

-738.592

Stroøki materiala in storitev

-622.402

-533.453

-127.129

-129.009

Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
dolgoroœnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Izgube iz danih kreditov in terjatev, zmanjøane za poplaœila
Œisti znesek rezervacij za sploøna banœna tveganja

-19.131

-8.807

-921.836

-331.992

0

0

-629.993

-211.296

Izredni prihodki

120

2.006

Izredni odhodki

-2.302

-243

- izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala

-2.302

-243

Poslovni izid (dobiœek ali izguba) iz rednega delovanja

- izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala
Poslovni izid zunaj rednega delovanja
Celotni poslovni izid

0

0

-2.182

1.763

-632.175

-209.533

Davek iz dobiœka

0

0

Davki, ki niso izkazani v drugih postavkah

0

0

-632.175

-209.533

ŒISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
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Pojasnila k bilanci stanja
in izkazu poslovnega izida

FINANČ NI POLOÆAJ BANKE
Bilanœna vsota banke je ob koncu leta 2003 znaøala 71.025 mio SIT in se je v primerjavi s preteklim letom poveœala za 24.548 mio SIT oziroma
za 53%. Z doseæeno rastjo je banka v letu 2003
vodilna med slovenskimi bankami. Banka je tako
poveœala træni deleæ med slovenskimi poslovnimi
bankami z 1,03% na 1,43%, merjeno po viøini
bilanœne vsote.

Naloæbe v opredmetena osnovna sredstva in
neopredmetena dolgoroœna sredstva so se v letu
2003 poveœale, kar je rezultat naœrtovanih investicijskih vlaganj ter dograditve in izpopolnitve programskih produktov ob realizaciji zastavljenih projektov integracije informacijskega sistema.

BILANŒNA VSOTA BANKE v mio SIT na dan 31.12.
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Najpomembnejøa rast v primerjavi z ostalimi kategorijami aktivnega poslovanja banke je doseæena
pri kreditih nebanœnemu sektorju. Z nominalno
rastjo v viøini 17.925 mio SIT se je strukturni
deleæ v sredstvih banke poveœal s 67% na 69% in
ostaja øe naprej daleœ najmoœnejøa kategorija
naloæbenega poslovanja banke. Banka je bila
uspeøna tako pri kreditiranju prebivalstva kot tudi
pri kreditiranju pravnih oseb. Krediti bankam so
se poveœali za 580%, na poveœanje pa je vplivala
visoka likvidnost banke v zadnjih dneh leta in ob
tem poveœanje kratkoroœno vezanih vlog pri tujih
bankah. Viøina denarnih sredstev je bila ob koncu
leta 2003 viøja kot pred letom dni, tudi zaradi
viøje obveznosti za obvezno rezervo. Dolgoroœne
naloæbe v kapital strank se niso spremenile.

2003

Sredstva banke so bila po posameznih postavkah realizirana v naslednjem obsegu:
v mio SIT
Sredstva banke

2002

Struktura

Poveœanje

2003

Struktura

Indeks

1.564

3

184

1.748

2

112

0

0

0

0

0

0

972

2

5.635

6.607

9

680

30.934

67

17.925

48.859

69

158

10.605

23

288

10.893

15

103

6

0

0

6

0

100

123

0

0

123

0

100

63

0

0

63

0

100

115

0

67

182

0

158

1.546

3

286

1.832

3

118

Lastni deleæi

0

0

0

0

0

0

Vpisani nevplaœani kapital

0

0

0

0

0

0

Druga sredstva

266

1

244

510

1

192

Usredstvene (aktivne) œasovne razmejitve

283

1

-81

202

0

71

46.477

100

24.548

71.025

100

153

Denar v blagajni in stanje na raœunih pri CB
Dræavne obvez.in drugi VP za reeskont pri CB
Krediti bankam
Krediti strankam, ki niso banke
Dolæniøki vrednostni papirji,
ki niso namenjeni trgovanju
Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju
Dolgoroœne naloæbe v kapital strank v skupini
Dolgoroœne naloæbe v kapital drugih strank
Neopredmetena dolgoroœna sredstva
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Opredmetena osnovna sredstva

Skupaj sredstva

Pri pasivnem poslovanju so se v preteklem letu
vrednostno najbolj poveœali dolgovi do bank, najveœ pa je k temu prispevalo naœrtno zadolæevanje
pri matiœni in drugih tujih bankah z namenom, da
se zagotovijo takøna sredstva refinanciranja, ki
bodo po kakovosti, ceni, glede rokov in po valutni
strukturi omogoœala zagotavljanje kakovostnega
servisa pri kreditiranju strank, ter uravnavanje
vseh rizikov, ki nastajajo pri upravljanju z bilanco
banke. Kot je razvidno iz preglednice, je bil to
tudi glavni vir poveœevanja virov denarja, ki so
zagotavljali plasiranje v kredite strankam. Tuji
krediti, ki so bili v letu 2003 najeti pod ugodnimi
pogoji, so namreœ banki v preteklem letu omogoœali uœinkovito servisiranje potreb strank, ki so
povpraøevale predvsem po deviznih kreditih in

kreditih z valutno klavzulo.
Depozitno poslovanje z nebanœnim sektorjem je
tako ostalo na skoraj enaki ravni kot leto poprej.
Dolgoroœne rezervacije za obveznosti in stroøke
so se poveœale za 71%. Banka je v lanskem letu
poveœala rezervacije za terjatve razvrøœene v
skupino A za 286 mio SIT, rezervacije za zunajbilanœne obveznosti do strank s slabøo plaœljivostjo pa so se zmanjøale za 21 mio SIT.
Rezervacij za sploøna banœna tveganja banka v
lanskem letu ni oblikovala.
Kapital banke se je v letu 2003 zmanjøal za 629
mio SIT oziroma za 30%, kar je posledica œiste
izgube tega leta. Banka v preteklem letu ni pove-

Obveznosti banke so bile po posameznih postavkah realizirane v naslednjem obsegu:
v mio SIT
Obveznosti banke

2002

Struktura

Poveœanje

2003

Struktura

Indeks

Dolgovi do bank

19.747

42

25.359

45.106

63

228

Dolgovi do strank, ki niso banke

21.000

45

-607

20.393

29

0

0

0

0

0

0

0

Drugi dolgovi

222

0

40

262

0

118

Udolgovane (pasivne) œasovne razmejitve

299

1

-8

291

0

97

Dolgoroœne rezervacije za obveznosti in stroøke

384

1

273

657

1

171

0

0

0

0

0

0

Podrejene obveznosti

2.721

6

119

2.840

4

104

Vpisani kapital

2.621

6

0

2.621

4

100

Kapitalske rezerve

13

0

0

13

0

0

Rezerve iz dobiœka

1

0

0

1

0

0

1.106

2

4

1.110

2

0

-1.427

-3

-210

-1.637

-2

0

Œisti poslovni izid

-210

0

-422

-632

-1

301
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46.477

100

24.548

71.025

100

153

13.689

21.866

Dolæniøki vrednostni papirji

Rezervacije za sploøna banœna tveganja

Prevrednotovalni popravki kapitala
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Preneseni œisti poslovni izid

Tvegano zunajbilanœno poslovanje

8.177

œevala vpisanega osnovnega kapitala, prav tako v
skladu z novimi slovenskimi raœunovodskimi standardi kapitala ni revalorizirala. Ob ugotovljenem
dejstvu, da raven vpisanega osnovnega kapitala
in drugih sestavin kapitala ne bo zadostna za
spremljanje velike rasti obsega poslovanja in
valutno-trgovalnih dejavnosti, je banka v letu
2003 zaœela s potrebnimi aktivnostmi za poveœanje kapitala. V septembru 2003 je bila podpisana
pogodba z EBRD o najetju 10 mio EUR dodatnega kapitala v obliki podrejenega dolga. Z velikimi
lastniki je banka pripravljala dokapitalizacijo
banke, ki se je zavlekla v leto 2004, ko je bil novi
osnovni kapital vplaœan v mesecu aprilu.

FINANŒNI REZULTAT BANKE
Banka je poslovno leto 2003 zakljuœila z izgubo v
viøini 632 mio SIT. Poslovni izid je prikazan v
skladu z novimi slovenskimi raœunovodskimi standardi.
Niæanje obrestnih maræ in banœnih provizij je ob
izvzemanju prihodkov od nekakovostnih naloæb
razlog, da poveœanje obrestnih in drugih prihodkov ni sledilo poveœanju obsegov poslovanja.
Prihodki so zaostajali za naœrtovanimi, kar je
moœno vplivalo na konœni rezultat. Hitra rast
obsega poslovanja, ki je prikazana v odstotkih
najviøja med slovenskimi bankami v letu 2003, je
imela za posledico visoko oblikovanje dodatnih Arezervacij (286 mio SIT). Banka je nadaljevala z
reorganizacijo oziroma z izboljøanjem poslovanja
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na vseh ravneh, kar je imelo viden vpliv na
odhodkovno oz. stroøkovno stran izkaza poslovnega izida.
Œisti obrestni prihodki so bili, kljub niæji obrestni
maræi, za 182 mio SIT oz. 16% viøji kot v letu
2002. Kljub temu, da banka ni uresniœila priœakovanih neto obrestnih prihodkov, obresti zanjo øe
vedno predstavljajo najpomembnejøo dohodkovno
kategorijo. Na nedoseganje naœrtovanih obrestnih
prihodkov je vplivalo izvzemanje prihodkov od
riziœnih naloæb. To je razvidno iz dejstva, da so
obrestni prihodki ob upoøtevanju samih neriziœnih
naloæb za 48,4% viøji kot v letu 2002.
Œisti prihodki od opravnin za opravljene banœne
storitve so se v letu 2003 poveœali za 24%. Med
storitve, ki banki prinaøajo najveœji del neobrestnih prihodkov iz naslova opravnin, sodijo tolarski
in devizni plaœilni promet, poslovanje s plaœilnimi
karticami ter kreditno in garancijsko poslovanje. V
prihodkih od provizij za razliko od prejønjih let, ko
je vodilno vlogo imel plaœilni promet s tujino, je
banka v letu 2003 najveœ prihodkov od provizij
zasluæila iz kreditnega poslovanja. Najveœ odhodkov za banœne storitve pa je bilo v letu 2003 realiziranih iz naslova kartiœnega poslovanja in iz kreditov, ki so bili najeti pri tujih bankah.
Œisti poslovni izid iz finanœnih poslov obsega œisti
uœinek od trgovanja z vrednostnimi papirji, œisti
uœinek prevrednotovanja, œisti uœinek od trgovanja z izvedenimi finanœnimi instrumenti, œisti
uœinek nakupa in prodaje tujih valut ter œisti uœinek teœajnih razlik. Najveœji uœinki v letu 2003 so
bili doseæeni pri prodaji obveznic (148 mio SIT) in
kupoprodaji tujih valut (110 mio SIT). Valutna
struktura aktive in pasive je povzroœila 838 mio
SIT prihodkov iz teœajnih razlik in 874 mio SIT
odhodkov za teœajne razlike.
Sploøni upravni stroøki z amortizacijo so bili za
17% veœji kot v letu 2002 in obsegajo stroøke
dela, stroøke materiala in storitev ter stroøke
amortizacije.

Neto izgube iz danih kreditov so bile za 178%
veœje kot v letu 2002. Pri oblikovanju rezervacij je
banka upoøtevala navodila in priporoœila Banke
Slovenije o varnem poslovanju, negativni finanœni
rezultat pa banki ni dopuøœal stroæje politike
razvrøœanja.
Revizija Banke Slovenije, ki je potekala med
15.3. in 30.4. 2004, je zahtevala dodatne rezervacije v viøini 421 mio SIT. Banka je v letu 2003
oblikovala posebne rezervacije za slabe bilanœne
terjatve, za zunajbilanœne obveznosti ter za druga
tveganja v skupni viøini 1.177 mio SIT (od tega
286 mio SIT za A-terjatve), prihodki iz ukinjenih
rezervacij, oblikovanih za terjatve do dolænikov,
razvrøœenih v skupine od B do E, pa so bili realizirani v viøini 407 mio SIT. V letu 2003 je banka
odpisala terjatve v skupni viøini 153 mio SIT, prihodki iz odpisanih terjatev pa so bili realizirani v
viøini 1 mio SIT.
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Œisti izredni odhodki v skladu z novimi slovenskimi raœunovodskimi standardi predstavljajo poslovni izid zunaj rednega poslovanja. Izredni odhodki,
ki jih je banka ustvarila v letu 2003, so se v glavnem nanaøali na odhodke za kazni, penale in
podobno.

Mnenje pooblaπËenega revizorja

SKUPØŒINI DRUÆBE VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA D.D. LJUBLJANA
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Revidirali smo raœunovodske izkaze VolksbankLjudska banka d.d., Ljubljana, ki jih sestavljajo
bilanca stanja na dan 31.12.2003, ter z njo
povezani izkaz poslovnega izida, izkaz finanœnega izida, izkaz gibanja kapitala in prilogo k raœunovodskim izkazom za tedaj konœano leto.
Pregledali smo tudi poslovno poroœilo uprave
banke. Za te raœunovodske izkaze in prilogo k
njim je odgovorna uprava banke. Naøa naloga je
na podlagi revizije izraziti mnenje o teh raœunovodskih izkazih.

Po naøem mnenju so raœunovodski izkazi s prilogo iz prvega odstavka resniœna in poøtena slika
finanœnega stanja banke na dan 31. decembra
2003, poslovnega izida in finanœnega izida njenega poslovanja ter gibanja kapitala v tedaj konœanem letu v skladu s slovenskimi raœunovodskimi
standardi, ki jih je izdal Slovenski inøtitut za revizijo.

Revidirali smo v skladu z Mednarodnimi standardi
revidiranja in Mednarodnimi staliøœi revidiranja, ki
jih je izdalo Mednarodno zdruæenje raœunovodskih
strokovnjakov in drugimi pravili revizijske stroke,
ki jih sprejema Slovenski inøtitut za revizijo. Ti
zahtevajo od nas naœrtovanje in izvedbo revizije
za pridobitev primernega zagotovila, da raœunovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napaœnih
navedb. Revizija vkljuœuje preizkuøevalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v raœunovodskih izkazih. Revizija vkljuœuje tudi presojanje
uporabljenih raœunovodskih naœel in pomembnih
ocen ravnateljstva ter ovrednotenje celovite predstavitve raœunovodskih izkazov in presojo vsebinske skladnosti poslovnega poroœila z raœunovodskimi izkazi, ki so sestavni del letnega poroœila. Prepriœani smo, da je opravljena revizija dobra
podlaga za dano mnenje.

KPMG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o.

Poslovno poroœilo je skladno z revidiranimi raœunovodskimi izkazi.

Vera Menard, univ.dipl.ekon.
pooblaøœena revizorka

Andrej Korinøek, univ. dipl. ekon.
pooblaøœeni revizor
direktor
Ljubljana, 26. maj 2004

PoroËilo nadzornega sveta

Nadzorni svet banke je opravil naloge v skladu z
doloœili Zakona o banœniøtvu, Zakona o gospodarskih druæbah, Statuta banke in Poslovnika o
delu nadzornega sveta.
V letu 2003 je nadzorni svet na treh rednih sejah
nadzornega sveta in s pisnimi poroœili uprave preverjal zakonitost, smotrnost in gospodarnost
vodenja banke. Nadzorni svet je bil seznanjen s
tekoœimi poroœili uprave in je v letu 2003 sprejel
vse potrebne sklepe.
V prvi polovici leta je nadzorni svet glavno pozornost namenil obravnavanju in potrditvi poslovnega rezultata leta 2002, pa tudi letnega poroœila
sluæbe notranje revizije in izdaji soglasja k letnemu naœrtu dela sluæbe notranje revizije za leto
2003.
V letu 2003 je nadzorni svet nadzoroval, kako so
se izvrøevali sprejeti sklepi na sejah nadzornega
sveta in skupøœine, ter obravnaval œetrtletna
poroœila sluæbe notranje revizije in poroœila uprave o poslovanju banke.
Letno poroœilo za leto 2003 na dan 31.12.2003 je
revidirala revizorska druæba KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, ki je posredovala svoje mnenje
brez pridrækov. Poleg tega je bil nadzorni svet v
letu 2003 seznanjen tudi s poroœili, ki jih je predloæila uprava, pa tudi s poroœili sluæbe notranje
revizije.

Na podlagi mnenja pooblaøœene revizorke in
poroœila uprave v zvezi z zakljuœnim raœunom za
leto 2003, posreduje nadzorni svet skupøœini
banke pozitivno mnenje in priporoœa, da skupøœina sprejme letno poroœilo in poroœilo o dejavnosti
notranje revizije.
Nadzorni svet se vsem delavcem banke zahvaljuje za njihovo delo v letu 2003.

Dr. Christian Kaltenbrunner,
predsednik nadzornega sveta
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Ljubljana
Dunajska 128 a
SI-1000 Ljubljana
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Volksbank - Ljudska banka d.d.
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Mikloøiœeva 30
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 00386 1 23 06 372
Fax: 00386 1 23 06 378

SI-1000 Ljubljana
Tel.: 00386 1 53 07 400
Fax: 00386 1 53 07 555
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Kranj
Tavœarjeva 21
SI-4000 Kranj
Tel.: 00386 4 20 13 880
Fax: 00386 4 20 13 888
Koper
Pristaniøka 43a
SI-6000 Koper
Tel.: 00386 5 66 34 860
Fax: 00386 5 66 34 872
Maribor
Poslovna zgradba City Jug,
Ulica heroja Braœiœa 6
SLO-2000 Maribor
Tel.: 00386 2 23 80 340
Fax: 00386 2 23 80 344
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Celje
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Preøernova 27
SLO-3000 Celje
Tel.: 00386 3 42 87 802
Fax: 00386 3 42 77 818

Dunajska 128 a
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 00386 1 56 34 400
Fax: 00386 1 56 34 403

Øentjur
Mestni trg 2
SLO-3230 Øentjur pri Celju
Tel.: 00386 3 74 71 840
Fax: 00386 3 74 71 842
Tepanje
Poslovni center Tepanje
SLO-3210 Slovenske Konjice
Tel.: 00386 3 75 80 850
Fax: 00386 3 75 80 852
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Novo Mesto
Koœevarjeva 2
SLO-8000 Novo Mesto
Tel.: 00386 7 39 42 680
Fax: 00386 7 39 42 684

The VOLKSBANK - Group in Central and Eastern Europe

VOLKSBANK

VB LEASING

IMMOCONSULT
Austria
Österreichische
Volksbanken-AG
Peregringasse 3
A-1090 Vienna
Tel.: 00431/313 40-0
Fax: 00431/313 40-3682
www.oevag.com

Bosnia-Herzegovina

Croatia

Volksbank BH d.d.

Volksbank d.d.

Fra Anﬁela

Varøavska 9

Zvizdovića 1

HR-10000 Zagreb

BH-71000 Sarajevo

Tel.: 003851/4801 300

Tel.: 00387/33 295 601

Fax: 003851/4801 365

Fax: 00387/33 263 832

www.volksbank.hr

www.volksbank.ba

Czech Republic

France

Volksbank CZ, a.s.

Österreichische

M-Palác, Herspická 5

Volksbanken-AG

CZ-658 26 Brno

Bureau de Liaison Paris

Tel.: 004205/43 52 51 11

45, rue Saint-Dominique

Fax: 004205/43 52 55 55

F-75007 Paris

www.volksbank.cz

Tel.: 0033/1/44 18 98 75
Fax: 0033/1/45 51 40 76

Hungary

Italy

Magyarországi

Österreichische

Volksbank Rt.

Volksbanken-AG,

Rákóczi út 7

sede italiana

H-1088 Budapest

Via Fermi 11

Tel.: 00361/328 6666

I-37125 Verona

Fax: 00361/328 6660

Tel.: 0039/045/969 5851

www.volksbank.hu

Fax: 0039/045/969 5899
www.oevag-volksbank.it

Malta

Romania

Volksbank Malta Ltd.

Volksbank Romania S.A.

53 Dingli Street

Str. Coltei 8, Sector 3

SLM-09 Sliema

RO-030244 Bukarest

Tel.: 00356/23/494 000

Tel.: 00401/303 93 04

Fax: 00356/21/336 090

Fax: 00401/303 93 93

www.volksbank.com.mt

www.vbr.ro

Serbia and Montenegro

Slovakia

Volksbank a.d.,

L’udová Banka, a.s.

Bulevar umetnosti 16a

Vysoká 9

SCG-11070 Beograd

SK-810 00 Bratislava

Tel.: 00381/11/311 4787

Tel.: 00421/2/5965 1111

Fax: 00381/11/130 159

Fax: 00421/2/5441 2453
www.luba.sk

Slovenia
Volksbank-Ljudska banka d.d.
Dunajska 128 a
SLO-1000 Ljubljana
Tel.: 003861/530 74 00
Fax: 003861/530 75 55
www.volksbank.si
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