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G AšPER JEMEC

“... Ustvarjalna praksa Gašperja Jemca, razpeta med slikarstvom, vizualnimi objekti in 
multimedijskimi deli, kaže na avtorjevo nemirno eksperimentalno naravo, ki uživa v odkrivanju novih 
izraznih možnosti in postopkov dela, vedno pa ostaja premišljeno vpeta v sodobni podobotvorni 
kontekst. Na eni strani je slikarstvo mladega Jemca, še vedno močno vezano na procesualnost, na 
čutno obravnavo in neposreden stik z barvno snovjo, kjer se v igri naključnega in nadzorovanega 
porajajo podobe, ki niso ne mimetične ne povsem abstraktne. …

Na drugi strani avtor v svoje delo zavestno vpeljuje tehnološki vidik, saj se zaveda atraktivnih 
možnosti tehnologije in njenega preoblikovalnega vpliva na sodobno produkcijo podob. Zato so 
njegove slike velikokrat privlačne panorame oblikovnih prepletov in živahnih barv, svetlečih, gladkih in 
sintetičnih površin, ki odgovarjajo tehnicističnemu glamurju časa ter pogosto umeščene v razsvetljene 
niše in vitrine, kjer konkurirajo zaslonom. ...

V ozadju Jemčeve ustvarjalnosti je zakoreninjena želja po odkrivanju neznanega kot končnem 
cilju človeških prizadevanj in dognanj. Od tu njegovi multimedijski objekti, kakršna so denimo 
potovalna telesa, Voyagerji, raziskovalci metaforične črnine globokomorja, in slikarske podobe, ki 
nakazujejo na širjave razgleda, s katerim bi presegli f izičen prostor in čas. Prav v tej utopični želji po 
razkritju »anatomije« pojavnega sveta se danes tudi skriva fascinacija s tehnologijo. ...”

Iz besedila “V dialogu razlik” likovne kritičarke Nadje Gnamuš

Gašper Jemec, rojen leta 1975, je leta 1998 diplomiral, leta 2005 

pa magistriral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v 

Ljubljani. Leta 1999 se je dodatno izobraževal na podiplomskem 

oddelku za slikarstvo na Indiana University of Pennsylvania v 

ZDA. V letih 2001 in 2002 se je na področju kiparstva študijsko 

izpopolnjeval kot Herderjev štipendist na dunajski univerzi. Deluje 

na področju slikarstva, kiparstva, multimedije in fotografije. 

Gašper Jemec je za svoje ustvarjanje prejel mednarodna priznanja 

in nagrade, njegova dela so bila predstavljena na številnih 

samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini.

“širjava 03”, 2006, akril na platnu, 121 x 385 cm, foto: Matija Pavlovec

Solkanski most Foto: Urban Golob
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Spoštovani!

Banka je v letu 2007 nadaljevala z uspešno realizacijo strateških usmeritev, kar se je 

izrazilo v rasti bilančne vsote, kreditnega portfelja in čistega dobička.

Bilančna vsota se je povečala za 27% in konec leta 2007 dosegla 618 milijonov EUR. K 

temu je največ prispevalo 46% povečanje kreditnega portfelja nebančnemu sektorju, ki je 

konec leta obsegal 527,6 milijonov EUR in 57% rast depozitov od nebančnega sektorja, ki 

so konec leta 2007 dosegli 174,1 milijonov EUR.

Dobiček pred obdavčitvijo za poslovno leto je znašal 3,0 milijone EUR, po obračunu 

odloženih davkov pa je banka zabeležila čisti dobiček v višini 2,7 milijonov EUR.

Kakovostne storitve in inovativni produkti, ki jih je banka ponudila v letu 2007, so v povezavi 

z dobrimi marketinškimi prijemi prispevali k večji prepoznavnosti banke na slovenskem 

trgu. Z dejavnim trženjem je banka vzdrževala veliko povpraševanje po bančnih produktih, 

tako na področju poslovanja s prebivalstvom kot tudi na področju poslovanja s podjetji.

Na področju poslovanja s prebivalstvom je banka povečala neto obseg kreditov za 

59% in tako povečala tržni delež na 3,26%, kar je za 0,66 odstotne točke več kot konec 

leta 2006. Banka je uspešno prodajala zavarovalne produkte delniške družbe Victoria 

Volksbanken AG, kjer je dosegala odlične rezultate ob dejavni podpori njihovih svetovalcev 

in na svetovalnih dnevih, ki so bili organizirani v ta namen. Na področju osebnega 

bančništva je banka oplemenitila svojo ponudbo z 10 investicijskimi skladi avstrijske družbe 

za upravljanje VB Invest AG, julija pa je slovenskim strankam ponudila še strukturirane 

produkte (oz. naložbene certif ikate), ki predstavljajo novo obliko varčevanja na trgu. Pri 

tem je izjemno uspešno tržila obe primarni izdaji strukturiranih produktov Garant top I in 

II in se z odličnimi prodajnimi rezultati v segmentu strukturiranih produktov uveljavila na 

slovenskem trgu. Banka je oktobra na elitni lokaciji v centru Ljubljane odprla novo poslovno 

enoto in s tem dodatno razširila že obstoječo poslovno mrežo.

Na področju poslovanja s podjetji se je obseg kreditnega poslovanja povečal za 

40%, k čemur je največ prispevala rast v segmentu malih in srednje velikih podjetij ter 

projektnega financiranja, kjer je banka podprla 20 novih projektov in s tem povečala 

kreditni volumen za 40 milijonov EUR. Skladno s strategijo banke, ki je ciljno usmerjena k 

malim in srednje velikim podjetjem, se je kreditni volumen v tem segmentu povečal za 25 

milijonov EUR. Pri odkupu terjatev je banka v primerjavi z letom 2006 povečala promet za 

256% (oz. za 25 milijonov EUR).

S 1. 1. 2008 je banka v svoje poslovanje vpeljala določbe nove evropske kapitalske 

ureditve (Basel II). Na področju kreditnih tveganj uporablja standardizirani pristop, 

dolgoročni cilj pa je pristop, ki temelji na notranjih bonitetnih sistemih (IRB pristop), za 

kar bo morala banka še naprej dograjevati interne sisteme spremljanja tveganja skladno z 

zahtevami regulative in s smernicami koncerna.

UPR AVA BANK E

Nadaljnja pot in cilji banke so jasni in trdno začrtani v sprejeti poslovni strategiji. 

Med konkretnimi cilji so: doseganje pomembnih tržnih deležev v ključnih poslovnih 

segmentih, nadaljnje izboljšanje kazalnikov poslovanja, razvijanje nebančnih produktov in 

storitev, povečanje uporabe prodajnih kanalov zunaj poslovnih enot in znatna rast obsega 

depozitov. Banka bo izbrane strateške cilje dosegla z večjo fleksibilnostjo pri kreditnem 

poslovanju, z razvijanjem zunanje prepoznavnosti banke po »know-howu« v strateških 

segmentih, z močno informacijsko podporo ter z visoko kakovostjo bančnih storitev.

Gašpar Ogris-Martič

predsednik uprave

Aleš Zajc

namestnik 

predsednika uprave

Johann Staudigl

član uprave

v tisoč EUR 2006 2007

Bilančna vsota 484.778 618.327

Obveznosti do strank, ki niso banke 110.961 174.184

Terjatve do strank, ki niso banke 360.345 527.615

Prihodki iz poslovanja 11.767 14.768

Odhodki iz poslovanja -10.110 -10.919

Čisti dobiček iz rednega poslovanja 708 2.748

Število uslužbencev na dan 31. 12. 170 183

Število poslovalnic 9 10

BANKA V šTEVILKAH

Od leve proti desni:

Aleš Zajc, Gašpar Ogris-Martič, Johann Staudigl



10 11

Volksbank – Ljudska banka d.d. uspešno deluje na slovenskem tržišču že od leta 1993. 

Njen največji delničar je Volksbank International AG (VBI AG).

Skupino Volksbank AG (VB AG) so ustanovile komercialne posojilne zadruge leta 1922 

in je v večinski lasti več kot 60 neodvisnih avstrijskih »Volksbanken« (zadružnih bank). 

Danes je VB AG osrednja ustanova ene najpomembnejših bančnih skupin v Avstriji in deluje 

kot mednarodna poslovna banka. VB AG je bila tudi ena prvih bank, ki je že leta 1991 

utirala pot in bila vodilna pri širitvi na rastoče trge Srednje in Vzhodne Evrope.

VBI AG - s sedežem na Dunaju v Avstriji - je v večinski lasti VB AG-a (51%), preostali 

deleži pa so enakomerno porazdeljeni med nemško DZ BANK / WGZ BANK in francosko 

Banque Fédérale des Banques Populaires (vsaka po 24,5%). VBI upravlja uspešno 

in nenehno rastočo bančno mrežo, ki obsega 500 poslovalnic v devetih srednje- in 

vzhodnoevropskih državah: na Slovaškem, Madžarskem, Hrvaškem, Češkem, v Sloveniji, 

Romuniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji ter v Ukrajini. Leta 2007 je skupna bilančna vsota 

znašala 9,5 milijarde EUR. Več kot 5.000 zaposlenih omogoča celostno ponudbo sodobnih 

bančnih produktov in storitev tako posameznikom kot tudi podjetjem.

V letu 2007 je skupina VBI AG okrepila sodelovanje s svojimi avstrijskimi, nemškimi, 

francoskimi in italijanskimi partnerji z uvedbo storitvenega paketa CEE UNLIMITED, in 

sicer nudi sodelavce z vsem potrebnim znanjem in bistvena orodja za začetek in vodenje 

poslovanja v Srednji in Vzhodni Evropi. Stranke – večinoma mala in srednje velika podjetja 

– lahko tako še nadalje ostanejo komitenti svoje domače banke, imajo pa omogočen 

dostop do bančnih storitev prek celotne bančne mreže skupine. Sodelovanje je tako 

nadvse enostavno, poteka profesionalno in seveda v maternem jeziku strank.

Ena od mnogih različnih storitev, ki jih nudi CEE UNLIMITED, je odprtje računa »CEE 

account opening«. Dvojezične »CEE pogodbe« (v nemškem, angleškem, francoskem ali v 

italijanskem ter v dotičnem lokalnem jeziku) vsekakor olajšajo odpiranje računa. Stranke 

imajo takojšen dostop do svojega računa, brez zamudnih formalnosti ali nepotrebnih 

zavlačevanj. Večjezični svetovalci »CEE specialists« olajšajo in pospešijo sodelovanje med 

bankami na območju Srednje in Vzhodne Evrope ter tujimi strankami. Visoko specializirane 

članice mreže nudijo individualno prilagojene strokovne storitve na področju leasinga, 

nepremičninskega financiranja, upravljanja s skladi, zavarovanj in investicijskega bančništva.

Kakorkoli, velikost ni vse in naš cilj je zagotoviti široko razvejano mrežo bank. Še 

pomembneje pa je, da je skupina VBI zavezana svoji podpori strankam pri doseganju 

poslovnega uspeha, zato so osebni stik s strankami, nudenje zanesljivih storitev in 

izgradnja medsebojnega zaupanja ter zanesljivost za nas temeljnega pomena. Naši najvišji 

vrednoti sta kakovost naših strokovnih storitev in gojenje dolgoročnih odnosov z našimi 

komitenti. Ime bančne skupine VBI AG in CEE UNLIMITED je zagotovilo za enkratne 

poslovne storitve, ki našim mednarodnim strankam omogočajo, da se med opravljanjem 

poslovanja v tujini počutijo kot doma.

MEDNARODNA MREŽ A

N A DZORNI  SVE T

PREDSEDNIK

Gerhard Wöber

Volksbank International AG, Dunaj

N A MESTNIK PREDSEDNIK A

Wolfgang Hofstetter

Volksbank International AG, Dunaj

ČL A NI

Thomas Capka

Volksbank International AG, Dunaj

Fausto Maritan

Banca Popolare di Vicenza, Vicenza

UPR AVA BA NK E

Gašpar Ogris-Martič

predsednik uprave

Aleš Zajc

namestnik predsednika uprave

Johann Staudigl

član uprave

ORG ANI  UPR AV L JANJA BANK E

SKUPšČINA DELNIČARJEV BANKE

NADZORNI SVET UPRAVA BANKE

ORGANIZACIJSKE ENOTE

Kreditni odbor

Odbor za 

upravljanje z 

bilanco banke

Likvidnostna 

komisija
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Gospodarska rast v evro območju (EMU) se je ob koncu leta 2007 po pričakovanjih 

upočasnila. Na koncu leta 2007 je znašala 2,6%, kar je 0,1 odstotne točke manj kot v letu 

2006. Na splošno je bila na vseh razvitih trgih nižja kot leto prej, na razvijajočih se azijskih 

trgih pa je rasla. Gospodarska rast se je prav tako umirila v štirih glavnih zunanjetrgovinskih 

partnericah v EU (Nemčiji, Italiji, Avstriji in Franciji). Blagovna menjava s temi partnericami 

je bila pod povprečjem blagovne menjave z EU27. Zelo se je povečal izvoz Slovenije na 

Madžarsko, Češko, Poljsko in Slovaško. Uvoz se je povečal iz Avstrije in iz Italije.

Realna rast bruto domačega proizvoda Slovenije je v letu 2007 znašala 5,8%, kar je za 

0,1 odstotne točke več kot v letu 2006. Vzrok za to je treba iskati v manjši rasti domačega 

povpraševanja, predvsem zasebne potrošnje.

Razmere na trgu dela so bile skladne z gospodarsko rastjo. V letu 2007 sta se število 

brezposelnih (12,8% manj kot leto prej) in stopnja brezposelnosti (padec iz 8,6% na 7,3%) 

zmanjšala. Vzrok za manjše število brezposelnih je v manjših prilivih v brezposelnost. 

Zanimivo je, da se je ob zmanjšanju skupnega števila registriranih brezposelnih, najmanj 

zmanjšalo število brezposelnih z višjo in z visoko izobrazbo, število starejših od 50 let pa se 

je celo povečalo. Stopnja brezposelnosti (po metodologiji ILO) je v letu 2007 znašala 4,9%.

Primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance se je lani povečal. Znašal je 4,9% 

ocenjenega BDP. Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) ocenjuje, da je glavni 

vzrok za njegovo povečanje večji primanjkljaj v trgovinski bilanci in v bilanci faktorskih 

dohodkov (višja plačila obresti na zunanji dolg). Neto zunanji dolg se je v letu 2007 povečal 

na 6,4 milijarde EUR, kar pomeni za približno četrtino več kot leto prej.

Povprečna inflacija v letu 2007 se je v primerjavi s preteklim letom povečala. V letu 

2007 je znašala 3,8%, za kar naj bi bilo krivo predvsem povišanje cen hrane in energentov. 

UMARjeva pričakovanja glede prihodnjega gibanja inflacije v Sloveniji temeljijo predvsem 

na umirjanju cen energentov in drugih surovin na svetovnih trgih ter na dogovorih o ključnih 

politikah v Sloveniji. Na obeh področjih pa vlada velika negotovost, zato je o gibanjih težko 

govoriti. Inflacija v evroobmočju je konec leta 2007 znašala 2,1% in se je v primerjavi z 

letom prej zmanjšala za 0,1 odstotno točko.

Primanjkljaj tekočih transakcij plačilne bilance se je v letu 2007 povzpel na 1,6 milijarde 

EUR oz. na 4,8% ocenjenega BDP, kar je največ od osamosvojitve dalje. Na to so najbolj 

GOSPODARSKO OKOL JE V  LE TU 2007

vplivala gibanja v blagovni menjavi s tujino, ko je uvoz prehitel izvoz. Poleg tega sta na 

primanjkljaj vplivala še povečanje primanjkljaja na računu transferov in povečanje neto 

odlivov faktorskih dohodkov. Kljub vsemu pa se primanjkljaj Slovenije v blagovni menjavi z 

drugimi državami EU postopoma povečuje.

Bilančna vsota bančnega sektorja se je v letu 2007 povečala za 24,9%. Rast obsega 

varčevanja prebivalstva v bankah se je v letu 2007 povečala kljub veliki rasti alternativnih 

oblik varčevanja. Največ so se povečale vezane vloge, vloge čez noč pa so v primerjavi 

s preteklimi leti padle. Na strani kreditov pa se je ponovno okrepila rast kreditov bank 

nebančnim sektorjem. Podjetja in NFI so v letu 2007 predstavljala skoraj 80% celotnega 

neto zadolževanja domačih nebančnih sektorjev. Neto zadolževanje prebivalstva se je v 

preteklem letu povečalo za slabo tretjino. Na splošno se je v EMU rast kreditov okrepila za 

1,5 odstotne točke, na 11,1%.
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Banka je v strategiji svojega dolgoročnega razvoja sprejela nadaljevanje dejavnosti, 

s katerimi nudi storitve univerzalnega bančništva in razvoj novih bančnih storitev, vedno 

bolj pa se bo usmerjala tudi k nebančnim produktom in storitvam. V novem srednjeročnem 

planu banka načrtuje povečanje deleža neobrestnih prihodkov v celotnih prihodkih, pri 

čemer bo povečala neobrestne prihodke iz bančnega poslovanja ter prihodke iz naslova 

zavarovalništva in investicijskih produktov. Na ta način bo lahko omejila rast tveganih 

aktivnih postavk (ang. RWA – risk weighted assets), z dejavnejšo politiko pridobivanja 

depozitov pa bo dolgoročno pridobila cenejše vire refinanciranja ob hkratnem povečanju že 

obstoječe baze strank.

Glavni strateški cilj banke na področju poslovanja s prebivalstvom bo še naprej 

povečevanje tržnega deleža pri stanovanjskih kreditih, vedno večji poudarek pa bo tudi 

na dejavni prodaji strukturiranih produktov. Na področju poslovanja s podjetji je banka 

še naprej ciljno usmerjena na poslovanje z malimi in srednje velikimi podjetji. Ob tem 

namerava razviti projektno financiranje v drugi ključni steber področja, za cilj pa si je 

zastavila tudi pozicioniranje med najmočnejše banke pri odkupu terjatev.

Med temeljne strateške usmeritve je banka uvrstila povečanje svoje prepoznavnosti 

po »know-howu« v strateških segmentih banke, veliko kakovost storitev, še hitrejše 

postopke sprejemanja odločitev, fleksibilnost pri odobravanju kreditnih poslov, individualno 

obravnavo, optimalno obvladovanje vseh bančnih tveganj, strokovno usposobljenost ter 

močno informacijsko podporo.

Konkretne cilje za uresničevanje strateških usmeritev je banka opredelila v planu za 

leto 2008.

V letu 2008 načrtuje banka 31% povečanje celotnega kreditnega portfelja, pri čemer 

je načrtovana rast na področju poslovanja s prebivalstvom 36%, na področju poslovanja 

s podjetji pa 29%. Skladno s strategijo povečevanja učinkovitosti naj bi banka v letu 2008 

dosegla »cost income ratio«, ki bo manjši od 65%.

Banka bo tudi v letošnjem letu tekoče spremljala vsa tveganja, ki nastajajo pri njenem 

poslovanju in skrbela za njihovo optimalno obvladovanje. S 1. 1. 2008 je banka prešla 

na standardiziran način izračuna kapitalske ustreznosti skladno z novim kapitalskim 

sporazumom - Basel II, tako v okviru koncerna, kot tudi v okviru slovenskega bančnega 

prostora. Tudi v prihodnje bo z dejavnim spremljanjem bančnih tveganj in s pripravo 

POSLOVNE USMERIT VE BANK E

podatkovne baze in procesov za naprednejše pristope pri obvladovanju tveganj, 

zmanjševala možnosti nepredvidljivih izgub na vseh področjih bančnega poslovanja.

Za uresničevanje načrtovanih dejavnosti je banka oktobra 2007 odprla četrto 

poslovalnico v Ljubljani, v letu 2008 pa načrtuje kadrovsko okrepitev svetovalcev za 

delo s podjetji ter odprtje dveh do treh novih poslovalnic. Veliko pozornosti bo posvetila 

povečanju produktivnosti, procesnemu menedžmentu in še nadaljnji avtomatizaciji v 

podpori poslovanja. Tudi v letošnjem letu banka predvideva izboljšanje izobrazbene ravni 

zaposlenih, izobraževalne dejavnosti pa bo usmerjala predvsem na področja, na katerih bo 

temeljil povečan obseg poslovanja.



16 17

Volksbank – Ljudska banka d.d. ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 7. 

členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06; v nadaljevanju: ZBan-1). Bančne 

storitve so sprejemanje depozitov od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

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

Banka lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve po 10. členu ZBan-1:

 1. sprejemanje depozitov;

 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:

•	 potrošniške kredite,

•	 hipotekarne kredite,

•	 odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring),

•	 f inanciranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na 

podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, 

zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting);

 4. storitve plačilnega prometa po ZPlaP, razen storitev upravljanja plačilnih sistemov;

 5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (na primer kreditnih kartic in 

potovalnih čekov);

 6. izdajanje garancij in drugih jamstev;

 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:

•	 s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,

•	 s standardiziranimi terminskimi pogodbami in z opcijami,

•	 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 ter pomožne investicijske storitve in posli.

POSLOVANJE

Banka lahko opravlja naslednje dodatne finančne storitve po 11. členu ZBan-1:

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

6. trženje investicijskih skladov, prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic 

investicijskih skladov.

K REDITNO POSLOVA NJE

Tudi v letu 2007 je banka posvečala izjemno pozornost kreditnemu poslovanju s 

strankami. To področje poslovanja je še posebej zanimivo zaradi velike možnosti navzkrižne 

ponudbe ostalih bančnih storitev in doseganja obrestnih in hkrati neobrestnih prihodkov 

iz kreditnih poslov in iz povezanih bančnih storitev. Skupna rast kreditov v bančnem in 

nebančnem sektorju je v letu 2007 dosegla 49%.

Na področju kreditiranja podjetij je bil dosežen 40% porast kreditnega portfelja. V 

sodelovanju z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) je banka uspešno tržila posojilo 

za mala in srednje velika podjetja ter za samostojne podjetnike. Kredit je bil namenjen vsem 

investicijskim projektom (nakup proizvodne opreme ali nepremičnin za poslovanje podjetja), 

obratnim sredstvom podjetja ter projektom modernizacije oz. širitve že obstoječega 

poslovanja.

Na področju kreditiranja prebivalstva je bila dosežena 60% rast kreditov, kar je 

posledica nadaljevanja aktivne prisotnosti banke na področju stanovanjskega kreditiranja, 

ki je bila podprta z močno marketinško akcijo ter z usposobljenimi kadri. Korak naprej je bil 

storjen tudi na področju potrošniških kreditov, kjer je banka s prenovljeno ponudbo storitev 

in s pomočjo pogodbenih partnerjev dosegla, da se je obseg kreditov še naprej povečeval.

Krediti bankam so se v letu 2007 povečali za 91% oz. za 23,9 milijona EUR, kar 

je posledica dejstva, da je imela banka konec leta 2007 več likvidnih sredstev v obliki 

kratkoročnih vlog pri bankah kot konec leta 2006.
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Med krediti so glede na ročnost še vedno prevladovali dolgoročni krediti, ki so se 

povečali za 37% na 406 milijonov EUR, kratkoročni pa so se povečali za 91% na 171,7 

milijona EUR. Gledano strukturno se je delež kratkoročnih kreditov povečal za 7 odstotnih 

točk na 30%, delež dolgoročnih kreditov pa se je zmanjšal za 7 odstotnih točk na 70%.

Z vidika valutne strukture so veliko rast v obsegu 150% dosegli krediti z valutno 

klavzulo, ki so se povečali na 46,7 milijonov EUR, kar je odraz rasti dolgoročnih kreditov 

prebivalstvu z valutno klavzulo na švicarski frank. Največjo rast so dosegli devizni krediti, 

saj so se povečali za 271% na 58 milijonov EUR, kar je v glavnem posledica dejstva, da 

je banka v letu 2007 dejavneje tržila kredite v švicarskih frankih za pravne osebe. V drugi 

polovici leta je banka fizičnim osebam kot alternativo valutni klavzuli ponudila kredite v 

švicarskih frankih. Krediti v domači valuti so se povečali za 34% na 473 milijonov EUR. 

V strukturi prevladujejo krediti v domači valuti z 82% deležem, sledijo devizni krediti z 

10% deležem in krediti z valutno klavzulo z 8% deležem. Pri primerjavi kreditov po valutni 

strukturi smo pri vrednostih za leto 2006 upoštevali kredite v valuti EUR in kredite v valutni 

v tisoč EUR

Krediti po vrstah 
kreditojemalcev 2006 Struktura Povečanje 2007 Struktura Indeks

Krediti bankam 26.403 7 23.954 50.357 9 191

Krediti podjetjem 243.891 63 97.655 341.546 59 140

Krediti prebivalstvu 116.454 30 69.615 186.069 32 160

Skupaj krediti 386.748 100 191.225 577.973 100 149

Krediti po ročnosti

Kratkoročni krediti 89.932 23 81.771 171.703 30 191

Dolgoročni krediti 296.816 77 109.454 406.270 70 137

Krediti po valuti

Krediti v domači valuti 352.384 91 122.632 473.016 82 134

Krediti z valutno klavzulo 18.660 5 26.060 46.720 8 250

Devizni krediti 15.704 4 42.533 58.237 10 371

klavzuli na EUR, in sicer že kot domačo valuto, saj so v nasprotnem primeru podatki brez 

izpovedne vrednosti.

Struktura kreditnega poslovanja v preteklih treh letih je razvidna iz naslednjega 

grafikona:

DEPOZ ITNO POSLOVA NJE 

Depozitno poslovanje, ki ga obravnavamo kot zbiranje sredstev bank in strank, 

predstavlja najpomembnejšo obliko, s katero banka pridobiva vire sredstev. Obseg 

zbranih virov sredstev od bank in strank je v letu 2007 presegel 548 milijonov EUR, kar 

je 28% več kot v letu 2006. Glede na valuto zbranih sredstev so 81% zbranih depozitov 

predstavljali depoziti v domači valuti, 19% pa so predstavljali devizni depoziti, ki so se v 

letu 2006 povečali zaradi financiranja rasti kreditov v švicarskih frankih. Ob tem je treba 

povedati, da so v preglednici zaradi primerljivosti podatkov depoziti v EUR v letu 2006 

prikazani kot domača valuta. Glede na ročnost depozitov je 48% depozitov dolgoročnih in 

52% kratkoročnih depozitov. Viri sredstev, ki so prikazani pod to točko so enaki postavki 

finančne obveznosti, merjeni po odplačni vrednosti iz bilance stanja, brez upoštevanja 

podrejenega dolga.
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Depoziti oziroma dolgovi do bank so se v letu 2007 povečali za 18% in predstavljajo 

68% vseh zbranih virov. Največji del dolgov do bank predstavljajo sredstva najeta pri banki 

VB AG, ki je 51% lastnica matične banke VBI AG.

v tisoč EUR

Depoziti po 
vrstah deponentov 2006 Struktura Povečanje 2007 Struktura Indeks

Depoziti bank 317.778 74 56.215 373.993 68 118

Depoziti podjetij 53.761 13 56.309 110.070 20 205

Depoziti prebivalstva 57.199 13 6.915 64.114 12 112

Skupaj depoziti 428.738 100 119.439 548.177 100 128

  

Depoziti po ročnosti   

Kratkoročni depoziti 112.080 26 170.290 282.370 52 252

Dolgoročni depoziti 316.658 74 -50.851 265.807 48 84

  

Depoziti po valuti   

Depoziti v domači valuti 412.212 96 29.816 442.028 81 107

Depoziti z valutno klavzulo 78 0 120 198 0 254

Devizni depoziti 16.448 4 89.503 105.951 19 644

Depoziti podjetij so se v letu 2007 povečali za 105%, njihov delež v strukturi pa se je 

povečal na 20%.

Depoziti prebivalstva so se v letu 2007 povečali za 12%, kar je posledica dejavnega 

spremljanja obrestnih mer in povečanega števila strank z odprtimi transakcijskimi računi. 

Ob koncu leta 2007 je imelo prebivalstvo v banki 64 milijonov EUR zbranega denarja.

V nadaljevanju je grafično prikazana struktura depozitnega poslovanja v preteklih treh letih:

DOL ŽNIšK I  VREDNOSTNI  PA P IRJ I  R A ZPOLOŽL J I V I  Z A PRODA JO

Banka v letu 2007 zaradi rasti obrestnih mer in posredno neugodnega vpliva na cene 

dolžniških vrednostnih papirjev ni prodajala vrednostnih papirjev iz svojega portfelja. V letu 

2007 se je portfelj dolgoročnih vrednostnih papirjev zmanjšal na 13,6 milijona EUR ali za 

6% in sicer predvsem na račun zapadlosti dveh obveznic: v januarju je zapadla obveznica 

Landesbank Rheinland Pfalz, v mesecu februarju pa obveznice Republike Slovenije (RS55). 

V mesecu decembru je banka kupila obveznice Caja de Valencia y Alicante, ki služijo kot 

jamstvo za zajamčene vloge prebivalstva.
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PL AČ ILN I  PROME T S TUJ INO IN V  DR Ž AV I

Z uvedbo evra kot domače valute v Sloveniji je bila premagana prva ovira, na poti 

sprememb v plačilnem prometu, ki so se nadaljevale v letu 2007 z začetkom projekta 

SEPA (Single Euro Payments Area) in z vstopom v evropski plačilni sistem za poravnavo v 

realnem času TARGET2, ki je nadomestil že zastareli TARGET. Volksbank – Ljudska banka 

d.d. se je uspešno in pravočasno prilagodila spremenjeni situaciji na področju plačilnega 

prometa tako v državi kot v tujini, kar dokazujejo tudi doseženi rezultati.

Plačilni promet s tujino

V primerjavi z letom 2006 banka beleži kar 63% letno povečanje skupnega obsega 

plačilnega prometa. Izgubo poslovanja v evrih s komitenti, ki pri banki nimajo računa 

na odlivni strani, sta nadomestila rast števila komitentov s TRR in tudi povečan obseg 

poslovanja obstoječih komitentov.

Skupni obseg plačilnega prometa s tujino je v letu 2007 znašal 1.652 milijonov EUR.

v tisoč EUR

2006 Struktura Povečanje 2007 Struktura Indeks

Dolgoročni vrednostni papirji 14.438 28 -811 13.627 100 94

Obveznice Republike Slovenije 1.090 2 -1.090 0 0 0

Obveznice domačih bank 1.286 2 -36 1.250 9 97

Obveznice tujih bank 10.397 20 426 10.823 79 104

VB AG (ÖVAG) 1.498 3 -96 1.402 10 94

Drugi dolgoročni vrednostni papirji 167 0 -15 152 1 91

Kratkoročni vrednostni papirji 37.389 72 -37.389 0 0 0

Blagajniški zapisi Banke Slovenije 37.389 72 -37.389 0 0 0

Skupaj naložbe v vrednostne papirje 51.827 100 -38.200 13.627 100 26

Naložbe v vrednostne papirje 

v domači valuti
49.515 96 -37.921 11.594 85 23

Naložbe v vrednostne papirje 

v tuji valuti
2.313 4 -279 2.033 15 88

Struktura obsega je razvidna iz naslednje preglednice:

v tisoč EUR

Plačilni promet s tujino 2006 struktura povečanje 2007 struktura

Prilivi 543 54 313 856 52

Odlivi 469 46 327 796 48

SKUPAJ 1.012 100 640 1.652 100

Plačilni promet s tujino banka zagotavlja prek vseevropskih plačilnih sistemov, kot sta 

TARGET 2 in STEP 2, katerih uporaba se iz leta v leto povečuje. Kljub povečani uporabi 

obeh omenjenih sistemov banka še vedno izvaja del plačilnega prometa s tujino prek lastne 

korespondenčne in kontokorentne mreže, ki jo sestavlja devet računov banke v tujini in 

štirje računi tujih bank pri nas.

Tudi odstotek STP nalogov se stalno povečuje in znaša že prek 90% in še raste.

Prek spletne bančne poslovalnice VB Online je bilo izvršenih 71% nakazil v tujino.

Plačilni promet v državi

Banka tudi na področju plačilnega prometa v državi beleži 6% povečanje skupnega 

obsega plačilnega prometa.

Skupni obseg plačilnega prometa v državi je v letu 2007 znašal 8.160 milijonov EUR.

Struktura obsega je razvidna iz naslednje preglednice:

v tisoč EUR

Domači plačilni promet 2006 struktura povečanje 2007 struktura

Prilivi 3.538 51 607 4.145 51

Odlivi 3.483 49 532 4.015 49

SKUPAJ 7.021 100 419 8.160 100
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Z uvedbo evra je prenehal delovati slovenski sistem za bruto poravnavo v realnem 

času (BPRČ). Začasno ga je nadomestil nemški RTGSplus, od 19. 11. 2007 dalje pa se tudi 

domača plačila velikih vrednosti, nujna plačila in poravnave opravljajo prek TARGET2. 

Prek spletne bančne poslovalnice VB Online je bilo opravljenih 77% vseh domačih plačil.

POSREDOVA NJE Z AVA ROVA LNIšK IH PRODUK TOV

Poslovno leto 2007 beležimo kot zelo uspešno, in sicer na področju posredovanja 

polic zavarovalnice Victoria Volksbanken. Zavarovalniški produkti odlično dopolnjujejo že 

obstoječo ponudbo predvsem na področju kreditnih produktov. Tako strankam nudimo 

varno zadolževanje, in sicer predvsem s produkti življenjskega ter nezgodnega zavarovanja, 

pri stanovanjskih kreditih pa tudi s premoženjskim zavarovanjem.

Sodelovanje zavarovalnice in banke smo strankam banke predstavili v posebnih 

zavarovalniških tednih zavarovalnice. Dogodke smo organizirali v vseh poslovnih enotah 

banke, pri čemer je bil poudarek na posredovanju življenjskih zavarovanj. Zavarovalnico 

Victoria Volksbanken vidimo kot dolgoročnega partnerja, in sicer ne le z zavarovalnimi 

produkti, ki so namenjeni prebivalstvu, temveč tudi s produkti za druge segmente banke. 

Uspešno poslovno leto na tem področju se kaže v doseganju zelo dobrih rezultatov iz 

neobrestnih prihodkov, to je iz naslova provizij za posredovanje polic zavarovalnice. Tudi v 

prihodnje pričakujemo rast prihodkov iz tega segmenta.

I Z VEDENI  F IN A NČNI  INSTRUMENT I

Skladno s poslovnimi usmeritvami je banka v letu 2007 posle z izvedenimi finančnimi 

instrumenti, kot sta terminska kupoprodaja valut in valutna zamenjava, sklepala s 

poslovnimi bankami in podjetji. Podjetja se zavedajo, da je z izvedenimi finančnimi 

instrumenti mogoče zmanjšati izpostavljenost valutnim tveganjem. Banka praviloma 

sklepa terminske posle le s prvovrstnimi strankami v okviru določenih limitov, ki jih zapira 

na domačem in tujem medbančnem trgu. Banka je novembra 2006 za zavarovanje pred 

obrestnim tveganjem sklenila dva manjša posla obrestne zamenjave z VB AG, ki je 51% 

lastnica matične banke VBI AG (skupaj za 2 milijona EUR). Oba vrednoti po pošteni 

vrednosti in ju ne obravnava kot instrumenta za varovanje v smislu Hedge Accountinga, 

skladno z MRS 39.

PRODA JA N A LOŽBENIH CERT IF IK ATOV

Volksbank – Ljudska banka d.d. spreminja svojo tržno pozicijo iz strokovnjaka za 

kredite v center finančnih rešitev, pri tem pa se od sredine leta 2007 dalje osredotoča 

predvsem na naložbene certif ikate, ki so trenutno najhitreje rastoč tržni segment na 

svetovnih finančnih trgih.

Naložbeni certif ikati so izvedeni finančni instrumenti, katerih vrednost oziroma cena 

instrumentov je odvisna od ali izvedena iz vrednosti osnovnega instrumenta, ki je lahko 

delnica, obveznica, indeks, valuta, obrestna mera, žlahtna ali nežlahtna kovina, nafta 

ali drugo. Temeljni namen teh produktov je, da ponudijo vlagatelju želeno razmerje med 

potencialnim donosom, tveganjem in likvidnostjo.

Imetnik naložbenega certif ikata ni posredni lastnik premoženja, na katerega se 

naložbeni certif ikat navezuje, ampak je lastnik naložbenega certif ikata oziroma dolžniškega 

vrednostnega papirja, ki ga kupuje. Pri tem pa ti vlagatelju zagotavljajo točno določen 

način izplačila, ki lahko predvideva, kakšen donos lahko pričakuje v določeni situaciji. Ta 

lastnost zagotavlja naložbenim certif ikatom uspeh v težkih letih ob močnejših korekcijah 

borznih tečajev. Investicija je likvidna, saj lahko vlagatelji svoje naložbene certif ikate 

prodajo kadarkoli, brez dodatnih stroškov, in pregledna, kar pomeni, da je mogoče 

vrednost naložbe spremljati dnevno. Naložbeni certif ikati kotirajo na borzi. Cena se oblikuje 

na podlagi spremembe tečaja izvedenega finančnega instrumenta, obrestne mere in 

vrednosti instrumentov, na katere se naložbeni certif ikati nanašajo.

Leta 2007 je Volksbank – Ljudska banka prek večinskega lastnika matične banke in 

hkrati izdajatelja VB AG, slovenskemu trgu ponudila dve izdaji naložbenih certif ikatov.

Naložbeni certif ikat Volksbank Garant Top 20 je bil izdan julija 2007. Namenjen je 

bil vsem, ki so želeli brez večjega tveganja investirati v najmočnejša podjetja na svetu. 

Certif ikat zagotavlja 100% povračilo glavnice ob zapadlosti in letni donos, ki je vezan na 

izbrane delnice in lahko doseže do 10% letno. Višina letnega kupona je odvisna od razvoja 

gibanja tečajev košarice delnic, medtem ko je minimalni garantiran letni kupon 2,6%.

V oktobru 2007 je bil izdan drugi Naložbeni certifikat - Volksbank Garant Top 20 II, prav 

tako s 100% jamstvom povračila glavnice ob zapadlosti ter donosom, ki je vezan na izbrane 

delnice, in ki je lahko tudi do 11,5% letno. Minimalni garantiran letni kupon je v višini 2,5%.

Banka je v letu 2007 prodala za 11 milijonov EUR naložbenih certif ikatov.
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Bilančna vsota banke je ob koncu leta 2007 znašala 618 milijonov EUR in se je v 

primerjavi s preteklim letom povečala za 133,5 milijona EUR oziroma za 28%.

Rast bilančne vsote v preteklih treh letih je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza:

BIL ANCA STANJA BANK E

v tisoč EUR

Sredstva banke 2006 Struktura Povečanje 2007 Struktura Indeks

Denar v blagajni in stanje na 

računih pri centralni banki
20.622 4 -13.391 7.231 1 35

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 44 0 -28 16 0 36

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 52.249 11 -37.361 14.888 2 28

Krediti 386.748 80 191.225 577.973 93 149

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 6.075 1 -7 6.068 1 100

Obresti od finančnih sredstev 8 0 -8 0 0 0

Opredmetena osnovna sredstva 7.672 2 545 8.217 1 107

Neopredmetena dolgoročna sredstva 489 0 -54 435 0 89

Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, 

pridruženih in skupaj obvladovanih družb
1.614 0 0 1.614 0 100

Terjatve za davek od dohodkov 

pravnih oseb
541 0 -279 262 0 48

Druga sredstva 8.716 2 -7.093 1.623 0 19

Skupaj sredstva 484.778 100 133.549 618.327 100 128

Sredstva banke so se v letu 2007 povečala za 133,5 milijona EUR oziroma za 28%. 
Najpomembnejša sredstva banke ostajajo krediti bankam in nebankam s 93% deležem 
vseh sredstev in z nominalno rastjo v višini 191 milijonov EUR oziroma 49% v letu 2007. 
Krediti podjetjem so k porastu prispevali 97,6 milijona EUR, krediti prebivalstvu 69,6 
milijona EUR, krediti bankam pa 23,9 milijona EUR.

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo so druga najbolj pomembna sredstva 
banke z 2% deležem vseh sredstev in nominalno z zmanjšanjem v višini 37 milijonov EUR 
oziroma za 72% v letu 2007. K temu je največ prispevalo zmanjšanje naložb v blagajniške 
zapise Banke Slovenije, ki so bili s prehodom na novo valuto postopoma ukinjeni.

Postavka »Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki« je konec leta dosegla 
7,2 milijona EUR. Naložbe v opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2007 povečale za 0,5 
milijona EUR, kar je predvsem posledica investicij v novo enoto v Ljubljani na Dvornem trgu.

STRUK TUR A OBVE ZNOST I  IN  K A P ITA L A

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

v tisoč EUR

Obveznosti banke 2006 Struktura Povečanje 2007 Struktura Indeks

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 37 0 -37 0 0 0

Finančne obveznosti, 

merjene po odplačni vrednosti
444.841 92 122.265 567.106 92 127

Obresti za finančne obveznosti 7 0 -7 0 0 0

Rezervacije 279 0 83 362 0 130

Obveznosti za davek od 

dohodkov pravnih oseb
536 0 -68 468 0 87

Druge obveznosti 8.549 2 -6.204 2.345 0 27

Vpisani kapital 22.572 5 8.805 31.377 5 139

Kapitalske rezerve 12.818 3 6.193 19.011 3 148

Prevrednotovalni popravek kapitala 13 0 -231 -218 0 -1741

Rezerve iz dobička 

(vključno z zadržanim dobičkom)
-5.580 -1 707 -4.873 -1 87

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 708 0 2.040 2.748 0 388

Skupaj obveznosti in kapital 484.778 100 133.549 618.327 100 128

STRUK TUR A SREDSTE V

Sredstva banke so bila po posameznih postavkah realizirana v naslednjem obsegu:
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Pri pasivnem poslovanju so se v preteklem letu vrednostno najbolj povečale finančne 

obveznosti, merjene po odplačni vrednosti, in sicer za 122,2 milijona EUR. Veliko je k 

temu prispevalo načrtno dolgoročno zadolževanje pri lastniku VBI AG z namenom, da se 

zagotovijo takšna sredstva refinanciranja, ki bodo po kakovosti, ceni, časovni omejitvi in 

po valutni strukturi omogočala zagotavljanje kakovostnega servisa pri kreditiranju strank 

ter uravnavanje vseh tveganj, ki nastajajo pri upravljanju z bilanco banke. Dodatno je banka 

povečala obseg vlog strank, ki niso banke, kjer je z bolj konkurenčno ponudbo obrestnih 

mer načrtno povečala delež predvsem kratkoročnih vlog in si na ta način nekoliko zmanjšala 

stroške refinanciranja ter izboljšala razmerje med krediti in depoziti strank (ang. loan deposit 

ratio). Preostali del predstavlja kratkoročno uravnanje likvidnosti pri povezani banki VB AG.

Rezervacije so se povečale za 30% oziroma za 83 milijonov, in sicer so se povečale 

predvsem zaradi oblikovanja dodatnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob 

upokojitvi ter zaradi povečanja drugih rezervacij.

ZUN A JBIL A NČNO POSLOVA NJE

Obseg tveganega zunajbilančnega poslovanja, ki obsega potencialne in prevzete 

obveznosti banke, se je v letu 2007 povečal.

v tisoč EUR

Zunajbilančna tvegana aktiva 2006 Struktura Povečanje 2007 Struktura Indeks

Garancije v EUR 11.755 14 11.227 22.982 18 196

Finančna sredstva za 

zavarovanje pri BS
9.865 12 6.804 16.668 13 169

Odprti nepokriti akreditivi 1.652 2 -736 917 1 55

Prevzete obveznosti 54.974 66 35.378 90.352 69 164

Izvedeni finančni instrumenti 5.471 7 -5.273 198 0 4

SKUPAJ 83.717 100 47.401 131.118 100 157

Garancijsko poslovanje se je v letu 2007 povečalo, in sicer predvsem na račun 

garancij, ki so se povečale za 96%.

Prevzete obveznosti so se povečale za 64%. V tej kategoriji so zajete obveznosti iz 

neizkoriščenih okvirnih kreditov, obveznosti iz odobrenih, vendar še nekoriščenih kreditov 

in obveznosti iz naslova pisem o nameri.

Banka je poslovno leto 2007 zaključila z dobičkom v višini 2.748 tisoč EUR. Poslovni izid 

je prikazan skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Struktura čistih 

prihodkov in odhodkov banke, ustvarjenih v letu 2007, je razvidna iz spodnje preglednice:

ČIST I  POSLOVNI  IZ ID  POSLOVNEG A LE TA

v tisoč EUR

Čisti prihodki in odhodki 
Realizacija

1. 1. - 31. 12. 2006 Povečanje
Realizacija

1. 1. - 31. 12. 2007 Indeks

Čiste obresti in podobni prihodki 8.736 3.324 12.060 138

Čiste opravnine (provizije) 2.171 -466 1.705 79

Dobiček/izguba iz finančnih 

sredstev, ki niso merjena po 

pošteni vrednosti

-49 60 11 -22

Čisti dobiček/izguba iz finančnih 

sredstev namenjenih trgovanju
660 280 940 142

Čisti dobiček/izguba iz tečajnih razlik -43 -67 -110 256

Čisti dobiček/izguba iz 

odprave pripoznanja sredstev
162 -153 9 6

Drugi čisti poslovni dobiček/izguba 130 23 153 118

Administrativni stroški z amortizacijo -10.110 -809 -10.919 108

Rezervacije 24 -164 -140 -583

Oslabitve -559 -124 -683 122

Poslovni izid iz rednega poslovanja 1.123 1.903 3.026 270

Davek iz dobička (latentni davek) -415 137 -278 67

Čisti poslovni izid poslovnega leta 708 2.040 2.748 388

Čisti obrestni prihodki brez upoštevanja obrestnih prihodkov iz slabih naložb in brez 

razmejitev za kreditne provizije so porasli za 40% ter tako sledili rasti obsega kreditov, ki je 

znašala 46%. Skupni čisti obrestni prihodki so porasli za 38%.

Čisti prihodki od opravnin za opravljene bančne storitve so se v letu 2007 zmanjšali za 

466 tisoč EUR oziroma za 21%. Po uvedbi nove valute so se občutno zmanjšale provizije 

iz plačilnega prometa s tujino, po drugi strani pa so večji tudi odhodki za opravnine. 
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V prvih štirih mesecih leta 2007 so se postopoma iztekli devizni in tolarski blagajniški 

zapisi Banke Slovenije, ki so služili za zagotavljanje likvidnosti. Banka si je zato morala 

zagotoviti ustrezno kreditno linijo, kjer plačuje provizijo na neizkoriščeni del. Na ta način je 

uspela obdržati količnike likvidnosti na zadostni višini z vidika uravnavanja likvidnostnega 

tveganja.

Čisti dobiček iz finančnih sredstev namenjenih trgovanju je porasel za 42% oziroma 

za 280 tisoč EUR. Ključno vlogo pri izboljšanju rezultata iz trgovanja je imela prodaja 

strukturiranih produktov institucionalnim investitorjem in fizičnim osebam. Dobiček iz 

razlike v ceni pri posredovanju strukturiranih produktov je v letu 2007 znašal 304 tisoč 

EUR. Znotraj rezultata iz trgovanja se je zaradi uvedbe nove valute znatno zmanjšal 

prihodek pri nakupu in prodaji tujih valut. Po drugi strani so se izjemno povečali čisti 

dobički iz izvedenih finančnih instrumentov. Banka je za zapiranje devizne pozicije pogosto 

uporabljala izvedene finančne instrumente, zato je treba slednje upoštevati skupaj s 

postavko čista izguba iz tečajnih razlik. Ta pa se je povečala za 67 tisoč EUR.

Čisti dobiček/izguba iz odprave pripoznanja sredstev sta v letu 2007 bistveno manjša. 

Visok rezultat iz leta 2006 pa izvira iz prodaje naložbene nepremičnine.

Administrativni stroški z amortizacijo so bili za 8% večji kot v letu 2006. Obsegajo 

stroške materiala in storitev ter stroške amortizacije.

Banka je v letu 2007 skladno s sprejeto interno politiko ocenjevanja izgub iz kreditnega 

tveganja oblikovala neto za 683 tisoč EUR oslabitev.

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. Zaradi pomembnosti vloge, ki jo imajo banke 

v nacionalnih ekonomijah in zaupanju, ki ga imajo do teh institucij vlagatelji, morajo banke 

poslovati skrbno in varno ter vzdrževati primerno raven kapitala za zavarovanje pred tveganji.

Iz narave dejavnosti bančnega poslovanja izhaja več vrst tveganj, ki so po vsebini in 

obsegu različna. Glede na dejavnost, velikost, organiziranost in poslovno kulturo bank 

razlikujemo različen obseg prevzemanja tveganj. Dve banki se lahko pri nagnjenosti k 

prevzemanju kreditnega tveganja razlikujeta na primer tako, da ima prva visoko ocenjeno 

kreditno tveganje in druga nizko. Pri poslovanju se to odraža v načinu pojavljanja na trgu 

(agresivnost, inovativnost), koncentraciji kreditnega portfelja, raznovrstnosti produktov, 

vrstah zavarovanj ipd. Oba pristopa sta legitimna; oba načina prevzemanja tveganja s 

strani banke sta lahko v danem okolju pravilna.

Banka Slovenije s Sklepom o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja 

ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Ur.l. RS 135/06 in 28/07) določa 

pravila v zvezi z upravljanjem s tveganji 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.

Strategije prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji morajo obsegati:

•	 cilje in splošna načela za prevzemanje tveganj in upravljanje s tveganji,

•	 pristop k upravljanju s posameznimi tveganji,

•	 pristop k izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala,

•	  oris načrtov pomembnih poslovnih dejavnosti ter opis načrtovanih sprememb v 

poslovni strategiji banke.

Glavna tveganja, ki jih banka upravlja, obsegajo med drugim: kreditno tveganje, 

tržna tveganja, obrestno tveganje, likvidnostno tveganje, operativno tveganje, strateško 

tveganje, tveganje ugleda, kapitalsko tveganje in tveganje dobičkonosnosti.

I ZPOSTAV L JENOST T VEG ANJEM 
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Podrobnejši opis in prikaz izpostavljenosti banke kreditnemu tveganju, likvidnostnemu 

tveganju, tržnemu tveganju vključno z valutnim in obrestnim tveganjem ter operativnemu 

tveganju je podan v prilogi k računovodskim izkazom v 3. točki. Opredeljen je pristop 

in strategija za prevzemanje in upravljanje s tveganji ter ostali podatki, ki jih zahtevata 

Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic ter mednarodni standard 

računovodskega poročanja MSRP 7.

Delniški kapital banke sestavljajo vpisani kapital ter kapitalske rezerve, rezerve iz 

dobička, prevrednotovalni popravki kapitala, zadržani dobički oz. izgube in čisti poslovni 

izid preteklega poslovnega leta.

Osnovni kapital banke se je v letu 2007 spremenil. Sestavljen je iz 7.524.542 navadnih 

delnic z nominalno vrednostjo 4,17 EUR. Kapitalske rezerve predstavlja predvsem vplačani 

presežni kapital. Na 26. redni skupščini Volksbank – Ljudske banke d.d., 26. septembra 

2007 je bila sprejeta odločitev o izdaji 2.115.447 navadnih imenskih kosovnih delnic sedme 

izdaje s pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu 4,17 EUR. Delnice so bile vplačane po 

ceni 7,09 EUR, kar pomeni, da razlika nad nominalno ceno predstavlja vplačani presežni 

kapital oziroma kapitalske rezerve.

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz bruto kapitala, je na dan 31. 12. 2007 

znašala 6,39 EUR, kar je za 0,74 EUR več kot na 31. 12. 2006.

Skupni delniški kapital banke se je tako v letu 2007 povečal za 57% oz. 17,5 milijonov 

EUR, od tega je čisti poslovni izid leta doprinesel 2,7 milijona EUR, prevrednotenje kapitala 

pa je zmanjšalo kapital za 218 tisoč EUR.

Gibanje delniškega kapitala v letu 2007 je razvidno iz naslednje preglednice:

DELNIšK I  K AP ITA L IN DELNIČARJ I  BANK E

v tisoč EUR

Delniški kapital 2006 Struktura Povečanje 2007 Struktura Indeks

Osnovni kapital 22.572 74 8.805 31.377 65 139

Kapitalske rezerve 12.818 42 6.193 19.011 40 148

Presežek iz prevrednotenja 13 0 -231 -218 0 -1741

Rezerve iz dobička (vključno 

z zadržanim dobičkom)
-5.580 -18 707 -4.873 -10 87

Čisti poslovni izid leta 708 2 2.040 2.748 6 388

Skupaj delniški kapital 30.529 100 17.516 48.045 100 157

Ob koncu leta 2007 je bilo v delniško knjigo banke vpisanih 34 lastnikov delnic, med 

delničarji pa so bile 3 tuje in 31 domačih oseb.



34 35

Volksbank International AG (VBI AG) je bila konec leta 2007 95,49% lastnik 

Volksbank - Ljudske banke d.d. VBI AG, s sedežem na Dunaju, je holding družba hčerinskih 

bank koncerna VB AG v srednji in južni Evropi. Poleg Volksbank – Ljudske banke v Sloveniji 

ima v lasti še banke na Slovaškem, Češkem, Madžarskem, Hrvaškem, v Romuniji, Bosni 

in Hercegovini, v Srbiji, Črni gori in Ukrajini z več kot 545 poslovalnicami, v katerih je 

zaposlenih več kot 5.218 ljudi.

Strateški lastniki VBI AG so francoska banka Banque Federale des Banques 

Popularies, nemška banka DZ Bank AG, Frankfurt am Main in WGZ iz Duesseldorfa ter 

avstrijski koncern Volksbank AG (VB AG) s sedežem na Dunaju. Na ta način so okrepili svoje 

dejavnosti na območju srednje- in vzhodnoevropskih držav, med drugim tudi v Sloveniji.

Delničarji banke na dan 31. 12. 2007

v %

Delničarji banke Delež v osnovnem kapitalu banke

VOLKSBANK INTERNATIONAL AG DUNAJ 95,49

EM.RO POPOLARE S.P.A. MODENA 3,00

BANCA POPOLARE DI VICENZA 1,44

Domači delničarji 0,07

SKUPAJ 100,0

Računovodski izkazi Volksbank – Ljudske banke d.d. so zajeti v konsolidiranih 

računovodskih izkazih, ki jih pripravlja skupina VB AG z Dunaja. Ti izkazi so na voljo na 

naslovu Kolingasse 19, Dunaj in na sedežu Volksbank – Ljudske banke d.d. v Ljubljani. 

Banka v svojem portfelju nima lastnih delnic in ni oblikovala rezerve za odkup lastnih 

delnic.

Volksbank – Ljudska banka d.d. je bila ustanovljena 18. 6. 1991 kot Štajerska banka 

obrti in podjetništva d.d., Celje. Po osamosvojitvi Republike Slovenije so se zaradi 

spremenjene zakonodaje na področju bančništva zaostrili pogoji glede višine jamstvenega 

kapitala. Z namenom izpolnjevanja spremenjenih, strožjih bančnih predpisov je banka 

začela iskati poslovnega partnerja, ki bi banko dokapitaliziral.

Po pridobitvi predhodnega soglasja Banke Slovenije je družba Österreichische 

Volksbanken AG z Dunaja (danes VB AG) aprila 1993 postala večinski lastnik banke. Z 

dokapitalizacijo novega večinskega lastnika je banka pridobila neomejeno dovoljenje, da 

opravlja vse posle doma in posle s tujino.

Volksbank – Ljudska banka d.d. je imela do leta 1994 sedež v Celju, maja 1995 pa je 

prenesla sedež banke v Ljubljano.

Ob koncu leta 2004 je skupina Österreichische Volksbanken AG (danes VB AG) 

prenesla svoj večinski lastniški delež na novo družbo VBI AG z Dunaja, ki je holding družba 

hčerinskih bank koncerna VB AG v srednji in južni Evropi.

Poslovna mreža

V letu 2007 je banka tako kot vsako leto poprej nadaljevala z iskanjem mogočih 

širitev poslovne mreže. Poleg centrale na Dunajski cesti 128 a v Ljubljani, podružnice na 

Miklošičevi ulici in podružnice na Pavšičevi ulici, je banka v letu 2007 odprla vrata nove 

podružnice na Dvornem trgu. Banka je s svojo poslovno mrežo navzoča tudi v drugih 

regijah Slovenije, in sicer s:

•	 Podružnico Koper,

•	 Podružnico Kranj,

•	 Podružnico Celje z agencijama Tepanje in Šentjur pri Celju,

•	 Podružnico Maribor.

V prvi polovici leta 2001 se je banka preselila v novo poslovno stavbo na Dunajski 

cesti 128 a v Ljubljani, kjer je odprla tudi novo agencijo. Dolgoročno pa banka načrtuje 

navzočnost v vseh večjih regijskih središčih Republike Slovenije.

R A Z VOJ BANK E
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Investicijska vlaganja

V letu 2007 je banka kupila novo strojno opremo (diskovno polje - EVA) za razširitev 

diskovnih zmogljivosti za podporo temeljne bančne programske opreme, ki je stabilnejša 

in odzivnejša, ter za ostale podporne sisteme. Nadaljevala se je optimizacija delovanja 

produkcijske baze Oracle s pomočjo Oraclovih strokovnjakov.

Konec leta smo uspešno nadgradili povezavo, ki je namenjena SWIFT komunikaciji.

V poslovni stavbi na Dunajski cesti 128 a je bila izvedena nadgradnja za eno etažo, v 

kateri smo pridobili prostor za 22 novih delovnih mest.

Informacijska podpora

Tudi v letu 2007 so bili cilji področja Organizacije in informacijske tehnologije usmerjeni 

k podpori novih bančnih procesov, kakor tudi k zagotavljanju nepretrganega poslovanja 

obstoječih bančnih procesov, kar posredno pomeni zagotavljanje dobrega servisa vsem 

strankam.

V letu 2007 je bil primarni cilj področja Organizacije in informacijske tehnologije 

uspešna implementacija programske opreme namenjene projektom TARGET 2, SEPA SCT 

ter SISBON.

Poleg tega so bile končane večje naloge oz. dejavnosti kot so: povezava kreditno/

depozitnega in šalterskega modula za izvajanje trajnikov pri deviznih kreditih fizičnih oseb, 

avtomatski dnevni uvoz tečajnice Ljubljanske borze in Reutersa v HIBIS, enotni IOPji za 

pravne osebe, izveden je bil vnos zavarovanj z nepremičninami in vrednostnimi papirji in 

uvoz starih zavarovanj v modul zavarovanj itn.

V težnji po večji varnosti pred grožnjami iz zunanjega sveta je bila narejena nadgradnja 

požarnega zidu ter pregled vseh obstoječih pravil.

V sodelovanju z zunanjim dobaviteljem ADACTA, smo uspešno izvedli implementacijo 

aplikacije AdInvest za poslovanje z vrednostnimi papirji in s skladi.

V oktobru leta 2007, se je v banki začelo s pripravo testnega okolja sistema za 

upravljanje z dokumenti IMIS.

Implementacija dokumentnega sistema pomeni uvesti elektronsko obliko dokumenta v 

procese podjetja in te procese tudi elektronsko izvajati. Papir se že na vhodni točki pretvori 

v elektronsko obliko in kot tak potuje med udeleženci procesa v podjetju.

Z namenom zagotavljanja nepretrganega poslovanja vseh kritičnih bančnih procesov, 

banka sproti posodablja Načrt nepretganega poslovanja in izobražuje osebje za delo 

v kriznih situacijah. Na podlagi Načrta nepretrganega poslovanja je banka še dodatno 

investirala v potrebno rezervno strojno in komunikacijsko opremo, ki bi v primeru 

nedelovanja primarne opreme zagotovila nemoteno delovanje banke. Izveden je bil realni 

preklop na rezervno lokacijo.

Z odprtjem nove poslovalnice na Dvornem trgu, smo pridobili tudi ustreznejši prostor, 

ki je namenjen rezervni lokaciji. Tako je bila v oktobru 2007 vsa strojna oprema preseljena 

na novo lokacijo.

Vse omenjene dejavnosti pa tudi ostale, ki potekajo znotraj področja Organizacije in 

informacijske tehnologije s ciljem, da se širi in nadgradi podpora novim produktom banke, 

ter s ciljem, da se izboljšajo notranji procesi banke, so organizirane in vodene projektno. 

Z načeli, ki zahtevajo nenehno širjenje in prenašanje znanj ter vedenj znotraj organizacije, 

je banka v letu 2007 na področju varnostne politike in varovanja informacij organizirala 

dodatna izobraževanja za zaposlene ter na ta način vplivala na boljše zavedanje in 

obvladovanje tovrstnih tveganj.

Zaposleni

V letu 2007 je banka v primerjavi s prejšnjim letom zabeležila nekoliko manjšo rast 

zaposlovanja, saj se je število zaposlenih povečalo za 7,7%; medtem ko se je v letu 2006 

število zaposlenih povečalo za 9,7%. Na novo zaposlenih je bilo 29 sodelavcev, s tem 

da je 16 sodelavcev odšlo. Dodatno zaposlovanje je predvsem rezultat širjenja obsega 

poslovanja in razvoja novih produktov, kot tudi odprtja nove poslovne enote v Ljubljani.

Skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2007 je 183, povprečno pa je bilo v letu 2007 

zaposlenih 177,6 sodelavcev. Po izobrazbeni strukturi zaposlenih na dan 31. 12. 2007 je 

imela več kot polovica zaposlenih v banki – 94 sodelavcev oziroma 51,4% uslužbencev 

najmanj višješolsko izobrazbo (magisterij 2,7%, univerzitetna/visoka 40,5%, višja 8,2%) in 

48,6% srednjo izobrazbo. Izobrazbena struktura se vsako leto občutno izboljšuje na račun 
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zaposlovanja novih delavcev z visoko in univerzitetno strokovno izobrazbo kot tudi zaradi 

spodbujanja dodatnega izboraževanja že zaposlenih sodelavcev.

Izobraževanje sodelavcev se je izvajalo v naslednjih oblikah:

•	 strokovni seminarji;

•	 trening komunikacije in prodaje;

•	 izobraževanje za usposabljanje vodij v okviru Volksbanken Akademie;

•	 udeležba na seminarjih in delavnicah v okviru VB AG oz. VBI AG;

•	 izobraževanje za pridobitev potrebnih strokovnih nazivov oziroma licenc;

•	 interno strokovno izpopolnjevanje in notranji prenos znanja.

V okviru pridobitve licence za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja je bilo 

organiziranih več izobraževanj za pridobitev znanj iz trženja zavarovalniških produktov, 

nekaj sodelavcev pa je bilo napotenih na izobraževanje s področja trženja investicijskih 

skladov in so uspešno opravili preizkus strokovnih znanj ter pridobili dovoljenje za trženje 

investicijskih skladov in za prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih 

skladov.

S plačilom šolnin je banka tudi v preteklem letu spodbujala nadaljevanje šolanja, kjer 

je izhajala iz potreb delovnega procesa. Olajšave za študij so bile prednostno podeljene 

uslužbencem, ki ne izpolnjujejo pogoja šolske izobrazbe za delovno mesto, ki ga zasedajo.

Banka je 100% lastnica odvisne družbe Privatinvest d.o.o. Ljubljana, ki se nahaja na 

istem naslovu kot banka. Na dan 31. 12. 2007 je bilančna vsota odvisne družbe znašala 

1.938.753 EUR in predstavljala manj kot 1%, oz. natančno 0,31% bilančne vsote banke. 

Vrednost kapitalskega deleža znaša 1.614.209,62 EUR. Dejavnost družbe je 70.310 - 

posredništvo v prometu z nepremičninami. Direktorja družbe sta Simona Volaj Rakušček 

in mag. Johann Staudigl. Zaradi zanemarljivega pomena za ugotavljanje finančnega 

položaja bančne skupine smo skladno s 7. členom Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na 

konsolidirani podlagi Banko Slovenije obvestili, da bomo družbo izločili iz konsolidacije.

TEMELJNI PODATKI O SKUPINI VOLKSBANK – LJUDSKE BANKE D.D.
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Nadzorni svet banke je opravil naloge skladno z določili Zakona o bančništvu 

(Zban-1 / Uradni list RS, št. 131/06), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 / Uradni 

list RS, št. 42/06), Sklepa o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta bank in 

hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07), Statuta banke in Poslovnika o delu nadzornega sveta.

Nadzorni svet Volksbank – Ljudske banke d.d. je v letu 2007 deloval v naslednji 

sestavi: predsednik Gerhard Wöber (predsednik od 11. oktobra 2007 dalje, prej namestnik 

predsednika), namestnik predsednika Wolfgang Hofstetter (namestnik predsednika od 

11. oktobra 2007 dalje, prej član), Thomas Capka, Fausto Maritan, Denis Le Moullac (do 

1. oktobra 2007 predsednik, potem razrešitev iz nadzornega sveta), Hans Janeschitz 

(do 14. junija 2007), Manfred Wiebogen (do 14. junija 2007). V nadzornem svetu so 

predstavniki delničarjev banke, ki imajo potrebno znanje in izkušnje za sprejemanje 

odločitev v najboljšem interesu banke, in ki zagotavljajo samostojno, nepristransko, 

strokovno, objektivno, pošteno in celovito osebno presojanje pri opravljanju funkcije članov 

nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta so med svojimi člani izvolili predsednika in 

namestnika predsednika.

V letu 2007 je nadzorni svet na štirih rednih sejah in eni konstitutivni seji nadzornega 

sveta in prek pisnih poročil uprave preverjal zakonitost, smotrnost in gospodarnost vodenja 

banke. Nadzorni svet je bil v letu 2007 redno seznanjen s tekočimi poročili in je sprejel 

potrebne sklepe. Seje so potekale ob veliki udeležbi članov, tako je bila skupna udeležba 

članov na rednih sejah nadzornega sveta 86%.

V prvi polovici leta je nadzorni svet glavno pozornost namenjal obravnavi in potrditvi 

poslovnega rezultata leta 2006, pa tudi letnega poročila službe notranje revizije in izdaji 

soglasja k letnemu načrtu dela službe notranje revizije za leto 2007.

V letu 2007 je nadzorni svet nadzoroval izvrševanje sprejetih sklepov na sejah 

nadzornega sveta in skupščine, obravnaval četrtletna poročila službe notranje revizije in 

drugih nadzornih organov ter poročila uprave o poslovanju banke, izdal soglasje k določitvi 

f inančnega načrta banke za leto 2007 in nadzoroval ustreznost organizacije sistema 

notranjih kontrol. Nadzorni svet je bil v letu 2007 pravočasno in celovito seznanjen o vseh 

pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje banke ter na strategijo in politiko 

banke ter zagotovil učinkovitost dela nadzornega sveta. Nadzorni svet je v letu 2007 redno 

nadzoroval delo uprave in poslovanje banke ter sodeloval in obravnaval poročila uprave, 

službe notranje revizije in pooblaščenega revizorja.

POROČILO NADZORNEG A SVE TA

Letno poročilo za leto 2007 na dan 31. decembra 2007 je revidirala revizorska 

družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. Po mnenju revizorja so 

računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja 

Volksbank – Ljudske banke d.d. na dan 31. decembra 2007 ter njenega poslovnega izida in 

denarnih tokov za tedaj končano leto 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 

2007 je nadzorni svet Letno poročilo 2007 potrdil.

Nadzorni svet izreka priznanje upravi banke in zaposlenim za dosežke leta 2007.

mag. Gerhard Wöber

predsednik nadzornega sveta

Ljubljana, maj 2008
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“Potovalno telo”, 2007

les, kovina, akrilna barva, tisk na platno

20 x 15 x 12 cm + 300 x 106 cm

foto: Matija Pavlovec

G AšPER JEMEC

Naravni most Rakov Škocjan Foto: Urban Golob

R AČUNOVODSK I  I ZK A Z I

Z AUPA NJE N AS POVE ZUJE .
UNITED IN TRUST.
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IZ JAVA O ODGOVORNOST I  UPR AVE

Johann Staudigl

član uprave

Aleš Zajc

namestnik 

predsednika uprave

Gašpar Ogris-Martič

predsednik uprave

Uprava banke potrjuje računovodske izkaze po stanju na dan 31. 12. 2007 na straneh 

od 48 do 55, prilogo k računovodskim izkazom na straneh od 59 do 123 ter konsolidirane 

računovodske izkaze po stanju na dan 31. 12. 2007 na straneh od 128 do 135.

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila, tako da to predstavlja resnično in 

pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov poslovanja za leto 2007.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, ter 

da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.

Ljubljana, 7. maj 2008



46 47

Delničarjem banke Volksbank – Ljudska banka d.d. Ljubljana

Revidirali smo priložene računovodske izkaze banke Volksbank – Ljudska banka d.d. 

Ljubljana, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2007, izkaz poslovnega izida, 

izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih 

računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih 

izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Ta odgovornost 

vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega 

s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno 

napačne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih 

usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.

Revizorjeva odgovornost

Naša naloga je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo 

smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas 

izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega 

zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe. Revizija 

vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v 

računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo 

tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali 

napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s 

pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov banke, da bi določil 

okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti 

notranjega kontroliranja banke. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih 

računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva kot tudi 

ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

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

revizijsko mnenje.

POROČILO NEODV ISNEG A RE V IZORJA

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena 

predstavitev finančnega stanja banke Volksbank – Ljudska banka d.d. Ljubljana na dan 

31. decembra 2007 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v 

skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

 KPMG SLOVENIJA,

 podjetje za revidiranje, d.o.o.

Marija Hejja, univ. dipl. ekon.

pooblaščeni revizor

Boris Drobnič, univ. dipl. ekon.

pooblaščeni revizor

partner

Ljubljana, 7. maj 2008
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R AČUNOVODSK I  IZK A Z I

v tisoč EUR Pojasnilo 31. 12. 2007 31. 12. 2006

SREDSTVA

Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 4 7.231 20.622

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 5 16 44

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 6 14.888 52.249

Krediti 7 577.973 386.748

 krediti bankam 7.1 50.357 26.403

 krediti strankam, ki niso banke 7.2 527.615 360.345

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 8 6.068 6.075

Obresti od finančnih sredstev 0 8

Opredmetena osnovna sredstva 9 8.217 7.672

Neopredmetena sredstva 435 489

Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in 

skupaj obvladovanih družb
11 1.614 1.614

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 12 262 541

 terjatve za davek 1 0

 odložene terjatve za davek 261 541

Druga sredstva 1.623 8.716

SKUPAJ  SREDSTVA 618.327 484.778

v tisoč EUR Pojasnilo 31. 12. 2007 31. 12. 2006

OBVEZNOSTI

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 14 0 37

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 15 567.106 444.841

 vloge bank 15.1 116.186 7.273

 vloge strank, ki niso banke 15.2 174.184 110.941

 krediti bank 15.3 257.807 310.505

 krediti strank, ki niso banke 15.3 0 20

 podrejene obveznosti 15.5 18.928 16.103

Obresti za finančne obveznosti 0 7

Rezervacije 16 362 279

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 17 468 536

 odložene obveznosti za davek 468 536

Druge obveznosti 18 2.345 8.549

SKUPAJ OBVEZNOSTI  570.282 454.249

KAPITAL

Osnovni kapitalt 19 31.377 22.572

Kapitalske rezerve 19 19.011 12.818

Presežek iz prevrednotenja 19 -218 13

Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim dobičkom) 19 -4.873 -5.580

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 19 2.748 708

SKUPAJ KAPITAL 48.045 30.529

SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 618.327 484.778

BIL A NCA STA NJA N A DA N 31.  12 .  2007
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IZK A Z POSLOVNEG A IZ IDA V OBDOBJU OD 1.  1.  DO 31.  12 .  2007

v tisoč EUR

Pojasnilo 31. 12. 2007    31. 12. 2006

Prihodki iz obresti in podobni prihodki 22 29.342 20.994

Odhodki za obresti in podobni odhodki 22 -17.282 -12.258

Čiste obresti 22 12.060 8.736

Prihodki iz opravnin (provizij) 24 2.663 2.490

Odhodki za opravnine (provizije) 24 -958 -319

Čiste opravnine (provizije) 24 1.705 2.171

Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in 

obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti 

skozi izkaz poslovnega izida

25 11 -49

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev 

in obveznosti, namenjenih trgovanju
26 940 660

Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 27 -110 -43

Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev 

brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo
28 9 162

Drugi čisti poslovni dobički/izgube 29 153 130

Administrativni stroški 30 -10.211 -9.309

v tisoč EUR

Pojasnilo 31. 12. 2007    31. 12. 2006

Amortizacija 31 -708 -801

Rezervacije 32 -140 24

Oslabitve 32 -683 -559

DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 33 3.026 1.123

Davek iz dohodka pravnih oseb 

iz rednega poslovanja
33 -278 -415

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA 

IZ REDNEGA POSLOVANJA
33 2.748 708

Čisti dobički/izgube po obdavčitvi 

iz ustavljenega poslovanja
0 0

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA 2.748 708

v EUR

Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico 19 0,37 0,13 

Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico 19 0,37 0,13 
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v tisoč EUR

VSEBINA

Osnovni

kapital

Kapitalske

rezerve

Presežek iz 

prevredn.

Rezerve iz 

dobička

Zadržani 

dobiček 

oz. izguba

Čisti

dobiček/izguba

poslovnega leta

Skupaj

kapital

ZAČETNO STANJE V 

OBRAČUNSKEM OBDOBJU
22.572 12.818 13 6 -5.586 708 30.529

Čisti dobički/izgube iz 

prevrednotenja f inančnih sredstev, 

razpoložljivih za prodajo 

-231 -231

Skupaj čisti dobički/izgube 

po obdavčitvi, pripoznani 

neposredno v kapitalu - 

presežku iz prevrednotenja 

-231 -231

 Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 

(iz izkaza poslovnega izida)
2.748 2.748

Skupaj čisti dobiček/izguba 

poslovnega leta pripoznan v 

kapitalu 

0 0 -231 0 0 2.748 2.517

Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 8.806 6.193 14.999

Poravnava izgube prejšnjih let 708 -708 0

KONČNO STANJE V 

OBRAČUNSKEM OBDOBJU 
31.377 19.011 -218 6 -4.879 2.748 48.045

BILANČNI DOBIČEK 

POSLOVNEGA LETA 
6 -4.879 2.748 -2.125

v tisoč EUR

VSEBINA
Osnovni

kapital

Kapitalske

rezerve

Presežek iz 

prevredn.

Rezerve iz 

dobička

Zadržani 

dobiček 

oz. izguba

Čisti

dobiček/izguba

poslovnega leta

Skupaj

kapital

ZAČETNO STANJE V 

OBRAČUNSKEM OBDOBJU
16.730 8.728 51 6 -6.236 649 19.929

Čisti dobički/izgube iz 

prevrednotenja f inančnih sredstev, 

razpoložljivih za prodajo 

-38 -38

Skupaj čisti dobički/izgube 

po obdavčitvi, pripoznani 

neposredno v kapitalu - 

presežku iz prevrednotenja 

-38 -38

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 

(iz izkaza poslovnega izida)
708 708

Skupaj čisti dobiček/izguba 

poslovnega leta pripoznan v 

kapitalu 

0 0 -38 0 0 708 669

Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 5.842 4.089 9.932

Poravnava izgube prejšnjih let 649 -649 0

KONČNO STANJE V 

OBRAČUNSKEM OBDOBJU 
22.572 12.818 13 6 -5.586 708 30.529

BILANČNI DOBIČEK 

POSLOVNEGA LETA 
6 -5.586 708 -4.873

I ZK A Z G IBANJA K AP ITA L A V POSLOVNEM OBDOBJU 1.  1.  DO 31.  12 .  2007 IZK A Z G IBANJA K AP ITA L A V POSLOVNEM OBDOBJU 1.  1.  DO 31.  12 .  2006
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IZK A Z F IN A NČNEG A IZ IDA V  OBDOB JU OD  01.  01.  2007 DO 31.  12 .  2007

v tisoč EUR

Oznaka VSEBINA 31. 12. 2007 31. 12. 2006

A. FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo 3.026 1.123

Amortizacija 708 801

Oslabitve/(odprava oslabitve) finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 683 559

Čisti (dobički)/izgube iz tečajnih razlik 110 42

Neto (dobički)/izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 42 50

Neto (dobički)/izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih 

sredstev in naložbenih nepremičnin
-12 -162

Nerealizirani (dobički)/izgube iz finančnih sredstev, ki so merjena po pošteni 

vrednosti in so sestavni del denarnih ustreznikov
-92 -14

Neto nerealizirani dobički v prevrednotovalnem popravku kapitala od finančnih 

sredstev, razpoložljivih za prodajo (brez učinka odloženega davka)
0 51

Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo 126 -24

Finančni tokovi pri poslovanju pred spremembami 

poslovnih sredstev in obveznosti
4.591 2.426

b) (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev -115.241 -60.496

Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 41.452 40.950

Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov 163.712 -94.141

Čisto (povečanje)/zmanjšanje obresti od finančnih sredstev -8 -7

Čisto (povečanje)/zmanjšanje časovno odloženih stroškov -24 13

Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 0 -41

Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev 7.051 -7.270

c) Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti: 115.150 61.729

Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju 27 34

Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog, kreditov in dolžniških 

vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti
121.322 54.934

Čisto povečanje/(zmanjšanje) obresti od finančnih obveznosti 7 -31

Čisto povečanje/(zmanjšanje) časovno odloženih prihodkov 97 124

Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti -6.303 6.668

v tisoč EUR

Oznaka VSEBINA 31. 12. 2007 31. 12. 2006

č) Finančni tokovi pri poslovanju  (a+b+c) 4.500 3.659

d) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb 0 0

e) Neto finančni tokovi pri poslovanju (č+d) 4.500 3.659

B. FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a) Prejemki pri naložbenju 33 338

Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 33 172

Drugi prejemki iz naložbenja 0 166

b) Izdatki pri naložbenju 4.961 760

(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) 1.113 686

(Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev) 61 0

(Izdatki pri nakupu naložb v kapital odvisnih, 

pridruženih in skupaj obvladovanih družb)
838 74

(Izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo) 2.949 0

c) Neto finančni tokovi pri naložbenju (a-b) -4.928 -422

C. FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 0 0

a) Prejemki pri financiranju 17.799 9.932

Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti 2.800 0

Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov 14.999 9.932

b) Izdatki pri financiranju 835 0

(Druga izplačila, povezani s financiranjem) 835 0

c) Neto finančni tokovi pri financiranju (a-b) 16.964 9.932

D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike -92 -14

E. Učinki spremembe poštene vrednosti na denarna sredstva in njihove ustreznike 0 0

F. Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Ae+Bc+Cc) 16.536 13.169

G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 32.414 19.259

H. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F+G) 48.858 32.414
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Gašper Jemec

“Pristanišče”, 2007

svetlobni vizualni objekt
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320 x 300 x 100 cm

foto: Matija Jemec
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Viadukt Črni Kal Foto: Urban Golob

Z AUPA NJE N AS POVE ZUJE .
UNITED IN TRUST.
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Volksbank – Ljudska banka d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, je izdelala 

letno poročilo skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in s Sklepom 

o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic. Pri oblikovanju računovodskih 

usmeritev je upoštevala tudi ostalo zakonodajo, Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega 

tveganja bank in hranilnic ter druge sklepe in navodila Banke Slovenije.

Banka je skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 

(MSRP) izdelala skupinske računovodske izkaze. Vanje je vključila odvisno družbo 

Privatinvest d.o.o., v kateri je banka 100% lastnik. Večinski lastnik banke (95,49%) je 

Volksbank International AG, Leonard–Bernstein–Strasse, 1220 Wien, Austria, ki se 

konsolidira v znotraj skupine Volksbank AG (prej Österreichische Volksbanken AG), 

Kolingasse 19, 1090 Wien, kjer je mogoč vpogled v konsolidirane izkaze skupine 

Volksbank. Revizijo je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. Ljubljana, ki je 

v obeh primerih izdala pritrdilno mnenje. Glede na to, da skupna bilančna vsota odvisne 

družbe ne presega 1% bilančne vsote Volksbank – Ljudske banke d.d., niti ne 10 milijonov 

EUR, pojasnila k skupinskim računovodskim izkazom niso bila izdelana. Pojasnila k 

računovodskim izkazom Volksbank – Ljudske banke d.d. veljajo tudi za skupinske 

računovodske izkaze.

1.  UVOD
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Računovodske usmeritve, ki so bile uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov, so 

usklajene z MSRP in z internimi politikami Volksbank – Ljudske banke d.d.

Pomembnejše značilnosti računovodskih usmeritev, uporabljenih pri pripravi 

računovodskih izkazov, so predstavljene v nadaljevanju. Te usmeritve so bile uporabljene v 

vseh letnih poročilih, razen tam, kjer je navedeno drugače.

Predstavljene politike so bile dosledno uporabljene za obe predstavljeni leti, v kolikor 

ni navedeno drugače. Kjer je to potrebno, so primerjalne informacije preračunane z 

namenom zagotovitve primerljivosti s tekočim obdobjem.

Izjava o skladnosti

Računovodski izkazi so pripravljeni skladno z Mednarodnimi standardi 

računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU.

Podlaga za merjenje

Računovodski izkazi so izdelani na podlagi modela nabavne vrednosti z izjemo 

vrednotenja finančnih sredstev, ki so namenjena trgovanju in vrednotenja finančnih 

sredstev, ki so razpoložljiva za prodajo.

Uporaba ocen in presoj

Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov podati ocene, presoje in 

predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti 

sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo.

Ocene in navedene predpostavke je treba stalno pregledovati. Popravki računovodskih 

ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocena popravi ter za vsa prihodnja leta, na 

katera popravek vpliva.

V računovodskih izkazih banke ni takih postavk, za katere bi banka morala 

računovodske ocene spreminjati oziroma podajati ocene glede na tržne okoliščine oziroma 

glede znanih informacij. 

Ocene se uporabljajo za oslabitve posojil strankam, za rezervacije za zunajbilančna 

tveganja, za amortizacijsko dobo opredmetenih sredstev in neopredmetenih sredstev, za 

rezervacije za obveznosti do zaposlenih in za pravne spore.

2.  POMEMBNEJšE R AČUNOVODSK E USMERIT VE

Opredelitev skupine

Skupino sestavljajo:

Volksbank – Ljudska Banka d.d. ima kot obvladujoča družba 100% delež v podjetju 

Privatinvest d.o.o.

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

vrednosti.

Predstavitvena in funkcijska valuta

Postavke, prikazane v računovodskih izkazih skupine, so predstavljene v evrih, ki so 

funkcijska in predstavitvena valuta banke kot obvladujoče družbe.

Prevedba poslovnih dogodkov v tuji valuti

Transakcije v tuji valuti se pretvorijo v funkcijsko valuto po tečaju na dan posla. 

Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Opredmetena osnovna sredstva 

Banka uporablja za svojo računovodsko usmeritev model nabavne vrednosti. Po 

modelu nabavne vrednosti banka opredmeteno osnovno sredstvo po začetnem pripoznanju 

amortizira in slabi le v primerih, ko obstajajo znamenja za oslabitev sredstva.

Opredmeteno osnovno sredstvo začne banka amortizirati prvi dan naslednjega 

meseca, ko ga začne uporabljati. 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 3 – 10 let;

•	 l icence 5 – 10 let.
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Zemljišča so pripoznana ločeno od zgradbe in imajo praviloma neomejeno dobo 

koristnosti, zato jih banka ne amortizira.

V primerih etažne lastnine poslovnega prostora je všteta vrednost pripadajočega 

zemljišča v nabavno vrednost dela zgradbe.

Banka letno ugotavlja nadomestljivo vrednost opredmetenega osnovnega sredstva. Če 

je ta nižja od nabavne vrednosti, je treba opraviti prevrednotenje zaradi slabitve.

Pripoznanje se odpravi ob odtujitvi, ali če od njegove uporabe ni več pričakovati 

prihodnjih gospodarskih koristi.

Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva obsegajo vlaganja v računalniško programsko opremo in 

v licence. Amortizirana so po metodi enakomerne časovne amortizacije. Neopredmetena 

sredstva banka preneha amortizirati, ko je odpravljeno njihovo pripoznanje, ker banka od 

njih ne pričakuje nikakršne gospodarske koristi več.

Banka letno ugotavlja nadomestljivo vrednost neopredmetenega sredstva. Če je ta 

manjša od nabavne vrednosti, je treba opraviti prevrednotenje zaradi slabitve.

Naložbene nepremičnine

Nepremičnine, pridobljene za poplačilo terjatev, banka ob začetnem pripoznanju izmeri 

na podlagi cenilnega zapisnika, ki ga pridobi ob poplačilu terjatev. Banka meri naložbene 

nepremičnine po modelu nabavne vrednosti.

Finančna sredstva

Banka ob začetnem pripoznanju razvrsti finančne instrumente v odvisnosti od namena 

pridobitve, od trajanja časa, ko ima le-te v svoji posesti in od vrste finančnega instrumenta v:

•	Finančna sredstva, vrednotena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, 

ki se delijo na finančne instrumente v posesti za trgovanje, ki so pridobljeni izključno 

z namenom nadaljnje prodaje v kratkem času ter na označene finančne instrumente 

(ang. designated financial instruments), ki jih je banka skladno z MRS 39 opredelila 

kot take. Banka kot finančne instrumente v posesti za trgovanje razvršča lastniške, 

dolžniške vrednostne papirje in izvedene finančne instrumente, razen tistih, ki so 

namenjeni varovanju.

•	Finančna sredstva v posesti do zapadlosti, to so sredstva z določenimi ali 

določljivimi plačili in z določeno zapadlostjo, za katere banka izpričuje namen in 

sposobnost posedovanja do zapadlosti.

•	Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, so sredstva, ki jih banka namerava 

posedovati za nedoločeno časovno obdobje in jih lahko proda zaradi likvidnostnih 

potreb, sprememb obrestnih mer, deviznih tečajev ali cen finančnih instrumentov.

•	Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, s 

katerimi se ne trguje na aktivnem trgu.

Ko je sprejet sklep o nakupu vrednostnega papirja, odbor za upravljanje z bilanco 

opredeli tudi namen vlaganj in s tem določi metodo vrednotenja.

Nakupi finančnih instrumentov po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida se v 

poslovnih knjigah pripoznajo na datum sklenitve posla.

Z izjemo finančnih instrumentov po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, 

se finančna sredstva na začetku izmerijo po pošteni (nabavni) vrednosti, povečani za 

transakcijske stroške.

Dobički in izgube se pri f inančnih sredstvih, vrednotenih po pošteni vrednosti skozi 

izkaz poslovnega izida, pripoznajo v izkazu poslovnega izida, v obdobju, v katerem 

nastanejo. Pri f inančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo, se dobički in izgube pripoznajo 

v kapitalu in se prenesejo v izkaz poslovnega izida ob odpravi pripoznanja, ko je sredstvo 

prodano ali oslabljeno.

Posojila in finančna sredstva do zapadlosti se merijo po odplačni vrednosti.

Pripoznanje finančnih sredstev se odpravi, ko pogodbene pravice banke do denarnih 

tokov potečejo, ali če banka finančno sredstvo prenese na drugo stranko, vključno z 

obvladovanjem ali z vsemi tveganji in koristmi sredstva. Nakupi in prodaje, opravljene na 

reden oz. običajen način, se obračunavajo na dan posla t.j. datum, ko se banka zaveže 

kupiti ali prodati sredstvo. Pripoznanje finančnih obveznosti se odpravi, ko pogodbene 

obveznosti banke pretečejo, prenehajo ali se prekinejo in prenosi izpolnjujejo vse kriterije 

za odpravo pripoznanja. 
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Vrednotenje finančnih inštrumentov

Banka uporablja za slabitev finančnih sredstev določila in kriterije, ki izhajajo iz:

•	 politike ocenjevanja izgub iz kreditnega tveganja;

•	 merjenja finančnih instrumentov po tržni vrednosti.

Vrednotenje finančnih instrumentov po pošteni vrednosti

Po pošteni vrednosti se vrednotijo finančni instrumenti, ki so razporejeni med 

namenjene trgovanju, po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, in so razpoložljivi za 

prodajo.

Poštena vrednost finančnih instrumentov temelji na objavljeni tržni ceni na datum 

bilance stanja. Če tržna cena ni znana, se poštena vrednost določi na podlagi modela 

diskontiranih prihodnjih denarnih tokov ali na podlagi cenovnega modela.

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, se v osnovi vodijo po pošteni vrednosti, 

učinki vrednotenja se pripoznajo prek kapitala. V primeru nepristranskih dokazov, da 

je sredstvo oslabljeno, je treba pridobljeno izgubo, pripoznano neposredno v kapitalu, 

odstraniti iz kapitala in jo pripoznati v poslovnem izidu. Tako pripoznano izgubo je mogoče 

razveljaviti.

Finančni instrumenti po odplačni vrednosti

Oslabitev finančnih instrumentov v posesti do zapadlosti je mogoča, če obstajajo 

objektivni dokazi o oslabitvi.

Znesek izgube za slabitev se izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva 

in sedanjo vrednostjo prihodnjih denarnih tokov, ki so diskontirani po izvirni veljavni 

obrestni meri. Vrednost izgube se pripozna v izkazu poslovnega izida.

Izvedeni finančni instrumenti

Izvedene finančne instrumente, ki obsegajo valutne terminske posle, swap posle z 

Banko Slovenije, valutne opcije in terminske posle z vrednostnimi papirji, banka uporablja 

za namene trgovanja in varovanja postavk in jih vrednoti po tržnih podatkih in na podlagi 

veljavnih tečajnic Banke Slovenije oziroma po pogodbeni terminski vrednosti. Vse 

spremembe poštene vrednosti se pripoznajo v poslovnem izidu.

Krediti in terjatve 

Kredite vodi banka po odplačni vrednosti. Dani krediti so izkazani v višini neodplačanih 

glavnic, povečanih za neodplačane obresti in provizije in zmanjšani za ustrezne popravke 

vrednosti skladno s Politiko ocenjevanja izgub iz kreditnega tveganja. 

Banka sproti ali najmanj trimesečno ocenjuje, ali obstajajo objektivni dokazi ali 

dogodki, ki so nastopili po začetnem pripoznanju, in ali ti dogodki vplivajo na oceno 

prihodnjih denarnih tokov finančnega sredstva ali skupine finančnih sredstev, ki jih je 

mogoče zanesljivo oceniti. Pomembne informacije, ki kažejo na oslabitev finančnega 

sredstva, so: neizpolnitev obveznosti pri plačevanju, verjetnost stečaja, prisilne poravnave 

ali f inančne reorganizacije.

Znesek izgube pri slabitvi f inančnega sredstva se izmeri kot razlika med knjigovodsko 

vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo prihodnjih denarnih tokov, ki so diskontirani 

po pogodbeni obrestni meri f inančnega sredstva. V primerih, ko banka razpolaga s 

prvovrstnim zavarovanjem ali s primernim zavarovanjem, upošteva tudi pričakovane 

denarne tokove iz naslova unovčitve zavarovanj. Knjigovodska vrednost sredstva se 

zmanjša neposredno ali z uporabo konta popravka vrednosti. Znesek izgube se pripozna v 

izkazu poslovnega izida.

Če se vrednost slabitve v naslednjem obdobju zmanjša, se že prej pripoznana izguba 

zaradi oslabitve razveljavi. Vrednost razveljavitve izgube se pripozna v izkazu poslovnega 

izida.

Denarni ustrezniki

Denarni ustrezniki so kratkoročne, hitro unovčljive naložbe, ki so takoj pretvorljive 

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 transakcijskih računih,

•	 posojila bankam z originalno zapadlostjo do 3 mesecev,

•	 naložbe v državne dolžniške vrednostne papirje držav EU in v vrednostne papirje 

centralne banke oziroma ECB z originalno zapadlostjo do 3 mesecev.
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Finančne obveznosti

Finančne obveznosti so dolgovi do strank za vloge, najete kredite, izdane vrednostne 

papirje in druge obveznosti iz financiranja banke.

V bilanci stanja so izkazane v višini prejetih 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 banka pripozna zaradi sedanje obveze 

(pravna ali posredna), ki izhaja iz preteklega dogodka, in obenem obstaja verjetnost, da 

bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo pritekanje gospodarskih 

koristi, ter je znesek obveze mogoče zanesljivo izmeriti. Banka oblikuje rezervacije za 

pokojnine in podobne obveznosti, za zunajbilančne obveznosti, za pravno nerešene tožbe 

in za druge rezervacije.

Banka oblikuje rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti, ki odražajo sedanjo 

vrednost obveznosti za odpravnine in za jubilejne nagrade. Izračun se opravi za vsakega 

zaposlenega tako, da se upošteva strošek odpravnine ob upokojitvi, ki mu pripada po 

pogodbi o zaposlitvi ter strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad za skupno delovno 

dobo v družbi do upokojitve. Za skupino VB AG stanje obveznosti po posameznih entitetah 

izračunava pooblaščeni aktuar v Avstriji.

Banka pripozna rezervacije za zunajbilančne obveznosti, za katere so izpolnjeni pogoji 

skladno z interno politiko ocenjevanja izgub iz kreditnega tveganja.

Finančni in poslovni prihodki in odhodki

Prihodki se pripoznajo, ko je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi pritekale, 

in da bo mogoče te koristi zanesljivo izmeriti.

Prihodki in odhodki za obresti

Obrestni prihodki in odhodki se v izkazu poslovnega izida pripoznajo za vse dolžniške 

instrumente, merjene po odplačni vrednosti, z uporabo metode efektivne obrestne mere.

Metoda efektivne obrestne mere je metoda izračuna odplačne vrednosti f inančnega 

sredstva ali obveznosti in porazdelitve obrestnih prihodkov oziroma odhodkov skozi 

ustrezno časovno obdobje.

Efektivna obrestna mera je obrestna mera, ki natančno razobrestuje (diskontira) 

pričakovane prihodnje denarne tokove skozi obdobje pričakovane dobe trajanja finančnega 

instrumenta, ali pa skozi krajše obdobje na čisto knjigovodsko vrednost finančnega 

sredstva ali obveznosti, če je to primerneje. Pri izračunu efektivne 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 ipd.).

Prihodki iz dividend

Med prihodki iz dividend izkazuje banka prejete dividende ali deleže iz naslova 

naložbenja v kapital družb.

Prihodki in odhodki od opravnin

V prihodkih so zajete opravnine iz naslova opravljanja storitve skladno s Tarifo 

nadomestil ali na podlagi pogodbenih določil med banko in komitentom.

V odhodkih za opravnine so zajeti zneski, plačani za storitve drugih skladno z 

zadevnimi pogodbami.

Prihodki in odhodki so v izkazu poslovnega izida pripoznani praviloma, 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 merjene po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega 

izida ter iz naslova trgovanja z lastniškimi, dolžniškimi vrednostnimi papirji in z 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 izgubah pa so zajeti odhodki za dajatve, članarine in drugi 

poslovni odhodki.

Oslabitve

Med oslabitvami izkazuje banka oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni 

vrednosti, na podlagi kriterijev iz Metodologije ocenjevanja izgub iz kreditnega tveganja in 

oslabitve naložbenih nepremičnin na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca.
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Davki

Tekoči davek od dohodka je prikazan v višini, kot ga je obračunala banka na podlagi 

Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO -2), to je po 23% stopnji za leto 2007.

Odloženi davki so obračunani za vse začasne razlike med vrednostjo sredstev in 

obveznosti za davčne namene ter njihovo knjigovodsko vrednostjo. Obračunani so po 

davčni stopnji, ki bo veljala za leto 2008, to je 22%. 

Najpomembnejše začasne razlike izvirajo iz davčne izgube iz preteklih let ter iz 

rezervacij za zaposlene in iz izgubljenih tožb.

Odložena terjatev za davek se pripozna za vse odbitne začasne razlike, če je verjetno, 

da se bo pojavil razpoložljivi obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti 

odbitne začasne razlike.

Neposredno v kapitalu je treba izkazati odloženi davek, povezan z vrednotenjem 

finančnih instrumentov, razpoložljivih za prodajo po pošteni vrednosti.

Poročanje po odsekih

Poročanje po odsekih poteka samo v konsolidiranih izkazih skupine VB 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 odpravnine ob upokojitvi. 

Rezervacije za ugodnosti zaposlenih izračuna neodvisni aktuar, v letu 2007 pa so ocenjene 

glede na gibanje zaposlenih.

Pomembnejše predpostavke uporabljene pri aktuarskem izračunu so:

•	 diskontni faktor 5%,

•	 rast plač v višini 3,5%.

Banka plačuje prispevke delodajalca v višini 16,1% skladno s slovensko zakonodajo. 

Razen plačila prispevkov banka nima nikakršnih dodatnih obveznosti. Prispevki 

predstavljajo stroške v obdobju, na katerega se nanašajo in so v izkazu poslovnega izida 

prikazani v okviru stroškov dela. Skladno s slovensko zakonodajo se zaposleni upokojijo 

po 35-40 letih službovanja in takrat so, če izpolnjujejo določene pogoje, upravičeni do 

odpravnine ob upokojitvi v enkratnem znesku. Zaposleni so upravičeni tudi do jubilejne 

nagrade, ki jim pripada za vsakih deset let službovanja v banki.

Te obveznosti so izmerjene v višini sedanje vrednosti prihodnjih izdatkov, vsi dobički in 

izgube iz tega naslova pa so zajeti v izkazu poslovnega izida

Povezane osebe

Po sklepu o veliki izpostavljenosti se za skupino povezanih oseb šteje:

•	 dve ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki predstavljajo eno samo tveganje, če se ne 

izkaže drugače, in sicer ker ena od njih neposredno ali posredno obvladuje drugo 

osebo ali druge osebe;

•	 dve ali več fizičnih ali pravnih oseb, med katerima oz. katerimi sicer ni odnosa v 

smislu obvladovanja iz prejšnje alinee, za kateri oz. katere pa se lahko šteje, da 

predstavljata oz. predstavljajo eno samo tveganje, ker sta oz. so tako povezani 

oz. povezane med seboj, da finančne težave ene povzročijo težave druge ali vseh 

ostalih pri poplačilu dolga.

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 še naslednje oblike povezav:

•	 osebe, ki imajo skupne delničarje,

•	 osebe, ki imajo skupno oziroma enotno vodstvo,

•	 osebe, ki so medsebojno gospodarsko povezane in odvisne in katerih povezav ni 

mogoče nadomestiti v kratkem času,

•	 posamezne fizične osebe in njihovi ožji družinski člani,
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•	 f izične osebe in pravne osebe, v katerih so te fizične osebe člani organov 

upravljanja ali imajo kako drugače pomemben vpliv,

•	 f izične 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 bilanci stanja pobotani, ko za to obstaja pravna 

pravica in namen neto poravnave ali sočasna realizacija sredstva ter poravnava obveznosti.

Začasni nakup in povratna prodaja 

Nakup vrednostnih papirjev z namenom prodaje (začasni nakup - repo) je izkazan med 

krediti strankam. Po pogodbah o začasnem nakupu banka ne prevzema tveganj in koristi iz 

naslova 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 izkazana kot obrestni prihodek, 

razmejen z uporabo metode efektivnih obrestnih mer v obdobju trajanja pogodbe.

Najemi (leasing)

Banka je najemojemalec

Vsi leasing posli, kjer je leasingojemalec banka, so operativni leasingi. Plačila za 

leasing posle bremenijo izkaz poslovnega izida po enakomerni časovni metodi v obdobju 

trajanja najema. Če je pogodba operativnega leasinga prekinjena predčasno (pred 

zapadlostjo pogodbe), se vsa plačila leasingodajalcu zaradi prekinitve pogodbe pripoznajo 

kot strošek v obdobju, ko je bila pogodba prekinjena.

Banka je najemodajalec

Pri sredstvih v finančnem najemu je sedanja vrednost plačil pripoznana kot terjatev. 

Razlika med bruto vrednostjo terjatve in njeno sedanjo vrednostjo je pripoznana kot 

nezaslužen obrestni prihodek. V času trajanja pogodbe se prihodki iz leasinga pripoznajo 

po neto investicijski metodi (pred obdavčitvijo), ki odraža stalno periodično stopnjo 

zaslužka.

Finančne garancije

Finančne garancije so pogodbe, ki od izdajatelja garancije zahtevajo, da upravičencu 

garancije plača dogovorjeni znesek za pokritje izgube, ki jo le-ta utrpi v primeru 

dolžnikovega neplačila. Finančne garancije izdaja banka drugim bankam, finančnim 

institucijam in drugim komitentom za zavarovanje dolgov, limitov in drugih bančnih poslov.

Finančne garancije so ob izdaji pripoznane po pošteni vrednosti. Naknadno jih banka 

pripoznava po višji vrednosti od začetne, ki je zmanjšana za prihodke iz provizij in ocene 

stroškov, potrebnih za poravnavo obveznosti iz garancije na dan poročanja. Te ocene 

temeljijo na preteklih podatkih oziroma izkušnjah s podobnimi posli v preteklosti. Povečanje 

obveznosti, ki so povezane 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 banka vodi ločeno 

od svojih sredstev. V okviru komisijskega poslovanja opravlja banka vodenje kreditnih 

aranžmajev in poslovanje z vrednostnimi papirji v tujem imenu in za tuj račun. Za storitve iz 

naslova komisijskega poslovanja banka zaračunava provizijo.

Novi standardi in pojasnila, ki še niso stopili v veljavo

Številni novi standardi, dopolnitve standardov in pojasnila za leto, ki se je končalo z 

31. decembrom 2007, še ne veljajo in jih Skupina pri pripravi uskupinjenih računovodskih 

izkazov ni upoštevala:

•	 MSRP 8 - Poslovni odseki v poročanje po odsekih uvaja t.i. “poslovodni pristop ”. 

MSRP 8, ki ga bo Skupina morala upoštevati pri pripravi računovodskih izkazov za 

poslovno leto 2009, določa razkritja o odsekih na podlagi internih poročil, ki jih bo 

redno preverjal glavni nosilec odločanja v Skupini (Chief Operating Decision Maker), 

ki bo ocenjeval poslovno uspešnost vsakega odseka in mu dodeljeval sredstva. 

Trenutno izkazuje Skupina informacije o odsekih po področnih in območnih odsekih 

(glej Pojasnilo št. 6). 

•	 Prenovljeni MRS 23 - Stroški izposojanja ne dajejo več možnosti pripoznavanja 

stroškov izposojanja kot odhodkov in zahteva, da podjetje stroške izposojanja, ki jih 

je mogoče pripisati neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi, 

usredstvi kot del nabavne vrednosti zadevnega sredstva. Prenovljeni MRS 23 bo 
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Skupina morala začeti uporabljati pri pripravi uskupinjenih računovodskih izkazov za 

poslovno leto 2009, kar bo predstavljalo spremembo v računovodskih usmeritvah 

Skupine. Skladno s prehodnimi določbami bo Skupina prenovljeni MRS 23 uporabila 

pri tistih sredstvih, pri katerih se usredstvenje stroškov izposojanja začne na dan, 

ko sprememba stopi v veljavo ali pozneje.

•	 OPMSRP 11 MSRP 2 – Transakcije z delnicami skupine in z lastnimi delnicami 

določa, da se plačila z delnicami, pri katerih podjetje prejme blago ali storitve kot 

plačilo za lastne kapitalske instrumente, obračuna kot poravnava s kapitalom, ne 

glede na to, kako so bili lastni kapitalski instrumenti pridobljeni. Skupina bo IFRIC 

11 morala upoštevati pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto 2008, 

pri čemer bo pojasnilo morala uporabiti za nazaj. Ne pričakujemo, da OPMSRP 11 

vplival na uskupinjene računovodske izkaze.

•	 OPMSRP 12 - Dogovori o storitvenih koncesijah daje navodila glede določenih 

vprašanj pri izkazovanju in vrednotenju v zvezi s koncesijami za javne storitve. Ne 

pričakujemo, da bo OPMSRP 12, ki ga bo Skupina morala upoštevati pri pripravi 

izkazov za poslovno leto 2008, vplival na uskupinjene računovodske izkaze.

•	 OPMSRP 13 - Program zvestobe kupcev se nanaša na računovodstvo podjetij, 

ki izvajajo ali so drugače udeležena v programih zvestobe kupcev. Nanaša se na 

tiste programe zvestobe kupcev, v katerih ti pridobijo pravico do nagrade, kot na 

primer brezplačno ali cenovno ugodnejše blago ali storitve. Ne pričakujemo, da bo 

OPMSRP 13, ki ga bo Skupina morala upoštevati pri pripravi izkazov za poslovno 

leto 2009, vplival na uskupinjene računovodske izkaze. Pozor trgovina (!) - pri 

nekaterih družbah bo imelo vpliv.

•	 OPMSRP 14 MRS 19 – Omejitve v zvezi s sredstvi določenih zaslužkov, minimalne 

stopnje kapitaliziranosti in njihove medsebojne povezanosti pojasnjujejo, kdaj se za 

povračila ali zmanjšanja prihodnjih prispevkov v zvezi s sredstvi določenih zaslužkov 

meni, da so na voljo in daje navodila glede vpliva zahteve po minimalni stopnji 

kapitaliziranosti (MFR) na takšna sredstva. Pojasnjuje tudi, kdaj lahko MFR privede 

do obveznosti. OPMSRP 14. Ne pričakujemo, da bo OPMSRP 14, ki ga bo Skupina 

morala upoštevati pri pripravi izkazov za poslovno leto 2008, vplival na uskupinjene 

računovodske izkaze.

S Sklepom o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega 

notranjega kapitala za banke in hranilnice (Ur.l. RS 135/06 in 28/07) Banka Slovenije določa 

pravila v zvezi z upravljanjem s tveganji v bankah. Na podlagi navedenega sklepa morajo 

banke izdelati strategije prevzemanja tveganj, ki izražajo temeljni odnos banke do tveganj, 

ki jih prevzema v okviru svojega poslovanja.

Strategije prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji morajo zajemati:

•	 cilje in splošna načela za prevzemanje tveganj in upravljanje s tveganji,

•	 pristop k upravljanju s posameznimi tveganji,

•	 pristop k izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala,

•	 oris načrtov pomembnih poslovnih dejavnosti ter opis načrtovanih sprememb v 

poslovni strategiji banke.

Tveganja med drugimi obsegajo kreditno tveganje, tržna tveganja, obrestno tveganje, 

likvidnostno tveganje, operativno tveganje, strateško tveganje, tveganje ugleda, kapitalsko 

tveganje in tveganje dobičkonosnosti.

Banka mora izpolnjevati splošne standarde upravljanja pri naslednjih tveganjih: 

kreditno tveganje, tržno tveganje, obrestno tveganje, operativno tveganje, likvidnostno 

tveganje. Poleg tega mora biti banka v vsakem trenutku sposobna upravljati tudi z vsemi 

drugimi pomembnimi tveganji, ki jih prevzema v okviru svojega poslovanja.

Banka mora redno ocenjevati lastno sposobnost prevzemanja tveganj. Ocena 

sposobnosti prevzemanja tveganj mora biti dokumentirana. Banka mora izdelati 

metodologijo za ocenjevanje sposobnosti prevzemanja tveganj ter predpostavke na katerih 

ta metodologija temelji. Metodologija je ponavljajoč proces, ki temelji na politikah, sprejetih 

za posamezno vrsto tveganja. Sistem za merjenje in ocenjevanje izpostavljenosti tveganju 

temelji na ugotavljanju tveganj in ocenjuje njihove potencialne učinke skladno z obsegom in 

zahtevnostjo poslovne dejavnosti v banki. Izpostavljenost tveganju se kaže v kakovostnih 

in kvantitativnih ocenah. Spremljanje prevzemanja tveganj in ocenjevanje sposobnosti 

prevzemanja tveganj mora biti organizirano neodvisno od organizacijskih enot banke, ki 

tveganja prevzemajo. Banka mora preverjati ustreznost metodologije za ocenjevanje lastne 

3.  UPR AV L JANJE S T VEG ANJI 
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sposobnosti prevzemanja tveganj vsaj enkrat na leto ter ob vsaki pomembni spremembi, ki 

zadeva izpostavljenost prevzetim tveganjem.

V nadaljevanju je prikazana izpostavljenost kreditnemu in likividnostnemu tveganju, 

tržnim tveganjem ter operativnemu tveganju ter način, kako banka ta tveganja obvladuje.

3.1  K REDITNO T VEG A NJE

Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube, ki je posledica dolžnikove nezmožnosti, 

da zaradi katerega koli razloga ne izpolni v celoti svoje finančne ali pogodbene obveznosti.

Kreditno tveganje se pojavlja na področjih bančnega poslovanja, kjer nastajajo:

•	 tvegane aktivne bilančne postavke (dospeli in nedospeli krediti vseh ročnosti, 

naložbe v vrednostne papirje in v dolgoročne naložbe v kapital, eskontirane menice, 

terjatve iz finančnih najemov, terjatve iz izvedenih (izpeljanih) finančnih instrumentov, 

naložbe v naložbene nepremičnine, 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 merjene 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 za ocenjevanje kreditnega tveganja uporablja standardiziran pristop za izračun 

kapitalske zahteve za kreditno tveganje. Za izračun učinkov zavarovanj pa uporablja razvito 

metodo.

Banka skladno s smernicami za delo, ki urejajo organizacijo kreditne funkcije, izvedbo 

kreditnega posla, upravljanje s kreditnim tveganjem in pravilnikom o notranji organizaciji 

zagotavlja jasno razmejitev pristojnosti in nalog med enoto komercialnega poslovanja 

in enoto upravljanja s kreditnim tveganjem ter med enoto komercialnega poslovanja in 

zaledno službo, vključno z vodstvenimi ravnmi.

Banka vzpostavlja jasno in dosledno organizacijsko strukturo odločanja o odobritvi 

kredita s smernicami za delo, ki urejajo upravljanje s kreditnimi tveganji in pristojnosti, ter 

s poslovnikom kreditnega odbora. Pojem kredit zajema vsak posel, pri katerem se pojavi 

kreditno tveganje.

S posamezno odločitvijo o odobritvi kredita se morata strinjati enota komercialnega 

poslovanja in enota upravljanja s kreditnim tveganjem, pri čemer je treba upoštevati 

značilnost, zapletenost in tveganje obravnavanega kredita. Kadar odločitev o odobritvi 

kredita z vidika tveganja ni pomembna, lahko o njej odloči le enota komercialnega 

poslovanja.

Banka zagotavlja, da oblikovanje oslabitev oziroma rezervacij ni v pristojnosti enote 

komercialnega poslovanja.

Banka redno izvaja analize kreditnega portfelja, vključno z ocenami prihodnjih trendov. 

Rezultate teh analiz banka upošteva pri oblikovanju strategij in politik prevzemanja in 

upravljanja s kreditnim tveganjem ter ugotavlja njihovo ustreznost.

Podrobnejše spremljanje kreditov in obravnava problematičnih kreditov

Banka ima opredeljena merila za obravnavo dolžnika in/ali izpostavljenosti, ki zahteva 

podrobnejšo spremljanje. Take izpostavljenosti in/ali dolžnike banka redno pregleduje 

zaradi določitve načina njihove nadaljnje obravnave. Banka ima opredeljena merila za 

predajo dolžnika in/ali izpostavljenosti enoti za izterjavo problematičnih kreditov. Če je 

prestrukturiranje izpostavljenosti zadevnega dolžnika smiselno, banka oblikuje ustrezen 

načrt prestrukturiranja ter spremlja njegovo izvajanje in učinke. Če je dolžnik v stečajnem 

postopku, banka zagotovi, da so ustrezne službe in/ali zunanji izvajalci zajeti v proces 

unovčenja zavarovanja, če je izpostavljenost zavarovana.

Proces zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega tveganja

Banka ima vzpostavljen proces zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega tveganja, 

ki omogoča pravočasno ugotavljanje dolžnikov, ki izkazujejo povečano tveganje. Banka 

ima določene ustrezne kakovostne in kvantitativne kazalnike zgodnjega ugotavljanja 

povečanega kreditnega tveganja.
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Proces razvrščanja dolžnika in/ali izpostavljenosti

Za namen ocenjevanja kreditnega tveganja ima banka vzpostavljen ustrezen proces 

razvrščanja dolžnikov in/ali izpostavljenosti v bonitetne razrede in/ali skupine. Banka 

zagotavlja redno spremljanje in ugotavljanje primernosti procesa razvrščanja ter oblikovanja 

oslabitve oziroma rezervacije skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega 

poročanja. Banka razvršča posamezne dolžnike v skupine na podlagi ocene in vrednotenja 

dolžnikove sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do banke ob zapadlosti in vrsti 

zavarovanja terjatev.

Uvrstitev v skupine poteka na podlagi interno sprejete Politike ocenjevanja izgub iz 

kreditnega tveganja, ki temelji na Sklepu Banke Slovenije o ocenjevanju izgub iz kreditnega 

tveganja bank in hranilnic in na Mednarodnih standardih računovodskega poročanja.

Banka individualno ocenjuje posamično pomembna finančna sredstva in prevzete 

obveznosti po zunajbilančnih postavkah, kot jih je določila Banka Slovenije in kot jih določa 

interna politika. Če banka pri posamični ocenitvi f inančnih sredstev in prevzetih obveznosti 

po zunajbilančnih postavkah ugotovi potencialne izgube, pripozna slabitev v bilanci stanja 

in izkazu poslovnega izida. Če banka ugotovi, da posamična oslabitev ali rezervacija ni 

potrebna, slabi dolžnikove terjatve s skupinskim odstotkom.

Obravnava tveganja koncentracije

Banka zagotavlja ustrezne metodologije ugotavljanja in merjenja tveganja 

koncentracije.

I ZPOSTAV L JENOST K REDITNEMU T VEG A NJU

v tisoč EUR 

Terjatve do strank, 

ki niso banke Terjatve do bank

 2007 2006 2007 2006

1 Netvegane terjatve in potencialne obveznosti

2 Tvegane terjatve in potencialne obveznosti (neto)

a) Posamična oslabitev:

   Bruto vrednost 4.368 3.425   

   Oslabitev 2.062 1.622   

   Neto vrednost 2.306 1.803   

b) Skupinska oslabitev:     

   Bonitetni razred B 2.499 1.992   

   Bonitetni razred C 1.564 1.274   

   Bonitetni razred D 0.435 1.325   

   Bonitetni razred E 4.367 4.948   

   Bruto vrednost 8.865 9.539   

   Oslabitev 5.212 6.031   

   Neto vrednost 3.653 3.508   

3 Neoslabljene terjatve     

a) Zapadle, neoslabljene terjatve     

  Bruto vrednost 17.685 6.939   

  Neto vrednost 17.685 6.939   

b) Zapadlost terjatve:     

  30-60 dni 3.518 2.443   

  60-90 dni 0.001 0.827   

  90-180 dni 9.536 2.896   

  180 dni + 4.630 0.773   

4 Nezapadle, neoslabljene terjatve     

   Bruto vrednost 503.971 348.095 50.357 26.403

   Neto vrednost 503.971 348.095 50.357 26.403

5    Od tega restrukturirane terjatve     

Skupaj bruto vrednost terjatev 534.889 367.998 50.357 26.403

Skupaj neto vrednost terjatev 527.615 360.345 50.357 26.403

Vir: Poročili RAZ 1 za 31. 12. 2006 in 31. 12. 2007 in interna poročila o zapadlih terjatvah.
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PR IK A Z POSA MIČNIH OSL A BITE V SREDSTE V

v tisoč EUR Terjatve do strank, ki niso banke

bruto neto

31. 12. 2007

2P 1.073 0.850

3P 3.295 1.456

Skupaj vrednost terjatev 4.368 2.306

31. 12. 2006   

2P 1.120 1.045

3P 2.305 0.758

Skupaj vrednost terjatev 3.425 1.803

PR IK A Z TERJATE V S PR IPA DA JOČ IMI  Z AVA ROVA NJ I  

v tisoč EUR Terjatve do strank, ki niso banke Terjatve do bank

2007 2006 2007 2006

Posamična oslabitev     

Nepremičnine  2.162  2.212  -   - 

Obveznice  -   - -   - 

Delnice  -   - -   - 

Ostalo   0.078  0.045  -   - 

Skupinska oslabitev   -   - 

Nepremičnine   4.766  4.360  -   - 

Obveznice  -   - -   - 

Delnice   0.015  0.021  -   - 

Ostalo   0.357  0.503  -   - 

Zapadle, neoslabljene terjatve    -   - 

Nepremičnine   8.962  8.716  -   - 

Obveznice  -   - -   - 

Delnice   2.379    - -   - 

Ostalo  -   - -   - 

Nezapadle, neoslabljene terjatve   -   - 

Nepremičnine   252.012  154.057  -   - 

Obveznice  -   - -   - 

Delnice 38.347  6.286  -   - 

Ostalo   123.792   94.280  -   - 

Nezavarovane terjatve 94.745   89.865    50.357   26.403  

SKUPAJ   527.615  360.345    50.357   26.403  

IZPOSTAVLJENOST GLEDE NA GOSPODARSKI SEKTOR IN GEOGRAFSKO OBMOČJE

v tisoč EUR Terjatve do strank, ki niso banke Terjatve do bank

2007 2006 2007 2006

SKUPAJ   527.615  360.345    50.357   26.403  
    

SEKTOR     

Podjetja   340.045  242.569  -   - 

Občine   1.219  1.647  -   - 

Banke  -   -   50.357   26.403  

Prebivalstvo   186.351  116.129  -   - 
    

GEOGRAFSKA LOKACIJA     

Slovenija   502.600  355.520   5.615   13.010  

Avstrija   0.007  0.001    44.632   13.056  

CEE 24.785  4.824   0.106  0.211  

Ostalo   0.223    -  0.004  0.126  

IZPOSTAVLJENOST GLEDE NA GOSPODARSKI SEKTOR IN GEOGRAFSKO OBMOČJE

v tisoč EUR Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

2007 2006

SKUPAJ            14.888              52.249     
  

SEKTOR   

Podjetja              1.261                1.719     

Občine                   -                       -       

Banke            13.627              50.530     

Prebivalstvo                   -                       -       
  

GEOGRAFSKA LOKACIJA   

Slovenija              2.660              40.391     

Avstrija              1.422                1.502     

CEE              1.905                1.079     

Ostalo              8.901                9.277     
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3 .2 .  L IK V IDNOSTNO T VEG A NJE

Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube, ko banka ni sposobna poravnati 

vseh dospelih obveznosti, oziroma ko je banka zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnih 

sredstev za poravnavo obveznosti ob dospelosti prisiljena zagotavljati potrebna sredstva 

s pomembno večjimi stroški od običajnih. Likvidnost je sposobnost banke vzdržati 

zmanjšanje vlog, poravnavati zapadle obveznosti in povečevati f inančna 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 v poslovanju banke, saj izravnava pričakovana in nepričakovana 

gibanja v bilanci stanja ter zagotavlja rast.

Banka mora v vsakem trenutku zagotavljati ustrezno likvidnostno pozicijo z 

usklajevanjem dejanskih in potencialnih virov likvidnosti z dejansko in potencialno porabo 

likvidnih sredstev v istem obdobju. Banka upoštevaje svoje posebnosti in glede na stopnjo 

prevzetega tveganja ugotavlja, meri, obvladuje in spremlja likvidnostno tveganje tako, da 

zagotavlja trajno in pravočasno poravnavo zapadlih obveznosti. Zaradi svoje specifičnosti 

banka stremi k temu, da zagotavlja relativno visoke likvidnostne količnike z uporabo 

razpoložljivih kreditnih linij, ki jih daje na voljo matična banka.

Banka uporablja ukrepe za preprečevanje oziroma odpravljanje vzrokov za nastop 

nelikvidnosti v navodilih za delo, ki urejajo upravljanje z likvidnostnim tveganjem ter 

redno preverja pravilnost in ustreznost predpostavk, na podlagi katerih je določila politiko 

upravljanja z likvidnostjo. Za spremljanje likvidnostnega tveganja in za zagotavljanje 

ustrezne likvidnostne pozicije banka upošteva različne scenarije upravljanja likvidnosti. 

Na temelju scenarijev upravljanja likvidnosti banka določi način zagotavljanja ustrezne 

likvidnostne pozicije ob upoštevanju normalnega teka poslovanja (osnovni scenarij) in 

morebitnih položajev likvidnostnih kriz (scenarij izjemnih situacij). Banka zagotavlja redno 

preverjanje primernosti predpostavk, na katerih temeljijo scenariji upravljanja z likvidnostjo.

Banka za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije ugotavlja, meri, obvladuje in 

spremlja likvidnostno tveganje, skupaj:

• z načrtovanjem dejanskih in potencialnih denarnih pritokov glede na denarne odtoke 

in oceno likvidnostnega tveganja z izračunom količnika likvidnosti,

• z zagotavljanjem višine likvidnih naložb, ki ustrezajo likvidnostnemu tveganju 

oziroma druge oblike oskrbe z likvidnostjo,

• s spremljanjem primerne strukture virov sredstev in finančnih sredstev,

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

izpostavljena,

• z izračunavanjem količnikov likvidnosti in s postavljanjem limitov za omejevanje 

izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju,

• s sprejetjem kriznega načrta za primer morebitnih položajev likvidnostnih kriz.

Banka ima izdelan, sprejet in redno preverjan krizni načrt, ki obsega ustrezne načrte 

za preprečevanje oziroma odpravljanje vzrokov likvidnostnih kriz, postopke za premostitev 

in omejevanje posledic občasnih ali dolgotrajnih likvidnostnih kriz ter ukrepe za ponovno 

vzpostavitev normalnega likvidnostnega položaja.

Banka izračunava količnike likvidnosti skladno s Sklepom Banke Slovenije o 

najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora zagotavljati banka. Količnik likvidnosti, ki je 

določen kot razmerje med naložbami in obveznostmi, ločeno za domačo in tujo valuto, 

izračunava banka za dva razreda, in sicer od 0 do 30 dni (prvi razred) in od 0 do 180 

dni (drugi razred), skladno z 2. točko omenjenega Sklepa. Banka izračunava omenjena 

količnika dnevno. Po predpisih Banke Slovenije mora banka dnevno izračunavati količnik 

likvidnosti za posamezni razred za pretekli delovni dan. Količnik likvidnosti prvega razreda 

mora biti najmanj 1, količnik drugega razreda pa je informativnega značaja.
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KOL IČNIK I  L IK V IDNOST I  Z A LE T I  2007 IN 2006

v tisoč EUR 2007 2006

na dan 31. 12. 1,36 1,52

Povprečje za izbrano obdobje 1,52 1,33

Najvišja vrednost 1,99 1,73

Najnižja vrednost 1,26 1,11

A N A L IZ A POGODBENIH ROKOV Z A PA DLOST I  V  PL AČ ILO (31.  12 .  2007 )

v tisoč EUR

knjigovodska 

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 373.993 506.298 1.037 116.984 10.798 113.070 264.409

Dolgovi do strank, ki niso banke 174.184 174.597 45.133 116.349 11.829 880 405

Podrejene obveznosti 18.928 29.341 0 254 762 4.478 23.848

Izvedeni finančni instrumenti 

(credit/debit)
62 95 0 2 13 75 5

Neizkoriščene kreditne linije 90.186 90.186 0 0 67.040 23.146 0

v tisoč EUR

knjigovodska 

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 317.778 429.308 75 5.224 31.526 139.889 252.594

Dolgovi do strank, ki niso banke 110.961 111.311 46.020 56.446 7.772 774 298

Podrejene obveznosti 16.103 23.681 0 175 524 3.571 19.412

Derivati debit in derivati credit 5 5 0 5 0 0 0

Neizkoriščene kreditne linije 54.882 54.882 0 0 41.710 13.172 0

A N A L IZ A POGODBENIH ROKOV Z A PA DLOST I  V  PL AČ ILO (31.  12 .  2006)

B IL A NCA STA NJA Z  V ID IK A L IK V IDNOSTNEG A T VEG A NJA

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

AKTIVA 618.327 484.778

 na vpogled 24.276 33.121

 do 1 meseca 46.375 23.397

 od 1 do 3 mesece 54.441 48.142

 od 3 do 12 mesecev 136.528 82.182

 od 1 do 5 let 235.464 99.616

 nad 5 let 121.242 198.319

PASIVA 618.327 484.778

 na vpogled 46.171 48.226

 do 1 meseca 165.023 58.780

 od 1 do 3 mesece 70.724 11.967

 od 3 do 12 mesecev 12.585 30.943

 od 1 do 5 let 30.324 71.337

 nad 5 let 293.501 263.526

3.3  TR ŽNO T VEG A NJE

Tržno tveganje je tveganje nastanka izgube, ki nastane zaradi neugodne spremembe 

tržnih spremenljivk (cena, obrestna mera, devizni tečaj). V okvir tržnega tveganja spadajo:

•	 pozicijsko tveganje, ki je tveganje izgube, ki nastane zaradi spremembe tržnih 

tečajev obveznic, delnic, blaga ali izvedenih finančnih instrumentov. Na višino 

pozicijskega tveganja vpliva nestanovitnost tečajev finančnih instrumentov, sestava 

portfelja finančnih instrumentov v banki in likvidnost finančnih instrumentov, ki jih 

ima banka v svojem portfelju;

•	 obrestno tveganje, ki je tveganje nastanka izgube, ki nastane zaradi gibanja 

obrestne mere; spremembe obrestne mere pomembno vplivajo na prihodke in 

odhodke banke;

•	 valutno tveganje, je tveganje izgube, ki nastane zaradi spremembe deviznih tečajev; 

na višino valutnega tveganja vpliva višina odprte pozicije v tuji valuti, nestanovitnost 

posameznega tečaja tuje valute in likvidnost trgov za posamezno valuto.
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Skladno s pravili matične banke in Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za tržna 

tveganja za banke in hranilnice je banka netrgovalna banka oziroma banka z majhno 

trgovalno knjigo, pri čemer obseg skupne pozicije iz postavk trgovalne knjige običajno ne 

presega 15 milijonov EUR ter nikoli ne presega 20 milijonov EUR.

Temeljna usmeritev banke je zagotoviti čim večjo valutno usklajenost aktivnih in pasivnih 

bilančnih in zunajbilančnih postavk ob doslednem upoštevanju največje dovoljene celotne 

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

Strategija upravljanja izpostavljenosti obrestnemu tveganju v Volksbank – Ljudski banki d.d. 

temelji na majhni izpostavljenosti obrestnemu tveganju.

Banka zagotavlja jasno operativno in organizacijsko ločitev enote za trgovanje od 

zaledne službe, skupaj z vodstvenimi ravnmi. Operativna ločitev enote za trgovanje od 

zaledne službe obsega vzpostavitev ustreznih varnostnih in delovnih postopkov, pravil 

dostopanja do informacijske tehnologije ter fizične ločitve zadevnih prostorov.

3.3.1 VALUTNO TVEGANJE

Volksbank – Ljudska Banka d.d. spremlja valutno tveganje skladno z zahtevami 

večinskega lastnika VBI AG, pri tem pa poskuša v okviru danih omejitev optimizirati 

strukturo bilance. Temeljna usmeritev banke je zagotoviti čim večjo valutno usklajenost 

aktivnih in pasivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk ob doslednem upoštevanju največje 

dovoljene celotne odprtosti devizne pozicije (ODP) oz. največje dovoljene odprtosti po 

posameznih valutah.

Banka se lahko na predlog Odbora za upravljanje z bilanco banke ob soglasju 

koncerna odloči tudi za strateško pozicijo, za katero običajne omejitve ne veljajo.

Valutno tveganje v Volksbank – Ljudski banki d.d. je predvsem posledica:

•	 poslovanja s strankami, pri katerem se sproti zapira samo večje posle oz. posle, 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 ni mogoče sproti zapirati zaradi 

omejene likvidnosti valutne klavzule.

Po navodilih Banke Slovenije izračun odprte pozicije v posamezni valuti ne ločuje 

terjatev oziroma obveznosti v tuji valuti in v valutni klavzuli, temveč 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 ločeno vse kratke pozicije v posameznih valutah. 

Večja izmed absolutnih vrednosti dobljenih vsot predstavlja odprto pozicijo banke ter s tem 

tudi podlago za izračun kapitalskih zahtev za valutno tveganje. Valutno tveganje (odprto 

devizno pozicijo = ODP) spremlja področje Zakladništvo, ki s tveganjem tudi upravlja, in 

služba Risk kontroling, ki o tveganju poroča. Zakladništvo spremlja ODP na podlagi tekočih 

podatkov, Risk kontroling pa na podlagi knjigovodskih podatkov oz. usklajenosti le-teh s 

tekočimi podatki Zakladništva.

Volksbank – Ljudska banka d.d. pri upravljanju z valutnim tveganjem upošteva 

omejitve, ki jih določa VBI AG. Banka Slovenije omejuje valutno tveganje samo posredno, 

in sicer s kapitalskimi zahtevami za valutno tveganje. Volksbank – Ljudska banka d.d. lahko 

kadar koli sprejme tudi strožje interne predpise. Po metodologiji VBI 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.

BIL A NCA STA NJA Z  V ID IK A VA LUTNEG A T VEG A NJA

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

AKTIVA 618.327 484.778

 v domači valuti 512.702 99.642

 v domači valuti z valutno klavzulo 44.719 166.833

 v tuji valuti 60.906 218.303

PASIVA 618.327 484.778

 v domači valuti 511.897 101.579

 v domači valuti z valutno klavzulo 134 162.587

 v tuji valuti 106.296 220.613
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S prehodom na evro so se izrazito zmanjšale pozicije v tujih valutah in v domači valuti 

z valutno klavzulo ter valutno tveganje, ki mu je banka izpostavljena. Preglednica prikazuje 

stanje 31. 12. 2006 pred konverzijo. Ob koncu leta 2007 je skupna izpostavljenost 

tečajnemu tveganju znašala 633 tisoč EUR oz. 1,06% kapitala za izračun količnika 

kapitalske ustreznosti. Na dan 31. 12. 2007 izpostavljenost banke valutnemu tveganju pri 

izračunu kapitalske ustreznosti ni bila upoštevana, saj je v Sklepu o kapitalu in kapitalski 

ustreznosti predpisana mejna vrednost 2% kapitala banke.

3.3.2 OBRESTNO TVEGANJE

Strategija upravljanja izpostavljenosti obrestnemu tveganju v Volksbank – Ljudski banki 

d.d. temelji na majhni izpostavljenosti obrestnemu tveganju. Ta strategija je zajeta v sistem 

odločanja in nadzorovanja obrestnega tveganja.

Za določanje obrestnih tveganj ocenjuje banka sledeče dejavnike:

• tveganje, ki izhaja iz časovnega neujemanja aktivnih in pasivnih obrestno občutljivih 

postavk (Repricing risk), predstavlja tveganje, ki izvira iz časovnega intervala, v 

katerem se lahko obrestne mere bančnih instrumentov spremenijo;

• tveganje spremembe krivulje donosnosti (Yield curve risk) izhaja iz spremembe 

naklona ali oblike krivulje donosnosti, ki lahko vpliva na bančne prihodke ali na 

ekonomsko vrednost pozicije;

• bazično tveganje (Basis risk), predstavlja tveganje, ki izhaja iz nepopolne korelacije 

v prilagajanju obrestnih mer instrumentov, ki imajo sicer podobne značilnosti 

prilagajanja obrestnih mer;

• tveganje, ki izhaja iz opcij, vgrajenih v obrestno občutljive postavke, izhaja iz 

možnosti in ne obveznosti nakupa, prodaje, predčasnega odplačila ali predčasnega 

dviga posamezne obrestno občutljive postavke.

Banka meri izpostavljenost obrestnemu tveganju v najmanj dveh glavnih valutah 

poslovanja (EUR, CHF), in ocenjuje tveganje za vsako valuto posebej. Izpostavljenost 

obrestnemu tveganju meri banka mesečno in o tem poroča Odboru za upravljanje z 

bilanco banke, ki je odgovoren za nadzor in odločitve o prevzemanju manjšega/večjega 

ANALIZ A OBČUTLJIVOSTI NA SPREMEMBE OBRESTNE MERE NA LETNI PODL AGI 

v tisoč EUR

povečanje za 

100 bazičnih točk

zmanjšanje za 

100 bazičnih točk

2007

31. 12. 2007 2.000 -2.001

povprečje za obdobje 1.689 -1.746

maksimum v obdobju 3.723 -3.723

minimum v obdobju 734 -734

2006

31. 12. 2006 1.871 -1.871

povprečje za obdobje 2.516 -2.980

maksimum v obdobju 4.044 -4.792

minimum v obdobju 1.421 -1.421

obrestnega tveganja. Izpostavljenost obrestnemu tveganju in njegovo merjenje in ukrepanje 

je opredeljeno v Smernicah za delo, ki urejajo področje upravljanja z obrestnim tveganjem.

Komisija za upravljanje z bilanco banke (ALKO) je odgovorna za nadzor in odločitve 

o prevzemanju manjšega/večjega obrestnega tveganja. ALKO potrjuje poslovno politiko, 

ki temelji na večinski uporabi spremenljivih obrestnih instrumentov in odloča o ukrepih 

v primeru preseganja določenega obrestnega tveganja. Interni limiti za izpostavljenost 

obrestnemu tveganju se določajo v sodelovanju z matično banko. Ob uvedbi novih 

produktov pa se preveri tudi njihov vpliv na potencialno povečanje obrestnega tveganja.
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T VEG A NJE SPREMEMBE OBRESTNE MERE N A 31.  12 .  2007

T VEG A NJE SPREMEMBE OBRESTNE MERE N A 31.  12 .  2006

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
7.231 6.877 355 0 0 0

Krediti bankam 50.327 586 49.771 0 0 0

Krediti strankam, ki niso banke 527.615 9.338 464.450 36.509 15.309 2.008

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 14.888 1.260 4.911 514 4.127 4.075

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 6.068 0 6.068 0 0 0

Dolgovi do bank 373.993 1.037 243.592 126.969 2.396 0

Dolgovi do strank, ki niso banke 174.184 45.133 82.829 29.280 16.638 304

Podrejene obveznosti 18.928 128 18.800 0 0 0

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
20.622 3.274 17.348 0 0 0

Krediti bankam 26.403 1.092 25.311 0 0 0

Krediti strankam, ki niso banke 360.345 1.433 11.691 333.237 11.143 2.840

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 52.249 0 37.486 9.225 2.519 3.019

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 6.075 0 6.075 0 0 0

Dolgovi do bank 317.798 75 31.305 279.238 7.180 0

Dolgovi do strank, ki niso banke 110.941 53.806 48.396 7.814 685 239

Podrejene obveznosti 16.103 103 16.000 0 0 0

3.4  OPER AT I VNO T VEG A NJE

Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi naslednjih okoliščin:

•	 neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih procesov,

•	 drugih nepravilnih ravnanj ljudi, ki spadajo v notranjo poslovno sfero banke,

•	 neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki spadajo v notranjo poslovno 

sfero banke in

•	 zunanjih dogodkov ali dejanj.

Operativno tveganje obsega tudi:

•	 IT tveganje, ki je tveganje izgube kot posledica neustrezne informacijske tehnologije 

in procesiranja predvsem z vidika obvladljivosti, dostopov, integralnosti, nadzora in 

neprekinjenosti;

•	 pravno tveganje, ki je tveganje nastanka izgube, zaradi kršenja ali nepravilnega 

upoštevanja zakonov, podzakonskih aktov, navodil, priporočil, sklenjenih pogodb, 

dobre bančne prakse ali etičnih norm. 

Bistvene kategorije, ki vplivajo na operativno tveganje, so:

•	 l judje: kultura, etika, motivacija, znanje, veščine ipd.;

•	 procesi: sestava, izvedba, jasnost, ustreznost procesov in kontrol, postavitev ciljev, 

komunikacija;

•	 sistemi: primernost, varnost, razpoložljivost ipd.;

•	 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 aktivnem pristopu 

upravljanja z operativnimi tveganji, ki obsega 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. Banka ugotavlja in ocenjuje pomembno potencialno 
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v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Knjigovodska 

vrednost

Poštena 

vrednost

Knjigovodska 

vrednost

Poštena 

vrednost

Krediti bankam 50.357 50.357 26.403 26.403

Krediti strankam, ki niso banke 527.615 527.054 360.345 360.985

  Kratkoročni krediti 123.346 123.346 67.741 67.741

  Dolgoročni krediti 404.269 403.708 292.604 293.244

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 14.888 14.888 52.249 52.249

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 6.068 6.068 6.075 6.075

Depoziti od bank 116.186 116.186 7.273 7.273

Krediti od bank 257.807 257.807 310.505 310.505

Depoziti od strank, ki niso banke 174.184 174.184 110.941 110.941

Krediti od strank, ki niso banke 0 0 20 20

V letu 2006 je poštena vrednost dolgoročnih kreditov višja od knjigovodske, v letu 

2007 pa nižja od nje. Razlog je v zvišanju tržnih obrestnih mer. Za primer si oglejmo 

vrednost trimesečnega EURIBOR-a, ki je konec leta 2007 znašal 4,77%, medtem ko je 

bila njegova vrednost konec leta 2006 za več kot 1 odstotno točko nižja, to je 3,72%. 

Posledično se je znižala poštena vrednost posojil s fiksno obrestno mero, ki so bila 

odobrena pred 1. 1. 2007, kar je povzročilo, da je bila poštena vrednost dolgoročnih 

kreditov konec leta 2007 nižja od knjigovodske.

operativno tveganje z uporabo Risk Mappinga vsaj enkrat letno. Pomembna izguba iz 

operativnega tveganja je opredeljena v Smernicah za delo, ki opredeljujejo upravljanje z 

operativnim tveganjem.

Banka o pomembnih izgubah ter izpostavljenostih iz operativnega tveganja obvešča 

upravo banke ter višje vodstvo banke. Uprava banke odloča, ali je treba sprejeti dodatne 

ukrepe za obvladovanje operativnega tveganja in jih določiti. Služba Risk kontroling 

mora zagotoviti spremljanje uresničevanja sprejetih ukrepov, ki jih je sprejela uprava za 

obvladovanje operativnega tveganja.

3.6  UPR AV L JA NJE S K A P ITA LOM

Banka mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom glede na obseg in 

vrste storitev, ki jih opravlja ter glede na tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh 

storitev, skladno s predpisi Banke Slovenije. V ta namen ima izdelane notranje postopke 

za redno spremljanje, ki zagotavljajo, da obseg kapitala banke izpolnjuje vse zakonske 

zahteve. Z rednim spremljanjem višine kapitala, kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti 

banka zagotavlja, da:

•	 temeljni kapital vedno predstavlja vsaj 50% celotnega kapitala banke, posamezne 

sestavine dodatnega kapitala (podrejeni dolg) pa ne bodo presegale 50% 

temeljnega kapitala oz. ob preseganju, presežni znesek ne bo upoštevan;

•	 kapital banke vedno dosega najmanj znesek, ki je enak vsoti kapitalskih zahtev iz 

naslova Prvega stebra Basel 2 (kreditno, tržno operativno) ter Drugega stebra Basel 

2 v okviru procesa ICAAP;

•	 razmerje med regulatornim kapitalom in kapitalskimi zahtevami Prvega stebra vedno 

znaša najmanj 125% (količnik kapitalske ustreznosti 10%);

•	 razmerje med notranjim kapitalom (regulatorni kapital + tekoči dobiček) nad 

kapitalskimi zahtevami Drugega stebra vedno znaša najmanj 110%;

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

donosnost;

•	 so njene terjatve zavarovane z oblikami zavarovanja, ki znižujejo stopnjo tveganja in 

hkrati zagotavljajo čim hitrejše poplačilo celotne terjatve.

Banka o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti kapitala in kapitalskih zahtev redno 

poroča tudi Banki Slovenije ter matični banki, skladno s pravili koncerna.

Banka enkrat letno (ob izdelavi letnega plana) izdela načrt za ohranjanje ustreznega 

obsega kapitala. S tem zagotavlja, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom glede na 

obseg in vrste storitev, ki jih opravlja ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh 

storitev ter da lahko na trgu zbere kapital v času, ko je to finančno najbolj ugodno.
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Načrt za ohranjanje ustreznega obsega kapitala obsega:

• projekcijo kapitalskih zahtev in pozicijo banke za najmanj eno leto vnaprej skladno s 

poslovnim načrtom,

• projekcijo največjega obsega svojih aktivnosti glede na projekcijo kapitala,

• obseg, kakovost in vire dodatnega kapitala v primeru, da je le-ta potreben,

• oceno razpoložljivosti zunanjih virov kapitala,

• oceno finančnih posledic morebitnega povečanja kapitala,

• učinke sprememb poslovne, operativne in finančne pozicije 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 oz. ukrep Banke Slovenije po višji kapitalski ustreznosti,

• povečanje obsega bilančnega in zunajbilančnega poslovanja,

• povečanje kapitalskih zahtev za operativno tveganje,

• povečanje kapitalskih zahtev povezanih s procesom ICAAP,

• povečanje potreb po kreditiranju posameznih kreditojemalcev,

• spremembe v strukturi tveganj banke,

• morebitne izgube iz poslovanja in

• politika izplačevanja dividend.

I ZR AČUN K A P ITA LSK E USTRE ZNOST I  N A DA N 31.  12 .  2007 IN 31.  12 .  2006

v tisoč EUR 2007 2006

TEMELJNI KAPITAL 42.313 24.861

Vplačani osnovni kapital 31.377 22.572

Kapitalske rezerve 19.011 12.824

Odbitki od temeljnega kapitala:

  Rezerve in zadržani dobiček ali izguba -2.125 -4.879

  Neopredmetena dolgoročna sredstva -435 -489

  Razlika med izkazanimi oslabitvami in rezervacijami po 

  MSRP in sklepom o ocenjevanju izgub (iz poročila RAZ-1)*
-5.297 -5.166

  Presežek iz prevrednotenja finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo -218 0

DODATNI KAPITAL I 18.800 16.000

Hibridni instrumenti in kumulativne prednostne delnice 6.000 6.000

Podrejeni dolg I 12.800 10.000

ODBITNE POSTAVKE OD TEMELJNEGA KAPITALA 

IN DODATNEGA KAPITALA I
-1.247 -411

Naložbe v druge kreditne ali finančne institucije (nad 10%) -1.247 -411

Skupaj kapital (za namen solventnosti) 59.866 40.450

TVEGANJU PRILAGOJENA BILANČNA IN ZUNAJBILANČNA AKTIVA

Tvegana bilančna aktiva 502.474 318.307

bilančne terjatve tehtane s faktorjem 0% 70.250 131.426

tehtana vrednost bilančnih terjatev z 0% 0 0

bilančne terjatve tehtane s faktorjem 20% 57.002 43.808

tehtana vrednost bilančnih terjatev z 20% 11.400 8.762

bilančne terjatve tehtane s faktorjem 100% 491.074 309.545

tehtana vrednost bilančnih terjatev z 100% 491.074 309.545

Tvegana zunajbilančna aktiva 30.155 16.869

zunajbilančne terjatve 83.190 68.352

Skupaj tveganju prilagojena aktiva 532.629 335.176

KAPITALSKA USTREZNOST

Kapitalske zahteve 42.613 26.814

Količnik solventnosti (%) 11,24% 12,07%
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Razlika med izkazanimi oslabitvami in rezervacijami po MSRP in sklepom o 

ocenjevanju izgub, je razlika med oslabitvami in rezervacijami, ki jih je banka pripoznala 

skladno z Mednarodnimi računovodskimi standardi ter tistimi oslabitvami in rezervacijami, 

ki jih je za namene poročanja za kapitalsko ustreznost posebej definirala Banka Slovenije.

Odbitno postavko od skupnega kapitala predstavljajo naložbe v druge kreditne ali 

f inančne institucije, ki posamično presegajo 10% kapitala druge kreditne ali f inančne 

institucije oz. konkretno naložba v podjetje VBS Leasing d.o.o.

4.  DEN A R V BL AG A JNI  IN  STA NJE N A R AČUNIH PR I  CENTR A LNI  BA NK I

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

v EUR v tuji valuti v EUR v tuji valuti

Gotovina v blagajni 2.431 550 2.375 280

Vloge pri centralni banki 4.249 0 17.967 0

SKUPAJ 6.680 550 20.342 280

SKUPAJ (v EUR in v tuji valuti) 7.231 20.622

Znesek vlog pri centralni banki je sestavljen iz stanja na poravnalnem računu pri 

centralni banki v višini 3.895 tisoč EUR in drugih vlog pri centralni banki 355 tisoč EUR.

Banka dnevno izpolnjuje obvezno rezervo z zagotavljanjem ustrezne višine sredstev na 

računu obveznih rezerv pri centralni banki. Povprečna obveznost za obvezno rezervo je v 

letu 2007 znašala 3.239.309,50 EUR in banka jo je redno izpolnjevala in presegala.

V tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA TRGOVANJU 16 44

Izvedeni finančni instrumenti 16 44

5.  F IN A NČN A SREDST VA N A MENJEN A TRGOVA NJU

6.  F IN A NČN A SREDST VA R A ZPOLOŽL J I VA Z A PRODA JO

6.1  DELNICE IN DELEŽI IZKAZANI PO NABAVNI VREDNOSTI – 
NETRŽNI VREDNOSTNI PAPIRJI

v tisoč EUR 2007 2006

 VBS Leasing d.o.o. Ljubljana 1.247 408

 Bankart d.o.o. Ljubljana 11 11

 S.W.I.F.T. Belgija 3 3

SKUPAJ 1.261 422

Banka je v letu 2007 dokapitalizirala družbo VBS Leasing d.o.o. v znesku 838 tisoč 

EUR. Delež banke v družbi VBS Leasing d.o.o. je tudi po dokapitalizaciji ostal nespremenjen. 

Banka je v letu 2006 registrirala dokapitalizacijo družbe VBS Leasing d.o.o. v znesku 73 tisoč 

EUR in prenesla znesek s terjatve za vplačani neregistrirani kapital na kapitalske naložbe. 

Delež banke v družbi VBS Leasing d.o.o. je tudi po dokapitalizaciji ostal nespremenjen.

6.2  DOLŽNIšKI VREDNOSTNI PAPIRJI RAZPOLOŽLJIVI ZA PRODAJO – 
TRŽNI VREDNOSTNI PAPIRJI 

Glede na valuto

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

v tuji valuti 2.033 2.313

Obveznice tujih bank 2.033 2.313

v EUR 11.594 49.514

Obveznice Republike Slovenije 0 1.090

Obveznice domačih bank 1.250 1.286

Obveznice tujih bank 8.790 8.084

ÖVAG (VB AG) 1.402 1.498

Drugi dolgoročni vrednostni papirji 152 167

Blagajniški zapisi Banke Slovenije 0 37.389

Skupaj dolžniški vrednostni papirji razpoložljivi za prodajo 13.627 51.827
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Z uvedbo nove valute je Banka Slovenije prenehala izdajati blagajniške zapise, kar je 

glavni razlog za znižanje portfelja vrednostnih papirjev.

Glede na navzočnost na borzi

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Kotirajo na borzi 13.627 14.438

   Obveznice 13.475 14.271

   Ostalo 152 167

Ne kotirajo na borzi 0 37.389

   Blagajniški zapisi Banke Slovenije 0 37.389

SKUPAJ 13.627 51.827

Vrednotenje po pošteni vrednosti

v tisoč EUR 2007 2006 2005

Nakupna vrednost 13.806 51.548 92.530

Obresti (terjatve, razmejitve) 101 263 485

Vrednotenje na pošteno vrednost -279 17 68

Knjigovodska vrednost 13.627 51.827 93.083

7.  K REDIT I 

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Krediti bankam 50.357 26.403

Krediti nebankam 527.615 360.345

SKUPAJ 577.973 386.748

7.1  K REDIT I  BA NK A M

Analiza po zapadlosti

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Na vpogled 41.627 3.414

V EUR 40.098 2.503

V tuji valuti 1.529 911

Kratkoročne 6.730 18.767

V EUR 3.115 18.767

V tuji valuti 3.616 0

Dolgoročne 2.000 4.223

V EUR 2.000 4.223

Skupaj krediti bankam 50.357 26.403

Teritorialna analiza

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Slovenija 5.616 13.092

Tujina 44.742 13.311

SKUPAJ 50.357 26.403

Razčlenitev kreditov bankam po povezavah z banko

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Stranke v skupini 44.679 13.105

Druge stranke 5.678 13.298

SKUPAJ 50.357 26.403

Večji del postavke krediti bankam predstavljajo sredstva na tekočih računih in vezani 

depoziti pri banki VB AG, ki je 51% lastnik matične banke VBI AG, ter sredstva na tekočih 

računih in vezani depoziti sestrskih bank.
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v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

V EUR 121.175 360.822 64.470 268.058

 gospodarstvo 74.982 175.384 54.358 141.032

 država 32 1.008 10 989

 druge finančne organizacije 8.548 25.084 5.380 30.557

 gospodinjstva 31.954 142.440 4.722 94.241

  neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom 0 1.292 0 1.239

 tuje osebe 5.660 15.613 0 0

V tuji valuti 3.899 49.194 5.482 30.025

 gospodarstvo 3.899 35.863 5.050 9.477

 država 0 615 0 687

 druge finančne organizacije 0 0 0 0

 gospodinjstva 0 12.716 130 18.108

  neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom 0 0 0 0

 tuje osebe 0 0 302 1.752

Popravek vrednosti -1.728 -5.747 -2.268 -5.422

SKUPAJ 123.346 404.269 67.684 292.660

Skupaj kratkoročni in dolgoročni 527.615 360.345

7.2  K REDIT I  STR A NK A M, K I  N ISO BA NK E

Razčlenitev po vrstah posojilojemalcev

Analiza po sektorjih

v tisoč EUR) 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Gospodarstvo 290.127 190.667

Država 1.655 1.687

Druge finančne organizacije 33.632 35.940

Gospodinjstva 187.110 136.446

Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom 1.292 1.239

Tuje osebe 21.274 2.054

Popravek vrednosti -7.475 -7.690

SKUPAJ 527.615 360.345

Prvovrstna zavarovanja terjatev

Prvovrstna zavarovanja so na 31. 12. 2007 naslednja glede na razvrstitev kreditov po 

bonitetnih skupinah:

v tisoč EUR A B C D E P Skupaj

Bančna vloga 52.009 0 0 0 0 0 52.009

Poroštva ali jamstva RS 6.132 0 0 0 0 0 6.132

Poroštva ali jamstva domačih bank 914 0 0 0 0 0 914

Garancije prvovrstnih tujih bank 5.267 0 0 0 0 0 5.267

SKUPAJ 64.322 0 0 0 0 0 64.322

Primerna zavarovanja terjatev – hipoteka 

Banka ima v celotnem bruto kreditnem portfelju 267.902 tisoč EUR terjatev, 

zavarovanih s hipoteko.

Razčlenitev kreditov po povezavah z banko 

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Stranke v skupini 0 0

Druge stranke 527.615 360.345

SKUPAJ 527.615 360.345

7.3  R A ZČLENITE V IN G IBA NJE OSL A BITE V PO VRSTA H TERJATE V IN N A LOŽB 

Postavka krediti in podpostavka krediti nebankam vsebuje tudi oslabitve teh finančnih 

instrumentov. Banka kreditov bankam ne slabi, saj plasira svoja sredstva zgolj najboljšim 

bankam. To je urejeno tudi v okviru internih smernic in nadzora s strani matične banke in 

povezane banke VB AG.

Gibanje oslabitev v letu 2007

v tisoč EUR Krediti strankam Ostalo Skupaj

Stanje 1. januarja 7.690 257 7.947

Delež v celotnih terjatvah (v %) 1,3 15,3

Oblikovane med letom 4.603 87 4.690

Ukinjene med letom -4.818 -66 -4.884

Stanje 31. decembra 7.475 278 7.753

Delež v celotnih terjatvah (v %) 1,2 16,5
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Gibanje oslabitev v letu 2006:

8 .  F IN A NČN A SREDST VA V  POSEST I  DO Z A PA DLOST I

V to kategorijo banka od svojih sredstev razvršča zgolj dolžniške vrednostne papirje, ki 

so obravnavani v naslednji podtočki. Banka nima v posesti kreditov do zapadlosti, ki naj bi 

po shemi bilance stanja sodili v to kategorijo.

8.1  DOL ŽNIšK I  VREDNOSTNI  PA P IRJ I  V  POSEST I  DO Z A PA DLOST I

Glede na valuto in ročnost

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

V tuji valuti 0 6.068 0 6.075

Obveznice drugih izdajateljev 0 6.068 0 6.075

SKUPAJ 0 6.068 0 6.075

Skupaj kratkoročni in dolgoročni 6.068 6.075

Banka ima v posesti dva dolžniška vrednostna papirja v nominalni vrednosti 2-krat po 

3 milijone EUR. Prvi zapade 2. 2. 2018, drugi pa 24. 2. 2012. Oba papirja sta izdana znotraj 

konsolidacijskega kroga VB AG.

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Kotirajo na borzi 6.068 6.075

   Obveznice drugih izdajateljev 6.068 6.075

Ne kotirajo na borzi 0 0

SKUPAJ 6.068 6.075

v tisoč EUR Krediti strankam Ostalo Skupaj

Stanje 1. januarja 7.253 243 7.496

Delež v celotnih terjatvah (v %) 2,7 21,5

Oblikovane med letom 2.409 104 2.513

Ukinjene med letom -1.971 -90 -2.062

Stanje 31. decembra 7.690 257 7.947

Delež v celotnih terjatvah (v %) 2,1 2,9

Glede na prisotnost na borzi

9 .  OPREDME TEN A OSNOVN A SREDST VA IN NEOPREDME TEN A SREDST VA 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih  sredstev v letu 2007

v tisoč EUR

Zemljišče 

in gradbeni 

objekti Oprema

Opredmetena 

OS v pripravi

Skupaj 

opredm. 

OS

Neopredmetena 

sredstva

Neopredmetena 

sredstva 

 v pripravi

Skupaj 

neopredm.

sredstva

Skupaj 

opredmetena in 

neopredmetena OS

Nabavna vrednost

Stanje 01. 01. 2007 7.221 3.378 1 10.600 1.226 193 1.419 12.019

Povečanja 8 1.054 1.138 2.200 220 70 290 2.490

Zmanjšanja -17 -151 -1.053 -1.221 0 -216 -216 -1.437

Stanje 31. 12. 2007 7.212 4.281 86 11.579 1.446 47 1.493 13.072

Popravek vrednosti

Stanje 01. 01. 2007 835 2.093 0 2.928 930 0 930 3.858

Amortizacija 162 418 0 580 128 0 128 708

Prodaja 12 7 0 19 0 0 0 19

Zmanjšanja -15 -151 0 -166 0 0 0 -166

Stanje 31. 12. 2007 994 2.367 0 3.361 1.058 0 1.058 4.419

Sedanja vrednost

31. 12. 2006 6.386 1.285 1 7.672 296 193 489 8.161

31. 12. 2007 6.218 1.914 86 8.218 388 47 435 8.653
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Banka je v letu 2006 uspešno prodala naložbeno nepremičnino, ki jo je v knjigah 

pripoznala po vrednosti 409 tisoč EUR. Ob odpravi pripoznanja je banka leta 2006 

realizirala 159 tisoč EUR neto prihodkov. Nakup in prodaja je bila ugodna priložnost, ki jo 

je banka smotrno izkoristila. Tovrstno poslovanje pa ni sestavni del dolgoročne strategije 

banke. V letu 2007 tovrstnih poslov ni sklepala.

10.  N A LOŽBENE NEPREMIČNINE

Banka je konec leta 2007 aktivirala neopredmetena sredstva v pripravi iz naslova 

investicij v programsko opremo v zvezi s projektom Basel II, saj bo z letom 2008 pričela z 

uporabo novega kapitalskega sporazuma za poročanje o kapitalski ustreznosti.

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v letu 2006

v tisoč EUR

Zemljišče 

in gradbeni 

objekti Oprema

Opredmetena 

OS v pripravi

Skupaj 

opredm. 

OS

Neopredmetena 

sredstva

Neopredmetena 

sredstva 

 v pripravi

Skupaj 

neopredm.

sredstva

Skupaj 

opredmetena in 

neopredmetena OS

Nabavna vrednost

Stanje 01. 01. 2006 7.190 2.865 180 43 1.141 0 5 0

Povečanja 31 594 533 5 85 193 1 0

Zmanjšanja 0 -81 -711 -3 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2006 7.221 3.378 1 10.600 1.226 193 1.419 12.020

Popravek vrednosti

Stanje 01.01.2006 674 1.716 0 10 708 0 3 0

Amortizacija 161 418 0 2 222 0 1 0

prodaja 0 0 0 0 0 0 0 0

Zmanjšanja 0 -41 0 0 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2006 835 2.093 0 2.928 930 0 930 3.858

Sedanja vrednost

31. 12. 2005 6.516 1.149 180 33 433 0 2 0

31. 12. 2006 6.386 1.285 1 7.672 296 193 489 8.161

11.  DOLGOROČNE N A LOŽBE V  K A P ITA L ODV ISNIH DRUŽB 

Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini na 31. 12. 2007

v tisoč EUR Znesek naložbe % udeležbe % glasovalnih pravic Višina kapitala Poslovni izid

 Privatinvest d.o.o. Ljubljana 1.614 100 100 2.370 -15

 SKUPAJ 1.614

v tisoč EUR Znesek naložbe % udeležbe % glasovalnih pravic Višina kapitala Poslovni izid

 Privatinvest d.o.o. Ljubljana 1.614 100 100 2.370 -0,5

 SKUPAJ 1.614

Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini na 31. 12. 2006

12 .  TERJAT VE Z A DAVEK OD DOHODKOV PR AVNIH OSEB

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 262 541

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 1 0

Dolgoročno odložene terjatve za davke 261 541

Terjatve za odložene davke so nastale iz naslova davčno nepriznanih rezervacij za 

zaposlene, možnosti uporabe davčne izgube iz preteklih let ter zaradi davčno nepriznanih 

oslabitev in rezervacij. V primerjavi z letom 2006 so se terjatve znižale predvsem zaradi 

uporabe davčne izgube v letu 2007. Pri izračunu odloženih davkov je banka upoštevala 

davčno stopnjo, ki velja v letu 2008, to je 22%.

GIBANJE ODLOŽENIH DAVKOV V LETIH 2007 in 2006

v tisoč EUR

začetno stanje

odloženih davkov

Skozi izkaz 

poslovnega izida skozi kapital

končno stanje 

odloženih davkov

leto 2007 5 -278 65 -207

leto 2006 407 -415 13 5
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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 

obveznosti za odloženi davek.

ODLOŽENI DAVKI IZ VREDNOTENJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV

V tisoč EUR 2007 2006 2005

odloženi davek - neto saldo 61 -4 -17

vrednotenje na pošteno vrednost -279 17 68

presežek iz prevrednotenja - stanje -218 13 51

odloženi davek - sprememba v kapitalu 65 -13 17

13.  DRUG A SREDST VA

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Terjatve za opravnine 64 154

Terjatve do kupcev 88 54

Terjatve za dane predujme 11 8

Čeki 0 3

Zaloge materiala 14 57

Druge terjatve 1.352 8.370

  v EUR 1.459 6.079

  - popravki vrednosti -277 -257

  v tuji valuti 170 2.548

Usredstvene aktivne časovne razmejitve 94 70

SKUPAJ 1.622 8.716

Pod postavko druge terjatve v tuji valuti so prikazane terjatve iz naslova prodaje in 

nakupa tuje valute podjetjem in bankam, ki se realizirajo v dveh delovnih dneh. Glede na to, 

da banka sklepa zgolj vrednostno zaprte posle lahko znesek v podobni višini najdemo tudi 

med drugimi obveznostmi v tuji valuti pod postavko - obveznosti iz poslovnih razmerij.

14.  F IN A NČNE OBVE ZNOST I  N A MENJENE TRGOVA NJU

v tisoč SIT 31. 12. 2007 31. 12. 2006

FINANČNA OBVEZNOSTI, NAMENJENE TRGOVANJU 0 37

Izvedeni finančni instrumenti 0 37

Konec leta 2006 je bilo po swap pogodbah razmejenih 37 tisoč EUR odhodkov iz 

vrednotenja.

15.  F IN A NČNE OBVE ZNOST I ,  MERJENE PO ODPL AČNI  VREDNOST I

15.1  V LOGE BA NK

Razčlenitev po vrstah, valuti in ročnosti vlog bank 

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Vloge na vpogled 72.090 246

  v EUR 58.229 240

  v tuji valuti 13.860 6

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo 44.096 7.027

 Kratkoročne 41.968 4.970

  v EUR 41.968 4.970

 Dolgoročne 2.128 2.057

  v EUR 2.128 2.057

SKUPAJ 116.186 7.273

Razčlenitev vlog bank po povezavah z banko

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Stranke v skupini 74.032 5.362

Druge stranke 42.154 1.911

SKUPAJ 116.186 7.273

Dolgovi do bank v skupini so dolgovi do banke VB AG v znesku 73.180 tisoč EUR in 

njenih odvisnih oziroma povezanih bank v znesku 852 tisoč EUR.
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15.2  V LOGE STR A NK ,  K I  N ISO BA NK E

Razčlenitev po vrstah, valuti in ročnosti vlog

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

V EUR V tuji valuti Skupaj V EUR V tuji valuti Skupaj

Dolgovi iz vlog na vpogled 46.676 2.035 48.711 45.288 1.877 47.165

   Podjetja 22.442 303 22.745 21.839 713 22.552

   Gospodinjstva 22.256 1.639 23.895 21.741 1.043 22.784

   Država  0 0 0 0 0 0

   Neprofitni izvajalci storitev gosp. 497 0 497 470 5 475

   Druge finančne organizacije 470 0 470 207 0 207

   Tuje osebe 1.011 93 1.104 1.031 116 1.147

Dolgovi iz vlog z dogovorjeno zapadlostjo 122.744 2.729 125.473 61.650 2.126 63.776

Kratkoročni 116.962 2.640 119.602 57.759 1.940 59.699

   Podjetja 40.162 794 40.956 9.768 598 10.366

   Gospodinjstva 33.838 1.521 35.359 29.889 1.316 31.205

   Država 9.839 0 9.839 6.540 0 6.540

   Neprofitni izvajalci storitev gosp. 449 0 449 410 0 410

   Druge finančne organizacije 32.213 301 32.514 10.811 0 10.811

   Tuje osebe 461 24 485 341 26 367

Dolgoročni 5.782 89 5.871 3.891 186 4.077

   Podjetja 471 27 498 349 0 349

   Gospodinjstva 4.812 49 4.861 3.056 156 3.212

   Država 80 0 80 80 0 80

   Neprofitni izvajalci storitev gosp. 0 0 0 0 0 0

   Druge finančne organizacije 143 0 143 229 30 259

   Tuje osebe 276 13 289 177 0 177

SKUPAJ 169.420 4.764 174.184 106.938 4.003 110.941

Razčlenitev vlog strank, ki niso banke, po povezavah z banko 

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Stranke v skupini 851 203

Druge stranke 173.333 110.738

SKUPAJ 174.184 110.941

15.3  N A JE T I  K REDIT I

Razčlenitev po vrstah, valuti in ročnosti najetih kreditov 

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Najeti krediti 257.807 310.505

 Kratkoročni krediti 0 0

 Dolgoročni krediti 257.807 310.505

  v EUR 170.479 298.066

  v tuji valuti 87.328 12.439

Druge stranke 0 20

SKUPAJ 257.807 310.525

Razčlenitev najetih kreditov po povezavah z banko

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Stranke v skupini 238.694 278.712

Druge stranke 19.113 31.813

SKUPAJ 257.807 310.525

15.4  DOL ŽNIšK I  VREDNOSTNI  PA P IRJ I

Banka nima izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti.  

15.5  PODREJENE OBVE ZNOST I

Struktura podrejenih obveznosti

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Podrejene obveznosti do tujih oseb v domači valuti 18.928 16.103

SKUPAJ 18.928 16.103

V letu 2007 je imela banka iz naslova podrejenih obveznosti 578 tisoč EUR odhodkov 

za obresti.
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16.  RE ZERVAC IJE

Struktura dolgoročnih rezervacij

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Rezervacije za reorganizacijo 0 0

Rezervacije za pravno nerešene tožbe 78 79

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlenih 240 193

Rezervacije za zunajbilančne obveznosti 18 7

Rezervacije za kočljive pogodbe 0 0

Druge rezervacije 26 0

SKUPAJ 362 279

Gibanje dolgoročnih rezervacij v letu 2007

v tisoč EUR

Rezervacije za 

zunajbilančne 

terjatve

Rezervacije 

za zaposlene

Druge 

dolgoročne 

rezervacije

Rezervacije 

za pravno 

nerešene tožbe

Skupaj 

dolgoročne 

rezervacije

Stanje 1. januarja 2007 7 193 0 79 279

Povečanja 179 63 26 40 308

Zmanjšanja -168 -16 0 -41 -225

Stanje 31. decembra 2007 18 240 26 78 362

v tisoč EUR

Rezervacije za 

zunajbilančne 

terjatve

Rezervacije 

za zaposlene

Druge 

dolgoročne 

rezervacije

Rezervacije 

za pravno 

nerešene tožbe

Skupaj 

dolgoročne 

rezervacije

Stanje 1. januarja 2006 5 156 174 4 339

Povečanja 223 51 0 102 376

Zmanjšanja -221 -14 -174 -27 -436

Stanje 31. decembra 2006 7 193 0 79 279

Gibanje dolgoročnih rezervacij v letu 2006

17.  OBVE ZNOST I  Z A DAVEK OD DOHODKOV PR AVNIH OSEB

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 468 536

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 0 0

Dolgoročno odložene obveznosti za davke 468 536

18.  DRUGE OBVE ZNOST I 

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Obveznosti za provizije 5 0

Druge obveznosti: 1.935 8.398

 v EUR 1.695 3.550

       obveznosti do dobaviteljev 650 302

       obveznosti iz plač 348 308

       obveznosti iz davkov in prispevkov 114 108

       obveznosti za manj plačane davščine 0 0

       obveznosti za nerazporejene prilive nerezidentov 0 0

       druge obveznosti 527 2.804

       obveznosti do prebivalstva 56 28

 v tuji valuti 240 4.848

       neizvršena izplačila do tujine 0 0

       druge obveznosti v tuji valuti 0 0

       obveznosti iz poslovnih razmerij 240 4.848

Pasivne časovne razmejitve 404 151

SKUPAJ 2.344 8.549

Pod postavko druge obveznosti iz poslovnih razmerij v tuji valuti so prikazane 

obveznosti iz naslova prodaje in nakupa tuje valute podjetjem in bankam, ki se realizirajo 

v dveh delovnih dneh. Skladno s svojimi računovodskimi politikami jih banka pripoznava 

bilančno že z datumom sklenitve posla. Glede na to, da banka sklepa zgolj vrednostno 

zaprte posle lahko znesek v podobni višini najdemo tudi med drugimi terjatvami v tuji valuti.
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Osnovni kapital banke se je v letu 2007 povečal. Konec leta 2007 ga je sestavljalo 

7.524.542 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 4,17 EUR. Na 26. redni skupščini 

Volksbank – Ljudske banke d.d., 26. septembra 2007, je bila sprejeta odločitev o izdaji 

2.115.447 navadnih imenskih kosovnih delnic sedme izdaje s pripadajočim zneskom v 

osnovnem kapitalu 4,17 EUR.

Kapitalske rezerve predstavlja predvsem vplačani presežni kapital, preostanek pa 

izvira iz nekdanjega splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. 

Presežek iz prevrednotenja, ki je tudi del kapitala, znaša na dan 31. 12. 2007 -218 

tisoč EUR. Volksbank – Ljudska banka izkazuje zgolj prevrednotenje v zvezi s finančnimi 

sredstvi, razpoložljivimi za prodajo, ki je rezultat vrednotenja po pošteni vrednosti. To se 

skladno z MRS 39 pripozna v kapitalu. Na dan 31. 12. 2006 je ta postavka znašala +13 

tisoč EUR in se je med letom zmanjševala zaradi padanja cen obveznic in neugodnega 

gibanja obrestnih mer. Presežek iz prevrednotenja je tako sedaj negativen, kar se upošteva 

kot odbitna postavka pri izračunu kapitalske ustreznosti bank in hranilnic.

PREGLED »BILANČNEGA DOBIČKA« za poslovno leto 2007 

čisti poslovni izid poslovnega leta 2.748

preneseni čisti dobiček / prenesena čista izguba -4.873

= bilančna izguba, ki jo skupščina razporedi -2.125

        - za prenos v naslednje leto -2.125

PREGLED »BILANČNEGA DOBIČKA« za poslovno leto 2006  

čisti poslovni izid poslovnega leta 707

preneseni čisti dobiček / prenesena čista izguba -5.580

= bilančna izguba, ki jo skupščina razporedi -4.873

        - za prenos v naslednje leto -4.873

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz bruto kapitala, je na dan 31. 12. 2007 

znašala 6,39 EUR, kar je za 0,74 EUR več kot na dan 31. 12. 2006.

Dobiček na delnico v letu 2007 znaša  0,37 EUR, v letu 2006 pa je znašal 0,13 EUR.  

19.  K A P ITA L v EUR 2007 2006

dobiček po obdavčitvi 2.748.170 707.576

število delnic 7.524.542 5.409.095

dobiček na delnico 0,37 0,13

prilagojeni dobiček na delnico 0,37 0,13

Osnovni in prilagojeni dobiček sta enaka, ker banka nima prednostnih delnic.

Druge rezerve iz dobička so sestavljene iz zakonskih rezerv, statutarnih rezerv in 

drugih rezerv iz dobička. Zakonske rezerve morajo biti oblikovane najmanj v taki višini, da 

skupno z določenimi kategorijami kapitalskih rezerv dosegajo najmanj 10% osnovnega 

kapitala. Skladno s statutom skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta odloča 

o uporabi bilančnega dobička. Pri odločanju 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 katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih 

letih (preneseni dobiček);

•	 o delu bilančnega dobička, ki se uporabi za druge namene, določene v statutu.

S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni. 

Skupščina ne more odločati o vprašanjih vodenja poslov, razen če to zahteva uprava.

Druge rezerve iz dobička so bile oblikovane v preteklih letih iz dobička tekočega leta in 

iz zadržanega dobička in jih ni mogoče uporabiti za izplačilo delničarjev. Druge rezerve iz 

dobička so v letu 2007 ostale nespremenjene in znašajo 6 tisoč EUR.

Banka nima odkupljenih lastnih delnic, kakor tudi ne oblikovanega sklada za odkup 

lastnih delnic.

20.  L ASTNI  DELE Ž I
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v tisoč EUR 2007 2006

Storitvene garancije 8.179 6.765

 kratkoročne 3.385 2.332

 dolgoročne 4.794 4.434

Finančne garancije 14.803 4.990

 kratkoročne 2.651 3.293

 dolgoročne 12.152 1.697

Finančna sredstva za zavarovanje pri Banki Slovenije 16.668 9.865

Akreditivi 917 1.652

Prevzete obveznosti 90.352 54.974

Izvedeni finančni instrumenti 198 5.471

SKUPAJ 131.118 83.717

Skupaj tvegane postavke 131.118 83.717

 

Deponenti in druga evidenca vrednostnih papirjev 161 9.017

Evidenca odpisanih terjatev 114 116

Druge zunajbilančne obveznosti 1.727.635 773.486

Skupaj netvegane postavke 1.727.911 782.619

Skupaj zunajbilančne obvez. 1.859.029 866.336

Ob podrobno prikazanih tveganih zunajbilančnih postavkah v skupni višini 131.118 

tisoč EUR, je banka na 31. 12. 2007 izkazovala tudi netvegane zunajbilančne postavke v 

znesku 1.727.911 tisoč EUR. Vsi izvedeni finančni instrumenti so bili sklenjeni za namene 

trgovanja.

21.  ZUN A J B IL A NČNE OBVE ZNOST I 22 .  Č ISTE OBREST I  IN  OBREST IM PODOBNI  PR IHODK I  IN  ODHODK I

v tisoč EUR 2007 2006

Čiste obresti 12.060 8.736

Prihodki iz obresti 29.342 20.994

Obresti iz stanj na računih pri centralni banki 135 25

Obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju 75 10

Obresti iz finančnih sredstev, pripoznanih po 

 pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
0 0

Obresti iz izvedenih finančnih instrumentov, 

namenjenih varovanju
0 0

Obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 699 3.328

Obresti iz danih kreditov in vlog 

(tudi iz finančnega leasinga)
28.281 17.528

Obresti iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 88 0

Obresti iz drugih finančnih sredstev 64 103

Odhodki za obresti -17.282 -12.258

Obresti za finančne obveznosti do centralne banke 0 0

Obresti za finančne obveznosti, namenjene trgovanju -72 -11

Obresti za finančne obveznosti, pripoznane po 

pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
0 0

Obresti za izvedene finančne instrumente, 

namenjene varovanju
0 0

Obresti za finančne obveznosti, merjene 

 po odplačni vrednosti
-17.210 -12.241

Obresti za druge finančne obveznosti 

(vključno za finančni leasing)
0 -6

Glede na vrste
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Glede na vrste prihodkov in odhodkov od obresti 

v tisoč EUR 2007 2006

Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki

Redne 27.640 17.282 19.664 12.258

Zamudne 447 0 363 0

Obresti - razmejene provizije 1.254 0 967 0

SKUPAJ 29.342 17.282 20.993 12.258

Banka v letih 2006 in 2007 ni prejela dividend.

23.  PR IHODK I  IZ  D I V IDEND

v tisoč EUR 2007 2006

Prihodki 2.663 2.490

Od danih jamstev 87 119

Od plačilnega prometa v državi 563 446

Od plačilnega prometa s tujino 306 564

Od posredniških in komisijskih poslov 264 279

Od poslov z vrednostnimi papirji za stranke 209 0

Od kreditnih poslov 52 38

Od opravljenih administrativnih storitvah 1.183 1.043

Odhodki -958 -319

Za bančne storitve v državi -120 -127

Za bančne storitve v tujini -793 -108

Za posredniške in druge komisijske posle -16 -28

Za opravljene borzne posle in druge posle z vrednostnimi papirji -1 0

Za opravljanje plačilnega prometa -28 -56

Čiste opravnine 1.705 2.171

24.  Č ISTE OPR AVNINE

K porastu provizij so prispevale predvsem provizije od posredniških in komisijskih 

poslov, ki so se povečale zaradi posredovanja pri prodaji strukturiranih produktov 

institucionalnim investitorjem. V letu 2007 smo imeli dve tranši (Garant Top 20 in Garant 

Top 20 II) in s tem ustvarili 209 tisoč EUR prihodkov iz naslova provizij.

Zaradi potreb po razpoložljivi likvidnosti so zelo porasli odhodki za bančne storitve v tujini.

25.   RE A L IZ IR A NI  DOBIČK I / IZGUBE IZ  F IN A NČNIH SREDSTE V IN OBVE ZNOST I , 
K I NISO MERJENI PO POšTENI VREDNOSTI SKOZI IZK AZ POSLOVNEGA IZIDA

v tisoč EUR 2007 2006

Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki 

niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
11 -49

Realizirani dobički 56 3

Dobički iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 33 3

Dobički iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga) 23 0

Dobički iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 0 0

Dobički iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti 0 0

Dobički iz drugih finančnih sredstev in obveznosti, 

merjenih po odplačni vrednosti
0 0

Realizirane izgube -45 -52

Izgube iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo -3 -1

Izgube iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga) -42 -50

Izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 0 0

Izgube iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti 0 0

Izgube iz drugih finančnih sredstev in obveznosti 0 0

V letu 2007 največji delež v dobičkih iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, 

predstavljajo zaslužki iz prodaje domačih obveznic (33 tisoč EUR), ter od prihodkov iz 

odpisanih kreditov (23 tisoč EUR).
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v tisoč EUR 2007 2006

Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju 940 502

Čisti dobički/izgube iz trgovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji in krediti 302 0

Čisti dobički/izgube pri nakupu in prodaji tujih valut in plemenitih kovin 476 582

       podjetja 364 543

       fizične osebe 112 39

Čisti dobički/izgube iz izvedenih finančnih instrumentov 161 -80

       forward 6 41

             dobički 9 43

             izgube -3 -3

       swap 155 38

             dobički 1.635 791

             izgube -1.480 -753

       opcije 0 -159

26.  Č IST I  POSLOVNI  IZ ID IZ  F INANČNIH SREDSTE V,  NAMENJENIH TRGOVANJU

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik -110 -43

  Dobički 7.385 4.753

  Izgube -7.495 -4.796

27.  Č IST I  DOBIČK I / IZGUBE IZ  TEČA JNIH R A ZL IK

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja 9 162

  Dobički 12 162

  Izgube -3 0

Rezultat se je močno zmanjšal, ker v letu 2007 ni bilo nobene podobne prodaje 

naložbene nepremičnine kot v letu 2006. 

28.   Č IST I  DOBIČK I / IZGUBE IZ  ODPR AVE PR IPOZN A NJA SREDSTE V 
BRE Z NEK R ATKOROČNIH SREDSTE V V  POSEST I  Z A PRODA JO

v tisoč EUR 2007 2006

Drugi čisti poslovni dobički in izgube 153 130

Dobički 237 215

       prihodki za nebančne storitve 45 45

       drugi poslovni prihodki 192 170

Izgube -84 -85

      Članarine -54 -47

      drugi poslovni odhodki -30 -38

29.  DRUG I  Č IST I  POSLOVNI  DOBIČK I / IZGUBE

v tisoč EUR 2007 2006

Stroški dela

 bruto plače 4.686 4.012

 dajatve za socialno zavarovanje 281 251

 dajatve za pokojninsko zavarovanje 373 331

 druge dajatve odvisne od bruto plač 227 263

 drugi stroški dela 577 548

SKUPAJ 6.144 5.405

Stroški materiala in storitev 

   Stroški materiala 195 197

   Najemnine 275 183

   Storitve 1.042 1.422

      Svetovalne in revizijske storitve 139 389

      Stroški varovanja banke 85 76

      Odvetniške storitve 181 221

      Storitve VBI in ÖVAG (VB AG) 382 425

      Stroški pošte, telekomunikacij in prenosa podatkov 255 311

   Stroški reklame 597 483

   Stroški reprezentance 88 41

   Stroški seminarjev in šolnin 134 109

   Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev 555 579

   Ostalo 1.179 890

SKUPAJ 4.067 3.904

30.  A DMIN ISTR AT I VN I  STROšK I
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v tisoč EUR 2007 2006

Amortizacija -708 -801

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev -580 -579

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev -128 -222

31.  A MORT IZ AC IJA

v tisoč EUR

Ugotovljene oslabitve in 

oblikovane  rezervacije 

Prihodki iz sproščenih oslabitev 

in iz ukinjenih rezervacij Skupaj 2007

Krediti -2.360 1.639 -721

Obresti -52 131 79

Ostalo -91 50 -41

Oslabitve -2.503 1.820 -683

Rezervacije za zunajbilančne terjatve -179 168 -11

Rezervacije za pravno nerešene tožbe -40 0 -40

Rezervacije za zaposlene -63 0 -63

      Rezervacije za jubilejne nagrade -19 0 -19

      Rezervacije za odpravnine -44 0 -44

Druge rezervacije -26 0 -26

Rezervacije -309 168 -140

Skupaj oslabitve in rezervacije -2.812 1.988 -824

32 .  OSL A BIT VE IN RE ZERVAC IJE 

33 .  Č IST I  DOBIČEK POSLOVNEG A LE TA

Banka je v letu 2007 ustvarila dobiček iz rednega poslovanja v višini 3.026 tisoč EUR. 

Banka je obračunala odloženi davek v višini -278 tisoč EUR. Čisti dobiček poslovnega leta 

2007 znaša 2 milijona 748 tisoč EUR.

v tisoč EUR 2007 2006

Celotni prihodki banke (bruto) 44.011 32.317

Prihodki ustvarjeni na tujih trgih 5.863 7.036

Delež prihodkov na tujih trgih 13,32 21,77

Celotni odhodki banke (bruto) 38.434 31.195

Odhodki ustvarjeni na tujih trgih 14.765 15.526

Delež odhodkov na tujih trgih 38,42 49,77

Večino prihodkov in odhodkov banke ustvarjenih na tujih trgih izvira iz poslov s 

povezano banko VB AG in VBI AG.

34.  PODATK I  O PR IHODK IH IN ODHODK IH,UST VA RJENIH N A TUJ IH TRG IH

 Banka je skladno s pogodbo za revidiranje letnega poročila porabila 43.470 EUR 

ter na navedeni znesek obračunala davek na dodano vrednost. Za nerevizijske storitve – 

storitve prevajanja pa je banka plačala 567 EUR.

35.  ZNESEK POR A BL JEN Z A RE V IZORJA 

36.  EFEK T I VN A DAVČN A STOPNJA

v tisoč EUR 2007 2006

Čisti dobiček/izguba iz rednega delovanja pred davki 3.026 1.123

zakonska davčna stopnja 23% (2006: 25%) = ocenjena davčna obveznost 696 281

Znižanje zakonske davčne stopnje 2 37

Zmanjšanje prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij 4 -29

Zmanjšanje odhodkov (nepriznane rezervacije, prevrednotenja, regres in reprezentanca) -52 193

Olajšave (investicije, dodatno pokojninsko zavarovanje) 43 -69

Neto začasne časovne razlike (odloženi davek) 25 2

Drugo (priznanje davčne izgube za leto 2003) 397 0

Davek iz dohodka pravnih oseb 278 415

Efektivna davčna stopnja 9,17% 36,96%
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37.   POVPREČNO STA NJE Z A POSLENIH V  LE TU 2007 
TER STA NJE N A DA N 31.  12 .  2007

V letu 2007 je bilo v banki povprečno zaposlenih 177,6 delavcev. Na 31. 12. 2007 

je bilo v banki zaposlenih 183 delavcev. Od tega jih je imelo 5 izobrazbo magistra, 74 

visokošolsko izobrazbo, 15 višješolsko izobrazbo in 89 delavcev srednješolsko izobrazbo.

38.  PODATK I  O DELU POSLOVNO -  ORG A NIZ AC IJSK IH ENOT V  TUJ IN I

Banka nima poslovno-organizacijskih enot v tujini.

39.  POSLOVA NJE PO POOBL AST ILU

 v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Poslovanje po pooblastilu 39.405 11.562

Postavka vsebuje predvsem konzorcialne kredite.

40.  L IST INE O PR AV ICA H DO UDELE ŽBE ,  Z A MENL J I VE OBVE ZNICE

Banka na 31. 12. 2007 ni imela listin o pravicah do udeležbe niti zamenljivih obveznic.

41. SREDST VA Z ASTAVLJENA V Z AVAROVANJEZ A PRIDOBLJENE V IRE SREDSTEV

Banka je imela na 31. 12. 2007 pri Banki Slovenije v skladu finančnega premoženja za 

7.885.367,73 EUR prvovrstnih vrednostnih papirjev bank, ki so zastavljeni za zagotavljanje 

meddnevne likvidnosti in za potrebe izvrševanja plačilnega prometa.

42 .  PODREJENI  INSTRUMENT I

Banka nima naložb v podrejene instrumente drugih izdajateljev.

43.  POVE Z A NE OSEBE N A DA N 31.  12 .  2007

Stanje terjatev in zunajbilančnih obveznosti 

v tisoč EUR Člani uprave Člani nadzornega sveta

Zaposleni po 

individualni pogodbi Skupaj

Bilančne 115 0 585 700

Zunajbilančne 7 0 29 36

SKUPAJ 122 0 614 736

Odplačila kreditov med letom 13 0 422 435

Banka nima notranjih lastnikov, zato njihovih prejemkov ne izkazuje.

Pogoji poslovanja za člane uprave, člane nadzornega sveta, zaposlene po individualni 

pogodbi ter notranje lastnike banke so enaki kot za vse ostale zaposlene v banki in njihove 

družinske člane. Za vse zaposlene velja uradna tarifa za storitve banke.

Izplačani zneski

v EUR Člani uprave Člani nadzornega sveta

Zaposleni po 

individualni pogodbi Skupaj

Bruto prejemki 298.699,19 0 618.014,07 916.713,26

Udeležba na dobičku 0 0 0 0

Sejnine 0 0 0 0

SKUPAJ 298.699,19 0 618.014,07 916.713,26

Banka je imela na zadnji dan leta 2007 tri člane uprave, nadzorni svet je štel 4 člane, 13 

zaposlenih je imelo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi. Banka je imela 5 prokuristov.

Terjatve in obveznosti do matične banke VBI AG

v tisoč EUR 

TERJATVE 8

Terjatve do kupcev 8

OBVEZNOSTI 188.178

Dolgoročni najeti krediti od bank v domači valuti 100.000

Dolgoročni najeti krediti od bank v tuji valuti 88.055

Obveznosti do dobaviteljev 123
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Prihodki in odhodki do matične banke VBI AG

v tisoč EUR

ODHODKI 4.529

Odhodki za obresti 3.506

Svetovalne in druge storitve 375

Provizije za kreditne posle 648

PRIHODKI 8

Drugi prihodki 8

4 4.  POJASNIL A K IZK A ZU F IN A NČNEG A IZ IDA 

Banka je pripravila izkaz finančnega izida z uporabo posredne metode na podlagi 

razčlenjenih podatkov izkaza poslovnega izida in bilance stanja. 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. Izkazani pritoki so čim bližji prejemkom, odtoki pa čim bližji izdatkom, zaradi 

česar so razlike med podatki v dveh zaporednih bilancah stanja in v izkazu poslovnega 

izida za obdobje med njima kar se da poglobljeno popravljeni.

Stanje denarja in denarnih ekvivalentov na 31. 12. 2005

1. Denar v blagajni in stanje na računu pri CB 4.034

2. Posojila bankam in hranilnicam, ki zapadejo v 3 mesecih 15.225

  Transakcijski računi v tujini v tuji valuti 401

  Depoziti preko noči v tujini v tuji valuti 8.999

  Transakcijski računi bank v državi v tuji valuti 652

  Kratkoročne vloge pri bankah do 30 dni 4.173

  Kratkoročno vezane vloge pri domačih bankah 1.000

SKUPAJ 19.259

Stanje denarja in denarnih ekvivalentov  na  31. 12. 2006

1. Denar v blagajni in stanje na računu pri CB 20.622

2. Posojila bankam in hranilnicam, ki zapadejo v 3 mesecih 11.792

  Transakcijski računi v tujini  238

  Transakcijski računi v tujini v tuji valuti 335

  Depoziti preko noči v tujini 1.900

  Depoziti prek noči v tujini v tuji valuti 450

  Transakcijski računi pri bankah v državi 364

  Transakcijski računi bank v državi v tuji valuti 126

  Kratkoročne vloge pri bankah do 30 dni 8.378

SKUPAJ 32.414

Stanje denarja in denarnih ekvivalentov  na dan 31. 12. 2007

1. Denar v blagajni in stanje na računu pri CB 7.231

2. Posojila bankam in hranilnicam, ki zapadejo v 3 mesecih 41.627

    Transakcijski računi v tujini 98

    Transakcijski računi v tujini v tuji valuti 488

    Depoziti prek noči v tujini 40.000

    Depoziti prek noči v tujini v tuji valuti 1.041

SKUPAJ 48.858

45.  DOGODK I  PO KONCU POSLOVNEG A LE TA

V času od oddaje izkazov banke na katerih temelji to poročilo do zaključka poročila, 

banka ni imela poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na omenjene izkaze, na poslovni izid 

banke ter na prikazana razkritja v tem poročilu.
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KONSOL ID IR A N I  R AČUNOVODSK I  I ZK A Z I

»Snežni leopard« (detajl), 2007

dimenzije variabilne, akril na platnu

foto: Matija Pavlovec

G AšPER JEMEC

Napoleonov most, Bloke Foto: Urban Golob

Z AUPA NJE N AS POVE ZUJE .
UNITED IN TRUST.
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Delničarjem družbe Volksbank – Ljudska banka d.d. Ljubljana

Revidirali smo priložene skupinske računovodske izkaze skupine Volksbank – Ljudska 

banka d.d. Ljubljana, ki vključujejo skupinsko bilanco stanja na dan 31. decembra 2007, 

skupinski izkaz poslovnega izida, skupinski izkaz gibanja kapitala in skupinski izkaz 

finančnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in 

druge pojasnjevalne opombe.

Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh skupinskih 

računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 

Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, 

povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo 

pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih 

računovodskih usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih 

okoliščinah.

Revizorjeva odgovornost

Naša naloga je izraziti mnenje o teh skupinskih računovodskih izkazih na podlagi 

revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi 

zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za 

pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno 

napačne navedbe. 

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in 

razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in 

vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi 

prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, 

povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, 

da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o 

uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti 

uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva 

kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

POROČILO NEODV ISNEG A RE V IZORJA

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

revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so skupinski računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih 

poštena predstavitev finančnega stanja skupine Volksbank – Ljudska banka d.d. Ljubljana 

na dan 31. decembra 2007 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj 

končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je 

sprejela EU.

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

 KPMG SLOVENIJA,

 podjetje za revidiranje, d.o.o.

Ljubljana, 7. maj 2008

Marija Hejja, univ. dipl. ekon.

pooblaščeni revizor

Boris Drobnič, univ. dipl. ekon.

pooblaščeni revizor

partner
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PR IK A Z KONSOL ID IR ANIH R AČUNOVODSK IH IZK A ZOV

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

SREDSTVA

Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 7.231 20.622

Finančna sredstva, namenjena trgovanju 16 44

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 14.990 52.291

Krediti 578.126 386.886

 krediti bankam 50.357 26.403

 krediti strankam, ki niso banke 527.768 360.483

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 6.068 6.075

Obresti od finančnih sredstev 0 8

Opredmetena osnovna sredstva 8.217 7.672

Naložbene nepremičnine 1.257 1.445

Neopredmetena sredstva 435 489

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 440 713

 terjatve za davek 1 0

 odložene terjatve za davek 438 713

Druga sredstva 1.620 8.725

SKUPAJ SREDSTVA 618.400 484.969

v tisoč EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006

OBVEZNOSTI

Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 0 37

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 566.862 444.638

 vloge bank 116.186 7.273

 vloge strank, ki niso banke 173.940 110.738

 krediti bank 257.807 310.505

 krediti strank, ki niso banke 0 20

 podrejene obveznosti 18.928 16.103

Obresti za finančne obveznosti 0 7

Rezervacije 362 279

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 488 543

 odložene obveznosti za davek 488 543

Druge obveznosti 2.402 8.729

SKUPAJ OBVEZNOSTI  570.282

KAPITAL

Osnovni kapital 32.059 23.254

Kapitalske rezerve 19.082 12.889

Presežek iz prevrednotenja -146 37

Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim dobičkom) -5.443 -6.125

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 2.733 682

Kapital večinskih delničarjev 0 0

Kapital manjšinskih delničarjev 0 0

SKUPAJ KAPITAL 48.285 30.737

SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 618.400 484.969

KONSOL ID IR A N A B IL A NCA STA NJA N A DA N 31.  12 .  2007
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v tisoč EUR

31. 12. 2007 31. 12. 2006

Prihodki iz obresti in podobni prihodki 21.002 20.994

Odhodki za obresti in podobni odhodki -12.247 -12.258

Čiste obresti 8.755 8.736

Prihodki iz dividend 0,5

Prihodki iz opravnin (provizij) 2.490 2.490

Odhodki za opravnine (provizije) -319 -319

Čiste opravnine (provizije) 2.171 2.171

Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki 

niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
-71 -49

Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev 

in obveznosti, namenjenih trgov..
940 660

Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik -110 -43

Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez 

nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo
81 162

Drugi čisti poslovni dobički/izgube 185 142

v tisoč EUR

31. 12. 2007 31. 12. 2006

Administrativni stroški -10.239 -9.334

Amortizacija -732 -826

Rezervacije -140 24

Oslabitve -677 -540

DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 3.005 1.123

Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja -273 -441

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 2.732 682

Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja 0 0

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA 2.732 682

a) Večinskih delničarjev 2.732 682

b) Manjšinskih delničarjev 0 0

KONSOL ID IR A NI  IZK A Z POSLOVNEG A IZ IDA 
V  OBDOB JU OD 1.  1.  2007 DO 31.  12 .  2007
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v tisoč EUR

Ozn.

post. VSEBINA
Osnovni

kapital

Kapitalske

rezerve

Presežek iz 

prevredn.

Rezerve iz 

dobička

Zadržani 

dobiček 

oz. izguba

Čisti

dobiček/izguba

poslovnega leta

Kapital 

manjšinjskih 

delničarjev

Skupaj

kapital

1
ZAČETNO STANJE V 

OBRAČUNSKEM OBDOBJU
23.254 12.889 37 6 -6.131 682 0 30.737

2

Čisti dobički/izgube iz 

prevrednotenja f inančnih 

sredstev, razpoložljivih za 

prodajo 

-183

6

Skupaj čisti dobički/izgube 

po obdavčitvi, pripoznani 

neposredno v kapitalu - 

presežku iz prevrednotenja 

-183

7
 Čisti dobiček/izguba poslovnega 

leta (iz izkaza poslovnega izida)
2.733

8

Skupaj čisti dobiček/izguba 

poslovnega leta pripoznan v 

kapitalu 

0 0 -183 0 0 2.733 0 2.550

9 Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 8.805 6.193 14.998

15 Poravnava izgube prejšnjih let 682 -682 0

18
KONČNO STANJE V 

OBRAČUNSKEM OBDOBJU 
32.059 19.082 -147 6 -5.449 2.733 0 48.285

v tisoč EUR

Ozn.

post. VSEBINA
Osnovni

kapital

Kapitalske

rezerve

Presežek iz 

prevredn.

Rezerve iz 

dobička

Zadržani 

dobiček 

oz. izguba

Čisti

dobiček/izguba

poslovnega leta

Kapital 

manjšinjskih 

delničarjev

Skupaj

kapital

1
ZAČETNO STANJE V 

OBRAČUNSKEM OBDOBJU
17.412 8.799 67 6 -6.835 704 0 20.153

2

Čisti dobički/izgube iz 

prevrednotenja f inančnih 

sredstev, razpoložljivih za 

prodajo 

-31

6

Skupaj čisti dobički/izgube 

po obdavčitvi, pripoznani 

neposredno v kapitalu - 

presežku iz prevrednotenja 

-31

7
 Čisti dobiček/izguba poslovnega 

leta (iz izkaza poslovnega izida)
682

8

Skupaj čisti dobiček/izguba 

poslovnega leta pripoznan v 

kapitalu 

0 0 -31 0 0 682 0 652

9 Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 5.842 4.089 9.932

15 Poravnava izgube prejšnjih let 704 -704 0

18
KONČNO STANJE V 

OBRAČUNSKEM OBDOBJU 
23.254 12.889 37 6 -6.131 682 0 30.737

KONSOL ID IR ANI  IZK A Z G IBANJA K AP ITA L A 
V OBDOBJU OD 1.  1.  2007 DO 31.  12 .  2007

KONSOL ID IR ANI  IZK A Z G IBANJA K AP ITA L A 
V OBDOBJU OD 1.  1.  2006 DO 31.  12 .  2006
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KONSOL ID IR A NI  IZK A Z F IN A NČNEG A IZ IDA 
V  OBDOB JU OD 1.  1.  2007 DO 31.  12 .  2007 

v tisoč EUR

Ozn. Vsebina 31/ 12/ 2007 31/ 12/ 2006

A. FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo 3.006 1.123

Amortizacija 732 826

Oslabitve/(odprava oslabitve) finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 683 559

Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev in drugih sredstev
4 -19

Čisti (dobički)/izgube iz tečajnih razlik 110 43

Neto (dobički)/izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 124 50

Neto (dobički)/izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih 

sredstev in naložbenih nepremičnin
-94 -162

Nerealizirani (dobički)/izgube iz finančnih sredstev, ki so merjena po pošteni 

vrednosti in so sestavni del denarnih ustreznikov
-92 -14

Neto nerealizirani dobički v prevrednotovalnem popravku kapitala od finančnih 

sredstev, razpoložljivih za prodajo (brez učinka odloženega davka)
0 61

Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo (rezervacije) 126 -24

Finančni tokovi pri poslovanju pred spremembami 

poslovnih sredstev in obveznosti
4.599 2.443

b) (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev -115.356 -60.472

Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 41.452 40.941

Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov -163.809 -94.115

Čisto (povečanje)/zmanjšanje obresti od finančnih sredstev -8 -7

Čisto (povečanje)/zmanjšanje časovno odloženih stroškov -24 13

Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 0 -41

Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev 7.033 -7.263

c) Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti: 115.012 62.305

Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju 27 34

Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog, kreditov in dolžniških 

vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti
121.281 55.417

Čisto povečanje/(zmanjšanje) izvedenih finančnih obveznosti 7 0

Čisto povečanje/(zmanjšanje) obresti od finančnih obveznosti 0 -31

Čisto povečanje/(zmanjšanje) časovno odloženih prihodkov 97 124

Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti -6.400 6.761

v tisoč EUR

Ozn. Vsebina 31/ 12/ 2007 31/ 12/ 2006

č) Finančni tokovi pri poslovanju  (a+b+c) 4.255 4.276

d) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb 0 0

e) Neto finančni tokovi pri poslovanju (č+d) 4.255 4.276

B. FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU 0 0

a) Prejemki pri naložbenju 361 338

Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 360 172

Drugi prejemki iz naložbenja 1 166

b) Izdatki pri naložbenju 5.044 1.377

(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) 1.196 1.303

(Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev) 61 0

(Izdatki pri nakupu naložb v kapital odvisnih, 

pridruženih in skupaj obvladovanih družb)
838 74

(Izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo) 2.949 0

c) Neto finančni tokovi pri naložbenju  (a-b) -4.683 -1.039

C. FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 0 0

a) Prejemki pri financiranju 17.799 9.932

Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti 2.800 0

Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov 14.999 9.932

b) Izdatki pri financiranju 835 0

(Druga izplačila, povezani s financiranjem) 835 0

c) Neto finančni tokovi pri financiranju (a-b) 16.964 9.932

D.
Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna 

sredstva in njihove ustreznike
-92 -14

E.
Učinki spremembe poštene vrednosti na 

denarna sredstva in njihove ustreznike
0 0

F.
Čisto povečanje denarnih sredstev in 

denarnih ustreznikov  (Ae+Bc+Cc)
16.536 13.169

G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 32.414 19.259

H. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F+G) 48.858 32.414



136 137

Banka je skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o bančništvu in 

MSRP izdelala skupinske računovodske izkaze. Skupino za uskupinjevanje sestavljajo: 

Volksbank – Ljudska banka d.d. kot obvladujoča banka ter odvisna družba Privatinvest 

d.o.o.

Banka je 100% lastnik družbe Privatinvest d.o.o.

Zaradi zanemarljivega vpliva postavk sredstev, dolgov, prihodkov in odhodkov odvisnih 

družb na višino izkazanih bilančnih kategorij banke ter pojasnil in razkritij banke (bilančna 

vsota odvisne družbe predstavlja le 0,31% seštevka bilančne vsote Skupine) banka ni 

pripravila konsolidiranega letnega poročila po 56. členu Zakona o gospodarskih družbah 

– ZGD-1, temveč predstavlja skupinske računovodske izkaze v ločenem poglavju letnega 

poročila za banko.

Pojasnila k računovodskim izkazom banke se smiselno uporabljajo tudi za 

računovodske izkaze Skupine.

Dodatna pojasnila k skupinskim računovodskim izkazom

V postopku konsolidacije so bili izločeni vsi interni odnosi, medsebojne terjatve in 

obveznosti, ter prihodki in odhodki iz medsebojnih odnosov.

Izločen je bil celotni kapital odvisne družbe Privatinvest d.o.o., ki pri banki predstavlja 

dolgoročno finančno naložbo v znesku 1.614 tisoč EUR. Kapital predstavlja skoraj 100% 

virov sredstev družbe Privatinvest d.o.o.

Pri konsolidaciji so se pobotala sredstva družbe Privatinvest d.o.o. na transakcijskih 

računih in vpogledne vloge pri banki v skupnem znesku v višini 9 tisoč EUR. Pobotala so 

se kratkoročno vezana sredstva družbe Privatinvest d.o.o. in kratkoročno vezane vloge pri 

banki v skupni višini 235 tisoč EUR. Pobotale so se druge obveznosti družbe Privatinvest 

d.o.o. in druge terjatve pri banki v skupni višini 13 tisoč EUR.

POJASNIL A H KONSOL ID IR ANIM R AČUNOVODSK IM IZK A ZOM

 V konsolidiranem izkazu poslovnega izida so se pobotali odhodki za obresti družbe 

Privatinvest d.o.o. in prihodki od obresti pri banki v višini 2 tisoč EUR ter administrativni 

stroški družbe Privatinvest d.o.o. in drugi poslovni dobički pri banki v višini 11 tisoč EUR.
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ORG A NIGR A M VOLKSBA NK – L JUDSK A BA NK A D.D.

0E000
Uprava - Poslovanje I

0E000
Uprava - Poslovanje II

0E000
Uprava - Tveganje

0E003
Kadri in izobraževanje 0E006

Risk kontroling

Compliance office & 
pranje denarja

0E001
Tajništvo uprave

0E004
Pravna pisarna

0E009
Marketing & 

komunikacije0E002
Notranja revizija

0E020
Poslovanje s 

podjetji

0E021
Projektno 

financiranje

0E016
Razvoj prod. & 

podpora prodaji

0E031
Uravnavanje 
likvidnosti

0E071
Vzrdževanje posl. 

prostorov

0E042
Administracija 

kreditov

0E043
Upravljanje s 

slabimi naložb.

0E061
Spremljava VP 
& zakladništva

0E081
Računovodstvo

0E022
Mednarodne 

stranke

0E017
Alternativni 

prodajni kanali

0E032
Prodaja 

zakladniških 
produktov

0E072
Informacijska 

tehnologija

0E041
Kreditne 

odločitve in 
bilančne analize

0E023
Mala in srednje 
velika podjetja

0E110
Celje

0E0111
Šentjur

0E112
Tepanje

0E210
Ljubljana

0E211
Lj. - Miklošičeva

0E810
Lj. - Šiška

0E610
Lj. - Dvorni trg

0E310
Koper

0E410
Kranj

0E510
Maribor

0E073
Organizacija & 

učinkovitost

0E024
Odkup terjatev in 
komb. produkti

0E062
Plačilne 

transakcije

0E082
Kontroling 

& poročanje

0E025
Vodenje TRR

0E063
Podpora 

prebivalstvu

0E010
Poslovanje 

s prebivalstvom

0E060
Spremljava 
poslovanja

0E030
Zakladništvo

0E080
Upravljanje s 

financami

0E070
Organizacija 

& IT

0E040
Upravljanje 
s kreditnimi 

 tveganji

Področje

Služba

Oddelek

Predstavlja skupino v okviru OE, 
ki opravlja skupne naloge

Predstavlja dislocirano organizacijsko 
enoto (podružnica, agencija)

LEGENDA:

ORG ANIZ AC IJSK A SHEMA

Posredniki
Izdelava pog. 
in spremljava

Mobilne 
prodajne enote Knjiženje 

kreditov
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v tisoč EUR 

2005 2006 2007

1. Bilanca stanja na (dan 31. decembra)

Bilančna vsota 413.307 484.778 618.327

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja 117.672 110.961 174.184

a) pravnih in drugih oseb 64.434 53.761 110.070

b) prebivalstva 53.238 57.200 64.114

Skupni znesek kreditov 

nebančnemu sektorju
263.737 360.345 527.615

a) pravnim in drugim osebam 180.183 243.891 341.546

b) prebivalstvu 83.554 116.454 186.069

Celotni kapital 19.930 30.529 48.045

Oslabitev finan. sred. merj. 

po odplač. vred. in rezervacije
7.833 8.226 8.117

Obseg zunajbilančnega poslovanja 69.805 83.717 114.448

Povprečne vloge gospodinjstev 54.411 56.750 65.698

Povprečni krediti gospodinjstvom 80.487 113.919 169.694

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

Čiste obresti 7.983 8.736 12.060

Čisti neobrestni prihodki 1.799 3.032 2.708

Stroški dela, splošni in 

administrativni stroški
8.108 9.309 10.211

Amortizacija 693 801 708

Oslabitve in rezervacije -83 -535 -823

Poslovni izid pred obdavčitvijo 906 1.123 3.026

Davek iz dohodka pravnih oseb -259 -415 -278

K L JUČNI  F INANČNI  PODATK I

v tisoč EUR 

2005 2006 2007

3. Število zaposlenih (stanje ob koncu leta) 155 170 183

4. Delnice

Število delničarjev 36 35 34

Število delnic 4.009.095 5.409.095 7.524.542

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

Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v EUR) 4,11 5,65 6,39

5. Kazalci v %

a) Kapital

kapital (znesek v tisoč EUR) 28.338 40.436 59.866

kapitalska ustreznost 10,61 12,06 11,24

b) Kvaliteta aktive

oslabitve fin. sred., mer. po odpl vred./ bruto aktiva 1,96 1,67 1,09

c) Profitabilnost

obrestna marža 2,16 1,91 2,24

marža finančnega posredništva 2,65 2,57 2,74

donos na aktivo 0,25 0,25 0,56

donos na kapital pred obdavčitvijo 4,64 3,89 8,43

donos na kapital po obdavčitvi 3,32 2,45 7,66

d) Stroški poslovanja

operativni stroški / povprečna aktiva 2,38 2,21 2,03

e) Likvidnost

povp.likvidna sredstva / povp. kratkoročne 

vloge nebančnega sektorja
12,32 11,9 17,91

povp.likvidna sredstva / povprečna aktiva 3,53 2,87 5,78
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»štirje letni časi«, 2002

kolaž, 25 x 20 cm

G AšPER JEMEC

Ptujski most Foto: Urban Golob

SERV ICE

Z AUPA NJE N AS POVE ZUJE .
UNITED IN TRUST.

Avstrija

Bosna in Hercegovina

Češka

Hrvaška

SLOVENIJA

Madžarska

Romunija

Slovaška

Srbija

Ukrajina
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NAšA MREŽ A

SEDE Ž

Volksbank – Ljudska banka d.d.

Dunajska cesta 128 a

1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 53 07 400

Fax: 01/ 53 07 555

PODRUŽNICE

Ljubljana

Dunajska cesta 128 a

1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 53 07 530

Fax: 01/ 53 07 560

Gosposka ulica 1

1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 24 10 172

Fax: 01/ 24 10 192

Miklošičeva 30

1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 23 06 390

Fax: 01/ 23 06 392

Pavšičeva 4

1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 50 00 790

Fax: 01/ 50 00 796

Kranj

Tavčarjeva ulica 21

4000 Kranj

Tel.: 04/ 20 13 880

Fax: 04/ 20 13 888

PODRUŽNICE

Koper

Pristaniška 43a

6000 Koper

Tel.: 05/ 66 34 868

Fax: 05/ 66 34 872

Maribor

Poslovna zgradba City Jug

Ul. Heroja Bračiča 6

2000 Maribor

Tel.: 02/ 23 80 340

Fax: 02/ 23 80 344

Celje

Prešernova 27

3000 Celje

Tel.: 03/ 42 87 814

Fax: 03/ 42 87 818

šentjur

Mestni trg 2

3230 Šentjur pri Celju

Tel.: 03/ 74 71 840

Fax: 03/ 74 71 842

Tepanje

Poslovni center Tepanje

3210 Slovenske Konjice

Tel.: 03/ 75 80 850

Fax: 03/ 75 80 852

UDELE ŽBE

VBS Leasing d.o.o.

Dunajska cesta 128 a

1000 Ljubljana

Tel.: 01 56 34 400

Fax: 01 56 34 403
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VOLKSBANK INTERNATIONAL AG
V SREDNJI IN VZHODNI EVROPI

AVSTRIJA

SLOVAšKA

MADŽARSKA

SLOVENIJA

HRVAšKA

BOSNA- 

HERCEGOVINA

SRBIJA

ROMUNIJA

UKRAJINA
ČEšKA

Bosna in Herzegovina

Volksbank BH d.d.

Fra Anđela Zvizdovića 1

BiH-71000 Sarajevo

Tel.: 00387/33 295 601

Fax: 00387/33 295 603

www.volksbank.ba

Češka

Volksbank CZ, a.s.

Lazarská 8

CZ-12000 Praha

Tel.: 00420/221 96 99 11

Fax: 00420/221 96 99 51

www.volksbank.cz

Madžarska

Magyarországi Volksbank Zrt.

Rákóczi út 7

H-1088 Budapest

Tel.: 00361/328 66 66

Fax: 00361/328 66 04

www.volksbank.hu

Srbija

Volksbank a.d.

Bulevar Mihaila Pupina 165 g

RS-11070 Belgrade

Tel.: 00381/11/201 3259

Fax: 00381/11/201 3270

www.volksbank.co.yu

Hrvaška

Volksbank d.d.

Varšavska 9

HR-10000 Zagreb

Tel.: 00385/1/4801 300

Fax: 00385/1/4801 365

www.volksbank.hr

Volksbank a.d. Banja Luka

Jevrejska ulica bb

BiH-78000 Banja Luka

Tel.: 00387/51 241 100

Fax: 00387/51 213 391

www.volksbank-bl.ba

Romunija

Volksbank Romania S.A.

Mihai Bravu 171, Sector 2

RO-021323 Bucharest

Tel.: 00402/1209 44 00

Fax: 00402/1209 44 90

www.volksbank.ro

Slovaška

Volksbank Slovensko, a.s.

Vysoká 9

SK-810 00 Bratislava

Tel.: 00421/2/5965 1111

Fax: 00421/2/5441 2453

www.volksbank.sk

Slovenija

Volksbank – Ljudska banka d.d.

Dunajska cesta 128 a

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: 00386/1/530 74 00

Fax: 00386/1/530 75 55

www.volksbank.si

Ukrajina

OJSC Electron Bank

Grabovskogo 11

UA-79000 Lviv

Tel.: +380/32 297 13 03

Fax: +380/32 297 13 82

www.elbank.com.ua

Avstrija

Volksbank

International AG

Leonard-Bernstein-Strasse 10

A-1220 Vienna, Saturn Tower

Tel.: 0043 (0)50 4004-0

Fax: 0043 (0)50 4004-3905

www.vbi.at



Izdajatelj 

Volksbank – Ljudska banka d.d.

Dunajska cesta 128 a

1000 Ljubljana

Slovenija
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