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Drage članice, cenjeni člani! 
 
Leto 2019 je za zadružne banke zaznamovano z operativnim zagonom zadružnih bančnih skupin, 
ki prinaša temeljito prestrukturiranje sistema zadružnih bank, in s podpisom sporazuma med 
zavodom Federcasse in sindikati o obnovi nacionalne delovne pogodbe, s katero je v našem 
sistemu zaposlenih več kot 36.000 delavcev in ki je zapadla 31. decembra 2013. Ravno ta 
instrument je ključnega pomena v tako prehodni fazi za zadružne banke. 
 
V letu 2018 je bila dejavnost regulatorjev v zvezi z reformo sistema zadružnih bank intenzivna. 
Zavod Federcasse je v soglasju in tesnem sodelovanju z združenjem zadrug Confcooperative 
odločno zastopal posebnost in interese našega gibanja. Tesen dialog z vlado, parlamentom in 
nadzornimi organi nam je omogočil, da smo dosegli pomembne rezultate. 
 
Tri pravni dokumenti – uredba Milleproroghe, odlok o fiskalnem pravilu in zakon o proračunu – so 
učinkovali na: 

 zakon o bančništvu, da bi podrobneje opredeliti značilno vsebino reforme sistema 
zadružnih bank; 

 zakon o finančnem poslovanju, da bi opredelili značaj deležev zadružnih bank (le-ti so 
finančnih instrumenti, ne pa finančni produkti); 

 pridobitev za zadružne bančne skupine vseh davčnih ugodnosti, predvidenih za sistem 
skupinskega DDV-ja; 

 sterilizacijo učinka konsolidacije računovodskih izkazov posameznih zadružnih bank in 
odgovarjajoče matične družbe na lastna sredstva in vzpostavitev sistema, po katerem se 
konsolidacija izvede po knjigovodski in ne po pošteni vrednosti. 

 
21. septembra 2018 je bil v uradnem listu št. 220 objavljen zakon št. 108 z dne 21. septembra 
2018, ki uvaja v pravni red in delno spreminja zakonsko uredbo št. 91/2018 (t. i. uredba 
Milleproroghe). Člen 11 omenja reformo sistema zadružnih bank iz leta 2016 in prinaša okrepitev 
lokalnega značaja in vzajemnostnega namena zadružnih bank, tako na ravni posameznega 
območja teritorialne pristojnosti kot v okviru zadružnih bančnih skupin. 
 
Z zakonom je določeno, da: 

a) vsaj 60 % kapitala matične družbe zadružne bančne skupine morajo obvladovati 
zadružne banke, ki pripadajo skupini; 

b) je s statutom matične družbe določeno, da so člani upravnega organa, ki zastopajo 
pridružene zadružne banke, enaki polovici plus dva vseh članov upravnega organa; 

c) pooblastila matične družbe morajo poleg upoštevanja zadružnega namena upoštevati 
tudi lokalni značaj zadružnih bank; 

d) se z odločitvijo matične družbe opredeli postopek posvetovanja s pridruženimi 
zadružnimi bankami za določitev strategij, komercialne politike, upravljanja 
depozitov in kreditnega poslovanja, pa tudi glede uresničevanja vzajemnega namena. 
Da bi upoštevali specifičnost posameznih območij, mora posvetovanje nastati v okviru 
lokalnih skupščin zadružnih bank. Njihove ugotovitve niso zavezujoče za matično družbo 
(vendar predstavljajo odkrit predlog); 

e) se zadružnim bankam, ki so razvrščene v kategorije z nižjo tveganostjo, prizna večjo 
avtonomijo v okviru strateškega in operativnega planiranja (v skladu s smernicami, ki jih je 
določila matična družba, in upoštevaje metode, ki jih je slednja opredelila) ter v postopkih 
za imenovanje zastopnikov družbe; 

f) da se na podlagi odloka predsednika ministrskega sveta in na predlog ministra za 
gospodarstvo in finance ter s soglasjem Banke Italije določi drugačen prag za udeležbo 
zadružnih bank v kapitalu matične družbe, upoštevaje zahteve glede stabilnosti skupine. 

 
Zakon št. 108 z dne 21. septembra 2018 je bistveno okrepil nadzor zadružnih bank nad svojo 
matično družbo, dodatno potrdil vzpostavitev sistema upravljanja bančnih skupin, ki temelji na 
tveganju (risk based), in opredelil potrebo po ustreznih postopkih posvetovanja s pridruženimi 
bankami s strani matične družbe. 
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Zakon št. 136 z dne 17. decembra 2018, ki uvaja v pravni red in delno spreminja zakonski odlok 
št. 119 z dne 23. oktobra 2018 (t. i. uredba o »davčnem premirju«), objavljen v uradnem listu 
preteklega 18. decembra 2018, vsebuje štiri zelo zanimive ukrepe za naše gibanje: 

1) 1. odstavek 20. člena razširja tudi na zadružne bančne skupine možnost koriščenja – že v 
letu 2019 – instrumenta skupinskega DDV-ja, kar prinaša precejšnjo gospodarsko korist; 

2) odstavek 2-ter 20. člena priznava do določene nominalne vrednosti različno naravo 
kapitalskih instrumentov zadružnih bank v primerjavi s tistimi, ki jih izdajajo delniške 
družbe. V primeru, da nominalna vrednost vpisa ali nakupa ne presega 1.000 EUR 
oziroma je višja od tega praga, če to predstavlja minimalni delež, določen s statutom banke 
za pridobitev statusa člana, a je vsekakor nižja od nominalne vrednosti 2.500 EUR (za 
namene zgoraj navedenih omejitev se upoštevajo transakcije, izvršene v prejšnjih 24 
mesecih), se členi 21, 23 in 24-bis zakona o finančnem poslovanju ne upoštevajo. To je 
očitna operativna poenostavitev, ki ima tudi strateški pomen zaradi možnosti povišanja 
števila članov; 

3) novi člen 20-bis posega v ureditev hranilnic, ustanovljenih v avtonomnih pokrajinah 
Trento in Bolzano. Slednjim se omogoči, da se namesto zadružnih bančnih skupin 
poslužijo institucionalnega sistema jamstev v skladu s členom 113 (7) Uredbe o 
kapitalskih zahtevah CRR; 

4) novi člen 20-ter uvaja novo obliko nadzora zadružnih načel za matični družbi 
zadružnih bančnih skupin, ki je namenjena preverjanju skladnosti funkcij, ki jih izvršuje 
matična družba, z izvajanjem vzajemnosti in lokalizma s strani zadružnih bank, pridruženih 
bančnim skupinam. 

 
Med postopkom sprejemanja odloka smo tudi zavrnili nekatere zakonodajne predloge, ki bi lahko, 
če bi bili odobreni, imeli znaten učinek na razvoj zadružnih bank. 
 
Na zadnji dan leta, tj. preteklega 31. decembra, je bil končno v Uradnem listu št. 302 objavljen 
zakon št. 145 z dne 30. decembra 2018 (Zakon o proračunu 2019), ki velja od 1. januarja 2019. 
Odstavek 1072 vsebuje določbo, ki neposredno zadeva zadružne banke in zadružni bančni 
skupini. 
Navedeni odstavek, ki vnaša določene spremembe v člen 38 zakonske uredbe št. 136 iz leta 2015 
o računovodskih izkazih bank in finančnih posrednikov, učinkuje na vodenje računovodskih 
evidenc zadružnih bančnih skupin. Po uskladitvi določb Direktive 86/635/EGS z italijansko 
zakonodajo je obveljalo, da za namene sestavljanja konsolidiranih računovodskih izkazov 
matična družba in banke, ki pripadajo skupini, tvorijo enotno konsolidirano podjetje. 
Iz tega sledi, da se lahko pri pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov računovodske vknjižbe, 
ki se nanašajo na matično družbo in pridružene banke, vnesejo na homogen način, kar omogoča 
konsolidacijo posameznih knjigovodskih vrednosti brez poseganja po pošteni vrednosti in 
s potencialno sterilizacijo, tudi na konsolidirani osnovi, učinkov zadružnih bančnih skupin 
na lastna sredstva. 
 
9. januarja 2019 je bil podpisan sporazum o podaljšanju nacionalne kolektivne delovne pogodbe za 
zaposlene v zadružnih bankah. 
Sporazum sledi dvema glavnima usmeritvama: 
 

1. S takojšnjim učinkom: 
 

 Plačni del: 
 

 Povišanje plače v višini 85,00 EUR mesečno – podatek velja za zaposlenega na 3. 
strokovnem področju, 4. plačna raven, 

 Razvrstitev ločenih elementov plače (EDR) v skladu s kolektivno delovno pogodbo z 
dne 21. 12. 2012, 

 Pravila za izračun nagrade za uspešnost 2019, 
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 Normativni del: 
 

 Zadružni bančni skupini postaneta pristojni za postopke, določene z 22. členom 
italijanskega civilnega zakonika, kot tudi za druge postopke obveščanja in posvetovanja 
s sindikati, ki so bili prej v pristojnosti deželnih zvez, 

 Od 1. 1. 2020 dalje postaneta bančni skupini pristojni za pogajanja o dopolnilni delovni 
pogodbi, razen specifičnih lokalnih potreb, ki bodo opredeljene sporazumno, 

 V primeru premestitve na novo delovno mesto, se razdalja od prejšnjega delovnega 
mesta, zaradi katere je treba pridobiti soglasje zaposlenega, poveča od 30 na 50 km 

 Uvedba nepremestljivosti zaposlenega v roku 12 mesecev od prejšnje premestitve, 
 Ukinitev nižje plačne ravni za pogodbe vključevanja mladih v delovno okolje, 
 Ponovna uvedba nižje plačne stopnje za 18-mesečne pogodbe o vajeništvu, 
 Možnost preseganja 40 ur tedenskega odprtja in odprtja ob sobotah za poslovalnice, ki 

delujejo na gorskih ali podeželskih območjih in ki so daleč od storitvenih centrov, 
 Potrditev obveze neprekinjenega poslovanja v krajih, ki so jih prizadele naravne 

katastrofe, 
 Fleksibilen poslovni čas od 8. do 20. ure, 
 Za leto 2019 poskusna uvedba dneva dopusta iz naslova ukinjenih praznikov (tj. 7,5 

ure) za izvrševanje socialnih, civilnih in okoljskih prostovoljnih dejavnosti, ki naj se 
izkoristi pred koncem leta na podlagi ustreznega potrdila ali se nameni t.i. časovni 
banki. 

 
2. programskega tipa, ki ga je treba razviti z nacionalnimi sekretariati sindikalnih 

organizacij in ki se nanašajo na: 
 

o Ustanovitev sklada za zaposlene v zadružnih bankah FOCC (Fondo per l’occupazione 
del Credito Cooperativo), 

o Kolektivno pogajanje (dopolnilne pogodbe na ravni skupine), 
o Kontinuirani dialog s sindikati – ustanovitev nacionalnega observatorija (12. člen 

kolektivne delovne pogodbe), 
o revizija meril nagrade za uspešnost, tudi glede na ekonomske kazalnike zadružnih 

bank, 
o Vnos posebnih potreb sistema zadružnih bank v kolektivno delovno pogodbo zadružnih 

bank, 
o Prilagoditev delovni zakonodaji, 
o Sistem razvrščanja osebja in upravljanja strokovnih znanj, 
o Ukrepi za uskladitev življenjskega in delovnega časa, enakih možnosti, odgovornosti do 

zaposlenih, 
o Trajnostni razvoj lokalne skupnosti in spodbujanje korporativnega upravljanja, ki naj 

zasleduje varstvo okolja in varčevanje z energijo, 
o Prilagoditev pogodbeni disciplini o zdravju in varnosti na delovnem mestu. 

 
Zdaj so na potezi zadružne banke, ki morajo bančno zadružništvo prevesti v sodoben jezik in 
privesti v sodobno prakso s podporo zadružne bančne skupine, da okrepijo svojo storitveno 
sposobnost za potrebe svojih članov, strank in lokalne skupnosti. 
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1. GLOBALNI KONTEKST IN KREDITNE ZADRUGE 
 
1.1 Rerenčni makroekonomski okvir 
 
V prvih devetih mesecih leta 2018 se je svetovno gospodarstvo po odločilnem porastu iz leta 
2017 (+3,5 odstotka, leta 2016 je bilo +1,9 odstotka) ponovno upočasnilo (industrijska proizvodnja 
je na primer v povprečju porasla za 3,4 odstotka na letni ravni). 
K upočasnitvi svetovnega gospodarstva sta v prvi vrsti prispevala Japonska (+1,5 odstotka v letu 
2018, leta 2017 je bilo +4,3 odstotka) in evroobmočje (+2,1 odstotka v letu 2018 od +3 1 odstotek v 
letu 2017), ki sta zabeležili najslabši rezultat med vsemi razvitimi gospodarstvi (+3,4 odstotka; bilo 
je +3,5 odstotka). V hitro rastočih državah je gospodarstvo v prvih devetih mesecih leta 2018 
poraslo za 3,8 odstotka (leta 2017 je isti podatek znašal +3,9 odstotka). Svetovna inflacija je leta 
2018 upadla (povprečno +3,6 odstotka letno; bilo je +3,7 odstotka). Kitajsko gospodarstvo, ki je v 
četrtem četrtletju 2017 zabeležilo rast BDP-ja v višini 6,8 odstotka (povprečno 6,9 odstotka letno), 
je v prvih treh četrtletjih leta 2018 v povprečju poraslo za 6,7 odstotka letno (v tretjem četrtletju 
beležimo najnižji porast: +6,5 odstotka). Podoben trend beležimo tudi v industrijski proizvodnji (v 
povprečju +6,1 odstotka letno v prvih enajstih mesecih leta 2018; leta 2017 je bilo povprečno +6,6 
odstotka, vendar je v novembru upadla na +5,4 odstotka letno od + 5,9 odstotka). 
 
V ZDA je realna letna rast BDP-ja v letu 2018 pospešila (+3,4 odstotka letno v tretjem četrtletju, 
+3,2 odstotka povprečno v prvih dveh četrtletjih). Povprečna rast (+3,3 odstotka) je na splošno 
bistveno višja, kot je bila leta 2017 (+2,5 odstotka, leta 2016 je bilo +2,0 odstotka). 
V letu 2018 se je indikator trendnega gibanja inflacije cen življenjskih potrebščin ustalil nad ciljno 
ravnjo, ki jo je določila Federal Reserve (povprečno +2,5 odstotka letno; leta 2017 je bilo +2,1 
odstotka). Cene na ravni proizvajalcev so v prvih enajstih mesecih leta 2018 v povprečju porasle 
za 2,8 odstotka letno (leta 2017 je bilo +2,3 odstotka). 
Na trgu dela beležimo še naprej znaten porast novih delovnih mest (v povprečju 220 tisoč novih 
delovnih mest letno v nekmetijskih sektorjih; leta 2017 je isti podatek znašal 182 tisoč delovnih 
mest). Ne glede na to se je stopnja brezposelnosti ustalila rahlo pod 4,0 odstotka (3,9 odstotka v 
decembru in 3,9 odstotka letno v povprečju; leta 2017 je bilo 4,4 odstotka). Indeks podzaposlenosti 
je upadel od 4,0 na 3,7 odstotka. 
 
V evrskem območju je v tretjem četrtletju 2018 bruto domači proizvod upadel v primerjavi s prvo 
polovico leta (na +1,6 odstotka na letni ravni v septembru od +2,2 odstotka v juniju, +2,4 odstotka v 
marcu in +2,5 odstotka v letu 2017). 
Rast potrošnje se je v letu 2018 upočasnila (+1,5 odstotka letno v povprečju; leta 2017 je bilo +2,3 
odstotka), zaupanje potrošnikov pa je prvič po juniju 2018 spet negativno (potem ko je 7 mesecev 
raslo). Inflacija je v drugi polovici leta 2018 znašala okrog 2,0 odstotka (od junija do novembra 
povprečno 2,07 odstotka, od januarja do maja +1,38 odstotka, +1,75 odstotka povprečno od 
januarja do novembra; leta 2017 je bilo +1,54 odstotka). 
 
V Italiji je bruto domači proizvod na letni ravni zabeležil nižjo rast, četrtletno pa je upadel. 
Septembra 2018 (zadnji podatek na voljo) je BDP porasel za 0,7 odstotka letno (v povprečju +1,1 
odstotka v prvih treh četrtletjih; leta 2017 je isti podatek znašal +1,6 odstotka). V istem obdobju so 
se pojavili znaki upada gospodarske aktivnosti. 
Inflacija, tj. letna sprememba nacionalnega indeksa cen življenjskih potrebščin, je v drugi polovici 
leta upadla (decembra 2018 je bilo +1,1 odstotka letno). 
 
1.2 GOSPODARSTVO FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE V LETU 2018 
 
V nekaj besedah 
V letu 2018 se je okrevanje gospodarske aktivnosti okrepilo in razširilo na vse proizvodne sektorje. 
Kljub temu ob koncu leta vsi večji akterji napovedujejo upočasnitev rasti. 
V predelovalni industriji se je gospodarska aktivnost v primerjavi z letom 2017 okrepila zaradi 
večjega domačega in tujega povpraševanja. Izvoz blaga je dodatno porasel, v prvi vrsti po zaslugi 
ladjedelništva in metalurškega sektorja. Izsledki raziskave Banke Italije izkazujejo konsolidacijo 
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cikličnega okrevanja in povečanje prometa podjetij v prvih devetih mesecih leta. Za leto 2018 je 
potrjena rast investicijske porabe. Kljub temu so podjetniki manj optimisti glede kratkoročnega 
povpraševanja in so za prihodnje leto bolj previdni glede načrtovanja naročil. 
Gospodarske razmere v sektorju nefinančnih zasebnih storitev so bile v prvih treh četrtletjih na 
splošno ugodne, vendar akterji tega sektorja napovedujejo upad kratkoročnega povpraševanja. 
Gradbeništvo beleži zmeren porast gospodarske aktivnosti na trgu nepremičnin in povečane 
investicije lokalnih uprav. 
Širitev gospodarske aktivnosti je povezana z nadaljnjim izboljšanjem razmer na trgu dela, kjer 
beležimo povišanje števila zaposlenih delavcev, posebej zaposlenih s pogodbami za določen čas, 
in znižanje stopnje brezposelnosti. Upadlo je poseganje po nadomestilih za začasno brezposelnost 
(t. i. dopolnilna blagajna). 
V prvem polletju 2018 je nadaljeval upad kreditov nefinančnemu zasebnemu sektorju. Poraslo je 
kreditiranje gospodinjstev za nakup trajnega potrošnega blaga, upadli pa so krediti podjetjem, v 
prvi vrsti zaradi večjih operacij v prometnem sektorju in zaradi šibkega povpraševanja kreditov 
zaradi likvidnosti podjetij, ki se je nabrala zaradi boljše dobičkonosnosti. Pozitivna ciklična faza je 
pripomogla k nadaljnjemu znižanju deleža novih slabih posojil v vseh proizvodnih sektorjih, 
posebej pa v gradbenem sektorju. 
 
Struktura poslovnega sistema 
Število podjetij, ki poslujejo v naši regiji, je po znatnem upadu v zadnjem četrtletju leta 2017 in 
prvih treh mesecih leta 2018 v zadnjih dveh četrtletjih ponovno poraslo in s tem delno okrevalo. 
Število podjetij, ki poslujejo v regiji, je v drugem četrtletju 2018 poraslo za 0,53 odstotka, v tretjem 
četrtletju 2018 pa za 0,11 odstotka. Regionalni trend je več ali manj v skladu tako s povprečjem 
italijanskega severovzhoda (+0,45 odstotka v drugem četrtletju 2018 in +0,09 odstotka v tretjem 
četrtletju 2018) kot z nacionalnim povprečjem (+ 0,48 odstotka v drugem četrtletju 2018 in +0,13 
odstotka v tretjem četrtletju 2018). 
Na regionalni ravni je bila v tretjem četrtletju 2018 skupna regionalna rast posledica rasti števila 
podjetij, dejavnih v storitvenem sektorju (+0,2 odstotka), in zmernejšega porasta v sektorju 
tradicionalne industrije (+0,07 odstotka), kar je več kot uravnovesilo zmerni upad, ki ga beležimo 
pri kmetijstvu (-0,01 odstotka) in gradbeništvu (-0,06 odstotka). 
Trend obrtnih podjetij, ki poslujejo v regiji, je manj pozitiven. Po upadu, ki smo ga zabeležili v prvih 
treh mesecih leta 2018 (-0,56 odstotka), je njihovo število v drugem četrtletju 2018 poraslo za 0,48 
odstotka, nato pa je v tretjem četrtletju 2018 spet upadlo za 0,21 odstotka. Regionalni trend je bil 
posledično podoben, a hkrati izkazuje večjo volatilnost od trenda, ki ga v povprečju beležimo v 
italijanskem severovzhodu (+0,15 odstotka v drugem četrtletju 2018 in -0,11 odstotka v tretjem 
četrtletju 2018) oziroma na nacionalni ravni (+0,15 odstotka v drugem četrtletju 2018 in -0,11 
odstotka v tretjem četrtletju 2018). Na regionalni ravni je v tretjem četrtletju 2018 porast števila 
obrtnih podjetij, dejavnih v kmetijskem sektorju (+0,35 odstotka), delno kompenziral upad v 
gradbeništvu (-0,3 odstotka), v storitvenem sektorju (-0,22 odstotka) in v sektorju tradicionalne 
industrije (-0,07 odstotka). 
 
Trgovinska izmenjava s tujino 
Italijanski izvoz je v prvih devetih mesecih leta 2018 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega 
leta zabeležil 3,1-odstotno rast. Za primerjavo je leta 2017 porasel za 7,3 odstotka. Pri tolmačenju 
tega podatka gre upoštevati splošno težnjo po počasnejši rasti mednarodne trgovine glede na rast 
svetovnega BDP-ja. 
Na teritorialni ravni se vrednost izvoza povečuje v vseh okrožjih naše države. Izjema je Osrednja 
Italija, kjer je izvoz več ali manj nespremenjen (-0,2 odstotka). 
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(Legenda: Teritorialna porazdelitev izvoza) 

 
Če razširimo primerjavo na obdobje pred krizo svetovne trgovine, ugotovimo, da italijanske otočne 
regije kljub znatnemu porastu v zadnjem obdobju še vedno beležijo nižjo raven izvoza od podatka 
iz leta 2008 (-3,4 odstotka). Najvišji porast izvoza beležimo v osrednji Italiji (+32,8 odstotka), sledi ji 
severovzhodna Italija (+25,1 odstotka). 
Na ravni posamezne regije gre poudariti, da je med regijami, katerih delež v nacionalnem izvozu je 
višji (oziroma blizu) 3,0 odstotka, najbolj porasla ravno Furlanija Julijska krajina (+10,8 odstotka). 
Sledi ji Emilia Romagna (+5,2 odstotka). Omeniti je treba, da letos po več letih regija z najvišjim 
deležem v nacionalnem izvozu (to je Lombardia) beleži porast, višji od nacionalnega povprečja 
(+5,1 odstotka). V skupini regij, ki so najpomembnejše za nacionalni izvoz, nekatere regije beležijo 
upad izvoza (Marche -2,0 odstotka in Lazio -4,5 odstotka). 
 
Če razširimo pogled na čas pred krizo, ugotovimo, da so posamezne regije zabeležile izjemne 
podvige. To velja za Lazio (+47,5 odstotka), Toscano (+39,1 odstotka), pa tudi za nekatere od 
glavnih izvoznikov v državi, tj. Emilio Romagno (+27,7 odstotka) in Veneto (+23,4 odstotka). 
Lombardia je edina večja izvozna regija, ki je med letoma 2008 in 2018 povečala izvoz, sicer manj 
od nacionalnega povprečja (18,8 odstotka napram 21,2 odstotka). 
V obdobju januar–september 2018 je vrednost izvoza Furlanije Julijske krajine znašala 11.581 
milijonov EUR, kar je za 10,8 odstotka več kot v obdobju januar–september 2017 in kar jo uvršča 
na prvo mesto med severovzhodnimi regijami. Uvoz je znašal 6.431 milijonov EUR in je v 
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primerjavi z letom 2017 porasel za 12,7 odstotka. Trgovinska bilanca je pozitivna za 5.150 
milijonov EUR. 
 

 
(LEGENDA:  italijanski izvoz po regijah) 

 
K izvozu Furlanije Julijske krajine prispeva 38,4 odstoka videmska, 17,5 odstotka goriška, 18,4 
odstotka tržaška in 25,6 odstotka pordenonska pokrajina. Videmska pokrajina, ki izvaža skoraj 
4,45 milijarde EUR, je deveto največje gospodarstvo italijanskega severovzhoda in prispeva 4 
odstotke celotnega izvoza severovzhodne Italije. Pordenonska pokrajina s skoraj 3 milijardami 
EUR pa zaseda 14. mesto. 
V severovzhodni Italiji so najboljše rezultate zabeležile pokrajine Gorica (+44 odstotkov), Piacenza 
(+21 odstotkov) in Videm (+10 odstotkov). 
58 odstotkov izvoženega blaga Furlanije Julijske krajine gre v 28 držav Evropske unije (6,766 
milijarde EUR), 13,6 odstotka regionalnega izvoza gre v Severno Ameriko (1,578 milijarde EUR), 
10,6 odstotka izvoza gre v Azijo (1,224 milijarde EUR), 12,7 odstotka pa v evropske države, ki niso 
članice EU-ja (1,476 milijarde EUR). 
 

 
(Legenda: Ciljni trgi izvoza Furlanije Julijske krajine) 

 
Kar zadeva proizvode, ki se izvažajo iz Furlanije Julijske krajine, je uspešnost regionalnega izvoza 
v prvi vrsti vezana na tri kategorije produktov, in sicer: "Osnovne kovine in kovinske izdelke", 
katerih delež je 21,7 odstotka, "Industrijske naprave in opremo", ki predstavljajo 20 odstotkov 
celotnega izvoza, in "Prevozna sredstva", ki so v obdobju januar–september predstavljala 16 
odstotkov celotnega regionalnega izvoza. Podrobna situacija je prikazana v spodnji tabeli: 
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(Legenda: porazdelitev izvoza po vrsti blaga) 

 
Trend izvoza makro proizvodov Furlanije Julijske krajine v obdobju januar–september 2018 v 
primerjavi z letom 2017 je odvisen od segmenta "Prevozna sredstva" (+43 odstotkov). Pozitivno 
spremembo beležimo pri "Računalniški, elektronski in optični opremi" (+8 odstotkov), "Metalurgiji" 
(+11 odstotkov), "Kemičnih snoveh in proizvodih" (+14,7 odstotka) in "Gumi in plastičnih izdelkih" 
“(+6,5 odstotka). 
 
Položaj po sektorjih 
Industrija v ožjem pomenu besede - v prvi polovici leta 2018 se je rast gospodarske aktivnosti v 
proizvodnem sektorju Furlanije Julijske krajine, ki traja od leta 2014, dodatno okrepila. Raziskava 
deželnega združenja industrijskih podjetij Confindustria izkazuje, da je prodaja, upoštevaje stalnost 
cen in brez ladjedelništva, v prvem polletju v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 porasla za 
3,1 odstotka po zaslugi tako domačega kot tujega povpraševanja. K temu rezultatu so prispevali  
vsi uveljavljeni sektorji regionalnega gospodarstva, posebej pa metalurgija in elektromehanika. 
Obeti glede povpraševanja v zadnjem delu leta in začetku naslednjega leta so še vedno večinoma 
pozitivni, vendar nekoliko manj optimistični od lanskoletnih. Načrte akumulacije kapitala za 
prihodnje leto zaznamuje previdnost. 
Gradbeništvo in trgovanje z nepremičninami - v prvem delu leta sta na dejavnost v gradbeništvu 
ugodno učinkovala zmerno pozitiven trend na trgu nepremičnin in porast javnih naložb. 
Na trgu stanovanjskih nepremičnin je v prvi polovici leta 2018 število kupoprodaj nepremičnin v 
Furlaniji Julijski krajini, ki so še vedno podprte z ugodnimi pogoji za kredite gospodinjstvom, 
poraslo za 1,2 odstotka, kar pa je manj od lanskega povprečja. 
Kupoprodaje v nestanovanjskem segmentu trga so znatno porasle in pospešile okrevanje v 
primerjavi z enakim obdobjem lani. 
 
Nefinančne zasebne storitve - začasni podatki o turizmu za regijo Furlanija Julijska krajina 
izkazujejo, da so v prvi polovici leta (kar navadno predstavlja približno tretjino vsega letnega 
prometa) prisotnosti dodatno porasle (5,3 odstotka). Več je bilo tako domačih kot tujih gostov. 
Anketa Banke Italije o mednarodnem turizmu je pokazala, da se je poraba tujih gostov regije v 
prvih šestih mesecih leta povečala. 
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Gospodarske in finančne razmere ter krediti podjetjem 
Rast gospodarske aktivnosti je prispevala k izboljšanju dobičkonosnosti proizvodnega sektorja. 
Likvidnost se je v prvem polletju dodatno povečala, vzporedno s pozitivnim trendom donosnosti 
poslovanja. 
Junija 2018 so bančna posojila podjetjem, rezidentom naše regije, upadla za 4,3 odstotka na letni 
ravni; brez sektorja prometnih vozil bi bil upad nižji in bi znašal 1,2 odstotka. Kreditiranje malih in 
velikih podjetij je dodatno upadlo. 
Kreditiranje predelovalne industrije se je zmanjšalo predvsem zaradi dogajanja v ladjedelništvu, 
povezanega z odplačilom večjih kreditov po dospelosti večletnih pogodb. Nadaljeval se je tudi 
upad kreditov gradbeništva in storitev (slednji v manjši meri). 
 
Trg dela 
V prvi polovici leta 2018 so se razmere na trgu dela izboljšale vzporedno z ugodnim trendom 
gospodarske aktivnosti. Število zaposlenih se je v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta 
povečalo za 0,6 odstotka. Poraslo je odvisno delo, upadlo pa je število samostojnih podjetnikov. 
Na podlagi podatkov pokojninskega zavoda INPS o zaposlenosti v nekmetijskem zasebnem 
sektorju ugotovimo, da v prvem polletju 2018 zaposlitve presegajo odpovedi za več kot 19 tisoč 
delovnih mest (v enakem obdobju preteklega leta pa je bil isti podatek višji). Vse pogodbene oblike 
so prispevale k porastu, posebej pa pogodbe za določen čas. 
Stopnja brezposelnosti v regiji je v drugem četrtletju 2018 močno upadla v primerjavi s prejšnjimi 
četrtletji in dosegla 5,9 odstotka. Stopnja brezposelnosti v naši regiji se je ustalila nekoliko nad 
povprečno stopnjo italijanskih severovzhodnih regij (v le-teh je upadla in zdaj znaša 5,7 odstotka), 
obenem pa je precej nižja od državnega povprečja (le-to je upadlo in znaša 10,7 odstotka). 
 
Zadolženost gospodinjstev 
V prvem polletju 2018 se je nadaljevala rast kreditov, ki so jih banke in finančne družbe izdale 
gospodinjstvom, rezidentom naše regije (3,2 odstotka v juniju na letni ravni), in sicer zaradi 
izboljšanja gospodarskega položaja družin v prvi vrsti po zaslugi višje zaposlenosti in ugodnejšega 
obvladovanja stroškov. K pozitivnemu trendu so prispevali tako hipotekarni, ki predstavljajo več kot 
dve tretjini vseh obveznosti gospodinjstev, kot potrošniški krediti. 
Novi stanovanjski krediti so v prvi polovici leta upadli za 13,0 odstotka; brez subrogacij in prenosov 
– le-ti predstavljajo približno 12 odstotkov vseh novih kreditov – bi upad novih posojil znašal 10,1 
odstotka. 
V drugem četrtletju se je povprečna obrestna mera za nove stanovanjske kredite nekoliko znižala 
in znašala 2,1 odstotka. Razlika med fiksno obrestno mero in spremenljivo obrestno mero je ostala  
zelo nizka, kar je spodbudilo družine, da so sklenile kredite s fiksno obrestno mero (slednji 
predstavljajo več kot polovico vseh novih razmerij). 
Ugodno gibanje glavnih kazalnikov trga dela in gospodarskega položaja gospodinjstev je pozitivno 
učinkovalo na dinamiko potrošniških kreditov: konec junija so porasli za 10,0 odstotka na letni 
ravni. 
 
Kreditiranje podjetij 
Bančna posojila – v prvem polletju 2018 so krediti rezidentom naše regije upadli (-2,0 odstotka v 
juniju na letni ravni) in s tem nadaljevali padec, ki se je začel v preteklem letu; upad posojil 
podjetjem je delno izravnal pozitiven trend posojil gospodinjstvom. Znižanje posojil beleži tako 
prvih pet bančnih skupin kot ostali posredniki. 
Po mnenju bank so zahteve za kreditiranje produktivnega sektorja ostale sorazmerno nizke, 
čeprav so banke še naprej preudarne v odnosu do najbolj tveganih komitentov. Sorazmerno 
znižanje zahtev za kreditiranje proizvodnih in storitvenih podjetij izravnava rahla zaostritev pogojev 
za kreditiranje gradbenih naložb. Pogoji ponudbe za gospodinjstva so ostali precej ugodni, tako za 
potrošniške kot za stanovanjske kredite. V drugem polletju se po mnenju posrednikov obeta rahla 
zaostritev pogojev dostopa do posojil za podjetja, medtem ko bodo za družine ostali več ali manj 
nespremenjeni. 
Dodatno se je izboljšala kakovost posojil bank in finančnih družb strankam, ki so rezidenti v naši 
regiji. V povprečju štirih četrtletij, ki so se končala junija 2018, se je tok novih nedonosnih 
izpostavljenosti zmanjšal na 1,1 odstotka vseh posojil. Delež novih nedonosnih izpostavljenosti od 
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kreditiranja podjetij znaša 1,5 odstotka; upad beležimo v vseh proizvodnih sektorjih, posebej v 
gradbeništvu, kjer je prej bil na zelo visoki ravni. Delež novih nedonosnih izpostavljenosti je 
nekoliko upadel tudi za gospodinjstva in zdaj znaša 0,9 odstotka. 
Delež nedonosnih izpostavljenosti v vseh bančnih posojilih je upadel na 10,4 odstotka (6,8 
odstotka, če upoštevamo samo slabe kredite); upad beležimo tako pri gospodinjstvih kot pri 
podjetjih in je med drugim posledica večjih programov listinjenja. 
 
Zbiranje finančnih sredstev in depozitov 
Naložbene strategije družin in podjetij so še vedno usmerjene v manj tvegane in bolj likvidne 
instrumente, vendar je dolgotrajno upadanje donosov bančnih vlog ugodno vplivalo na rast oblik 
upravljanja premoženja, ki pa je v primerjavi s koncem lanskega leta nižja. 
Junija 2018 so bančni depoziti, ki jih hranijo zavodi s sedežem v naši regiji, porasli za 9,4 odstotka 
na letni ravni, s čimer so pospešili glede na leto 2017 in so bili nad nacionalnim povprečjem. 
Pozitivni trend je zaobjel tako podjetja kot gospodinjstva, za slednja pa je bila rast bolj omejena. Pri  
gospodinjstvih se je nadaljeval proces zamenjave hranilnih vlog s transakcijskimi računi, ki zdaj 
predstavljajo več kot 70 odstotkov vseh depozitov, čeprav je njihov povprečni donos še vedno blizu 
ničli. 
Skupna vrednost (po tržnih cenah) vseh vrednostnih papirjev, ki jih gospodinjstva hranijo v bankah, 
je upadla za dodatnih 7,9 odstotka (ob koncu leta 2017 je bilo -5,0 odstotka). Upad, ki je še 
posebej poudarjen pri komponenti bančnih obveznic, je zajel tudi druge oblike finančnih 
instrumentov z izjemo vzajemnih skladov, ki predstavljajo 57 odstotkov celotnega portfelja 
gospodinjstev. 
 
1.3 Denarna politika ECB-ja in položaj evropske bančne industrije 
 
Svet ECB-ja je v letu 2018 pustil nespremenjene uradne obrestne mere za depozite, operacije 
glavnega refinanciranja in operacije mejnega posojanja, ki znašajo –0,40, 0,00 oziroma 0,25 
odstotka. Junija istega leta je napovedal prepolovitev mesečnega odkupa vrednostnih papirjev v 
okviru t. i. kvantitativne razbremenitve (quantitative easing). Znižanje odkupa od 30 milijard EUR 
na 15 milijard EUR je začelo veljati od oktobra do decembra, medtem ko je bil odkup ukinjen z 
letom 2019. 
Zvezni odbor za odprte trge (FOMC) zavoda Federal Reserve je štirikrat (marca, junija, septembra 
in decembra) povišal obrestno mero uradnih zveznih skladov za 25 bazičnih točk; skupni porast 
znaša eno odstotno točko. Ciljni razpon za zvezne sklade je porasel na raven med 2,25 in 2,50 
odstotka. 
 
1.3.1 Položaj evropske bančne industrije 
 
V letu 2018 se je nadaljeval proces racionalizacije evropskega bančnega sektorja v skladu s 
trendom, ki ga opažamo v zadnjih letih in ki vključuje postopno znižanje števila bank in poslovalnic. 
Število kreditnih institucij je decembra 2018 znašalo 4.598 enot, kar je za 3 odstotke manj kot v 
predhodnem letu (tedaj je bilo 4.769 enot). Krčenje beležimo čisto v vseh državah evroobmočja. 
Trend je še toliko bolj opazen, če se ozremo na razvoj števila poslovalnic. V petletnem obdobju 
2013–2017 (to so najnovejši podatki) je število poslovalnic kreditnih institucij evroobmočja upadlo 
od 164.204 na približno 142.851 enot. Upad, ki presega 13 odstotkov, se je zlasti uresničil v 
triletnem obdobju 2015–2017, ko je prenehalo poslovati več kot 14 tisoč poslovalnic. Znižanje 
števila je v prvi vrsti prizadelo Španijo in Nemčijo, medtem ko je v letu 2017 število francoskih in 
nizozemskih poslovalnic stabilno. 
Hkrati se je število zaposlenih še naprej zmanjševalo (-2 odstotka med letoma 2016 in 2017). 
Skupno število zaposlenih v evroobmočju je namreč upadlo za približno 1.916 tisoč, vendar je 
upad dokaj razpršen. V Italiji je število zaposlenih upadlo za 4,5 odstotka, v Franciji za 1,6 odstotka 
in v Španiji za 2,1 odstotka; v Nemčiji je število zaposlenih več ali manj stabilno. 
Glavni strukturni kazalniki, ki se nanašajo na italijanski bančni sistem, so v skladu s kazalniki držav 
s podobnim bančnim sistemom. 
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1.3.2 Trend bančne aktivnosti 
 
Za gibanje evropske bančne aktivnosti v letu 2018 je bilo značilno nadaljevanje faze širitve v 
skladu s trendom iz preteklega leta. Temu trendu je v prvi vrsti botrovala stabilnost 
makroekonomskih razmer v evroobmočju. Na splošno beležimo porast posojil zasebnemu sektorju 
zaradi splošne rasti tako povpraševanja kot ponudbe in rezultatov, ki so jih kreditne institucije 
dosegle pri prestrukturiranja svojih računovodskih izkazov. 
Na strani posojil se nadaljuje pozitiven trend, ki je zaznamoval dveletno obdobje 2016–2017. Letna 
stopnja rasti posojil kreditnih institucij zasebnemu sektorju (prilagojena za učinek prodaje, 
listinjenja in združevanja denarnih sredstev) je septembra 2018 na letni ravni znašala 3,4 odstotka. 
Če se ozremo na posamezne sektorje, so posojila nefinančnim družbam tako v letu 2016 kot v letu 
2017 porasla za 1,9 odstotka. Rast se je nato nadaljevala v naslednjem letu. 
V segmentu kreditiranja gospodinjstev v letošnjem letu beležimo dodatno in okrepljeno rast, ki je 
že zaznamovala preteklo dveletno obdobje. 
Po znatnem povečanju v letu 2017 so vloge evropskih bančnih institucij v letu 2018 porasle, a v 
počasnejšem tempu. 
 
1.3.3 Glavni kazalniki tveganja 
 
Najnovejši statistični podatki, ki jih je objavila EBA, izkazujejo visoko kapitalsko ustreznost 
evropskih bank, saj je v tretjem četrtletju 2018 povprečna vrednost količnika CET1 14,7 odstotka. 
Najmanjše in srednje velike banke beležijo višjo vrednost (več kot 16 odstotkov) kot velike banke 
(14 odstotkov). 
Kakovost kreditnega portfelja se prav tako postopoma izboljšuje: delež nedonosnih izpostavljenosti 
v bruto kreditni izpostavljenosti znaša 3,4 odstotka, kar je najnižja vrednost od uvedbe usklajene 
definicije nedonosnih izpostavljenosti. Ta trend je prisoten v vseh velikostnih razredih, čeprav še 
vedno obstajajo velike razlike med posameznimi državami. Povprečna stopnja pokritosti je okoli 46 
odstotkov. Razmerje med stroški in prihodki v povprečju znaša 63,2 odstotka; nemške in francoske 
banke izkazujejo najvišje vrednosti (z 80 oziroma več kot 70 odstotki), medtem ko so italijanske 
banke več ali manj skladne z evropskim povprečjem. Z dimenzionalnega vidika so srednje velike 
banke tiste, ki imajo najnižjo vrednost (približno 60 odstotkov), medtem ko majhne in velike banke 
kažejo podobne vrednosti. Povprečni donos na kapital ostaja okoli 7 odstotkov in je višji za majhne 
(več kot 11 odstotkov) kot za srednje in velike banke. 
 
1.4 Položaj zadružnih bank v okviru bančnega sektorja 
Posodobljene informacije o italijanskem bančnem sektorju 
 
Po znatnem okrevanju, zabeleženem v letu 2017, je bila uspešnost italijanskega bančnega sistema 
v letu 2018 na splošno zadovoljiva: med letom se je stanje računov izboljšalo in ocenjuje se, da se 
je leto končalo z dobičkom, ki pa je precej nizek. Ne glede na to posamezni kritični elementi še 
vedno obstajajo in negotove gospodarske razmere bi lahko v bližnji prihodnosti negativno 
učinkovale na donosnost poslovanja. 
 
Pri kreditnem poslovanju se je v letu 2018 nadaljeval pozitiven trend kreditiranja gospodinjstev, v 
zadnjem delu leta pa je prišlo do rahlega porasta donosnih kreditov podjetjem. 
 
Slaba posojila se se v letu 2018 močno zmanjšala: banke so znižale slaba posojila v 
računovodskih izkazih z dvojno hitrostjo v primerjavi z letom 2017. Leta 2016 so slaba posojila 
znašala več kot 200 milijard EUR. Po najnovejših obetih bodo leta 2019 padla pod 100 milijard.  
Rezultat, dosežen tudi zaradi številnih izrednih operacij, bo sprostil mnogo sredstev in razbremenil 
računovodske izkaze bank. Na strani vlog beležimo izrazit upad obveznic in vse več depozitov, 
posebej tistih, hranjenih na transakcijskih računih. 
 
Kar zadeva izkaz poslovnega izida, ugodni signali, ki so se pojavili v letu 2018, kažejo na pozitiven 
trend prihodkov iz poslovanja tudi v letu 2019. Zaradi zgoraj opisanega zapletenega poslovnega 
okolja pa bi lahko v prihodnosti napoved spremenili v negativnem smislu. 
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Podrobne informacije o poslovanju bančnega sektorja za mesec oktober 2018 izkazujejo porast 
neto posojil strankam v višini 1,3 odstotka na letni ravni: nadaljuje se trend rasti neto kreditov, 
odobrenih gospodinjstvom (+2,7 odstotka), medtem ko je stanje neto kreditov podjetjem na letni 
ravni več ali manj stabilno (-0,2 odstotka). Neto krediti so dodatno porasli v glavnih sektorjih 
(kmetijstvo +1,7 odstotka, proizvodnja +2,6 odstotka, trgovina +2,6 odstotka, receptivne dejavnosti 
in gostinstvo +1,9 odstotka) z izjemo "Gradbeništva in poslovanja z nepremičninami", kjer beležimo 
posebej izrazit upad neto posojil: -7,9 odstotka. 
V zadnjih mesecih leta so neto krediti podjetjem nekoliko porasli. 
 
Vloge italijanskega bančnega sistema beležijo v oktobru skromen porast, ki znaša +0,7 odstotka 
na letni in +0,4 odstotka na četrtletni ravni. Komponenta vlog bank izkazuje bistveno višjo 
spremembo (+3,7 odstotka na letni ravni) v primerjavi s komponento depozitov strank in obveznic; 
kot že omenjeno, so slednje na letni ravni rahlo upadle (-0,6 odstotka). Porast transakcijskih 
računov (+ 6,2 odstotka letno) in repo poslov (+4,1 odstotka letno) ostaja nezanemarljiv. 
Povprečna obrestna mera na depozitih je med letom nekoliko upadla. 
 
Kapital in rezerve so več ali manj stacionarne (-0,3 odstotka) glede na oktober 2017. 
 
Kar zadeva kreditno kakovost, je septembra 2018 (zadnji podatek na razpolago) delež bruto 
oslabljenih kreditov v vseh posojilih bančnega sektorja znašal 11,9 odstotka (septembra 2017 je 
bilo 15,4 odstotka); na isti dan je bil delež slabih kreditov v vseh kreditih 6,9 odstotka (dvanajst 
mesecev poprej je bilo 9,6 odstotka), delež verjetnih neplačil v vseh kreditih pa je bil 4,7 odstotka 
(prej 5,5 odstotka). 
Delež slabih kreditov v vseh kreditih, ki ga lahko spremljamo mesečno, se je oktobra 2018 dodatno 
znižal od 6,9 odstotka na 6,8 odstotka. 
Med letom, kot smo že omenili, je prišlo do znatnega povečanja listinjenja bančnih posojil. 
Listinjenje posojil, odpisanih iz računovodskih izkazov, je oktobra znašalo 137 milijard EUR; skoraj 
127 milijard EUR, kar predstavlja 92,6 odstotka, sovpada s slabimi krediti. V prvih desetih mesecih 
leta 2018 je kumulativni tok listinjenj in drugih odkupov terjatev, odpisanih iz računovodskih 
izkazov, znašal skoraj 41,5 milijarde EUR. Večina oddanih izpostavljenosti izvira iz poslovanja z 
nefinančnimi podjetji (70,1 odstotka v oktobru 2018), 27,4 odstotka pa se nanaša na posojila 
gospodinjstvom (potrošniški krediti, stanovanjski krediti, druga posojila). 
 
Če preučimo prihodkovne vidike, ugotovimo, da zadnje razpoložljive informacije, ki se nanašajo na 
september 2018, izkazujejo precejšnjo rast čistih obresti (+5 odstotkov) zaradi upada odhodkov za 
obresti strank ob nespremenjenih prihodkih od obresti. Zmerno ugoden je tudi trend čistih provizij 
(+1 odstotek letno). Stroški so upadli (-1,6 odstotka) predvsem zaradi znižanja stroškov dela. 
V primerjavi s septembrom 2017 se je letna donosnost kapitala in rezerv (ROE) skupin, ki so 
razvrščene kot pomembne, merjena brez izrednih prihodkov, povečala od 4,4 odstotka na 6,1 
odstotka. 
Ob koncu tretjega četrtletja 2018 (zadnji razpoložljivi podatek) je bila raven kapitalizacije 
pomembnejših bank stacionarna glede na pretekle mesece. Septembra je najkvalitetnejši kapital 
(CET1) znašal 12,7 odstotka tveganju tehtane aktive, v skladu z junijskim podatkom: učinek 
znižanja rezerv za državne vrednostne papirje, vrednotene po pošteni vrednosti, ki je posledica 
upada njihovih cen, je izravnalo znižanje tveganju prilagojenih sredstev. 
 
Zadružne banke v okviru bančnega sektorja 
V nedavni javni intervenciji je namestnik direktorja Banke Italije Fabio Panetta poudaril, da je v 
trajajoči fazi gospodarske negotovosti pomembno ohraniti poslovne zmogljivosti malih bank, ki so 
običajno specializirane za kreditiranje manjših podjetij. Panetta je poudaril, da na poslovanje malih 
bančnih posrednikov izrazito vpliva pritisk tehnoloških inovacij, ki povečuje učinkovitost poslovanja, 
ampak prinaša s sabo visoke fiksne stroške in regulativne obveznosti, ki predstavljajo posebej 
visoko breme. V istem posegu je poudaril, da je cilj reforme sistema zadružnih bank, ki jo 
uresničujemo, združiti cilj ohranitve vrednosti vzajemnosti s premagovanjem negativnih učinkov 
majhnosti v bančnem sektorju. 
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Temeljno vlogo zadružnih bank v okviru bančnega sektorja, ki jo je nedavno potrdil namestnik 
direktorja nadzornega organa, potrjuje obnašanje zadružnih bank, ki stavijo vse na odnose, pri 
financiranju lokalnega gospodarstva med dolgo gospodarsko krizo, po kateri naša država še vedno 
počasi okreva. 
V desetletju 2008–2018 so zadružne banke povišale kredite strankam za skoraj 14 milijard, 
kar sovpada s porastom v višini 10,4 odstotka in kar je bistveno več od rezultata, ki so ga 
zabeležile velike banke. 
 
Dinamika bančnega poslovanja zadružnih bank je bila v letu 2018 pozitivna tako glede zbiranja 
depozitov komitentov kot tudi donosnih kreditov, kakovost kreditnega portfelja pa se je bistveno 
izboljšala. 
 

 
(Legenda: Glavne postavke sredstev in obveznosti) 

 
Septembra 2018 so zadružne banke in podeželske hranilnice skupaj štele 1.290.641 članov; rast v 
primerjavi s prejšnjim letom je bila 1,5-odstotna. 38 odstotkom vseh članov (tj. 488.081 članom) je 
bila odobrena kreditna linija (podatek je na letni ravni več ali manj stabilen), preostalih 62 odstotkov 
oziroma 802.560 članov pa ni kreditiranih (+2,4 odstotka na letni ravni). 
Kreditiranih komitentov je 1.612.405. 
Zadružne banke in hranilnice so ob koncu tretjega četrtletja 2018 zaposlovale 29.680 zaposlenih, 
kar je 0,6 odstotka manj kot leto prej; v istem obdobju je padec števila zaposlenih v celotnem 
bančnem sektorju znašal -3,9 odstotka. Sistem zadružnih bank, vključno s pridruženimi in skupaj 
obvladovanimi družbami, zaposluje približno 35.000 ljudi. 
 
Strukturni vidiki 
Zajetni proces združevanja v okviru sistema zadružnih bank se je v letu 2018 nadaljeval. 
V zadnjem letu se je število zadružnih bank in hranilnic znižalo; decembra 2017 je bilo tovrstnih 
bank 289, decembra 2018 pa 268. 
V istem obdobju je število poslovalnic upadlo od 4.256 na 4.247 poslovalnic. 
Septembra 2018 so bile zadružne banke in podeželske hranilnice v 620 občinah edina banka. 
Podatek počasi, a vztrajno raste, kar priča o trudu zadružnih bank, da ohranijo teritorialno 
prisotnost. 93 odstotkov vseh 620 občin, v katerih so zadružne banke edina banka, šteje manj kot 
5.000 prebivalcev. 
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Razvoj posredniške dejavnosti 
 
V negotovem gospodarskem okolju so zadružne banke v letu 2018 na medletni ravni zabeležile 
rast donosnih posojil in hkrati pomembno izboljšanje kakovosti izdanih kreditov. 
Rast depozitov gre v glavnem pripisati rezultatu komponente kratkoročnih kreditov. 
Tržni deleži zadružnih bank so se rahlo povečali: od 7,2 odstotka v decembru 2017 na 7,3 odstotka 
oktobra 2018 na trgu splošnih kreditov strankam, od 7,7 odstotka na 7,8 odstotka na trgu skupnih 
neposrednih depozitov. 
Z vštetimi krediti nadrejenih zavodov gibanja zadružnih bank tržni delež sistema zadružnih bank v 
kreditih presega 8 odstotkov. 
 
Kreditno poslovanje 
 
Bruto krediti strankam zadružnih bank so oktobra 2018 znašali 129,3 milijarde EUR (-2 odstotka na 
letni ravni, kar je nekoliko več kot -1,8 odstotka, zabeleženega v celotnem bančnem sistemu). 
Posojila brez slabih kreditov so znašala 117,5 milijarde EUR in so na letni ravni porasla za 1,1 
odstotka (+1,3 odstotka v celotnem bančnem sistemu). 
Slabi krediti so znašali 11,9 milijarde EUR, v zadnjem obdobju pa so postopoma upadali (-24,9 
odstotka na letni ravni). Na podatek slabih kreditov zadružnih bank je vplivalo listinjenje 
nedonosnih izpostavljenosti, ki so ga izvedle posamezne zadružne banke in podeželske hranilnice. 
Dodatne odsvojitve slabih posojil so bile izvršene čisto ob koncu poslovnega leta. Protivrednost 
poslov odkupa terjatev, ki so jih leta 2018 sklenile zadružne banke, je približno 5 milijard EUR. 
 
Krediti brez slabih posojil so se v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 povečali v vseh 
makrogeografskih območjih, bolj izrazito na Jugu (+5 odstotkov). 
Če preučimo tipologijo kreditojemalcev, ugotovimo, da je bilo oktobra neto financiranje ciljnih 
sektorjev kreditnega poslovanja zadružnih bank bistveno višje v primerjavi z bančnim sektorjem, 
in sicer: 
 gospodinjstva (+2,9 odstotka na letni ravni; povprečje bančnega sektorja znaša +2,7 

odstotka); 
 mala in družinska podjetja (+1,3 odstotka napram +0,3 odstotka); 
 neprofitne institucije (+0,6 odstotka napram -4,5 odstotka). 
 
Posojila, ki so jih zadružne banke in podeželske hranilnice izdale podjetjem (brez slabih 
posojil), so oktobra znašala 66,4 milijarde EUR in so na letni ravni rahlo porasla (+0,3 odstotka; 
bančna industrija beleži -0,2 odstotka). 
 
Oktobra 2018 posojila zadružnih bank predstavljajo: 
• 8,6 odstotka vseh kreditov, izdanih gospodinjstvom, 
• 18,9 odstotka vseh kreditov, izdanih malim in družinskim podjetjem, 
• 23,5 odstotka vseh kreditov, izdanih podjetjem s 6–20 zaposlenimi, 
• 14,5 odstotka vseh kreditov, izdanih neprofitnim institucijam (t. i. tretji sektor). 
 
Kakovost kreditnega portfelja 
 
Kreditna kakovost zadružnih bank se je v zadnjem obdobju bistveno izboljšala. Nova slaba posojila 
zadružnih bank so od konca leta 2017 postopoma upadala in so že pred koncem leta 2017 
dosegla predkrizno raven (nova oslabljena posojila so bila konec leta 2017 za 13 odstotkov nižja 
kot v letu 2007). Kreditna kakovost se odraža v deležu slabih posojil v vseh posojilih, ki je 
decembra 2017 znašal 11 odstotkov, septembra 2018 9,3 odstotka, oktobra 2018 pa 9,2 
odstotka 
 
V zadružnih bankah je razmerje med bruto oslabljenimi posojili in posojili nadaljevalo trend 
progresivnega zmanjševanja, ki ga beležimo v zadnjih dveh letih; od 18 odstotkov iz decembra 
2017 na 16 odstotkov v septembru 2018 (zadnji razpoložljivi podatek). Kljub temu je razmerje še 
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vedno precej višje od povprečja bančnega sektorja (11,9 odstotka). Razlika je posledica večjega 
poseganja velikih bank po operacijah odkupa terjatev/listinjenja, kar je omogočilo hitrejše 
zmanjšanje obsega slabih posojil. 
 
Delež neto slabih posojil v vseh posojilih strankam znaša 8,4 odstotka (zadnji podatek na voljo 
sega v junij 2018). 
 
Kazalnik ostaja v oktobru bistveno nižji od povprečja bančnega sistema v ciljnih segmentih 
kreditiranja zadružnih bank: 
 

 mala in družinska podjetja (8,7 odstotka napram 12,7 odstotka bančnega sistema), 
 podjetja s 6–20 zaposlenimi (11,1 odstotka napram 15 odstotka), 
 neprofitne institucije (2,2 odstotka napram 4,2 odstotka), 
 gospodinjstva (4,4 odstotka napram 4,7 odstotka). 

 

  
 (Legenda: Delež bruto slabih posojil v posameznih sektorjih proizvodnje) 

 
Če upoštevamo samo podjetja, se je delež slabih posojil v vseh posojilih znatno zmanjšal v 
primerjavi z vrednostjo 14,9 odstotka, izmerjeno decembra 2017, in oktobra 2018 znaša 12,5 
odstotka, kar je nekoliko več od povprečja bančnega sektorja (12 odstotkov). 
 
Vrednost kazalnika je za banke zadružnega gibanja bistveno nižja: 

 v kmetijskem sektorju (5,6 odstotka napram 9,8 odstotka) 
 v receptivnem in gostinskem sektorju (7,0 odstotka napram 11,5 odstotka). 

 
Junija 2018 (zadnji razpoložljivi podatek) znaša pokritost za slaba posojila zadružnih bank kar 
69 odstotkov (decembra 2017 je bilo 60,8 odstotka), kar presega tako podatek sistemsko 
pomembnih bank (66,3 odstotka) kot podatek manj pomembnih bank (68,3 odstotka). 
 
Pred dvema letoma so bile razmere diametralno nasprotne; takrat je bila pokritost slabih kreditov 
najnižja med preučenimi kategorijami. 
Stopnja pokritosti se je znatno povečala tudi za druge kategorije nedonosnih izpostavljenosti 
zadružnih bank; tudi v tem slučaju je nižja od vrednosti sistemsko pomembnih bank, a je obenem 
višja od vrednosti drugih manj pomembnih bank. 
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(Legenda: Pokritost nedonosnih izpostavljenosti v %) 

 
Depozitno poslovanje 
 
Leta 2018 beležimo porast skupnih vlog, ki je posledica porasta komponente vlog na vpogled 
strank. 
Skupne vloge bank zadružnega gibanja so oktobra 2018 znašale 191,7 milijarde EUR in so se 
glede na predhodno leto rahlo povečale (+0,2 odstotka), kar je v skladu s povprečjem bančnega 
sektorja (+0,7 odstotka). 
Na isti datum so depoziti strank zadružnih bank znašali 158,2 milijarde EUR (+1 odstotek; 
povprečje bančnega sistema je znašalo -0,6 odstotka). 
Še posebej ugoden trend v zadnjih dvanajstih mesecih izkazuje število transakcijskih računov 
(+8,2 odstotka), medtem ko so vloge z zapadlostjo izrazito upadle: obveznice zadružnih bank so 
upadle za 26,4 odstotka na letni ravni, repo posli pa za 27,5 odstotka na letni ravni. 
Vloge bank sistema zadružnih bank in podeželskih hranilnic so v oktobru 2018 znašale 33,4 
milijarde EUR (-3,6 odstotka napram +3,7 odstotka celotne bančne industrije). 
 
Kapitalska ustreznost 
 
Kapitalska ustreznost bank sistema zadružnih bank ostaja nadvse zadovoljiva: skupna vrednost 
kapitala in rezerv je bila v oktobru 19,5 milijarde EUR (+0,2 odstotka). 
Junija 2018 (zadnji razpoložljivi podatek) količnika CET1 ratio in Total Capital ratio zadružnih bank 
znašata 15,9 odstotka oziroma 16,3 odstotka. 
 

 
(Legenda: Razvrstitev zadružnih bank na podlagi količnika CET1 – junij 2018) 
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Če primerjamo zadružne banke s preostalo bančno industrijo, ugotovimo, da so banke zadružnega 
sistema kapitalsko veliko bolj ustrezne. 
 

 
(Legenda: Primerjava kapitalske ustreznosti – zadružne banke vs. povprečje bančnega 

sistema) 
 
Ob koncu prvega polletja 2018 je najbolj kakovosten kapital (navadni lastniški kapital 1, CET1) 
bančne industrije v povprečju znašal 13,2 odstotka tveganju prilagojene aktive. Koeficient CET1 
sistemsko najpomembnejših bank je junija znašal 12,7 odstotka. 
 
Dohodkovni vidiki 
 
Če preučimo dohodkovne vidike, podatki iz izkazov poslovnega izida za september 2018 (zadnji 
razpoložljivi podatek), izkazujejo pozitivno dinamiko poslovnih prihodkov zadružnih bank: čisti 
prihodki od obresti so medletno porasli za 5,2 odstotka, kar je skladno s povprečjem bančne 
industrije; čiste provizije so zabeležile znaten porast (+5,3 odstotka na letni ravni). Stroški so 
rahlo porasli zaradi učinka izrednih odhodkov, povezanih s procesom reforme. 
 
1.5. Obeti 
 
Številne raziskave v Evropi potrjujejo, da prisotnost lokalnih bank povečuje stopnjo (dimenzijske, 
organizacijske in upravne) raznolikosti finančnega sektorja in krepi njeno stabilnost in učinkovitost. 
Italija je dober primer. 
Med desetletno krizo, ki je pripeljala Italijo do dvojne recesije, se je model zadružne banke izkazal 
kot odporen in prožen. 
 
Zadružne banke so povečale skupno premoženje (+5 odstotkov), število članov (+36 odstotkov), 
tržne deleže na trgu kreditov v vseh sektorjih delovno intenzivnega gospodarstva (v povprečju +2 
odstotka), od male proizvodnje, prek kmetijstva, obrti, vse do turizma. 
Izboljšale so pokritost nedonosnih izpostavljenosti (stopnja pokritosti slabih posojil se je v zadnjih 
petih letih povečala od 26,1 odstotka na 48,5 odstotka) in znižale bruto slabe kredite na približno 
12 milijard EUR (za primerjavo jih je leta 2016 bilo 16 milijard EUR). 
Temeljito so se prestrukturirale s postopki spojitve, pri čemer so si prizadevale doseči težko 
ravnotežje med ohranjanjem ravni zaposlenosti in izboljšanjem učinkovitosti. Samo od začetka leta 
2015 do danes je število zadružnih bank upadlo za približno 30 odstotkov (od 376 na 271). 
 
Prek svojih jamstvenih skladov so izključno z lastnimi sredstvi kljubovale gospodarski in finančni 
krizi, ki je prizadela državo, in težavam nekaterih zadružnih bank. Tudi začasni sklad, ki je bil 
aktiven zlasti v letu 2016, je pripomogel k reševanju izjemno zapletenih razmer. 
 
Ocenjujemo, da so zadružne banke v obdobju približno desetih let s poseganjem po različnih 
instrumentih in načinih posredovanja prevzele približno 700 milijonov EUR neposrednih stroškov in 
obenem dosegle cilj zmanjšanja učinka teh stroškov na izkaze poslovnega izida skozi čas. 
Istočasno so po uskladitvi direktive o reševanju bank BRRD z nacionalnim pravnim redom 
prispevale k nacionalnemu skladu za reševanje (skupaj 559 milijonov EUR z vštetim prispevkom 
drugostopenjskih zavodov našega sistema). 
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Zadružne banke so ohranile teritorialno prisotnost, kar je prispevalo k omejevanju izseljevanja iz 
številnih manjših krajev (število občin, v katerih so edina banka, je poraslo za 15 odstotkov). 
 
Zaradi učinka pretiranega urejanja s predpisi so plačale sorazmerno višjo ceno od njihovih večjih 
konkurentov. Strošek usklajevanja s predpisi spreminja tržne razmere zaradi prevelikega števila 
pravil, ki so obenem preveč obremenjujoča in nesorazmerna. 
Ustanovile so matični družbi, ki sta pooblaščeni za opravljanje novih storitev za pridružene 
zadružne banke. 
Odigrale so vodilno vlogo pri zagotavljanju bančnega pluralizma, ki je nujno potreben za stabilnost, 
in prispevale k razvoju svojih skupnosti; v fazi širitve in recesije so bile boljši kreditodajalec od 
povprečja bančne industrije. 
 
Kaj se zdaj obeta bankam Evropske unije? 
Regulator in nadzorni organi so očitno usmerjeni: 

 k spodbujanju konsolidacije in koncentracije, da bi ustvarili večje, po možnosti čezmejne 
zavode. Po mnenju regulatorja bi to omogočilo izkoriščanje ekonomije obsega, izboljšalo 
konkurenco, privedlo do integracije trga na evropski ravni; 

 k še večji standardizaciji predpisov in praks nadzora; 
 k manjšemu poseganju podjetij po kreditih v korist drugih virov financiranja (Capital market 

union). 
 
Paradoksalno je, da nekatere od teh smernic ne upoštevajo razlogov, ki so privedli do krize. 
Ključna problematika se je postopno spremenila: prej so to bile prevelike razsežnosti posameznih 
bank in prevelik vpliv velikih posrednikov na regulatorja, zdaj pa se prednostno lotevamo strukturne 
krhkosti in posledično modela srednjih in malih bank. Od "prevelikih, da bi propadle" k 
"premajhnim, da bi preživele." Od pozornega upravljanja špekulativnega poslovanja do 
koncentracije kreditnih zmogljivosti za financiranje realnega gospodarstva. 
 
Gre za pristop, ki le redko upošteva strukturo in potrebe pestrega proizvodnega sektorja. 
 
Včasih se zdi, da predpostavke, ki so osnova tega projekta – cilj katerega je homologacija – niso 
vedno povsem zanesljive. V nedavni objavi Evropske centralne banke so predstavljeni rezultati 
raziskave o učinkovitosti bank na evropski ravni. Eden od sklepov je, da je »splošna učinkovitost 
nižja v komercialnih bankah kot v zadružnih bankah in hranilnicah.« Za pojasnitev rezultatov pa se 
med drugimi navaja razlog, da je po vsej verjetnosti »komercialne banke težje upravljati (ker so 
večje)«. 
 
Na splošno je vprašanje ekonomije obsega v bančnem sektorju še vedno predmet spora. Pozitivni 
učinki spojitve med bankami so lahko včasih celo zanemarljivi, razen v primeru objektivne potrebe 
ene od vključenih bank. 
Cilji regulative morajo upoštevati dejansko realnost, v kateri lokalne in zadružne banke nudijo 
potrebne storitve in obenem izkazujejo učinkovitost in zmožnost, da se ohranijo na trgu. 
Zasnovo ureditve in nadzora bank je treba popraviti. Prizadevamo si predvsem za strukturiran in 
kvanti-kvalitativen pristop k načelu sorazmernosti. 
Nove bančne krize je treba preprečiti s predpisi, ki naj ne oškodujejo prednosti, značilnih za 
posamezne oblike in namene bančnega podjetja. 
Okrepitev gospodarske rasti v Italiji in Evropi je posledica tudi takšnih odločitev. 
 
Celotni sistem zadružnih bank se danes sooča s tržnimi in notranjimi izzivi. Izzivi konkurentov in 
izzivi, ki so posledica zadružnega značaja. 
Konkurenčni izzivi so enaki kot pri drugih bankah. Povečanje konkurenčnega pritiska, avtentična 
tehnološka revolucija, upad prihodkov. 
Obstaja pa še en izziv. Ekskluzivni izziv medsebojne konkurenčnosti in lojalnosti večnamenski 
funkciji: ponujanje rešitev, ki temeljijo na sposobnosti skupinskega investiranja, in bogatenje 
ponudbe vzajemnih rešitev, ki naj prispevajo k vključujočemu razvoju članov in lokalne skupnosti. 
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Ponuditi moramo odgovor na nove potrebe, zasesti moramo nov, pomemben položaj in poseči 
moramo po z njim povezani donosnosti. 
 
Poleg konkurenčnih izzivov se soočamo še z notranjimi izzivi. 
Prva se nanaša na poslovodenje in zadeva našo dolžnost, da usposobimo bodoče vodstvene 
kadre: sposobne, kompetentne in dosledne. Napočil je čas, da zadružne banke več in bolje vlagajo 
v zadružno-bančniško izobraževanje. 
Pravočasno se moramo lotiti generacijske zamenjave in spodbuditi širšo vključitev žensk. Nedavna 
raziskava agencije Consob je pokazala, da razlike med spoloma v vodstvenih organih podjetij 
ustvarjajo večjo stabilnost in boljše rezultate. 
 
1.6 Uresničevanje s statutom določenega namena 
 
Politika upravljanja družbe za uresničitev cilja vzajemnosti v skladu z 2. členom zakona št. 
59/1992 in 2545. členom civilnega zakonika 
 
Preden predstavimo poslovne vidike upravljanja družbe, so v skladu z 2545. členom civilnega 
zakonika v nadaljevanju opisana »načela, ki smo jih upoštevali pri upravljanju družbe za 
uresničevanje vzajemnega namena,« določena tudi z 2. členom zakona št. 59/92. 
Z 2. členom zakona št. 59/92 in z 2545. členom civilnega zakonika je določeno, da »mora v 
zadrugah in njihovih konzorcijih letno poročilo ... opredeliti načela, ki se uporabljajo pri upravljanju 
družbe za namen uresničevanja vzajemnega namena.« 
Banka je uresničila in podprla pobude za krepitev odnosa s člani: informirala jih je o poslovanju 
družbe, s kulturnega vidika pa je skrbela za izboljšanje moralne, kulturne in gospodarske 
ozaveščenosti. 
Pri nabiranju prihrankov, kreditiranju in nudenju bančnih storitev je banka upoštevala tako potrebe 
in korist članov kot potrebe vseh akterjev lokalnega gospodarstva (gospodinjstva, mala in srednja 
podjetja). Tem je namenila posebno pozornost in jim preko osebnega svetovanja nudila najbolj 
ugodne pogoje. To je bil vezni člen z lokalnim gospodarstvom in dokaz naših prizadevanj za 
gospodarski razvoj. 
Sodelovanje članov smo spodbudili na tri različne, vendar komplementarne načine: s širjenjem 
informacij, spodbujanjem udeležbe in promocijo bančnih in drugih aktivnosti. 
Zlasti bi omenili naslednje aktivnosti: 
 
Povezanost s članstvom in pripadniki lokalne skupnosti 
Kar zadeva stik s članstvom in predstavniki lokalne skupnosti, se Banka vse bolj zaveda, da je 
zadružno gospodarstvo specifičen in sodoben podjetniški model, ki združuje spoštovanje tržnih 
zakonitosti s potrebami zadruge, za katero je značilna izrazita družbena odgovornost. 
 
Območna srečanja 
V letu 2018 je banka organizirala dva ciklusa območnih srečanj: 
- spomladi, v marcu in aprilu, na Opčinah, v Sovodnjah in v Doberdobu, da bi predstavili rezultat 

poslovne dobe 2017, potek reforme sistema zadružnih bank in nekaj bodočih projektov, povod 
za katere je bila med drugim spojitev z Zadružno banko Doberdob in Sovodnje; 

- jeseni, v oktobru, pred izrednim občnim zborom, smo priredili dve srečanji na Opčinah in v 
Sovodnjah, da bi članom predstavili novosti, povezane z ustanovitvijo zadružne bančne 
skupine Cassa Centrale Banca in osnovna dokumenta, kohezijsko pogodbo in jamstveni 
sporazum, s čimer smo omogočili vpogled v vsebino izredne skupščine, ki je bila novembra 
2018. 

 
Članski izleti 
Tradicionalni enodnevni članski izlet za člane banke je bil lani v treh izmenah – v soboto, 1., v 
nedeljo, 2., in v soboto, 8 septembra 2018. Tokrat so se izletniki odpravili v Beljak (Avstrija) in 
okolico: program je vključeval vodeni ogled mesta Beljak s plovbo po reki Dravi, po kosilu pa so 
člani obiskali mesto Velden na jezeru Worthersee. Tehnično organizacijo smo poverili turistični 
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agenciji Aurora Viaggi Srl, ki je naš dolgoletni član. Izlet je pri udeležencih požel velik uspeh. 
Udeležilo se ga je 287 članov. 
 
Pripravništvo 
Banka je še naprej sodelovala z višjimi šolami. Tudi v letu 2018 je omogočila 6 dijakom višjih šol iz 
Trsta in Gorice, da kot stažisti pobliže spoznajo svet bančništva. 
 
Štipendije 
V letu 2018 je banka podelila 28 štipendij za člane in njihove otroke. Slavnostna podelitev štipendij 
je bila 30. novembra 2018 v naši razstavni dvorani na Opčinah. 
 
Večer za mlade člane 
Tudi letos smo ob priliki podelitve naših štipendij priredili večer, namenjen mladim članom in 
komitentom ZKB-ja. Večer, ki ga je organiziral naš odbor mladih članov, smo poimenovali "Klepet 
med mladimi: izmenjava izkušenj mladih v Italiji in tujini". Udeležili so se ga: podjetnik Danijel 
Lovrečič, fotografinja Dominique Pozzo, optometer Matej Malalan in glasbenica Tadeja Kralj. Po 
končanem klepetu, ki so ga vodili člani odbora mladih članov, je bila na vrsti slavnostna podelitev 
štipendij. Večer se je zaključil z aperitivom ob glasbeni kulisi, za katero je poskrbel DJ RedHead. 
 
Božični koncert 
Decembra je banka organizirala dva božična koncerta za člane z naslovom “Voščila v glasbi - 
Auguri in musica”, ki sta bila v kulturnih domovih v Gorici in v Trstu. Mladi člani ameriške gospel 
skupine UNI.SOUND iz New Yorka so s svojimi ritmi prevzeli publiko, pri čemer sta oba večera 
požela velik uspeh. 
 
Drugi dogodki in informativna srečanja 
Junija 2018 sta potekala dva simpozija, prvi na Opčinah in drugi v Sovodnjah, ki smo jih 
organizirali v sodelovanju z Akademijo TIBF, z naslovom "Strategija rasti skozi poslovni načrt: 
pomen likvidnosti in dostop do kreditov." Simpozij je bil namenjen lokalnim podjetjem, našim 
članom in strankam. 
Novembra je bil v prostorih hotela Savoia Excelsior večer "Tržaška prostocarinska cona: razvoj, 
perspektive, investicijske priložnosti". Sodelovalo je več predavateljev, med njimi Zeno D'Agostino, 
predsednik Pristaniškega sistema Vzhodnega Jadrana, predsednik italijanskega združenja 
pristaniških uprav Assoporti in podpredsednik Organizacije evropskih pristanišč ESPO, Carlo De 
Giuseppe vodja tržne direkcije za italijanski severovzhod pri družbi RFI, in Igor Filipcic, vodja 
trženja pri družbi Le Navi MSC. 
31. oktobra 2018 je banka ob svetovnem dnevu varčevanja predstavila partnerstvo z združenjem 
Parole O_stili v okviru projekta ozaveščanja in izobraževanja o sovražnem govoru na internetu. 
Namen pobude je zmanjšati, omejiti in ovirati negativne prakse in sovražni govor. Z novim 
partnerstvom želi banka ponuditi lokalni skupnosti in šolam strokovno znanje združenja Parole 
O_Stili, organizirati informativne dogodke in srečanja, odprta vsem, zlasti staršem in učiteljem, ki 
želijo raziskati vprašanje dogajanja na spletu. Prvo srečanje s starši je bilo v Gorici, 11. decembra 
2018, v prostorih tamkajšnje večstopenjske šole. 
 
Uporaba naših dvoran 
Tudi v letu 2018 smo omogočili lokalni skupnosti, da uporablja naši razstavni in konferenčni 
dvorani na Opčinah in v Sovodnjah za uresničitev raznih pobud kulturnega, športnega in 
informativnega značaja. 
 
Članski glasnik 
Člani prejemajo brezplačno na dom članski glasnik Skupaj. Glasnik objavljamo tudi na naši spletni 
strani www.zkb.it in ga delimo v vseh poslovalnicah oziroma ob priliki raznih srečanj in dogodkov. 
 
Spletna stran 
Na spletni strani banke www.zkb.it lahko člani spoznajo novosti iz sveta zadružnih bank. Na 
digitalnem članskem stenčasu se lahko podrobneje seznanijo z njim namenjeno ponudbo. 
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ZKB Starter 
Uspešno se je začela druga izdaja projekta ZKB Starter, ki ima prednostni namen spodbujanja 
mladih k ustanovitvi novih podjetij in uresničitvi inovativnih zamisli. V naši stari poslovalnici na trgu 
Libertà v Trstu je vseh sedem pisarn, ki jih dajemo v brezplačen najem mladim, polno zasedenih. 
Mladi so jih uporabljali za vodenje svojih dejavnosti v obliki podjetja oziroma društva. 
Tudi v letu 2018 se je lahko projekt Starter ponašal s strateškima partnerjema. To sta Slovensko 
Deželno Gospodarsko Združenje in Factory Banca Manzano. 
 
ZKB Mladi 
Skupina ZKB Mladi je nastala decembra 2016 z namenom, da podpira banko pri razvoju segmenta 
članov, mlajših od 35 let, pri širitvi in pomladitvi članstva. Leta 2018 je uresničila gost program 
aktivnosti. Zvrstili so se naslednji dogodki: 

 Aperibanking, 22. junija 2018 – večer za mlade člane v kleti Castello di Rubbia na Vrhu z 
nastopom v živo ansambla Komel Contemporary Jazz Ensemble; 

 Forum mladih članov zadružnih bank, od 21. do 23. septembra 2019 – pobuda 
nacionalnega značaja, ki je bila leta 2018 v Trstu; 

 Barcolana, 14. oktobra 2018 – plovba s katamaranom za mlade člane v sodelovanju z 
agencijo Aurora Viaggi/Aurora Young; 

 9. novembra 2018 so bili ZKB Mladi prisotni s predstavitvenim stojalom na konferenci za 
mlade "Laboratorij bodočnosti", ki jo organizira ZSŠDI – Zveza slovenskih športnih društev 
v Italiji; 

 30. novembra 2018 je bil večer, namenjen mladim članom, s slavnostno podelitvijo 
štipendij. 

 
Povezava in prizadevanja za razvoj lokalnega gospodarstva 
Kljub dolgotrajni krizi je banka vztrajno vzdrževala povezavo z lokalno skupnostjo, ki se odraža s 
številnimi pobudami na svojem ozemlju in financiranjem mnogih dobrodelnih dejavnosti ter 
sponzoriranjem vrste dogodkov s področja kulture, izobraževanja, športa, sociale in vere, posebej 
rekreacije in mladinskega športa. Leta 2018 je upravni odbor raznim združenjem in društvom 
potrdil prispevke iz leta 2017 v višini približno 220 tisoč EUR, čeprav so bila nekatera plačila 
izvršena v letu 2019. 
Spodnja preglednica izkazuje sredstva, ki smo jih iz naslova donacije oziroma sponzorstva 
namenili raznim pobudam na Tržaškem in Goriškem: 
 
 2017  2018  

Kategorija Znesek % Znesek % 
Kultura in umetnost 53.001,00 € 24,12% 48.458,00 € 25,61 % 
Šolstvo in izobraževanje 31.530,00 € 14,35% 10.250,00 € 5,42 % 
Šport in prosti čas 104.191,00 € 47,41% 103.934,00 € 54,91 % 
Promocija gospodarskega razvoja 14.988,00 € 6,82% 11.050,00 € 5,84 % 
Volonterstvo, sociala in pomoč župnijam 16.050,00 € 7,30% 15.550,00 € 8,22 % 
Skupaj 219.760,00 € 100,00% 189.242,00 € 100 % 
 
Menimo, da na ta način izkazujemo občutljivost do skupnosti, v okviru katere poslujemo že več kot 
100 let. 
 
1.7 Razvoj zadružništva in povezava z ostalimi komponentami sistema 
 
Banka je vedno gojila pozitiven in proaktiven pristop k sistemu zadružnih bank. ZKB je tudi po 
odobritvi reforme zadružnih bank še naprej ponudila aktiven doprinos, s pomočjo Deželne zveze 
zadružnih bank FJK, k etapam tega zgodovinskega procesa, ki so privedle do bistvenega 
preoblikovanja vseh komponent sistema zadružnih bank: drugostopenjskima bankama, ki sta 
postali matični družbi, zavodu Federcasse, posameznim zadružnim bankam in predvsem lokalnim 
zvezam. Slednje so izgubile večino svojih funkcij in bančnih dejavnosti. 
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Razvoj zadružne družbe in vzajemnostna načela 
Banka je v skladu s predpisi, s katerimi je določena t. i. periodična zadružna revizija, redno 
podvržena reviziji, da se ugotovi, ali ravna v skladu z načeli zadružništva. Revizijo izvršuje Deželna 
zveza zadružnih bank Furlanije Julijske krajine. 5. oktobra 2018 smo prejeli zadnji zapisnik o 
zadružni reviziji. Ocena je pozitivna. 
Zapisnik posebej potrjuje, da banka posluje povsem v spoštovanju in skladu s cilji, določenimi s 
statutom, v skladu z zakonodajo, s katero je določeno delovanje zadrug za uresničevanje 
vzajemnega namena, ter v skladu z listino vrednot. Obenem predlaga, da dodatno povečamo 
poslovanje s člani. 
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2. UPRAVLJANJE BANKE: POTEK POSLOVANJA IN DINAMIKE GLAVNIH POSTAVK 
PREMOŽENJSKEGA STANJA IN POSLOVNEGA IZIDA 
 
2.1 Premoženjski agregati 
 
Poslovanje s strankami 
 
31. decembra 2018 skupni depoziti strank, ki jih sestavljajo neposredne vloge, instrumenti 
upravljanja premoženja, naložbena zavarovanja in skladi, znašajo 624 mio EUR, kar pomeni, da so 
v primerjavi s prejšnjim poslovnim letom porasli za 1,6 mio EUR (+0,26 odstotka). 
 
Vloge strank 
 

Zneski v tisoč EUR 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v % 
Neposredne vloge 452.333 455.436 (3.103) (0,68) 
Posredne vloge 171.500 166.748 4.752 2,85 
od tega:     
Obveznice, delnice in deleži 64.942 69.213 (4.271) (6,17) 
Naložbena zavarovanja in razni skladi 106.558 97.535 9.023 9,25 

Vloge skupaj 623.833 622.184 1.649 0,26 

 
Ob koncu poslovnega leta beležimo naslednje razmerje vlog strank: 
 

RAZMERJE (%) VLOG STRANK 31/12/2018 31/12/2017 
Neposredne vloge 72,51% 73,20% 
Posredne vloge 27,49% 26,80% 

 
Neposredne vloge 
 
V letu 2018 so neposredne vloge nekoliko upadle, skladno s strateškimi usmeritvami banke, ki 
zasledujejo privilegiranje posrednih vlog nad neposrednimi kratkoročnimi depoziti. Vrednost 
srednje- in dolgoročnih finančnih instrumentov je upadla, rahlo so upadli tudi kratkoročni finančni 
instrumenti in vpogledne vloge. 
 
31. decembra 2018 agregat neposrednih vlog, ki ga sestavljajo obveznosti do strank, izdani 
vrednostni papirji in finančni instrumenti, merjeni po pošteni vrednosti, znaša 452 mio EUR. V 
primerjavi z 31. decembrom 2017 je upadel (-3,1 mio EUR oziroma –0,68 odstotka). 
 
Če primerjamo agregate s podatki ob koncu decembra 2017, ugotovimo, da: 
 so obveznosti do strank dosegle 376 milijonov EUR, kar pomeni, da beležijo v primerjavi s 

koncem leta 2017 rahel upad v višini 0,6 mio EUR kot posledica upada transakcijskih računov 
in varčevalnih depozitov (-0,32 odstotka); 

 znaša vrednost vrednostnih papirjev v obtoku 75,95 mio EUR in je v primerjavi s koncem leta 
2017 upadla za 2,46 mio EUR. Dinamika je povezana predvsem z zmanjšanjem agregata 
obveznic, ki ga lahko pripišemo drugačni naložbeni strategiji imetnikov v poslovnem letu 
dospelih ali predčasno odplačanih obveznic. Obveznice so konec leta 2018 znašale 51 mio 
EUR, v letu 2017 pa so znašale 62,16 mio EUR. 
 

NEPOSREDNE VLOGE 
(zneski v tisoč EUR) 31/12/2018 31/12/2017 Absolutna 

sprememba 
Sprememba 

% 
Transakcijski in hranilni računi 374.757 375.974  (1.217)  (0,32) 
Obveznice 50.972 62.163 (11.191) (18,00) 
Potrdila o vlogah 24.975 16.245 8.730 53,74 
Druge obveznosti 1.629 1.054 575 54,50 
Neposredne vloge skupaj 452.333 455.436 (3.103) (0,68) 
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Sestava neposrednih vlog 
 

 
31/12/2018 

% 
31/12/2017 

% 
Sprememba 

v % 
Transakcijski in hranilni računi 82,85 82,55 0,36 
Obveznice 11,27 13,65 (17,44) 
Potrdila o vlogah 5,52 3,57 54,80 
Druge obveznosti 0,36 0,23 55,56 
Neposredne vloge skupaj 100,00 100,00  

 

 
 
Posredne vloge strank 
Posredne vloge strank so v letu 2018 porasle za 4,75 mio EUR (+2,85 odstotka), k čemur so 
pripomogli naslednji trendi: 
 porast naložbenih zavarovanj in skladov v višini 9 mio EUR (+9,25 odstotka). Posebej so 

porasla naložbena zavarovanja (+12 mio EUR oziroma +24,09 odstotka); 
 upada agregata obveznic, delnic in deležev v višini 4,27 mio EUR oziroma 6,17 odstotka. 
 

POSREDNE VLOGE STRANK 
(zneski v tisoč EUR) 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v % 

Investicijski skladi in družbe Sicav 38.184 42.305 (4.121) (9,74) 
Upravljanje premoženja 7.109 5.859 1.250 21,33 
Naložbena zavarovanja in pokojninski skladi 61.265 49.371 11.894 24,09 
Skladi in naložbena zavarovanja skupaj 106.558 97.535 9.023 9,25 
Državne obveznice 33.471 33.973 (502) (1,48) 
Obveznice 13.988 15.466 (1.478) (9,56) 
Delnice in deleži 17.483 19.774 (2.291) (11,59) 
Obveznice, delnice in deleži skupaj 64.942 69.213 (4.271) (6,17) 
Posredne vloge skupaj 171.500 166.748 4.752 2,85 

 

Sestava posrednih vlog

Upravljanje 
premoženja

4,15%

Vzajemni skladi in 
družbe Sicav

22,26%

Druge obveznice
8,16%

Delnice in deleži
10,19%

Naložbena 
zavarovanja in 

pokojninski skladi 
35,72%

Državne 
obveznice

19,52%
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Terjatve do strank 
 
Terjatve do strank znašajo 314,64 mio EUR in so v primerjavi z letom 2017 upadle za 3,32 
odstotka. 
 

KREDITNO POSLOVANJE 
(zneski v tisoč EUR) 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v % 

Limiti na transakcijskem računu 18.056 21.391 (3.335) (15,59) 
Hipotekarni krediti 257.810 258.680 (870) (0,34) 
Druge oblike kredita 19.660 18.931 729 3,86 
Nedonosne izpostavljenosti 19.110 26.452 (7.342) (27,76) 
Skupaj terjatve do strank 314.636 325.454 (10.818) (3,32) 
Obveznice* 74.785 46.518 28.267 60,77 
Od tega: državne obveznice 74.331 45.590 28.741 63,04 
Finančna sredstva, merjena po 
odplačni vrednosti b) Krediti 
strankam skupaj 

389.421 371.972 17.449 4,69 

* Za del, ki se nanaša na dolžniške vrednostne papirje, glej poglavje o finančnih instrumentih 
 
Sestava terjatev do strank 
 

KREDITI 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba v % 
Limiti na transakcijskem računu 5,74 % 6,57 % (12,69) 
Hipotekarni krediti 81,94 % 79,48 % 3,09 
Drugi krediti 6,25 % 5,82 % 7,43 
Nedonosne izpostavljenosti 6,07 % 8,13 % (25,27) 
Krediti strankam skupaj 100 % 100 %  

 

 
 
Kakovost kreditnega portfelja 
 
V skladu z veljavno nadzorno regulativo so bila oslabljena sredstva prerazporejena v kategorije 
slabi krediti, verjetna neplačila, zapadli krediti in/ali prekoračeni oslabljeni krediti. Oslabljene 
izpostavljenosti ne vključujejo več izpostavljenosti, ki so v portfelju razvrščene pod finančna 
sredstva, namenjena trgovanju, in pogodb o izvedenih finančnih instrumentih. Banka je poleg tega 
opredelila donosne (performing) in nedonosne (non performing) izpostavljenosti, ki so predmet 
restrukturiranja. 
 
Spodnja tabela podaja sestavo terjatev do strank na dan tega poročila (zneski v tisoč EUR): 
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  31.12 2018 31.12.2017 

  1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 
Bruto izpostavljenost   35.448   70.102 
od tega restrukturirane   16.001   22.822 

Oslabitve   16.338   43.650 

Nedonosne 
izpostavljenosti 

Neto izpostavljenost   19.110   26.452 
Bruto izpostavljenost   11.512   41.428 

od tega restrukturirani   4.594   10.995 
Oslabitve   8.226   34.258 

- Slabi krediti 

Neto izpostavljenost   3.286   7.170 
Bruto izpostavljenost   22.448   25.639 

od tega restrukturirana   10.030   9.207 
Oslabitve   7.901   9.104 

- Verjetna neplačila 

Neto izpostavljenost   14.547   16.535 
Bruto izpostavljenost   1.488   3.035 

od tega restrukturirani   1.377   2.620 
Oslabitve   211   288 

- Zapadli krediti 

Neto izpostavljenost   1.277   2.747 
Bruto izpostavljenost 271.365 26.052  256.684 45.655  

od tega restrukturirane 0 7.445  0 9.039  

Oslabitve 485 1.406  541 2.798  

Donosne 
izpostavljenosti 

Neto izpostavljenost 270.880 24.646  256.143 42.857  

 
V primerjavi s stanjem na dan 31. decembra 2017 smo zabeležili naslednje, pomembnejše trende: 
 Na gibanje bruto nedonosnih izpostavljenosti so vplivale preknjižbe med slabe kredite v skupni 

vrednosti 4,09 mio EUR oziroma iz drugih kategorij oslabljenih kreditov za 3,78 milijona EUR in 
donosnih izpostavljenosti za 0,31 mio EUR. Bruto vrednost slabih kreditov na dan 31. 12. 2018 
je glede na konec leta 2017 upadla za 72,21 odstotka in znašala 11,51 mio EUR. Delež bruto 
slabih kreditov v bruto kreditih znaša 3,46 odstotka. Za primerjavo je ob koncu leta 2017 znašal 
11,12 odstotka; 

 v poslovnem letu je banka klasificirala kot verjetna neplačila 2,98 milijona EUR kreditov, ki so 
bili redni krediti, in 1,27 milijona EUR kreditov, ki so bili zapadli/prekoračeni krediti; bruto 
vrednost verjetnih neplačil ob koncu poslovne dobe znaša 22,45 milijona EUR, kar pomeni, da 
so v primerjavi z agregatom verjetnih neplačil na dan 31. decembra 2017 upadle za 25,69 
milijona EUR (-12,63 odstotka). Delež bruto verjetnih neplačil v bruto kreditih znaša 6,74 
odstotka (leta 2017 je isti podatek znašal 6,88 odstotka); 

 trend zapadlih/prekoračenih kreditov iz leta 2017 se je nadaljeval tudi v letu 2018; ob koncu 
tega leta so znašali 1,48 milijona EUR (-50,97 odstotka v primerjavi s podatkom ob koncu leta 
2017). Njihov delež v vseh kreditih znaša 0,45 odstotka. 

 
V poslovnem letu 2018 je banka izvršila listinjenje oziroma prodajo oslabljenih posojil v višini 31,75 
mio EUR in s tem znižala delež nedonosnih izpostavljenosti (NPL ratio) od 18,82 odstotka (v letu 
2017) na 10,65 odstotka (v letu 2018). Slabi krediti so upadli od 41,43 milijona EUR na dan 31. 12. 
2017 na 11,51 milijona EUR na dan 31. 12. 2018, kar pomeni, da predstavljajo 8,99 odstotka vseh 
nedonosnih izpostavljenosti. 
 
Delež bruto oslabljenih kreditov v vseh kreditih znaša 10,65 odstotka in je v primerjavi z 
decembrom 2017 znatno upadel. 
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Pri neto oslabljenih kreditih opažamo, da je vrednost upadla od 26,45 mio EUR iz leta 2017 na 
19,11 mio EUR v letu 2018. 
Podrobneje: 
 stopnja pokritosti slabih kreditov znaša 71,46 odstotka in je v primerjavi s podatkom ob koncu 

leta 2017 upadla (tedaj je znašala 82,69 odstotka); 
 stopnja pokritosti verjetnih neplačil znaša 35,20 odstotka, medtem ko je 31. decembra 2017 

znašala 35,51 odstotka; 
 povprečna pokritost zapadlih/prekoračenih nedonosnih izpostavljenosti znaša 14,18 odstotka; 

decembra 2017 je bilo 9,49 odstotka; 
 pokritost vseh nedonosnih izpostavljenosti se je v primerjavi s koncem leta 2017 zmanjšala za 

16,18 odstotka in je ob koncu leta znašala 46,09 odstotka. 
 stopnja pokritosti donosnih izpostavljenosti skupaj znaša 0,64 odstotka. S tem v zvezi 

opozarjamo na vrednost pokritosti restrukturiranih donosnih izpostavljenosti, ki znaša 8,20 
odstotka in ki se je spremenila zaradi višje tveganosti; isti podatek je ob koncu leta 2017 znašal 
11,74 odstotka. 

 
Količniki kakovosti kreditnega poslovanja 

Kazalnik 31/12/2018 31/12/2017 
Bruto nedonosne izpostavljenosti/Bruto krediti 10,65% 18,82% 
Restrukturirani krediti/Bruto krediti 7,04% 8,55% 
Bruto slabi krediti/Bruto krediti 3,46% 11,12% 
Bruto verjetna neplačila/Bruto krediti 6,74% 6,88% 
Neto nedonosne izpostavljenosti/Neto krediti 6,07% 8,13% 
Pokritost nedonosnih izpostavljenosti 46,09% 62,27% 
Pokritost slabih kreditov 71,46% 82,69% 
Pokritost verjetnih neplačil 35,20% 35,51% 
Pokritost donosnih izpostavljenosti 0,64% 1,10% 
Pokritost restrukturiranih donosnih izpostavljenosti 8,20% 11,74% 
Pokritost restrukturiranih nedonosnih izpostavljenosti 39,00% 49,94% 
 
Velike izpostavljenosti 

 31/12/2018 (%) 31/12/2017 (%) 
Prvih 10 7,40 8,08 
Prvih 30 14,35 15,81 
Prvih 50 18,48 19,99 

 
1 kreditno razmerje s stranko izkazuje 31. decembra 2018 veliko izpostavljenost v skladu z 
zahtevami tozadevnih določb. Kot je navedeno v pojasnilih k izkazom, znaša skupna tehtana 
vrednost tvegane aktive 4,86 milijona EUR. 
Vsa kreditna razmerja so skladna z veljavno nadzorno regulativo. 
V skladu z bonitetnimi predpisi glede tveganega poslovanja in konflikta interesov v odnosu do 
povezanih strank ugotavljamo, da 31. decembra 2018 ne beležimo razmerij s povezanimi 
strankami, ki bi presegale z bonitetno regulativo predpisanega praga. 
 
Poslovanje z bankami in finančna sredstva 
 
Izkaz čistega poslovanja z bankami in sprememb pri poslovanju s finančnimi instrumenti 
 
Poslovanje z bankami 
Zneski v tisoč EUR 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v % 
Krediti bankam 25.050 44.946 (19.896) (44,27) 
Dolgovi do bank (71.949) (66.577) (5.372) 8,07 
Čisti rezultat iz poslovanja z bankami (46.899) (21.631) (25.268) 116,81 
 
31. decembra 2018 je neto dolg iz poslovanja z bankami znašal 46,89 milijona EUR. Za primerjavo 
je 31. decembra 2017 znašal 21,63 milijona EUR. 
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Neto izpostavljenost do bank upošteva tudi operacije refinanciranja pri zavodih ICCREA Banca in 
Cassa Centrale Banca v višini 70 oziroma 1,5 milijonov EUR, ki jih je banka izvršila preko zastave 
sredstev, upravičenih za zavarovanje tovrstnih izpostavljenosti. 
 
Sestava in dinamika portfelja finančnih instrumentov 
 
Zaradi uvedbe novega računovodskega standarda MSRP 9 za podatke, ki se nanašajo na leto 
2017, navajamo le skupno vrednost. 
 
Zneski v tisoč EUR 31/12/2018 31/12/2017 
Državne obveznice 199.572 155.295 

Po odplačni vrednosti 74.331  
Po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida   
Po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega donosa 125.241  

Ostale obveznice 4.964 13.751 
Po odplačni vrednosti 454  
Po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida   
Po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega donosa 4.510  

Delnice in udeležbe v kapitalu 10.249 9.959 
Po odplačni vrednosti   
Po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida   
Po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega donosa 10.249  

Deleži skladov OICR 442 472 
Po odplačni vrednosti 0  
Po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida 442  
Po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega donosa 0  

Skupaj finančna sredstva 215.227 179.477 
 
Povprečna preostala dospelost finančnih instrumentov, merjenim po pošteni vrednosti prek 
vseobsegajočega donosa, znaša 3,71 leta. 
 
Spremembe v portfelju vrednostnih papirjev so povezane predvsem s spremembo komponente, ki 
se nanaša na italijanske državne vrednostne papirje in ki je porasla od 155 mio EUR na dan 31. 
12. 2017 na 200 mio EUR na dan 31. 12. 2018; ostale komponente vključujejo 4,45 milijona EUR 
dolžniških vrednostnih papirjev, ki so jih izdale vodilne kreditne institucije, in manjše naložbe v 
vzajemne sklade in druga finančna sredstva. 
 
Z vidika finančnih značilnosti predstavljajo državne obveznice z variabilno obrestno mero 16,16 
odstotka celotnega portfelja, državni vrednostni papirji s fiksno obrestno mero pa 83,84 odstotka 
celotnega portfelja. 
 
Izvedeni finančni instrumenti za prenos tveganja 
 

Izvedena sredstva – neto izpostavljenost 
Zneski v tisoč EUR 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba 

% 
Izvedeni finančni instrumenti, vezani na opcijo 
poštene vrednosti 0 0 0  

Izvedeni finančni instrumenti za prenos tveganja 173,7 0 173,7  
Skupaj neto izvedena sredstva 173,7 0 173,7  

 
Transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti za varovanje pred tveganjem se nanašajo 
predvsem na varovanje hipotekarnih posojil s fiksno obrestno mero. Varovanja pred tveganjem so 
bila vzpostavljena za zmanjšanje izpostavljenosti neugodnim spremembam poštene vrednosti 
zaradi obrestnega tveganja. Uporabljene pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih so bile 
večinoma tipa obrestne zamenjave (interest rate swap). 
 



 31 

V zvezi s poslovanjem z izvedenimi finančnimi instrumenti so vzpostavljeni pogodbeni in operativni 
zaščitni ukrepi v skladu z zahtevami evropskih predpisov o izvedenih finančnih instrumentih (v 
nadaljevanju: regulativa EMIR). 
 
Opredmetena in neopredmetena sredstva 
31. decembra 2018 znaša agregat, ki vključuje udeležbe v kapitalu, opredmetena in 
neopredmetena sredstva, 7,3 milijona EUR, se pravi, da je v primerjavi z decembrom 2017 upadel 
(-0,24 mio EUR oziroma -3,17 odstotka). 
 
Opredmetena osnovna sredstva znašajo 7,14 milijona EUR in so v primerjavi z decembrom 2017 
upadla (-3,37 odstotka) zaradi amortiziranja. 
 
Neopredmetena osnovna sredstva (pretežno programska oprema) znašajo 195 tisoč EUR in so v 
primerjavi z decembrom 2017 rahlo porasla (+9 tisoč EUR) zaradi naložb, ki jih je banka izvršila 
med preučeno poslovno dobo. 
 

Opredmetena in neopredmetena sredstva 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v % 
Udeležbe v kapitalu 0 0 0  
Opredmetena osnovna sredstva 7.140 7.389  (249) (3,37) 
Neopredmetena osnovna sredstva 195 186 9 4,84 
Skupaj opredmetena in neopredmetena sredstva 7.335 7.575 (240) (3,17) 
 
Namenske rezervacije: rezervacije za tveganja in stroške 
 
Sestava rezervacij za tveganja in stroške 
 

Zneski v tisoč EUR 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v % 
1. Obveznosti in izdana jamstva 828       
2. Odpravnine in podobne obveznosti 0 0 0  
3. Druge rezervacije za tveganja in druge 
stroške 2.765 221 2.544 1.151,22 
a pravni spori 0 61 (61) (100,00) 
b stroški dela 11 111 (100) (90,09) 
c drugo 2.754 49 2.705 5.520,82 

Skupaj 3.593 221 3.372 1.525,96 
 
Postavka Obveznosti in izdana jamstva vključuje sredstva, vezana na uvedbo mednarodnega 
računovodskega standarda MRSP9. 
Postavka Druge rezervacije za tveganja in druge stroške vključuje stroške za predčasno upokojitev 
dvanajstih zaposlenih v obdobju 2019–2020 v višini 1,97 milijona EUR, in rezervacijo za 
odškodnino v višini 730 tisoč EUR, ki jo mora prejeti banka in ki je vezana na posojilo 
kreditojemalca, ki je upnik ministrstva za infrastrukturo in promet. 
 
Lastniški in temeljni kapital ter kapitalska ustreznost 
 
Trenutna in pričakovana kapitalska ustreznost je od vedno podlaga za strateško planiranje. Ta 
ugotovitev velja še toliko bolj v sedanjih razmerah, v katerih imajo lastna sredstva vse večjo vlogo 
tako pri podpiranju lokalnega gospodarstva kot pri zagotavljanju trajnostnega razvoja banke. 
Ravno zaradi tega banka že dalj časa sledi strategiji širitve članstva in upošteva načela o preudarni 
rezervaciji znatnih deležev ustvarjenega dobička, ki vselej presegajo z zakonom določene 
vrednosti. Tudi zaradi premišljenega razporejanja sredstev raven kapitala presega z zakonom 
določene zahteve. 
 
Na dan 31. decembra 2018 znaša kapital 44.973.073 EUR. Upad v primerjavi s podatkom na dan 
31. decembra 2017 znaša 16,04 odstotka. Kapital je porazdeljen, kot sledi: 
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Postavke 

Zneski v tisoč EUR 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v % 

Osnovni kapital 132 131 1 0,84 
Vplačani presežek kapitala 12 8 4 46,00 
Rezervacije 47.578 52.080 (4.502) (8,64) 
Presežek iz prevrednotenja (4.270) 331 (4.601) (1.390,03) 
Dobiček poslovnega leta 1.521 1.013 508 50,14 

Skupaj čisti kapital 44.973 53.563 (8.590) (16,04) 
 
Spremembe lastnega kapitala so podane v ustreznem računovodskem izkazu. 
K presežku iz prevrednotenja se prištevajo rezerva za finančna sredstva, vrednotena po pošteni 
vrednosti prek vseobsegajočega donosa in pripoznana v izkazu poslovnega izida v višini 1,55 
milijona EUR, rezerva za finančna sredstva, vrednotena po pošteni vrednosti prek 
vseobsegajočega donosa brez pripoznanja v izkazu poslovnega izida v višini 2,29 milijona EUR in 
aktuarska negativna rezerva pokojninskih programov s predhodno določenimi odhodki v višini 336 
tisoč EUR. 
Upad v primerjavi z 31. decembrom 2017 je posledica spremembe poštene vrednosti finančnih 
sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega donosa (FVOCI) in pripoznanih v 
izkazu poslovnega izida, ugotovljene v poslovni dobi 2018, in spremembe, ki je ni mogoče 
pripoznati v izkazu poslovnega izida v okviru prve uporabe novega računovodskega standarda 
MSRP9. 
 
Rezervacije vključujejo že obstoječo rezervo iz dobička (zakonita rezerva) in pozitivno oziroma 
negativno rezervo, ki je nastala kot posledica prehoda na mednarodne računovodske standarde 
MRS/MSRP in ki ni knjižena na postavki Presežek iz prevrednotenja 
 
Lastna bonitetna sredstva so izračunana na podlagi kapitalskih vrednosti in poslovnega izida ter 
določena v skladu z računovodskimi standardi MRS/MSRP, s sprejetimi računovodskimi 
usmeritvami in z veljavno regulativo. 
V skladu z navedenimi zahtevami so lastna sredstva vsota pozitivnih in negativnih komponent, pri 
čemer se upošteva njihovo kapitalsko vrednost; s pozitivnimi komponentami banka razpolaga v 
celoti in jih lahko zavod uporabi za izpolnjevanje kapitalskih zahtev v okviru obvladovanja tveganj. 
Lastna sredstva skupaj sestavljata kapital prvega reda (Tier 1) in kapital drugega reda (Tier 2 – 
T2); kapital prvega reda je vsota temeljnega kapitala prvega reda (Common Equity Tier 1 - CET 1) 
in dodatnega kapitala prvega reda (Additional Tier 1 – AT1). 
Trije omenjeni agregati (CET1, AT1 in T2) so določeni z algebrskim seštevanjem pozitivnih in 
negativnih elementov, ki jih sestavljajo, upoštevaje t. i. bonitetne filtre. Bonitetni filtri zajemajo vse 
pozitivne in negativne popravke temeljnega kapitala prvega reda, ki jih je nadzorni organ uvedel, 
da bi zmanjšal potencialno volatilnost kapitala. 
Filter, ki je v okviru določanja lastnih sredstev omogočal popolno sterilizacijo nerealiziranih 
dobičkov in izgub v zvezi z izpostavljenostmi do centralne ravni države (EU), razvrščenih v portfelj 
finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (available for sale – AFS), je prenehal veljati z 
obvezno uporabo standarda MSRP 9 od 1. januarja 2018 dalje, s posledičnim polnim 
upoštevanjem – za namen opredelitve lastnih sredstev – spremembe poštene vrednosti državnih 
vrednostnih papirjev držav evroobmočja, posedovanih v skladu s poslovnim modelom HTC & S in 
merjenih po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega donosa. 
 
Pomembni so tudi vidiki, povezani z razporeditvijo finančnih sredstev na dan 31. 12. 2017 v nove 
računovodske portfelje na podlagi novih pravil o razvrščanju in merjenju, uvedenih z MSRP 9, in s 
sklepi, ki jih je banka sprejela v zvezi s poslovnimi modeli, ki se uporabljajo v tozadevne namene. 
Zlasti del portfelja državnih vrednostnih papirjev evroobmočja na dan 31. decembra 2017 je bil 1. 
januarja 2018 dodeljen poslovnemu modelu HTC. Potem ko so prestali test SPPI, so bili vrednostni 
papirji vrednoteni po odplačni vrednosti in ne po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega donosa, 
s posledičnim znižanjem potencialne volatilnosti na količnik CET1. 
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Ob koncu decembra 2018 znaša osnovni kapital prvega razreda (Common Equity Tier 1 – CET1) 
banke, določen v skladu z zgoraj navedenimi pravili in predpisi, 47,31 milijona EUR. Iz tega sledi, 
da so lastna sredstva znašala 47,31 milijona EUR. 
Pri izračunu navedenih agregatov smo upoštevali tudi učinke sedanjega prehodnega režima. 
Učinek prehodne ureditve na količnik CET 1 znaša skupaj 8,37 milijona EUR. S tem v zvezi, 
prosimo, upoštevajte naslednje vidike: 12. decembra 2017 je bila sprejeta Uredba (EU) 2017/2395 
Evropskega parlamenta in Sveta, ki uvaja spremembe Uredbe (EU) št. 573/2013 o bonitetnih 
zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (tako imenovana uredba CRR), ki med 
drugim zadevajo uvedbo posebne prehodne ureditve za ublažitev učinkov na lastna sredstva, ki 
izhajajo iz upoštevanja novega modela oslabitev, ki temelji na oceni pričakovane izgube (tako 
imenovane expected credit losses – ECL), uvedene z MSRP 9. V ta okvir sodi tudi 
prodaja/listinjenje slabih posojil (t. i. NPL7), ki jo je izvršila banka in katere računovodski učinki 
(višje oslabitve) so bili upoštevani ob prvi uporabi MSRP 9 z vzpostavitvijo namenske rezerve FTA 
v višini 6,14 milijona EUR. 
 
Navedeno pravilo omogoča, da se na pet let porazdeli: 
 
1. dodatni učinek, zmanjšan za davke, odpisa donosnih in nedonosnih izpostavljenosti kot 
posledica uvedbe novega modela vrednotenja, določenega z MSRP 9 za finančna sredstva, 
merjena po odplačni vrednosti ali po pošteni vrednosti prek skupne dobičkonosnosti, opredeljen na 
dan prehoda na MSRP 9 (statična komponenta filtra); 
 
2. morebitno dodatno povišanje skupnih odpisov, ki se nanašajo samo na donosne 
izpostavljenosti, pripoznano ob vsakem referenčnem datumu glede na učinek, izmerjen na dan 
prehoda na novo načelo (dinamična komponenta filtra). 
 
Prilagoditev količnika CET1 se lahko izvede v obdobju med letoma 2018 in 2022 s postopnim 
upoštevanjem zgoraj navedenega učinka na količnik CET1 za vsako od petih let prehodnega 
obdobja: 
 
- 2018 – 95% 
- 2019 – 85% 
- 2020 – 70% 
- 2021 – 50% 
- 2022 – 25% 
 
Da bi se izognili dvojni aplikaciji bonitetne koristi, pri upoštevanju prehodnih določb za določitev 
količnika CET1 moramo seveda vzporedno prilagoditi kapitalske zahteve za kritje kreditnega 
tveganja oziroma prilagoditi vrednost izpostavljenosti, določenih v skladu s 1. poglavjem 111. člena 
uredbe CRR. Namenske oslabitve kreditov, katerih vrednost se zmanjša za vrednost posamezne 
izpostavljenosti, moramo posebej pomnožiti s stopnjevalnim faktorjem, določenim v skladu z 
eniškim komplementom vrednosti prilagoditve količnika CET1 na skupni znesek namenskih 
popravkov vrednosti kreditov. Ob ugotovljeni potrebi je treba vzporedno prilagoditi tudi odložene 
terjatve za davek (DTA), povezane z večjimi popravki vrednosti, odbitimi ali ponderiranimi za 250 
odstotkov. 
 
Izvajanje zgoraj navedenih opcij je fakultativno; Banka je sprejela sklep o uporabi statične in 
dinamične komponente filtra in o tem obvestila Banko Italije 26. januarja 2018. 
 

Lastna sredstva 
Zneski v tisoč EUR 

Skupaj 
31/12/2018 

Skupaj 
31/12/2017 

Absolutna 
sprememba Sprememba v % 

Temeljni kapital prvega reda (Common Equity 
Tier 1 – CET1) 

47.311 45.020 2.291 5,09 

Temeljni kapital Tier 1 47.311 45.020 2.291 5,09 
Kapital drugega reda (Tier 2 – T2) / / / / 
Skupaj osnovni kapital 47.311 45.020 2.291 5,09 
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Tehtana tvegana aktiva (RWA) je od 294 milijonov EUR upadla na 265 milijonov EUR, kar je 
prednostno posledica nekaterih posegov, izvedenih z namenom uskladitve posameznih postopkov, 
povezanih z optimizacijo tveganju prilagojene aktive. Posebej bi omenili parametriranje, povezano 
s pomanjkanjem in zastarelostjo  posameznih podatkov o poslovanju. 
 
Tudi pregled kvalitete sredstev banke AQR je privedel do dodatnih pozitivnih učinkov v okviru 
določitve tehtane tvegane aktive RWA na dan 31. decembra 2018. 
 
Upoštevaje zgornje ugotovitve razmerje med kapitalom prvega reda in tveganju prilagojeno aktivo 
(CET 1 capital ratio) znaša 17,86 odstotka (31. decembra 2017 je isti podatek znašal 15,31 
odstotka); razmerje med kapitalom prvega reda in tveganju prilagojeno aktivo (T1 capital ratio) 
znaša 17,86 odstotka (31. decembra 2017 je isti podatek znašal 15,31 odstotka); razmerje med 
lastniškim kapitalom in tveganju prilagojeno aktivo (total capital ratio) znaša 17,86 odstotka (31. 
decembra 2017 je isti podatek znašal 15,31 odstotka). 
Izboljšanje kapitalskih količnikov v primerjavi s preteklim letom je mogoče pripisati poleg že 
omenjenemu znižanju tehtane tvegane aktive, tudi povišanju lastnih sredstev, katerim banka 
nameni 97 odstotkov dobička poslovnega leta (983 tisoč EUR v letu 2017). 
 
Poudariti je treba, da mora banka v skladu z uredbo 2013/36/EU (t. i. CRD IV), kot je bila usklajena 
z italijanskim pravnim redom, in tozadevnih smernic Evropske bančne oblasti EBA od 30. junija 
2018 dalje (glej okrožnico Banke Italije z dne 5. junija 2018 – Odločba o kapitalu: obvestilo o 
začetku postopka), izpolnjevati še dodatne kapitalske zahteve, poleg minimalnih regulatornih 
zahtev za kritje splošne tveganosti banke, določenih v skladu s postopkom nadzorniškega 
pregleda in vrednotenja SREP na dan 31. decembra 2017. 
 
Dodatne kapitalske zahteve so zavezujoče (glej tako imenovani Total SREP Capital Requirement – 
TSCR- ratio) in sovpadajo z vsoto regulativnih zahtev in dodatnih zavezujočih zahtev, ki jih določi 
nadzorni organ. Vsota prej omenjenih zavezujočih zahtev in varovalnega kapitalskega blažilnika 
(capital conservation buffer) sovpada s količnikom celotne kapitalske ustreznosti (OCR ratio). 
 
V nadaljevanju so navedene ravni kapitalske ustreznosti: 
- količnik navadnega temeljnega lastniškega kapitala (CET 1 ratio) znaša 7,270 odstotka. 

Sestavljata ga zavezujoča stopnja 5,395 odstotka (od tega 4,5 odstotka iz naslove minimalne 
zavezujoče stopnje in 0,895 odstotka iz naslova dodatnih kapitalskih zahtev po postopku 
SREP); preostala komponenta ohranjanja kapitala v skladu s prehodno ureditvijo dne 31. 
decembra 2018 znaša 1,875 odstotka; 

- količnik temeljnega kapitala prvega reda (Tier 1) znaša 9,073 odstotka Sestavljata ga 
zavezujoča stopnja 7,198 odstotka (od tega 6 odstotkov iz naslove minimalne zavezujoče 
stopnje in 1,198 odstotka iz naslova dodatnih kapitalskih zahtev po postopku SREP) in zgoraj 
navedena komponenta ohranjanja kapitala; 

- količnik skupnega kapitala (Total Capital Ratio) znaša 11,473 odstotka Sestavljata ga 
zavezujoča stopnja 9,598 odstotka (od tega 8 odstotkov iz naslove minimalne zavezujoče 
stopnje in 1,598 odstotka iz naslova dodatnih kapitalskih zahtev po postopku SREP) in zgoraj 
navedena komponenta ohranjanja kapitala. 

 
Če eden od količnikov kapitalske ustreznosti pade pod stopnjo celotne kapitalske ustreznosti 
(OCR ratio), a ostane nad minimalnim pragom, mora banka sprožiti ukrepe za zaščito kapitala. 
Če eden od kapitalskih količnikov pade pod zavezujočo stopnjo, mora banka sprožiti proceduro 
za takojšnje ponovno spoštovanje zavezujočih stopenj. 
 
Višina lastnega kapitala banke na dan 31. decembra 2018 več kot zadošča vsem trem 
zavezujočim stopnjam kapitalske ustreznosti, kot tudi kombiniranim zahtevam po kapitalskih 
rezervacijah. 
 
Zlasti stopnja skupne solventnosti (Total capital ratio) znaša 17,86 odstotka (18,44 odstotka z 
vštetim dobičkom poslovne dobe 2018); razmerje med kapitalom prvega reda (Tier 1) in tveganju 
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prilagojeno aktivo znaša 17,86 odstotka (18,44 odstotka z vštetim dobičkom poslovne dobe 2018); 
razmerje med primarnim kapitalom prvega reda (CET1 ratio) in tveganju prilagojeno aktivo znaša 
17,86 odstotka (18,44 odstotka z vštetim dobičkom poslovne dobe 2018). 
 
2.2 POSLOVNI REZULTATI V LETU 2018 
 
Prihodki iz poslovanja – čiste obresti 
 

Postavka 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v % 
10. Prihodki iz obresti in podobni prihodki 11.790 13.172 (1.383) (10,50) 
20. Odhodki za obresti in podobni odhodki 203 / / / 
30. Čiste obresti (1.639) (2.070) 431 (20,82) 
 
Prihodki iz obresti so v primerjavi s poslovno dobo, zaključeno 31. decembra 2017, upadli za 1,3 
mio EUR oziroma 10,50 odstotka. Upad je v glavnem posledica znižanja prihodkov za obresti od 
poslovanja s strankami, ki so prešli od 10,87 mio EUR v letu 2017 na 9,49 mio EUR v letu 2018. 
Upadli so tudi odhodki za obresti, in sicer za 431 tisoč EUR (-20,82 odstotka). Upad je posledica 
rasti oblik kratkoročnega vlaganja in strategije banke, da daje prednost neposrednim vlogam pred 
srednje- in dolgoročnim neposrednim vlogam. 
Iz tega sledi, da so čiste obresti upadle za 952 tisoč EUR (-8,57 odstotka). 
 
Poslovni izid iz poslovanja 
 

Postavke 
Zneski v tisoč EUR 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v 

% 
30. Čiste obresti 10.151 11.103 (952) (8,57) 
40. Prihodki iz provizij/opravnin 5.274 5.201 73 1,41 
50. Odhodki za provizije/opravnine (934) (615) (319) (51,86) 
60. Čiste provizije/opravnine 4.340 4.585 (246) (5,36) 
70. Prihodki iz dividend in podobni prihodki 6 83 (77) (93,01) 
80. Čisti dobiček (izguba) iz finančnih sredstev in obveznosti, 
namenjenih trgovanju 42 23 20 86,73 
90. Čisti rezultat od varovanja pred tveganjem 78 0 78  
100. Prihodki (izgube) od odprodaje/odkupa: 775    
a) finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti  0    
b) finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek 
vseobsegajočega donosa 757    

c) finančnih obveznosti 18    
Bivša postavka 100. Prihodki (izgube) od odprodaje/odkupa:  1.891   
a) terjatev     
b) finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo  1.879   
c) finančnih obveznosti  12   
110. Neto rezultat drugih finančnih sredstev in obveznosti, 
merjenih po pošteni vrednosti perk izkaza poslovnega izida 119 0   

a) finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti     
b) druga finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni 
vrednosti 119    

Bivša postavka 110. Čisti rezultat finančnih sredstev in 
obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti     

120. Poslovni izid iz poslovanja 15.511 17.685  (2.174)  (12,29) 
 
Poslovni izid iz poslovanja je leta 2018 upadel na 15,51 milijona EUR od 17,68 milijona EUR iz leta 
2017. Upad v višini 12,29 odstotka je v prvi vrsti posledica nižjih čistih prihodkov od obresti in nižjih 
prihodkov od trgovanja z vrednostnimi papirji. 
 
Čiste provizije/opravnine so v primerjavi s prejšnjo poslovno dobo upadle tudi zaradi 
odsvojitve/listinjenja nedonosnih izpostavljenosti. 31. decembra 2018 znašajo 4,34 mio EUR, 
medtem ko so ob koncu leta 2017 znašale 4,59 mio EUR (tj. -5,36 odstotka). 
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V skladu s 4. posodobitvijo okrožnice Banke Italije št. 262 so primerjalni podatki za leto 2017 za 
postavki 100 in 110 prikazani v skladu z računovodskim standardom MRS 39. Upad v višini 997 
tisoč EUR glede na leto 2017 je posledica odločitve banke, da daje prednost kuponskim dohodkom 
državnih obveznic pred dejansko trgovalno dejavnostjo. Poleg tega je bil leta 2018 za del portfelja 
finančnih sredstev izbran poslovni model HTC (hold to collect). Ta poslovni model ne predvideva 
dejavnosti trgovanja, tudi če se na finančnih trgih pojavijo posebej ugodni pogoji. Ta sredstva lahko 
banka proda samo v točno določenih okoliščinah, prodaja pa je lahko le količinsko omejena in 
izvršena izjemoma. 
 
Čisti izid iz finančnega poslovanja 
 

Zneski v tisoč EUR 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v 
% 

120. Poslovni izid iz poslovanja 15.511 17.685 (2.174)  (12,29) 
130. Popravki čiste vrednosti za kreditno tveganje: 1.744    

a) finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti  1.860    
b) finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek 

vseobsegajočega donosa (116)    

Bivša postavka 130. Popravki čiste vrednosti za oslabitve in 
odprava oslabitev:  (1.926)   

a) s krediti  (1.379)   
b) s finančnimi sredstvi, namenjenimi trgovanju  (470)   
c) z drugimi obveznostmi  (77)   

140. Dobiček (Izguba) iz pogodbenih sprememb brez 
odpovedi   0  

150. Čisti dobiček iz finančnega poslovanja 17.255 15.758 1.497 9,50 
 
V skladu s četrto posodobitvijo okrožnice Banke Italije št. 262 so primerjalni podatki za leto 2017 
za postavko 130 prikazani v skladu s standardom MRS 39. 
 
Postavka 130 Popravki čiste vrednosti za kreditno tveganje izkazuje pozitivno vrednost v višini 
1,74 milijona EUR. Leta 2017 je ista postavka beležila -1,93 milijona EUR. 
Na ta rezultat najbolj vplivajo izterjave terjatev, izvršene v poslovnem letu 2018, ki znašajo 3,28 
milijona EUR, odpisi terjatev za isto obdobje pa znašajo 2,96 milijona EUR. Ta postavka vključuje 
tudi čisti rezultat operacije odsvojitve/listinjenja nedonosnih izpostavljenosti NPL7 (+1,2 milijona 
EUR). 
 
Operativni stroški 
 
Operativni stroški so v primerjavi s prejšnjim poslovnim letom porasli. 
31. decembra 2018 so znašali 15,02 milijona EUR. Za primerjavo so ob koncu leta 2017 znašali 
14,24 milijona EUR (to pomeni, da so porasli za 5,48 odstotka). 
Če preučimo posamezne postavke, ugotovimo, da so porasli stroški dela, ki so leta 2018 znašali 
9,88 milijona EUR. Porast v primerjavi z letom 2017 znaša 915 tisoč EUR oziroma 10,21 odstotne 
točke. Porast je v celoti povezan s stroški, povezanimi z rezervacijo zneska za stimulacijo 
predhodne upokojitve 12 zaposlenih v dveletnem obdobju 2019–2020, ki temelji na politiki 
zgodnjega upokojevanja, ki jo je družba pred časom sprejela, in na podlagi sporazuma, 
podpisanega s sindikalnimi zaupniki decembra 2018. 
 
Drugi administrativni stroški so v primerjavi s poslovnim letom 2017 porasli za 53 tisoč EUR. 
 

Zneski v tisoč EUR 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v % 
160. Administrativni stroški (16.210) (15.242) (968) 6,35 

a) stroški dela (9.881) (8.966) (915) 10,21 
b) drugi administrativni stroški (6.329) (6.276) (53) 0,84 

170. Čiste rezervacije za tveganja in stroške (536) 1 (537) (537,00) 
a) prevzete obveznosti in izdana jamstva 133    
b) druge neto rezervacije (669)    
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180. Popravki vrednosti opredmetenih sredstev (530) (525) (5) 0,99 
190. Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev (8) (10) 2 (19,10) 
200. Drugi prihodki/odhodki iz poslovanja 2.265 1.538 727 47,31 
210. Operativni stroški (15.019) (14.238) (781) 5,48 

 
V letu 2018 so prišli na plan gospodarski učinki prispevkov v višini 324 tisoč EUR, ki jih je odobril 
Evropski sklad za depozitarje (DGS) in ki so bremenili banko. 
Med istim letom je banka prispevala tudi k proceduram, ki jih je izvajal Enotni sklad za reševanje 
(SRF) za reševanje nekaterih kriz. Skupni znesek tozadevnega prispevka je 37 tisoč EUR. 
 
Čiste rezervacije za tveganja in stroške (postavka 170 Izkaza poslovnega izida) vključujejo 
izterjave avalnih kreditov (poroštva, neizkoriščeni limiti, druge obveznosti in izdana jamstva) v višini 
133 tisoč EUR. 
Poleg tega postavka 170 b) vključuje še rezervacijo za odškodnino v višini 730 tisoč EUR, ki jo 
mora prejeti banka in ki je vezana na posojilo kreditojemalca, ki je upnik ministrstva za 
infrastrukturo in promet. 
 
Stroški dela in drugi administrativni stroški so porazdeljeni, kot sledi: 
 

Zneski v tisoč EUR 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v % 
Plače in honorarji (5.373) (5.667) 294 (5,18) 
Socialni prispevki (1.301) (1.437) 136 (9,47) 
Drugi stroški za zaposlence (3.207) (1.862) (1.345) 72,25 
Stroški dela (9.881) (8.966) (915) 10,21 
Vzdrževanje in najemnine (809) (778) (31) 4,00 
Informacijsko-komunikacijske storitve (1.607) (1.646) 39 (2,39) 
Profesionalne storitve (1.425) (896) (529) 59,07 
Oglaševalski in reprezentančni stroški (356) (453) 97 (21,48) 
Prevoz in varovanje (105) (118) 13 (10,92) 
Zavarovalne premije (115) (141) 26 (18,76) 
Splošni stroški (811) (1.078) 266 (24,72) 
Davki in pristojbine (1.101) (1.166) 65 (5,54) 
Drugi administrativni stroški (6.329) (6.276) (53) 0,85 
Skupaj administrativni stroški (16.210) (15.242) (969) 6,35 

 
Dobiček poslovne dobe 
 
Obveznosti za davek (tekoči in odloženi) znašajo 715 tisoč EUR, od tega 320 tisoč EUR iz naslova 
davka na prihodke pravnih oseb IRES (stopnja z vštetim doplačilom znaša 27,5 odstotka) in 395 
tisoč EUR iz naslova davka na produktivne dejavnosti IRAP (stopnja znaša 4,65 odstotka). 
Na opredelitev davčne obremenitve so vplivali učinki prve uporabe računovodskega standarda 
MSRP 9 (za več podrobnosti glej tozadevni odstavek). 
Prosimo, upoštevajte, da je Zakon o proračunu za leto 2019 uvedel nekaj sprememb predpisov 
ACE (allowance for corporate equity) in metod za obravnavo presežnih odpisov kreditov v načrtu 
davčne amortizacije in drugih neopredmetenih sredstev, ki so zaobjeta v obseg uredbe. 
Zakon posebej določa: 
- da se za kreditne institucije odbitek v višini 10 odstotkov zneska negativnih sestavin, ki se 

nanašajo na presežek odbitnih zneskov popravkov (odpisov in izgub) na kreditih, zbranih do 
31. decembra 2015, za namene davkov IRES in IRAP za davčno obdobje 2018 odloži za 
davčno obdobje, ki je v teku 31. decembra 2026; 

- reprogramiranje odbitka amortizacijskih kvot dobrega imena in drugih neopredmetenih 
sredstev, ki so povzročile pripoznanje odloženih terjatev za davek in ki se lahko preoblikujejo v 
terjatev za davek (glej zakon 214/2011) ter še niso odbite do davčnega obdobja 2017. Zakon 
tudi določa, da znesek amortizacijskih kvot ne sme presegati prejšnjih kvot; odbitek razlike bo 
odtegnjen v davčnem obdobju, ki bo v teku 31. decembra 2029; 

- ukinitev predpisov ACE od leta 2019 ob upoštevanju prenosa presežka, nastalega do 
poslovnega leta 2018. 
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Postavka 31/12/2018 31/12/2017 Sprememba Sprememba v % 

Dobiček iz rednega poslovanja pred obdavčitvijo 2.236 1.513 723 47,81 
Davek na prihodke iz poslovanja (715) (420) (295) 70,33 
Dobiček iz rednega poslovanja po obdavčitvi 1.521 1.093 428 39,15 
Dobiček (Izguba) iz opuščenih poslovnih 
dejavnosti po obdavčitvi (715) (420) (295) 70,33 
Dobiček/izguba poslovne dobe 1.521 1.093 428 39,15 

 
Kazalniki gospodarskega položaja in produktivnosti 
 

Kapitalska ustreznost 2018 2017 
Kapital/Bruto krediti 13,51 14,11 
Kapital/Neposredne vloge strank 9,94 11,76 
 

Solventnost 2018 2017 
Kapital/Neto krediti strankam 14,29 15,76 
Krediti/Depoziti 69,56 74,64 
 

Kreditno tveganje 2018 2017 
Neto slabi krediti/Neto krediti strankam 1,04 3,92 
Neto verjetna neplačila/Neto krediti strankam 4,62 4,86 
Neto slabi krediti/Kapital 7,31 24,86 
 

Donosnost poslovanja 2018 2017 
Čiste obresti/Poslovni izid iz poslovanja 65,44 62,78 
Operativni stroški/Čiste obresti 147,95 128,24 
Operativni stroški/Poslovni izid iz poslovanja 96,83 80,51 
 

Učinkovitost poslovanja 2018 2017 
Krediti strankam/Število zaposlenih (/000) 2.755 2.956 
Vloge strank/Število zaposlenih (/000) 3.961 3.960 
Stroški dela/Poslovni izid iz poslovanja 63,70 50,70 
Dobiček pred obdavčitvijo/Kapital 4,97 2,83 
Operativni stroški/Skupna vrednost vseh sredstev 2,57 2,43 
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3. POSLOVNA STRUKTURA 
 
Banka je na svojem območju teritorialne pristojnosti prisotna s 14 poslovalnicami, ki so posejane 
po tržaški in goriški pokrajini, ter z enim bančnim avtomatom v občini Zgonik. 
V letu 2018 je ZKB še naprej posodabljala svoj poslovni model, pri čemer je namenila posebno 
pozornost naslednjim vidikom: 

- preusmeritev poslovanja z nižjo dodano vrednostjo s šalterjev na samopostrežne rešitve 
(bančni avtomati, elektronsko bančništvo); 

- opredelitev, usposabljanje in ciljno usmerjanje zaposlencev, ki bodo prevzeli svetovalno 
vlogo; 

- segmentiranje komitentov v portfelje za pravočasno in učinkovito uporabo sistema 
upravljanja odnosov s komitenti (Customer Relationship Management); 

- prestrukturiranje poslovalnic; 
- poenostavitev ponudbe v smislu nižjega števila produktov. Le-ti morajo biti fleksibilni in 

ustrezati današnjemu času. 
 
V letu 2018 smo nov poslovni model podprli tudi z nadaljevanjem projekta EasyBanka 24h. Potem 
ko smo v letu 2017 obnovili osrednjo poslovalnico na openskem sedežu in poslovalnico v 
Nabrežini, smo namestili nove samopostrežne avtomate v poslovalnice v Ronkah, Sovodnjah ob 
Soči, Sesljanu, Bazovici in Trstu – nabrežje Gulli. Z novimi samopostrežnimi avtomati lahko 
komitenti – brez čakalnih vrst in 24 ur dnevno – samostojno izvršujejo transakcije, kot so dvig 
gotovine neposredno s transakcijskega računa, polog gotovine in čekov, izvrševanje nakazil, 
polnjenje telefonskega računa in predplačniških kartic itn. 
Število zaposlenih ob koncu leta 2018 je bilo glede na leto 2017 nespremenjeno. Banka zaposluje 
115 delavcev, ki so tako razvrščeni: 2 poslovodji, 35 vodstvenih kadrov in 78 uradnikov oziroma 
višjih uradnikov. 
V letu 2018 se je osebje udeležilo raznih specialističnih tečajev ali obveznih tečajev strokovnega 
usposabljanja. Udeležba znaša 1.028 dni (leta 2017 je bilo 441) oziroma 7.716 delovnih ur (leta 
2017 je bilo 3.309). Enainpetdeset zaposlenih je sodelovalo v projektu kreditnega usposabljanja z 
naslovom »Kreditno poslovanje v skladu z evropsko regulativo – standard Evropskega bančnega 
organa EBA,« ki ga je vodil dipl. ekon. Gianluca Sanchioni, lastnik podjetja, specializiranega za 
usposabljanje in svetovanje za banke in podjetja. 
Tudi v letu 2018 so potekala zasedanja vodstvenega odbora, ki podpira direkcijo pri vodenju in 
koordiniranju trženjske mreže in zalednih pisarn. 
 

3.1  ORGANI DRUŽBE 
 
Na lanskem rednem občnem zboru je trem članom upravnega odbora zapadel mandat: Robertu 
Devetti, Barbari Rudolf in Eriku Zobcu. Upravitelja Robert Devetta in Erik Zobec sta odločila, da ne 
bosta ponovno kandidirala. Ob tej priložnosti se obema najlepše zahvalimo za aktivno sodelovanje, 
strokovni doprinos k upravljanju in za pripadnost, ki sta jo izkazala naši banki. 
Tako kot je predlagal upravni odbor, so člani na občnem zboru potrdili upraviteljico Rudolf in izvolili 
Karin Hoban in Roberta Gantarja. 
 

4. ORGANIZACIJSKE DEJAVNOSTI 
 
V preučenem poslovnem letu je banka realizirala naslednje organizacijske in proceduralne 
aktivnosti: 
 
Organizacijska struktura 
Upravni odbor je imenoval vršilko dolžnosti direktorja. 
Po ukinitvi Zveze zadružnih bank Furlanije Julijske krajine so bile storitvene poročanja finančni 
straži (Guardia di Finanza) in preiskav, ki jih zahtevajo sodne in davčne oblasti, ponovno 
internalizirane. Poleg tega so bile storitve, ki jih je za banko izvrševala družba Iccrea Banca SpA, 
prenesene na družbo Cassa Centrale Banca. 
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Posodobili oziroma spremenili smo naslednje pravilnike/poslovnike: pravilnik o poročanju 
nadzornemu organu ODV, pravilnik o sistemih obveščanja o kršitvah (Whistleblowing), poslovnik 
procesa ICAAP, pravilnik poslovanja s finančnimi instrumenti in pravilnik za obravnavanje pritožb. 
Poleg tega je bil posodobljen model 231/2001. 
 
Sprememba poslovnih procesov in novelacija notranjih poslovnikov 
 
V okviru procesa digitalizacije so zakonski odlok št. 70 iz leta 2011 in kasnejše dopolnitve le-tega 
uvedle pomembno spremembo v besedilo kraljevega odloka št. 1736 z dne 21. decembra 1933 (t. 
i. zakon o čekovnem poslovanju), ki digitalne kopije čekov izenačuje s papirnatimi. Po uvedbi 
regulativnih sprememb je bila opredeljena nova procedura za unovčenje čekov, imenovana CIT 
(Check Image Truncation). Naša banka je uvedla novo proceduro v prvih mesecih leta 2018 v 
skladu s terminskim planom italijanskega združenja bank ABI. 
Digitalne kopije čekov zamenjajo papirnate izvirnike za vse pravne namene, njihovo skladnost pa 
zagotovi banka, ki jih prevzame, s svojim digitalnim podpisom. Računalniška procedura poleg tega 
omogoča tudi pošiljanje sporočil o nezmožnosti plačila in obvestil o izidu protesta/osporavanja ali 
obvestilo o nezmožnosti izvršitve protesta. 
13. januarja 2018 je v naši državi začela veljati druga evropska direktiva o plačilnih in poravnalnih 
storitvah 2015/2366 EU (t. i. PSD2), ki uvaja nova pravila, katerih namen je zagotoviti večjo zaščito 
strank, ki uporabljajo plačilne storitve. Notranje procedure smo prilagodili novim predpisom, 
stranke pa so bile obveščene o uvedenih spremembah s posebnim predlogom za spremembo 
pogodbe zaradi uskladitve z novimi pravili. 
V letu 2018 smo dodatno razvili in okrepili plačilni sistem CBILL. Storitev je alternativna vrsta 
plačila tradicionalnim kanalom, ki posameznikom in podjetjem omogoča, da si ogledajo in plačujejo 
položnice oziroma račune za komunalne storitve in javno upravo, kot so denarne kazni zaradi 
prekrškov, razni davki, prometni davek za avtomobile, račune za zdravstvene storitve, zavarovanja 
in še marsikaj drugega. 
 

 Informacije o uvedbi računovodskega standarda MRSP 9 
 
Odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) je julija 2014 objavil končno različico 
standarda MSRP 9 "Finančni instrumenti", ki od 1. januarja 2018 nadomešča prejšnji standard 
MRS 39 "Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje". Standard je bil usklajen z evropsko 
pravno ureditvijo z Uredbo Komisije (EU) 2016/2067 z dne 22. novembra 2016. 
Namen MSRP 9 sovpada z namenom MRS 39, tj. določitev pravil za pripoznavanje in merjenje 
finančnih sredstev in obveznosti, da se bralcem računovodskih izkazov zagotovijo ustrezne in 
koristne informacije. Glavne spremembe, ki jih MSRP 9 uvaja glede na prejšnji MRS 39, zadevajo 
tri temeljne vidike: 

 razvrščanje in vrednotenje finančnih instrumentov: standard MSRP 9 je spremenil 
kategorije, v katere se razvrščajo finančna sredstva, ki so po novem razvrščena glede na 
poslovni model, ki ga je sprejela banka, in na donos, zagotovljen s pogodbami o finančnem 
poslovanju; 

 novo merilo za ugotavljanje oslabitev: standard MSRP 9 je uvedel model oslabitve kreditov, 
ki presega koncept nastale izgube prejšnjega standarda MRS 39 in temelji na metodi za 
ocenjevanje pričakovanih izgub, ki je skladna z baselsko regulativo. Zaradi opisanega 
načela je prišlo do številnih sprememb obsega, terminskim planom obravnave kreditov in 
na splošno nekaterih osnovnih elementov pojmovanja kreditnega tveganja (PD, EAD in 
LGD); 

 nova pravila za opredelitev instrumentov za varovanje pred tveganjem (hedge accounting): 
splošni model obračunavanja varovanja pred tveganjem je uvedel niz novih pristopov za 
uskladitev prakse obvladovanja tveganja banke z računovodskim poročanjem. Standard 
MSRP9 je zlasti uvedel širši nabor varovanih in varovalnih instrumentov, nove zahteve za 
opredelitev in dokazovanje učinkovitosti varovanja pred tveganjem ter možnost 
uravnoteženja operacij varovanja pred tveganjem z uporabo opcije poštene vrednosti v 
okviru izpostavljenosti kreditnemu tveganju. Do uvedbe sistema varovanja (hedge 
accounting) ima banka možnost, da še naprej uporablja sistem varovanja pred tveganji, 
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določen s standardom MRS 39, ali pa da uporabi novi splošni model obračunavanja 
varovanja pred tveganjem od datuma prve uvedbe standarda MRSP 9. 

 
Da bi zagotovila zadružnim bankam pogoje za uporabo načela, v skladu z najboljšimi praksami in, 
kolikor je to mogoče, tudi v skladu z namenom in osnovnim pomenom novih računovodskih pravil, 
je družba Cassa Centrale Banca koordinirala izvajanje procesa za uvedbo novega načela na 
podlagi skupinskega dela, h kateremu sta prispevali službi obvladovanja tveganja in računovodstva 
skupno s predstavniki vseh zadružnih bank, pridruženih novoustanovljeni bančni skupini. 
Projekt, ki je imel izključno metodološki namen, se je osredotočil izključno na najbolj nujna in 
relevantna vprašanja v zvezi z novimi pravili razvrščanja in merjenja ter z novim modelom 
oslabitve. 
Dejavnosti opredelitve posameznih poslovnih usmeritev in razvoja metodoloških, tehničnih in 
aplikativnih rešitev, ki so potrebne za uskladitev zadružnih bank z novimi pravili, kot tudi za 
izdelavo novih referenčnih pravil, so nastale pod vodstvom tematskih delovnih skupin, ki so jih 
koordinirale matična družba oziroma pooblaščena tehnična struktura, pristojna za proces. 
Banka je sodelovala pri vseh zgoraj navedenih aktivnostih. Pri opredelitvi posameznih vidikov so 
aktivno sodelovali (vsak za svoje področje pristojnosti) vodje služb administracija in računovodsko 
poročanje, upravljanje tveganj, kreditno poslovanje in finančno poslovanje. Iste osebe so 
skupinsko (pod okriljem generalne direkcije) definirale strategijo, predloženo mnenju in odločitvam 
pristojnih organov. 
 

 Razvrščanje in merjenje 
 
S standardom so določena nova pravila za razvrščanje finančnih sredstev v naslednje kategorije: 

 finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti (v nadaljnjem besedilu: Amortised Cost 
ali AC); 

 Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (v 
nadaljevanju Fair Value through Other Comprehensive Income ali FVOCI). Finančna 
sredstva te vrste so merjena z recikliranjem (with recycling) ali brez recikliranja (without 
recycling), odvisno od tega, ali je z njimi povezana neto rezerva kapitala predmet 
poseganja v izkaz poslovnega izida; 

 Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida (v 
nadaljevanju Fair Value through Profit and Loss ali FVTPL). 

 
V zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji in krediti, novi računovodski standard zahteva oceno, ki 
temelji na poslovnem modelu in analizi značilnosti pogodbenih denarnih tokov (t. i Solely Payment 
of Principal and Interest test ali SPPI test). 
Banka je opredelila poslovni model za svoj portfelj, ki je definiran glede na cilje, ki jih namerava 
vodstvo družbe zasledovati pri upravljanju finančnih sredstev. Predvideni so naslednji poslovni 
modeli: 

 Hold to Collect (HTC): v primeru, da je cilj zbiranje pogodbenih finančnih tokov (kapital in 
obresti) na podlagi logike stabilnosti oziroma hrambe instrumentov do zapadlosti; 

 Hold to Collect and Sell« (HTCS): v primeru, da je cilj hrambe instrumentov tako zbiranje 
pogodbenih finančnih tokov kot tudi unovčenje prihodkov, ki izhajajo iz prodaje taistih 
sredstev; 

 Other (Drugi poslovni modeli): če je namen posedovanja sredstva drugačen od zgoraj 
navedenih poslovnih modelov HTC in HTCS. Ta skupina vključuje finančna sredstva, ki so 
namenjena pridobivanju prihodkov od trgovanja (trading). 

 
Test SPPI analizira značilnosti pogodbenih denarnih tokov posameznega finančnega instrumenta 
(Solely Payments of Principal and Interest on the principal amount outstanding, v kratici SPPI): 
testiranje je posebej namenjeno ugotavljanju, ali so pogodbeni denarni tokovi iz finančnega 
sredstva vezani izključno na plačila iz naslova glavnice in obresti na znesek glavnice v valuti, v 
kateri se glasi finančno sredstvo. To se zgodi, če so denarni tokovi, določeni s pogodbo, v skladu s 
ključnimi elementi osnovnega sporazuma o odobritvi kredita (tako imenovani basic lending 
arrangement), v prvi vrsti s kreditnim tveganjem in časovno vrednostjo denarja. V nasprotju s tem 
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pogodbeni pogoji, ki so razlog za izpostavljenost tveganju ali nestanovitnosti, ki nista značilna za 
osnovni sporazum o odobritvi kredita, kot so na primer učinek vzvoda na donos, izpostavljenost 
spremembam vrednosti delnic ali blaga ipn., niso v skladu z definicijo Solely Payments of Principal 
and Interest on the principal amount outstanding. 
 
V skladu z novimi pravili je banka za namen prehoda na novo regulativo (first time adoption, FTA): 
(i) opredelila in sprejela poslovni model družbe; (ii) opredelila metode izvajanja preizkusa 
preverjanja značilnosti pogodbenih denarnih tokov ter sprejela tozadevne reference in parametre; 
(iii) upoštevaje tudi rezultate aktivnosti, navedenih v prejšnjih dveh točkah, dokončala preučitev 
sestave lastnega portfelja, da bi ugotovila pravilno razvrstitev za prvo uvedbo standarda in 
aktivirala razpoložljive opcije. 
 
Glede na zgoraj navedeno in glede na poslovne modele za upravljanje kreditnih izpostavljenosti, 
lahko 31. decembra 2018 obliko upravljanja terjatev do rednih strank (tako na drobno kot podjetij) v 
celoti pripišemo poslovnemu modelu standarda MSRP 9 »Za zbiranje pogodbenih denarnih tokov« 
(Hold to Collect, v nadaljevanju tudi HTC). V skladu s tem poslovnim modelom se kredit odobri za 
upravljanje – v finančnem smislu in v smislu tveganosti – do njegove naravne dospelosti in se 
vrednoti po odplačni vrednosti po preizkusu SPPI. Oslabitev se meri po modelu pričakovane 
kreditne izgube (expected credit losses ali ECL), ki ga uvaja novi standard. Pri posojilih in jamstvih, 
dodeljenih jamstvenim skladom našega sistema, smo uporabili isti kriterij. Brez poseganja v zgoraj 
opisani poslovni model se posamezne izpostavljenosti, ki ne prestanejo testa SPPI, merijo po 
pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida. Drugače, če obstajajo naložbe v kapitalske 
instrumente, se ti obravnavajo kot kapitalski instrumenti, merjeni po pošteni vrednosti prek drugega 
vseobsegajočega donosa brez recikliranja rezerv v izkazu poslovnega izida. 
 
Na drugi strani, če se ozremo na segment finančnega poslovanja, lahko opredelimo naslednji vrsti 
lastniških portfeljev: bančni portfelj (BP) in trgovalni portfelj (TP). 
 
Bančni portfelj (BP) vključuje sredstva, posedovana za naslednje namene: 

 zbirati pogodbene denarne tokove, hkrati pa oceniti njihovo morebitno prodajo, da bi 
izkoristili tržne priložnosti ali za obvladovanje določenih vrst tveganj. Primer tega so 
sredstva, ki so namenjena izpolnjevanju in aktivnemu upravljanju dnevnih potreb po 
likvidnosti, ohranjanju določenega profila tveganja in donosa, ohranjanju doslednega profila 
med finančnimi sredstvi in z njimi povezanimi obveznostmi. Za te dejavnosti spremljamo 
uspešnost oziroma pošteno vrednost instrumentov (in z njo povezane spremembe) ter 
dohodkovne komponente, povezane čistimi obrestmi in čistim rezultatom finančnega 
poslovodenja. Navedene dejavnosti so v skladu s standardom MSRP 9 vključene v 
poslovni model HTCS in pripoznane po načelu FVOCI; 

 uživanje koristi od pogodbenih denarnih tokov (npr. kapitalski ali obrestni prihodki itd.), 
povezanih z naložbami stabilne narave, katerih prodaja je povezana z upravljanjem 
kreditnega tveganja ali nastankom vnaprej določenih pogojev (npr. poslabšanje kreditnega 
tveganja, kljubovanje ekstremnim razmeram likvidnostnega stresa itd.). V to kategorijo so 
bila vključena tudi sredstva, ki so povezana z upravljanjem strukturnega likvidnostnega 
tveganja (srednje- in dolgoročnega), vendar je njihova prodaja možna samo v izrednih 
razmerah (za razliko od sredstev se uporabljajo za upravljanje tekoče likvidnosti) ali 
sredstva, ki imajo cilj stabilizacije in optimizacije obrestne marže v srednje- in dolgoročnem 
obdobju. Na ravni poročanja se spremlja knjigovodsko vrednost portfelja (amortizirana 
nabavna vrednost), iz česar izhajajo predvsem čiste obresti. Sredstva z zgoraj navedenim 
namenom so vključena v poslovni model Hold to collect in so merjena po odplačni 
vrednosti. 

 
V trgovalni portfelj (TP) so vključena vsa sredstva, ki se hranijo in upravljajo z namenom 
koriščenja njihove unovčljive vrednosti. V primeru navedenih sredstev se vse koristi, ki izhajajo iz 
denarnih tokov, razen prodaje (npr. kapitalski ali obrestni prihodki), štejejo za začasne in so 
podrejene glavni naložbeni strategiji. Za ta sredstva – vrednotena po načelu FVTPL – banka 
oblikuje ceno (izračun poštene vrednosti) in izračuna ekonomski učinek (realizirani dobiček ali 
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izgubo in potencialna prodajna cena) vsaj enkrat dnevno. V tem primeru se gre za trgovalni portfelj 
in posledično za sredstva, ki jih je treba v skladu s standardom MSRP 9 pripisati poslovnemu 
modelu "Other". 
 
V zvezi s SPPI testiranjem finančnih sredstev je bila opredeljena metoda, ki jo mora banka 
uporabiti, hkrati pa je bila dokončana analiza sestave portfeljev vrednostnih papirjev in kreditnega 
portfelja, da bi ugotovili pravilne vrednosti pred prehodom na nova računovodska pravila (first time 
adoption ali FTA). 
V zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji je bila dokončana podrobna preučitev značilnosti 
denarnih tokov instrumentov, razvrščenih v poslovna modela HTC in HTCS, da bi ugotovili 
sredstva, ki ne prestanejo testiranja in so potemtakem merjena po pošteni vrednosti prek izkaza 
poslovnega izida. Izvedene analize izkazujejo, da le neznaten del – glede na celotni portfelj 
finančnih sredstev – ne prestane testiranja, predvsem manj pomembne oblike listinjenja, enote 
skladov OICR in nekateri strukturirani vrednostni papirji. 
 
Za finančna sredstva, hranjena na podlagi poslovnega modela HTC, so bila opredeljena merila in 
pragi, s katerimi se lahko avtorizirajo pogoste, a omejene prodaje posamičnih in agregiranih 
sredstev, ali pomembnejše prodaje, ki pa morajo biti izredne. Hkrati so bili določeni parametri za 
prodaje, ne glede na znesek in pogostost, v skladu z zgoraj navedenim poslovnim modelom zaradi 
povečanja kreditnega tveganja nasprotne stranke. Za to obliko sredstev je referenčna tehnična 
služba poskrbela za samodejno izvajanje monitoringa. Do dokončne uvedbe te funkcije nadzor 
zagotavlja osebje službe za finančno poslovanje na podlagi strukturiranega dnevnega poročanja. 
 
Kar zadeva kapitalske instrumente, poseduje banka večinoma instrumente, pridobljene za 
instrumentalne namene ali v okviru procedur (včasih izvršenih s pomočjo skladov našega gibanja) 
za reševanje drugih zadružnih bank v začasnih finančnih težavah. Na podlagi izvršene poglobitve 
so bili ti instrumenti, ki niso namenjeni trgovanju, razvrščeni v opcijo OCI in posledično vrednoteni 
po načelu FVOCI brez poseganja v izkaz poslovnega izida ali oslabitve. 
Za namene raziskovanja in analize poslovnih modelov (sedanjih in bodočih) so bile poleg preteklih 
praks upravljanja skrbno preučeni tudi vidiki, povezani z razvojem ali obeti splošnega referenčnega 
operativnega in regulativnega okolja. 
Poslovanje na finančnih trgih se je v zadnjih letih po svetovni finančni krizi, ki se je začela leta 
2008, pogosto in korenito spremenilo; nenehno izdajanje novih predpisov in spreminjajoče se tržno 
okolje sta prisilila banke, da spremenijo svoje poslovne modele in strategije, posodobijo in 
izboljšajo modele in orodja za obvladovanje tveganj in da preučijo nove poslovne priložnosti in 
poslovne nevarnosti. 
 
Tu gre omeniti pomembne okoliščine, kot so negativne obrestne mere, kvantitativno sproščanje, 
operacije refinanciranja z ECB-jem prek LTRO in TLTRO, izdajanje ocen državnega in 
medbančnega tveganje, pričakovano postopno zmanjševanje ekspanzivne denarne politike ECB-
ja. 
 
V bližnji prihodnosti se bodo zvrstile pomembne spremembe referenčnega organizacijskega 
konteksta, povezane z zakonodajno reformo, ki vpliva na strukturo sistema italijanskih zadružnih 
bank in ki je privedla do ustanovitve nove zadružne bančne skupine, h kateri je banka pristopila. 
V novi ureditvi bo banka ohranila pravno avtonomijo in samostojna razmerja s svojimi strankami v 
okviru regulativne in poslovne ureditve, značilne za bančno skupino, s posebnim poudarkom na: 

 skupinska pravila in politike; 
 skupne metodologije, orodja in operacijske sisteme za opredelitev, prevzemanje in 

spremljanje tveganj, pri finančnem poslovanju in pri podpiranju vodstvenih procesov; 
 sistem notranjih kontrol in upravljanja s tveganji; 
 skupne postopke upravljanja in postopno zbliževanje poslovnih mehanizmov; 
 tveganju prilagojenem modelu upravljanja in usklajenega poslovanja, ki temelji na 

kazalnikih, skladnih z okvirom bonitetnega nadzora. 
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V širšem kontekstu splošnih elementov razvoja referenčnega regulativnega in operativnega okolja 
je ustanovitev zadružne bančne skupine zahtevala preučitev oblik upravljanja, ki so bile v 
preteklosti značilne za banko in ki smo jih, glede na prej navedeni spremenjeni regulativni in tržni 
scenarij, izpopolnili s strateškimi in operativnimi vsebinami in smernicami za obvladovanje 
tveganja, ki upoštevajo tudi bodočo konsolidirano strukturo. 
Iz tega sledi, da smo za namen opredelitve poslovnih modelov oceno vseh pomembnih sestavin 
(osnovna dejavnost in poslanstvo banke, model korporativnega upravljanja, informacije v zvezi z 
bodočim poslovanjem za doseganje strateških in operativnih ciljev podjetja, metode merjenja 
uspešnosti in nagrajevanja ter opredelitev prevzetih tveganj) izvedli ob upoštevanju njihovega 
naravnega razvoja po ustanovitvi naše zadružne bančne skupine. 
 

 Oslabitve 
 
MSRP 9 določa, da morajo biti finančna sredstva podvržena novemu modelu oslabitev, ki temelji 
na pričakovani izgubi (ECL – Expected Credit Losses) in za katerega je značilna analiza ne le 
preteklih in sedanjih podatkov, ampak tudi informacij o predvidenem razvoju dogodkov. V tem 
smislu standard nadomešča model, ki temelji na obračunavanju objektivnih slabitev, ki so se že 
pojavile na datum računovodskega poročila (Incurred Credit Losses, določene s standardom MRS 
39), ki ni upošteval morebitnega razvoja dogodkov. 
Obseg novega modela oslabitev zajema finančna sredstva (terjatve in dolžniške vrednostne 
papirje), jamstva za izplačilo sredstev, garancije in finančna sredstva, ki niso merjena po pošteni 
vrednosti prek izida poslovnega uspeha. 
Pri obračunavanju oslabitev banka evidentira popravke vrednosti upoštevaje dva vidika: i) t .i. 
stage assignement, se pravi razvrstitev izpostavljenosti v eno od treh stopenj kreditnega tveganja; 
ii) časovni okvir za izračun pripadajoče pričakovane izgube. 
Za kreditne izpostavljenosti tako denarnega kot zunajbilančnega tipa, ki spadajo v ta obseg, je 
banka zagotovila razvrstitev posameznih razmerij v eno od treh spodaj prikazanih stopenj in 
izračunala pričakovano izgubo ECL za posamezno razmerje glede na stopnjo dodelitve. 
 
Stopnja 1 vključuje razmerja, ki na dan vrednotenja ne beležijo bistvenega povečanja kreditnega 
tveganja ali ki jih je mogoče opredeliti kot Low Credit Risk1. To so zlasti razmerja, ki so nastala 
manj kot tri mesece pred datumom poročanja ali ki nimajo nobene od značilnosti, opisanih za 
stopnjo 2. Pričakovano izgubo (ECL) za razmerja iz te stopnje je treba določiti upoštevaje 12-
mesečno časovno obdobje. 
 
Stopnja 2 vključuje razmerja, ki na datum poročanja izkazujejo znatno povečanje tveganja in 
nimajo značilnosti razmerij z oznako Low Credit Riks. To so razmerja, ki izpolnjujejo vsaj enega od 
naslednjih pogojev: 

 glede na datum izplačila je bilo v skladu s poslovnikom, ki ga je sprejela matična družba, in 
z namensko tehnično dokumentacijo ugotovljeno znatno povečanje kreditnega tveganja; 

 razmerja so na datum vrednotenja vključena v t. i. Watch list, tj. donosne izpostavljenosti 
pod nadzorom; 

 razmerja, ki na datum vrednotenja izkazujejo več kot 200-odstotno povišanje vrednosti PD 
v primerjavi z datumom izstavitve; 

 prisotnost oznake forborne performing; 
 prisotnost zapadlih obveznosti oziroma prekoračitev za več kot 30 dni; 
 razmerja (brez oznake PD lifetime na dan izplačila), ki nimajo značilnosti, zaradi katerih bi 

jih lahko na dan vrednotenja označiti kot Low Credit Risk. 
 
Za to stopnjo je treba pričakovano izgubo (ECL) izračunati ob upoštevanju vseh izgub, za katere 
se pričakuje, da bodo nastale v celotnem življenjskem ciklu finančnega sredstva (lifetime expected 
loss). Poleg tega MSRP 9 zahteva tudi sprejetje v prihodnost usmerjenih ocen za izračun 

                                                 
1 Z izrazom Nizko kreditno tveganje (low credit risk) opredeljujemo transakcije, ki imajo na dan vrednotenja naslednje 
značilnosti: i) odsotnost znamke "PD lifetime" na dan izplačila; ii) bonitetni razred, ki je nižji ali enak štiri. 
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pričakovane življenjske izgube ob upoštevanju scenarijev, povezanih z makroekonomskimi 
spremenljivkami. 
 
Stopnja 3 vključuje nedonosna razmerja. To so posamezna razmerja, povezana z nasprotnimi 
strankami, razvrščenimi v eno od kategorij oslabljenih posojil, določenih z okrožnico Banke Italije 
št. 272/2008 in njenimi nadaljnjimi posodobitvami. Ta kategorija vključuje oslabljene zapadle 
oziroma prekoračene izpostavljenosti, verjetna neplačila in slabe kredite. Za to stopnjo je treba 
pričakovano izgubo (ECL) izračunati z vseživljenjsko (lifetime) perspektivo, vendar bo za razliko od 
razmerij iz stopnje 2 izračun pričakovane življenjske izgube analitičen. 
 
Prosimo, upoštevajte, da je banka za kredite bankam sprejela model za opredelitev znatnega 
povečanja kreditnega tveganja, ki se razlikuje od tistega, ki velja za kredite strankam. Več 
podrobnosti o tem vidiku najdete v poglavju 4 Računovodske politike. 
Model oslabitve za portfelj vrednostnih papirjev predvideva enak pristop, kot se uporablja za 
kreditne izpostavljenosti, se pravi razvrščanje po stopnjah in izračun pričakovane izgube. 
Banka na prvo stopnjo uvrsti vrednostne papirje, ki v trenutku vrednotenja ne kažejo bistvenega 
povečanja kreditnega tveganja v primerjavi s trenutkom nakupa, ali vrednostne papirje, ki so 
zabeležili znatno zmanjšanje kreditnega tveganja. Z njimi povezana pričakovana izguba se 
izračuna za časovno obdobje 12 mesecev. 
Druga stopnja vključuje vrednostne papirje, ki na dan vrednotenja izkazujejo znatno poslabšanje 
kreditnega tveganja glede na datum nakupa, in instrumente, ki se prenesejo v to kategorijo iz 3. 
stopnje zaradi znatnega izboljšanja kreditnega tveganja. Z njimi povezana pričakovana izguba se v 
tem primeru izračuna z uporabo kriterija PD lifetime. 
Banka razvršča v tretjo stopnjo impaired (oslabljene) vrednostne papirje, ki negativno vplivajo na 
prihodnje denarne tokove. Za te izpostavljenosti se pričakovana izguba izračuna z uporabo 100-
odstotnega PD-ja. 
 

 Obračunavanje varovanja pred tveganjem 
 
Glede na to, da se novosti, ki jih prinaša novi standard MSRP 9, nanašajo samo na splošno 
varovanje pred tveganjem in da predpisi omogočajo ohranitev uporabe pravil standarda MRS 39 
(glej MSRP 9, 7.2.21), se je banka odločila, da bo v okviru obračunavanja varovanja pred 
tveganjem izkoristila opcijo opt-out in first time adoption standarda MSRP 9, pri čemer se bodo vsa 
sredstva varovanja še naprej pripoznavala v skladu z določbami MRS 39 (carve-out). 
 

 Učinek na poslovanje in kapital 
 
Glavni učinki kot posledica uvedbe novega standarda so povezani z uporabo novega modela 
oslabitve in posebej z oceno pričakovanih izgub tekom življenjskega cikla (lifetime) kreditnih 
izpostavljenosti, uvrščenih v 2. stopnjo. V zvezi z razvrščanjem in merjenjem finančnih 
instrumentov ni bistvenih vplivov, ki bi bili posledica sprejetja novih poslovnih modelov in izvajanja 
SPPI testiranja. 
Na podlagi izvršene preučitve in tekoče uskladitve poslovanja ocenjujemo, da ni prišlo do učinkov 
na premoženjsko stanje družbe, saj se je banka poslužila z zakonom določene možnosti, da 
učinek novega modela slabitev porazdeli na dobo 5 let, tako statično, glede na datum prve uvedbe, 
kot dinamično, glede na znesek donosnih izpostavljenosti na posamezen datum poročanja. 
Za več informacij o spremembah kapitala po uvedbi standarda MSRP 9 in primerjavo med 
prerazvrščenimi vrednostmi na dan 31. decembra 2017 (MRS 39) in vrednostmi na dan 1. januarja 
2018 (MSRP 9), z navedbo učinkov merjenja in oslabitev, glej poglavje »Računovodski in 
regulativni učinki prve uvedbe standarda MSRP 9« (Del A – Računovodska politika). 
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 Učinki prve uporabe standarda MRSP 9 – Pripoznanje odloženih terjatev/obveznosti 
za davek 

 
Po uvedbi novega mednarodnega računovodskega standarda MSRP 9 (Finančni instrumenti) je 
bila za pravilno pripoznavanje davčnih sestavin 10. januarja 2018 izdana uredba, ki novi 
računovodski standard usklajuje s pravili za odmero davkov na dohodek IRES in na proizvodne 
dejavnosti IRAP. Uredba je med drugim v prvem letu uporabe novega standarda zagotovila polni 
odbitek učinkov uporabe modela ECL za terjatve do strank. 
Kot smo že omenili, je bila prva uporaba standarda MSRP 9 retroaktivna, zaradi česar smo 
pripoznali v kapitalu rezervo za odložene terjatve/obveznosti za davek FTA v višini približno 400 
tisoč evrov pred obdavčitvijo. 
 
V skladu z zgoraj navedeno uredbo je banka izvršila evalvacijo fiskalnega učinka razlik, ki so se 
pojavile pri merjenju odloženih terjatev/obveznosti za davek FTA, pri čemer je upoštevala fiskalna 
pravila, ki so veljala 1. januarja 2018 (tj. datum prve uporabe novega računovodskega standarda). 
 
Pred zaključkom poslovnega leta 2018 je zakon št. 145 z dne 30. decembra 2018 (tako imenovani 
Zakon o proračunu za leto 2019) spremenil merilo za odbitek učinka modela ECL na terjatve do 
strank in uvedel možnost, da se le-ta odbije v poslovni dobi prve uporabe novega standarda (FTA) 
in v enakih deležih v naslednjih devetih davčnih obdobjih. V dopolnitev k tej spremembi je 
zakonodajalec pojasnil, da se predujmi za davek, pripoznani v računovodskih izkazih za te 
namene, ne morejo priznati kot davčni odtegljaj. 
 

 Popravki vrednosti terjatev – negativna vrednost ob prvi uporabi standarda (FTA) 
 
Najnovejša regulativna sprememba je privedla do možnosti, da se v povezavi z izidom 
verjetnostnega testa (probability test), določenega s standardom MRS 12, v izkaz poslovnega izida 
vključijo dodatne odložene terjatve za davek. 
Verjetnostni test sestoji iz simuliranja sposobnosti pridobitve odtegljaja za davek, ločeno za davka 
IRES in IRAP. Samo za namene davka IRES je bilo simuliranje izvršeno tudi za obveznosti za 
davek, ki presegajo prag oproščenega dobička, obračunanih na dan 31. decembra 2018. Za 
namene davka IRES je bilo simuliranje izvršeno tudi za pričakovan obdavčljivi dohodek, za 
namene davka IRAP pa glede na pričakovano vrednost neto proizvodnje. Glede na izid 
verjetnostnega testa je banka preudarno odločila, da bo evidentirala samo tista sredstva, ki jih je 
mogoče pripisati davčnim izgubam, nastalim do 31. decembra 2017. 
 

 Učinki na informacijske tehnologije, organizacijsko strukturo in ostali vidiki 
 
Proces uvajanja inovacij, določenih z novim standardom, je sovpadal s potrebo po realizaciji 
pomembnih posegov v dozdajšnjo tehnološko infrastrukturo; s tem namenom smo v sodelovanju z 
odgovarjajočo strukturo referenčne družbe za informacijske storitve izvedli specifično analizo, s 
pomočjo katere smo opredelili glavne učinke in ciljne aplikacijske arhitekture, ki jih je treba 
realizirati. Poleg tega smo opredelili aplikacije in postopke, ki jih je treba prilagoditi, in spremembe 
na podlagi modularnega pristopa, v okviru katerega smo določili prednostne naloge, katerih namen 
je zagotoviti skladnost z novo računovodsko regulativo. Ukrepi, ki jih trenutno zaključujemo, se 
nanašajo tako na uvedbo namenskih funkcij v že obstoječe procedure kot vzpostavitev novih 
aplikacij. 
Podrobneje so bile v okviru klasificiranja in pripoznavanja, potem ko je bil opredeljen način 
izvajanja SPPI-analize, opredeljene in po potrebi posodobljene aplikacije in procedure za izvajanje 
postopka, tako za dolžniške vrednostne papirje kot za kreditne izpostavljenosti. 
V okviru upravljanja oslabitev, potem ko smo opredelili glavna merila za dejansko ocenitev 
znatnega poslabšanja in merila za izračunavanje pričakovane izgube (expected credit loss), smo 
na podlagi informacij o bodočem razvoju razmerja (forward looking) opredelili aplikacije za 
obvladovanje tveganj, v katere smo vgradili sistem sledenja kreditnemu tveganju za posamezno 
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razmerje in orodje za izračunavanje odgovarjajoče pričakovane izgube (ECL), in izvršili potrebne 
prilagoditve. 
 
Podobne preučitve in ukrepi se izvajajo tudi za prilagoditev računovodskih aplikacij, tudi z 
namenom, da se vzpostavijo sistemi poročanja, ki jih zahtevajo nove sheme FINREP in 5. 
posodobitev okrožnice Banke Italije št. 262, ki je obveljala 30. novembra 2018. 
Poleg posegov v informacijsko tehnologijo uresničujemo v tesnem sodelovanju z matično družbo 
še posege v organizacijsko strukturo za revidiranje dozdajšnjih operativnih procedur, oblikovanje in 
izvajanje novih procesov (le-ti se npr. nanašajo na upravljanje in nadziranje izvajanja SPPI 
testiranja, nadziranje prodajnih pragov v okviru poslovnega modela HTC, ...), ustrezno 
nadzorovanje dejavnosti, uskladitev pristojnosti v posameznih pristojnih poslovnih, upravnih in 
nadzornih službah. 
V zvezi z oslabitvami je cilj načrtovanih prilagoditev učinkovitejše in celovitejše izvajanje tekočih 
metod spremljanja kreditnega tveganja (on-going), da se omogoči lažjo vzpostavitev preventivnih 
ukrepov in da se izognemo potencialnemu zdrsu razmerij v 2. stopnjo ter da se pripoznajo 
dosledne in pravočasne oslabitve, ki naj temeljijo na realnem trendu kreditnega tveganja. 
Uvedba standarda MSRP 9 bo učinkovala tudi na komercialno ponudbo in bo posledično privedla k 
reviziji in posodobitvi ponujenih produktov in storitev. 
V okviru tekoče revizije politik bodo posodobljena tudi merila in procedura za opredelitev in 
ugotovitev trenutka, v katerem se izvede odpis obračunavanja izpostavljenosti (write-off), v skladu 
z opredelitvijo odpisa, določeno s 5. posodobitvijo okrožnice št. 262 (le-ta se sklicuje tako na 
računovodski standard MSRP9, glej odstavke 5.4.4, B5.4.9 in B3.2.16 (r) kot na zahteve, določene 
s točkama 72 in 74 dela 2 Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/1443). 
V skladu z zgoraj navedenimi določbami odpis ne bo več več vezan na dogodek zaprtja kreditnega 
razmerja (neizterljivost, utemeljena z uradnim aktom/odlokom oziroma opustitev izterjave zaradi 
ekonomske ugodnosti), ampak mora biti evidentiran v trenutku, ko obstaja razumno prepričanje o 
neizterljivosti zneska. 
 
Drugi vidiki prilagajanja organizacijske strukture in poslovnih procesov 
 
Leta 2018 smo v skladu s projektnimi aktivnostmi, ki jih uresničujejo pridružene družbe in 
storitvena podjetja sistema zadružnih bank, ter v tesnem sodelovanju oziroma na podlagi navodil 
zunanjega izvajalca IT storitev, nadaljevali z realizacijo aktivnosti za prilagajanje zahtevam, ki so 
jih uvedle nove določbe o informacijskih sistemih, ki se nanašajo zlasti na varnostne sisteme za 
pravilno upravljanje podatkov komitentov, varnost plačilnih storitev prek interneta, varnostne 
ukrepe informacijsko-komunikacijske tehnologije v okviru uredbe PSD2 in upravljanje resnih 
incidentov na področju kibernetske varnosti. 
 
Z zakonodajno uredbo št. 218 z dne 15. decembra 2017 je bila z nacionalno zakonodajo usklajena 
Direktiva (EU) 2015/2366 o plačilnih storitvah na notranjem trgu (tako imenovana PSD2). 
Direktiva je nov, inovativen in usklajen zakonodajni instrument, katerega cilj je oblikovanje 
enotnega in integriranega trga za plačilne storitve s standardizacijo pravil za banke in nove akterje, 
ki so se pojavili na trgu s širjenjem digitalnih storitev, in zagotavljanje visoke ravni konkurence in 
transparentnosti v korist potrošnikov. 
Po uvedbi novih določb smo morali prilagoditi predpogodbeno in pogodbeno dokumentacijo za 
zadevna bančna razmerja. 
Zakonodaja na novo opredeljuje po eni strani porazdelitev odgovornosti med ponudnikom plačilnih 
storitev (v nadaljevanju "PSP"), ki vzdržuje račun (Account Servicing Payment Service Provider), in 
morebitno tretjo stranko, ki poseže pri plačilni oziroma poravnalni transakciji, tj. tako imenovani 
ponudnik storitve naročila plačilne transakcije (Payment Initiation Service Provider), po drugi pa 
odgovornost plačnika v primeru nepooblaščenih transakcij. 
V zvezi s slednjim vidikom je direktiva uvedla nove časovne okvire in oblike povračila za stranke, ki 
ponudnika plačilnih storitev, ki vzdržuje račun, zavezujejo, da stranki v primeru zahteve za 
povračilo zaradi nepooblaščene transakcije, tudi če je bila storitev naročena prek tretje stranke, 
zagotovi povračilo zneska pred koncem naslednjega delovnega dne. 



 48 

Direktiva PSD2 je prav tako na novo opredelila termine za upravljanje reklamacij v zvezi s 
plačilnimi storitvami in skrajšala čas, ki ga ima ponudnik plačilnih storitev za posredovanje 
povratne informacije predlagatelju reklamacije. 
Zakonodaja je uvedla tudi nove tehnološke zahteve glede varnosti, posebej obvezno močno 
avtentikacijo strank (Strong Customer Authentication), v skladu s katero mora biti istovetnost 
komitenta določena z dvema ali več orodji za avtentikacijo med tistimi, določenimi z direktivo. 
Posegi, potrebni za uskladitev z novimi uredbami, so se začeli leta 2018 in se bodo nadaljevali tudi 
v letu 2019, kar bo imelo znaten učinek na produkte internetnega bančništva (spletna stran in 
mobilna aplikacija). S temi vidiki je povezan tudi projekt, katerega cilj je zagotoviti vsem bankam 
zadružne bančne skupine enotno rešitev internetnega bančništva. 
Z namenom racionalizacije poslovnih orodij in z njimi povezanih vzdrževalnih aktivnosti bosta tudi 
spletna stran in aplikacija, namenjeni predplačniškim karticam, postali del enotnega internetnega 
bančništva. 
 
Na proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala ICAAP in razkritja v skladu z bivšim tretjim 
stebrom so v zadnjih letih bistveno vplivale regulatorne spremembe, povezane z izvajanjem 
uredbe Basel 3, in nove zakonske določbe o sistemu notranjega nadzora. Na podlagi pojasnil in 
postopoma objavljenih stališč pristojnih organov, smo redno prilagajali metodološki okvir in 
proceduro za določanje lastnih sredstev in kapitalskih zahtev. Po potrebi smo tudi uskladili vloge in 
odgovornosti služb, ki sodelujejo pri izvajanju zadevnih procedur. 
Ob upoštevanju sprememb, ki so bile nedavno uvedene v merila, ki jih nadzorni organ upošteva v 
okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (t. i. SREP), smo tudi v preučenem 
obdobju v okviru običajnih pripravljalnih aktivnosti za sestavo poročila ICAAP in tozadevnih razkritij 
revidirali in uskladili: 

 temeljne metodološke reference: 
 oceno tveganj 1. in 2. stebra, izvajanje stresnih testiranj za glavna prevzeta tveganja, 

določitev celotnega kapitala; 
 samoocenjevanje ustreznosti kapitala v trenutnem, bodočem in stresnem scenariju; 
 razvoj in artikuliranje procesa ICAAP in sestavo s tem povezanih poročil. 

 
K organizacijskim in postopkovnim prilagoditvam prištevamo: 

 prilagoditev notranjih procesov in nadzora, da bi izpolnili zahteve Uredbe 2014/65/EU (t. i. 
MiFID 2) in z njo povezane izvedbene regulative, ki je začela veljati 3. januarja 2018, v 
skladu s projektnimi dejavnostmi pridruženih in storitvenih družb sistema zadružnih bank ter 
v tesnem sodelovanju z matično družbo zadružne bančne skupine, zlasti glede: 
o t. i. produktnega vodenja (Product Governance), katerega cilj je zagotoviti formalizacijo 

procesa nastajanja in sprejetja finančnih instrumentov ter opredelitve ciljne publike v 
okviru skupnosti komitentov (Target Market) in skladnosti strategije za distribucijo 
finančnih instrumentov z navedeno ciljno publiko; 

o zagotavljanja svetovalnih storitev za naložbenje; 
o preverjanja, ali osebje poseduje znanje in izkušnje za opravljanje investicijskih storitev 

in zagotavljanje informacij strankam; 
o opredelitve in upravljanja stimulacij in usposabljanja na področju investicijskih storitev; 
o opredelitve, preprečevanja in upravljanja konflikta interesa; 
o preglednosti informacij za komitente; 

 prilagoditev poslovnika, postopkov in notranjih kontrol z zahtevami Direktive (EU) 2016/97 – 
Insurance Distribution Directive (t. i. Direktiva IDD) in s tem povezanimi izvedbenimi 
predpisi, ki so začeli veljati 1. oktobra 2018, v skladu s projektnimi dejavnostmi, ki jih vodi 
matična družba naše zadružne bančne skupine in ki med drugim zadevajo t. i. disciplino 
Product Oversight and Governance, katere cilj je zagotoviti: 
o opredelitev učinkovite izmenjave informacij med proizvajalcem in distributerjem o 

značilnostih zavarovalnega produkta, o strategiji distribucije in o referenčnem trgu; 
o skladnost zavarovalnih produktov z značilnostmi, potrebami in cilji strank; 
o sposobnost posrednika zadovoljevanja zavarovalnih potreb strank, ugotovljenih na 

podlagi pridobljenih informacij; 
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 uskladitev z Uredbo (EU) 679/2016 (GDPR) o varstvu osebnih podatkov z opredelitvijo 
vlog, odgovornosti in procesov v okviru enotnega pristopa na ravni skupine; 

 sprejetje politik za agregirano upravljanje razmerij posameznih vlagateljev (tako imenovani 
Single Customer View), v skladu s priporočili jamstvenega sklada deponentov FGD, za 
vzpostavitev postopka za povračilo sredstev vlagateljem in opredelitev oblik poročanja prej 
navedenemu skladu. 

 
Nadaljevali smo s posodabljanjem poslovalnic. Kupili smo nove bančne avtomate, od tega 5 
avtomatov tipa cash in/cash out (slednji omogočajo tako polaganje gotovine in čekov kot 
dvigovanje gotovine) in 3 avtomatov cash out (samo za dvigovanje gotovine). Od 5 kupljenih 
bančnih avtomatov so bili 3 nameščeni v poslovalnice, ki so že bile opremljene z ustreznimi 
samopostrežnimi prostori, se pravi, da nismo izvršili gradbenih ali drugih namestitvenih del 
(nabrežje Gulli, Bazovica in Sovodnje). Skladno z operativnim načrtom bomo v letu 2019 uredili še 
3 samopostrežne cone (Sesljan, Ronke in Domjo), potem ko smo v preteklih letih podobne rešitve 
vzpostavili v poslovalnicah v Trstu v ulici Carducci, v Nabrežini in na Opčinah. 
V letu 2018 je bil sestavljen operativni načrt IKT, ki med drugim vključuje naložbe v strojno 
(strežniki, switchi, storage naprave, SSD diski, prenosni računalniki in tablice) in programsko 
opremo (licence). V letu 2019 bomo uvedli naslednji operativni novosti: sistem kroženja gotovine 
na bančnih avtomatih in grafometrični podpis za digitalno prevzemanje potrdil in sklenitev pogodb 
pri okencu. 
 
Služba za IKT 
Služba za IKT nadzira komponente informacijskega sistema v zunanjem izvajanju, preverja 
kakovostno raven storitev, ki jih zagotavljajo dobavitelji, ocenjuje morebitne posledice na raven 
zadovoljstva komitentov banke in poroča strateškemu nadzornemu organu o rezultatih izvršene 
analize; ukvarja se tudi z izvajanjem smernic, ki jih določi matična družba, in ocenjuje poslovno 
učinkovitost in učinkovitost uporabljenih sredstev ter celovite IT infrastrukture. 
 
Služba za varnost informacijske tehnologije 
Služba za varnost informacijske tehnologije je odgovorna za izvajanje nalog, povezanih z varnostjo 
IKT sredstev banke, pri čemer se poslužuje podpore referenčnega zunanjega izvajalca storitev in 
ostalih ponudnikov storitev, s katerimi poslujemo na tem področju. Glavni namen službe je 
zagotoviti, da je raven varnosti IKT sredstev skladna z varnostnimi cilji, ki si jih je postavila banka v 
skladu s sedanjim okvirom informacijskih tveganj oziroma s smernicami matične družbe. 
 

5. RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI 
 
V preteklem letu smo uresničili pomembne projekte za izboljšanje, širitev in posodobitev našega 
storitvenega modela za komitente. Splošna posodobitev produktne linije in modernejši pristop h 
komitentom sta del nove strategije, ki ima kot končni cilj celovit odgovor na sodobne potrebe naših 
odjemalcev. 
V letu 2018 smo dodatno razširili projekt EasyBanka 24h. Po lanskoletni uvedbi sistema v 
poslovalnicah na Opčinah in v Nabrežini je banka namestila 5 naprednih bančnih avtomatov v 
poslovalnice v Ronkah, Sovodnjah ob Soči, Sesljanu, Bazovici in Trstu – nabrežje Gulli. Z novimi 
samopostrežnimi avtomati lahko komitenti – brez čakalnih vrst in 24 ur dnevno – samostojno 
izvršujejo transakcije, kot so dvig gotovine neposredno s transakcijskega računa, polog gotovine in 
čekov, izvrševanje nakazil, polnjenje telefonskega računa, polnjenje predplačniških kartic itn. 
Podatki o uporabi in povratne informacije, ki jih zbiramo pri komitentih, se nenehno izboljšujejo in 
nas utrjujejo v prepričanju, da nadaljujemo s tem projektom. 
Še naprej smo bili pozorni na razvoj trženjskih poti in promocijo naših storitev. Obnovili smo in 
razširili obseg sporazumov o sodelovanju in pogodb za trženje produktov, ki jih v prvi vrsti ponuja 
zadružna skupina Cassa Centrale Banca. 
Banka je izvajala tudi inovativne dejavnosti na področju produktov in procesov z namenom 
učinkovitega vodenja, racionalizacije in posodobitve ponudbe na kreditnem, finančnem in 
storitvenem področju. H glavnim pobudam, kampanjam in novostih prištevamo: 



 50 

 Račun Plus+: račun je nastal ob koncu leta 2017 in je od februarja 2018 osnovna rešitev, ki jo 
ponujamo prebivalstvu. Brezplačen je za mlajše od 30 let (ravno pri teh je požel velik uspeh), ki 
ga lahko oblikujejo po meri svojih potreb in navad. Komitenti lahko stroške glede na izbrane 
produkte in morebitno članstvo znižajo ali celo izničijo. Z računom Plus lahko izberejo obliko 
poslovanja, ki jim najbolj ustreza: poslovanje pri okencu, e-bančništvo ali samopostrežne 
avtomate. Poleg tega, če se pri poslovanju poslužujejo elektronskih kanalov (samopostrežni 
avtomati, Inbank), lahko znižajo stroške in uživajo dodatne ugodnosti. 

 debetna kartica Globo: novo debetno kartico skupine CCB smo uvedli ob koncu leta 2017. V 
letu 2018 smo produkt korenito posodobili in aktivirali obvestila prek aplikacije Notify. 

 kreditne kartice Nexi: od maja 2018 prek družbe Cassa Centrale ponujamo kreditne kartice 
Nexi. Od tedaj smo postopno aktivirali storitve Samsung Pay, Google Pay in Apple Pay. 

 POS terminali: junija 2018 smo začeli ponujati nove terminale družbe Phoenix. Pogodbe o 
opravljanju storitve pa so po novem sklenjene z družbo Six Payment. 

 Prestipay: od začetka leta 2018 ponujamo potrošniške kredite v sodelovanju z družbo 
Prestipay. 

 kreditno poslovanje: banka je nadaljevala z razvijanjem kreditnih rešitev, pri čemer je 
obnovila sporazume za izdajanje subvencioniranih kreditov in partnerstva z ustanovami in 
zavodi našega prostora. Primer takega sodelovanja je že uveljavljeni sporazum z združenjem 
podjetij Immobilitrieste.it, na osnovi katerega je nastal katalog z lokalno ponudbo nepremičnin. 

 
Med letom je bilo organiziranih več srečanj za stranke. Posebno omembo si zaslužijo: 

- junija smo organizirali dve predavanji za podjetnike s tržaške in goriške pokrajine z 
naslovom Kreditiranje po krizi, da bi jih ozaveščali o pomenu kakovostnega korporativnega 
upravljanja in poslovnega načrta. Predavatelj Gianluca Sanchioni je v preteklosti delal kot 
generalni in finančni direktor pomembnih podjetniških skupin. Danes je poslovni svetovalec 
v MSP-jih. 

- novembra je potekal simpozij Tržaška prostocarinska cona: razvoj, perspektive, 
investicijske priložnosti. Sodelovalo je več predavateljev: Zeno D'Agostino (predsednik 
Sistema pristanišč Vzhodnega Jadrana, predsednik združenja italijanskih pristanišč 
Assoporti in podpredsednik združenja evropskih pristanišč Espo), Carlo De Giuseppe 
(vodja trženja pri sektorju za italijanski severovzhod družbe Rete Ferroviaria Italiana) in Igor 
Filipcic (komercialni direktor podjetja Le Navi MSC). 

 
6. SISTEM NOTRANJEGA NADZORA IN OBVLADOVANJA TVEGANJ 

 
V skladu s svojim poslovnim in operativnim modelom je banka izpostavljena različnim vrstam 
tveganja, ki so povezana z dejavnostmi kreditnega in finančnega posredovanja. 
Z namenom, da zagotovi ustrezno obvladovanje tveganj, skladnost poslovanja s strategijami in 
politikami družbe ter uresničevanje zanesljivega in preudarnega korporativnega upravljanja, je 
banka vzpostavila sistem notranjega nadzora (SCI), ki ga sestavljajo pravila, funkcije, službe, 
človeški viri, postopki in procedure, katerih cilj je doseganje naslednjih ciljev: 

 preverjanje izvajanja strategij in politik podjetja; 
 obvladovanje tveganj v okviru omejitev, določenih z referenčnim okvirom, za opredelitev 

nagnjenosti k tveganju (Risk Appetite Framework ali RAF); 
 zaščita vrednosti sredstev in varovanje pred izgubami; 
 učinkovitost in uspešnost poslovnih procesov; 
 zanesljivost in varnost informacij in IT postopkov; 
 preprečevanje tveganja, da je banka (lahko tudi nenamerno) vpletena v nezakonite 

dejavnosti (s posebnim poudarkom na prekrških, ki so povezani s pranjem denarja, 
oderuštvom in financiranje terorizma); 

 skladnost poslovanja podjetja z zakonodajo in nadzorno regulativo ter z notranjimi 
politikami, predpisi in procedurami. 
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6.1 Organi družbe in zakonita revizija računovodskih izkazov 
 
Glavno odgovornost za zagotavljanje celovitosti, skladnosti, funkcionalnosti in zanesljivosti sistema 
notranjega nadzora nosijo organi banke v skladu s svojimi pristojnostmi. 
 
Upravni odbor je pristojen za usmerjanje sistema nadzora in obvladovanja tveganj in sproti 
spremlja skladnost sistema s sprejetimi strateškimi smernicami in nagnjenostjo k tveganju oziroma 
sposobnost sistema, da se razvija sorazmerno s tveganji, ki jim je družba izpostavljena, in z možno 
interakcijo med tveganji. 
Upravni odbor je seznanjen z vsemi tveganji za družbo in v okviru integriranega upravljanja njihove 
medsebojne interakcije tudi z razvojem zunanjega okolja. V tem okviru lahko ugotovi in oceni 
dejavnike, vključno s kompleksnostjo organizacijske strukture, zaradi katerih lahko nastanejo 
tveganja za banko. 
Na vrhu notranje organizacijske strukture stoji generalni direktor, ki sodeluje pri upravljanju banke, 
izvaja odločbe organov družbe v skladu z določbami statuta; uresničuje cilje upravljanja in 
nadzoruje izvrševanje transakcij ter delovanje storitev v skladu z navodili upravnega odbora. 
Obenem skrbi, da je vodenje banke skladno in da je sistem notranjega nadzora učinkovit; s tem 
omogoča enotno upravljanje banke in učinkovito delovanje sistema notranjega nadzora. 
 
Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor nad poslovanjem, ki mora biti v skladu z zakonom, 
statutom in načeli učinkovitega korporativnega upravljanja, ter nad funkcionalnostjo celovitega 
sistema notranjega nadzora. Pri tem (s pomočjo informacij, ki jih nudi notranjerevizijska služba) 
preverja učinkovitost struktur in služb, ki sodelujejo pri nadzoru, pravilno izvrševanje nalog in 
ustrezno koordinacijo. Obenem predlaga ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti 
in nepravilnosti. 
V skladu s statutom družbe nadzorni odbor ocenjuje ustreznost in funkcionalnost računovodske 
strukture, vključno z računovodskimi informacijskimi sistemi, da bi zagotovil pravilno evidentiranje 
poslovnih dogodkov v računovodskih izkazih. 
Nadzorni odbor mora vedno podati mnenje v zvezi z odločitvami o imenovanju ali odstavitvi vodij 
služb notranjega nadzora in opredelitvi osnovnih elementov celotne strukture sistema notranjega 
nadzora. 
 
Banka je v skladu z zakonodajnim odlokom št. 231/01 (v nadaljevanju: odlok) sprejela 
Organizacijski model za upravljanje in nadzor, pri čemer je sestavila strukturirani in organski sistem 
procedur in nadzornih dejavnosti za zavesten nadzor tveganja izvršitve kaznivih dejanj, določenih z 
odlokom. Sprejeti model je del obstoječega sistema notranjega nadzora in je poleg tega, da 
omogoča izkoriščanje izjeme, določene z odlokom, namenjen izboljšanju korporativnega 
upravljanja banke, obvladovanju tveganja izvrševanja kaznivih dejanj, določenih z odlokom, in s 
tem povezane gospodarske škode in posledic za dobro ime. 
 
Nadzorni organ je pristojen za nadziranje učinkovitosti in spoštovanja Organizacijskega modela 
za upravljanje in nadzor, ki ga je banka sprejela v skladu z zakonskim odlokom št. 231/01. 
Nadzorni organ je pristojen tudi za posodabljanje modela, da se banka izogne upravni 
odgovornosti, ki izhaja iz kaznivih dejanj. 
Zaupana mu je naloga, da z avtonomnimi pooblastili in sredstvi za izvrševanje kontrole ocenjuje: 

 učinkovitost in ustreznost modela v povezavi z organizacijsko strukturo in sposobnostjo 
preprečevanja kaznivih dejanj, določenih z odlokom; 

 delovanje in spoštovanje predpisov modela z izvrševanjem namenskih pregledov, tudi 
periodičnih; 

 potrebo po posodobitvi modela, če ugotovi potrebo po prilagoditvi le-tega glede na 
spremenjene notranje oziroma regulativne pogoje ali če se pojavijo pomembne oziroma 
ponavljajoče se kršitve taistega modela. 

 
Zakoniti revizor računovodskih izkazov, v skladu s pooblastili in pristojnostmi, določenimi z 
veljavno zakonodajo, je zadolžen, da nadzira poslovanje računovodstva družbe in pravilno 
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evidentiranje poslovnih dogodkov v računovodskih izkazih ter da preveri, ali računovodski izkazi 
ustrezajo računovodski evidenci in so v skladu s predpisi, ki jih urejajo. 
Če se med preiskavo ugotovijo sporne zadeve, mora imenovana revizijska hiša nemudoma 
poročati nadzornemu odboru in pristojnim nadzornim organom. 
Organ, zadolžen za zakonito revizijo računovodskih izkazov, pri opravljanju svojih nalog sodeluje z 
organi družbe in službami poslovnega nadzora. Oblike sodelovanja z nadzornim odborom so 
določene z zakonskim odlokom št. 39/2010. 
 
6.2 Službe notranjega nadzora 
 
V okviru celovitega sistema notranjega nadzora je banka vzpostavila naslednje nadzorne službe, ki 
so stalne in neodvisne: 

 notranjerevizijska služba (Internal Audit), 
in še naslednje službe, ki delujejo pod okriljem Službe za nadzor tveganja in skladnosti 
poslovanja: 
 služba za obvladovanje tveganj (Risk Management), 
 služba za zagotavljanje skladnosti s predpisi (Compliance), 
 služba za preprečevanje pranja denarja. 

 
V poslovnem letu 2018 smo prenesli na družbo Cassa Centrale Banca naloge notranjerevizijske 
službe (Internal Audit) in službe za preverjanje skladnosti (Compliance). To odločitev so pristojni 
organi banke sprejeli po ugotovitvi, da je proces ustanovitve zadružne bančne skupine zahteval 
fazo postopnega približevanja in priprav tako s strani pridruženih bank kot s strani matične družbe. 
Nadzorni organ je namreč že večkrat poudaril pomembnost dejstva, da pridružene banke 
konstruktivno sprejmejo postopek oblikovanja nove strukture, pri čemer morajo tesno sodelovati z 
bodočima matičnima družbama in se morajo čim prej prilagoditi smernicam, ki jih taisti matični 
družbi sprejmeta za posamezne sektorje poslovanja, vključno s sistemom notranjega nadzora. 
Na tem področju reforma sistema zadružnih bank predvideva, da se po ustanovitvi zadružne 
bančne skupine nadzorne funkcije prenese v zunanje izvajanje na matično družbo ali katero drugo 
družbo v skupini, kar bo zagotovilo homogenost in učinkovitost kontrolnih sistemov zadružne 
bančne skupine. 
 
Ob upoštevanju zgoraj navedenega je družba Cassa Centrale ocenila kot strateško pomembno 
postopno uvedbo zunanjega izvajanja funkcij korporativnega nadzora, še pred nastopom zadružne 
bančne skupine. Izhajala je iz predpostavke, da je celovita ureditev nadzorne strukture predpogoj 
za ustanovitev skupine. 
Banka deli ugotovitve družbe Cassa Centrale Banca, saj se zaveda pomembnosti pravočasne 
ureditve centraliziranega sistema upravljanja tveganj: v skladu s tem ciljem so bile zgoraj 
omenjene kontrolne funkcije podjetja oddane v zunanje izvajanje. 
Prosimo, upoštevajte, da je služba za skladnost poslovanja (Compliance) prvič oddana v zunanje 
izvajanje, medtem ko je v primeru notranjerevizijske službe (Internal Audit) družba Cassa Centrale 
Banca nastopila vlogo prejšnjega izvajalca, tj. Deželne zveze zadružnih bank Furlanije Julijske 
krajine, kateri smo poslali obvestilo o odstopu od pogodbe. 
V skladu z nadzornimi določbami je zunanje izvajanje začelo veljati po 60 dneh od dneva, ko smo 
poslali Banki Italije predhodno obvestilo, ko smo ugotovili, da nadzorni organ ni sprožil postopka za 
prepoved zunanjega izvajanja storitve. 
Storitve v zunanjem izvajanju se urejajo s posebnimi pogodbami, ki so skladne z nadzornimi 
določbami: s pogodbami so določene pravice in obveznosti strank, pogoji ter ravni storitev (SLA – 
Service Level Agreement) in z njmi povezani ključni kazalniki uspešnosti (KPI – Key Performance 
Indicators). 
Vzporedno z oddajo nadzornih funkcij v zunanje izvajanje je banka prenesla tudi odgovornost za te 
naloge na osebe, ki so že odgovorne za odgovarjajoče službe pri družbi Cassa Centrale Banca. 
Banka je imenovala notranje referente, ki poročajo organom banke v okviru hierarhične ureditve in 
vodjem kontrolnih služb banke v okviru funkcionalne ureditve in podpirajo nadzorne službe 
zunanjega izvajalca. 
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Za zagotovitev njihove neodvisnosti nadzorne službe banke: 
 posedujejo pooblastila, sredstva in znanja, potrebna za opravljanje svojih nalog; 
 dostopajo do podatkov banke in do zunanjih podatkov, ki so potrebni za ustrezno 

izvrševanje njihovih nalog; 
 razpolagajo z ekonomskimi sredstvi, ki jih lahko po potrebi uporabljajo samostojno in ki jim 

omogočajo, da se poslužijo zunanjih svetovalcev. 
Osebje, ki sodeluje v nadzornih službah, ne opravlja dejavnosti, ki so predmet nadzora. Njihovo 
število in znanja so skladna z zahtevami za opravljanje njihovih nalog. Zaposlenim, ki izvajajo 
nadzor, je omogočeno, da se redno udeležujejo programov za usposabljanje. 
 
Osebe, odgovorne za posamezne nadzorne službe: 

 imajo ustrezno poklicno znanje; 
 so postavljene na ustrezen hierarhično-funkcionalen položaj in poročajo organu, ki izvršuje 

strateški nadzor (Internal Audit) in nadzornemu organu (skladnost, obvladovanje tveganja 
in preprečevanje pranja denarja); 

 niso neposredno pristojne za poslovne sektorje, ki jih nadzorujejo, in niso hierarhično 
podrejene načelnikom teh poslovnih sektorjev; 

 imenuje in odstavi upravni odbor (z utemeljenim mnenjem) po posvetovanju z nadzornim 
odborom; 

 neposredno poročajo organom družbe in imajo neposreden dostop do upravnega in 
nadzornega odbora ter z njima komunicirajo brez omejitev ali posredovanja drugih oseb. 

 so postavljene na ustrezen hierarhično-funkcionalen položaj in poročajo organu, ki izvršuje 
strateški nadzor (Internal Audit) in nadzornemu organu (skladnost, obvladovanje tveganja 
in preprečevanje pranja denarja); 

 
V nadaljevanju predstavljamo naloge vsake posamezne službe nadzora družbe. 
 
Notranjerevizijska služba (Internal Audit) 
 
Notranjerevizijska služba na podlagi pristopa, osnovanega na varovanju pred tveganjem (risk 
based), in s preverjanji, ki se lahko izvajajo tudi na kraju samem, na eni strani spremlja potek 
poslovanja in razvoj tveganja, na drugi pa ocenjuje celovitost, ustreznost, funkcionalnost in 
zanesljivost organizacijske strukture in ostalih elementov, ki so del sistema notranjega nadzora. Na 
osnovi tega organom banke predlaga morebitne izboljšave okvira za nadziranje tveganja (Risk 
Appetite Framework), procesa obvladovanja tveganja in instrumentov za merjenje in obvladovanje 
tveganja. 
 
Služba v skladu s strokovnimi referenčnimi standardi lahko tudi svetuje raznim službam banke, tudi 
z namenom ustvarjanja dodane vrednosti in izboljšanja učinkovitosti nadzornega sistema, 
upravljanja tveganj, skladnosti poslovanja in notranjih postopkov upravljanja. 
 
Notranjerevizijska služba: 

 ocenjuje celovitost, ustreznost, funkcionalnost, zanesljivost organizacijske strukture in 
drugih komponent sistema notranjega nadzora, procesa obvladovanja tveganj in drugih 
korporativnih procesov, tudi glede na zmožnost prepoznavanja napak in nepravilnosti. S 
tem namenom med drugim nadzira notranje nadzorne službe druge ravni (upravljanje 
tveganj, skladnost poslovanja, preprečevanje pranja denarja); 

 letno predstavi revizijski načrt, ki ga morajo odobriti organi družbe in ki vključuje opis 
načrtovanih nadzornih aktivnosti, pri čemer upošteva tveganja posameznih dejavnosti in 
sektorjev poslovanja; načrt vsebuje posebno poglavje, ki se nanaša na pregled 
informacijskega sistema (v nadaljevanju: IKT revizija); 

 ocenjuje učinkovitost okvira za prevzemanje tveganja RAF, notranjo skladnost celotne 
sheme in skladnost poslovanja družbe z njo. V primeru posebej zapletenih finančnih 
struktur, ocenjuje njihovo skladnost s strategijami, ki jih odobrijo organi družbe; 
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 ocenjuje skladnost, ustreznost in učinkovitost upravnih mehanizmov ter izvaja redne 
preglede delovanja operativnih in notranjih kontrolnih procedur; 

 redno preverja načrt neprekinjenega poslovanja; 
 opravlja preiskovalne naloge tudi v zvezi s posebnimi nepravilnostmi; 
 po potrebi izvršuje posebne preiskave (tako imenovano Special Investigation) za 

rekonstrukcijo posebej pomembnih dejstev ali dogodkov; 
 sodeluje z drugimi kontrolnimi službami podjetja za sprejetje usklajenih in integriranih 

metod merjenja in ocenjevanja tveganj, za sporazumno opredelitev prednostnih nalog v 
zvezi s tveganji na podlagi pristopa, ki temelji na tveganju (risk based), in za zagotovitev 
skupne in integrirane opredelitve najbolj tveganih dejavnosti; 

 v kolikor v okviru sodelovanja in izmenjave informacij z družbo, zadolženo za zakonito 
revizijo računovodskih izkazov, izve za kritičnosti, ugotovljene med postopkom zakonite 
revizije računovodskih izkazov, poseže pri pristojnih službah družbe, da slednje sprejmejo 
potrebne zaščitne ukrepe za odpravo navedenih kritičnosti. 

 
Notranjerevizijska služba ima možnost, da z inšpekcijskimi pregledi preveri: 

 pravilnost posameznih dejavnosti družbe, vključno s tistimi, ki so oddane zunanjim 
izvajalcem, in razvoj tveganja. Pogostost revizijskih dejavnosti je skladna s preučeno 
dejavnostjo in nagnjenostjo k tveganju; služba lahko poleg tega izvaja tudi naključne in 
nenapovedane revizijske dejavnosti; 

 spremljanje regulativne skladnosti na vseh ravneh družbe in učinkovitost pooblastil službe 
za obvladovanje tveganj v okviru zagotavljanja preventivnih mnenj o skladnosti 
najpomembnejših transakcij z okvirom prevzemanja tveganja RAF; 

 skladnost pooblastil, določenih za posamezne poslovne sektorje, ter celovito in pravilno 
koriščenje informacij, ki so na voljo za posamezne dejavnostih; 

 ustreznost in pravilno delovanje procesov evidentiranja poslovnih dogodkov in zlasti 
finančnih instrumentov; 

 ustreznost, splošno zanesljivost in varnost informacijskega sistema (t. i. IKT revizija); 
 odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri poslovanju in delovanju kontrol (t. i. Follow up). 

 
Služba za zagotavljanje skladnosti poslovanja 
 
Služba skladnosti poslovanja v skladu s pristopom, ki temelji na tveganju (risk based), skrbi za 
upravljanje tveganja neskladnosti za celotno družbeno dejavnost. S tem namenom ocenjuje 
ustreznost notranjih postopkov, katerih cilj je preprečevanje kršitev zunanjih (zakonov in predpisov) 
in notranjih pravil (statut, kohezijska pogodba in etični kodeks). 
S tem namenom vodstvo službe za skladnost poslovanja: 

 stalno ugotavlja, katerim predpisom je družba podvržena, in ocenjuje njihov učinek na 
procedure in postopke, ki se vodijo v družbi; 

 sodeluje z ostalimi sektorji podjetja pri sestavi metodologij za ugotavljanje tveganja 
neskladnosti s predpisi; 

 opredeli ustrezne procedure oziroma spremembe organizacijskega modela, namenjene 
obvladovanju utemeljenih tveganj, pri čemer sme zahtevati njihovo sprejetje in ocenjevati 
njihovo ustreznost oziroma pravilno uresničevanje; 

 jamči trajno in neprekinjeno spremljanje ustreznosti in učinkovitosti ukrepov, poslovnikov in 
procedur na področju storitev in naložbenja; 

 sestavlja informativno gradivo za organe družbe in ostale pristojne strukture (npr. 
upravljanje operativnega tveganja in notranja revizija); 

 spremlja učinkovitost organizacijskih izboljšav (v smislu struktur, postopkov, poslovnih in 
tržnih procedur), ki se predlagajo za preprečevanje tveganja neskladnosti s predpisi; 

 sodeluje pri predhodnem vrednotenju skladnosti z zadevnimi predpisi za vse inovativne 
projekte (vključno z uvajanjem novih produktov ali storitev), ki jih banka namerava uvesti, 
ter pri preprečevanju in upravljanju konflikta interesa tako v primeru internih konfliktov kot v 
primeru konfliktov, pri katerih so vpleteni zaposleni ali predstavniki družbe; 

 nudi svetovanje in podporo organom družbe v vseh zadevah, v katerih pride do izraza 
tveganje regulativne neskladnosti; 
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 sodeluje pri usposabljanju zaposlenih o pravilih, ki zadevajo aktivnosti, ki jih izvršuje; 
 za zadeve, za katere je pristojna, sodeluje s službo za obvladovanje tveganja (Risk 

Management) pri vrednotenju tveganja, posebej pri ugotavljanju drugačnih tveganj v okviru 
procesa opredelitve kapitalske ustreznosti; 

 v skladu z okvirom za prevzemanje tveganja RAF sodeluje s službo za obvladovanje 
tveganja pri razvijanju ustreznih metodologij za merjenje operativnega tveganja in tveganja 
dobrega imena zaradi morebitne neskladnosti, pri čemer jamči medsebojno izmenjavo 
informacij za vzajemen monitoring posameznih območij pristojnosti; 

 širi podjetniško kulturo, ki jo navdihujejo načela poštenosti, korektnosti in spoštovanja načel 
in besedil, iz katerih sestoji zakonodaja; 

 usklajuje svoje delovanje z ostalimi nadzornimi službami banke, da bi družba sprejela 
usklajene in integrirane metodologije merjenja in ocenjevanja tveganja in za sporazumno 
določanje prednostnih nalog v okviru pristopa, osnovanega na obvladovanju tveganja, 
oziroma za skupinsko in integrirano opredelitev največjih elementov tveganja; 

 
V kolikor tozadevna regulativa to dovoljuje in za izvrševanje specifičnih nalog, ki jih mora 
uresničevati, se sme Služba za zagotavljanje skladnosti v okviru spremljanja posameznih 
regulativnih področij poslužiti sodelovanja specialističnih služb oziroma sodelavcev; brez 
poseganja v to možnost, služba ohranja odgovornost za opredelitev metodologije za merjenje 
tveganja. 
 
Služba za obvladovanje tveganja 
 
Služba za obvladovanje tveganja izpolnjuje naloge in dolžnosti, določene z okrožnico Banke 
Italije št. 285/2013 za funkcijo obvladovanja tveganja. Organom družbe nudi koristne elemente za 
opredelitev smernic in politik upravljanja s tveganji, ki zagotavljajo merjenje in kontrolo 
izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj. 
K ciljem službe za obvladovanje tveganja prištevamo: 

 sodelovanje pri opredelitvi politike upravljanja tveganja in z njo povezanih procedur in oblik 
merjenja in preprečevanja; 

 jamčenje učinkovitega in ustreznega izvajanja procesa opredelitve, merjenja, upravljanja in 
spremljanja sedanjih in bodočih sprejetih tveganj; 

 spremljanje spoštovanja poslovnih omejitev, določenih za posamezne sektorje družbe; 
 stalno preverjanje, ali obstajajo ustrezni procesi za upravljanje tveganja; 
 preverjanje uresničevanja popravkov, predlaganih za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti; 
 jamčenje razvoja in ohranitve sistemov za merjenje in nadziranje tveganja; 
 poročanje organom in ostalim službam družbe o izpostavljenosti tveganju in o izsledkih 

izvršenih preiskav; 
 sodelovanje pri zagotavljanju, da je sistem plačevanja in stimuliranja skladen z referenčnim 

okvirom za določitev nagnjenosti k tveganju banke (RAF). 
Glede na zgornje ugotovitve Služba za obvladovanje tveganja: 

 je odgovorna za sestavo in upravljanje okvira o prevzemanju tveganj (v nadaljevanju RAF), 
v okviru katerega je pristojna za določanje kvalitativnih in kvantitativnih pragov procesa 
RAF; 

 opredeljuje skupna merila za ocenjevanje operativnega tveganja v skladu z okvirom RAF in 
oblike ocenjevanja in spremljanja tveganja dobrega imena, pri čemer sodeluje s Službo za 
skladnost poslovanja in ostalimi pristojnimi sektorji; 

 je odgovorna za oceno ustreznosti notranjega kapitala (ICAAP) in za razkritja (Pillar III); 
 letno sestavi (v skladu s pristopom, osnovanim na obvladovanju tveganja, in ga predloži 

organom družbe) letni načrt aktivnosti Službe za obvladovanje tveganja, ki vključuje opis in 
ocenitev glavnih tveganj, katerim je banka izpostavljena, in ukrepov, ki se smatrajo kot nujni 
na podlagi izsledkov izvršene analize. Z enako pogostostjo sestavi in predloži organom 
družbe povzetno poročilo o svoji dejavnosti; 

 sodeluje pri opredelitvi politike za obvladovanje tveganja in je soudeležena v vseh fazah 
procesa upravljanja tveganja prek sistema poslovnikov, pravilnikov in dokumentov o 
spoštovanju maksimalnih stopenj tveganosti; 
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 je odgovorna za definiranje operativnih pragov za prevzemanje posameznih oblik tveganja 
in za sprotno pregledovanje njihove ustreznosti; 

 opredeljuje stopnje in metodologije za merjenje in spremljanje tveganja; 
 razvija in uporablja kazalnike, ki omogočajo ugotavljanje anomalij in neučinkovitosti v okviru 

sistemov merjenja in spremljanja tveganja; 
 preučuje in oceni tveganje, povezano z uvedbo novih produktov in storitev ter z vstopom v 

nove tržne in poslovne segmente; 
 meri in spremlja sedanjo in bodočo izpostavljenost tveganju; 
 s sestavljanjem poročil jamči stalno in neprekinjeno informiranje organov in ostalih 

sektorjev družbe, pristojnih za spremljanje ugotovljenih tveganj; 
 nudi predhodno oceno o skladnosti pomembnejših transakcij z okvirom prevzemanja 

tveganja RAF, pri čemer sooblikuje merila za njihovo opredelitev; 
 izvršuje drugostopenjski pregled kreditnih izpostavljenosti; 
 pregleduje ustreznost in učinkovitost ukrepov, sprejetih za odpravo pomanjkljivosti, 

ugotovljenih pri procesu upravljanja tveganja; 
 ocenjuje ustrezno spremljanje posameznih kreditnih izpostavljenosti; 
 nadzoruje proces ocenjevanja kapitalske ustreznosti glede na prevzeta tveganja; 
 poroča upravnemu odboru o morebitnih prekoračitvah mejnih vrednosti/praga/stopnje 

prevzemanja tveganja; 
 je odgovoren za aktiviranje dejavnosti spremljanja ukrepov, ki se izvajajo v primeru 

prekoračitve mejnih vrednosti/praga/stopnje prevzemanja tveganja, in za poročanje o vseh 
kritičnih elementih, vse dokler se vrednosti ne vrnejo pod določeno raven; 

 zagotavlja usklajenost sistemov za merjenje in obvladovanje tveganj s procesi in metodami 
ocenjevanja poslovanja, pri čemer usklajuje svoje delovanje z vpletenimi korporativnimi 
službami; 

 sestavlja, upravlja in koordinira načrt sanacije (Recovery Plan) ter zagotavlja doslednost in 
uskladitev le-tega in s celovitim okvirom upravljanja tveganj. 

 
Služba za preprečevanje pranja denarja 
 
v skladu s pristopom, ki temelji na tveganju (risk based), skrbi za upravljanje tveganja pranja 
denarja in financiranja terorizma za celotno družbeno dejavnost. S tem namenom ocenjuje 
ustreznost notranjih postopkov, katerih cilj je preprečevanje kršitev zunanjih (zakonov in predpisov) 
in notranjih pravil (statut, kohezijska pogodba in etični kodeks). 
Namen službe za preprečevanje pranja denarja je zlasti: 

 sodelovanje pri definiranju strateških usmeritev in politike za celovito obvladovanje tveganja 
pranja denarja in financiranja terorizma, pri sestavljanju informacij in rednih poročil za 
organe družbe in pri upravljanju okvira za prevzemanje tveganj RAF, pri čemer sodeluje z 
ostalimi nadzornimi funkcijami družbe v okviru učinkovite integracije procesa obvladovanja 
tveganja; 

 razviti globalni pristop k tveganju na podlagi sprejetih strateških odločitev, opredeliti 
metodologijo za ocenjevanje tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter postopke 
za področja dejavnosti, ki se nanašajo na ustrezno preverjanje strank, hrambo 
dokumentacije in informacij ter ugotavljanje in poročanje o sumljivih transakcijah; 

 zagotovitev ustreznih zaščitnih ukrepov s stalnim preverjanjem ustreznosti, funkcionalnosti 
in zanesljivosti strukture za preprečevanje pranja denarja in sprejetih procedur in postopkov 
ter njihove stopnje ustreznosti in skladnosti z zakonom; 

 promocija in širjenje kulture preprečevanja tveganja pranja denarja in financiranja 
terorizma. 

 
*** 

 
V poslovnem letu 2018 so nadzorne funkcije družbe izvajale dejavnosti v skladu z načrti, ki jih je 
predstavil in potrdil upravni odbor banke. 
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Funkcije korporativnega nadzora, ki so bile v poslovnem letu 2018 prenesene na družbo Cassa 
Centrale Banca, so prevzele in uskladile program nadzora, ki ga je upravni odbor banke že odobril 
za isto poslovno leto. Dejavnosti monitoringa za obdobje zunanjega izvajanja so bile načrtovane 
upoštevaje pristop, osnovan na obvladovanju tveganja, ter upoštevaje (i) že odobreni letni načrt; 
(ii) informacije o napredovanju del; (iii) morebitne zahteve organov družbe in nadzornih organov in 
(iv) predpise, s katerimi so določene obvezne letne dejavnosti preverjanja. 
 
Linijski nadzor 
 
V skladu z zakonom in drugimi predpisi sistem linijskega nadzora predvideva vzpostavitev 
specifičnega linijskega nadzora. 
 
Banka je dodelila strukturam, pristojnim za posamezne operativne dejavnosti, odgovornost, da 
postopajo in zagotovijo učinkovito in uspešno izvedbo te dejavnosti. Pri tem morajo upoštevati 
operativne omejitve in delovati skladno s cilji glede tveganj in s procedurami, ki tvorijo proces 
upravljanja tveganja, ter v skladu z veljavnimi pooblastili. 
Strukture, pristojne za operativne dejavnosti in nadzor prve stopnje, ugotovijo in pristojnim službam 
družbe pravočasno poročajo tveganja, ki se pojavijo pri operativnih procesih, ki so v njihovi 
pristojnosti, in kritične elemente, ki jih je treba nadzirati. Poleg tega predlagajo nadzor, ki mora biti 
ustrezen in zagotavljati skladnost izvedenih dejavnosti s ciljem družbe, da se vzpostavi učinkovit 
sistem nadzora nad tveganji, kar lahko vključuje tudi programe usposabljanja in ozaveščanja 
zaposlenih o nadzornih sistemih v zvezi z njihovimi dolžnostmi in odgovornostmi. 
Banka omogoča ta proces s širjenjem t. i. kulture tveganja na vseh ravneh. 
Osnovni nadzor urejajo notranja pravila (politike, pravilniki, postopki, operativni priročniki, 
okrožnice, ostali predpisi ipd.), s katerimi so določene pristojnosti, cilji, oblike delovanja, terminski 
plani in sledljivost podatkov in ki so lahko del računalniške procedure. 
 
6.3 Tveganja, ki jim je banka izpostavljena 
 
Za celovitejši prikaz organizacijske ureditve in operativnih postopkov, vzpostavljenih za zaščito 
glavnih področij tveganja in metod, uporabljenih za merjenje in preprečevanje teh tveganj, si lahko 
ogledate kvalitativno in kvantitativno poročilo, objavljeno v poglavju E pojasnil k računovodskim 
izkazom – informacije o tveganjih in tozadevnih politikah varovanja pred tveganjem. 
Sledi nekaj splošnih informacij. 
 
Jasna in izčrpna opredelitev tveganj, ki jim je banka izpostavljena, je predpogoj za zavestno 
prevzemanje in učinkovito upravljanje le-teh, ki se izvaja tudi z ustreznimi orodji in tehnikami za 
ublažitev in prenos. 
 
V okviru procesa ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala ICAAP banka opredeli seznam 
pomembnih tveganj, ki predstavlja okvir, znotraj katerega razvije dejavnosti merjenja/evalvacije, 
spremljanja in omilitve tveganj. S tem namenom opredeli vsa tveganja, katerim je dejansko 
oziroma potencialno izpostavljena, tj. tveganja, ki lahko ogrozijo njeno poslovanje, uresničevanje 
njenih strategij in doseganje poslovnih ciljev. Za vsako posamezno vrsto opredeljenega tveganja 
se definirajo tudi okoliščine, v katerih le-to nastane (tudi z namenom, da se kasneje definirajo 
instrumenti in metodologije obvladovanja in merjenja), in službe, odgovorne za njegovo 
obvladovanje. Pri izvajanju zgoraj opisanih dejavnosti banka upošteva veljavno zakonodajo, svoje 
poslovanje v smislu produktov in trgov ter posebnosti, ki izvirajo iz dejstva, da sledi načelom 
zadružništva in vzajemnosti ter deluje v okviru mrežnega sistema. Da bi pravočasno prepoznala 
morebitna bodoča tveganja, upošteva poleg naštetega tudi strateške cilje iz letnega načrta, ki jih 
določi upravni odbor, in izjavo o prevzetih tveganjih (Risk Appetite Statement). Na podlagi 
izsledkov izvršenih pregledov je banka opredelila kot pomembna naslednja tveganja: kreditno 
tveganje, tveganje nasprotne stranke, tveganje koncentracije, tržno tveganje, operativno tveganje, 
obrestno tveganje, likvidnostno tveganje, strateško tveganje, tveganje dobrega imena, preostalo 
tveganje, tveganje previsokega finančnega vzvoda, tveganja vezana na udeležbe v kapitalu, 
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tveganja vezana na tvegano poslovanje in navzkrižje interesov v odnosu do povezanih strank, 
transferno tveganje, temeljno tveganje, državno tveganje, tveganje neskladnosti in tveganje pranja 
denarja in financiranja terorizma. 
 
Oceno glede izpostavljenosti naštetim tveganjem in z njimi povezane sisteme merjenja in 
obvladovanja preuči vodstvo banke. 
 
6.4 Informacije o neprekinjenem poslovanju, finančnem tveganju, pregledih po oslabitvi 
sredstev in merilni negotovosti 
 
Skladno z dokumenti Banke Italije, Consob-a in ISVAP-a št. 2 z dne 6. februarja 2009 in 4 z dne 3. 
marca 2010, ki se nanašata na informacije, ki jih je treba vključiti v finančna poročila o finančnih 
obetih, in posebej v zvezi z neprekinjenostjo poslovanja, s finančnim tveganjem, s spremljanjem 
oslabitve sredstev (impairment test) in z merilno negotovostjo, upravni odbor oznanja, da goji 
razumno pričakovanje, da bo v bodočnosti banka še naprej poslovala v predvidljivih okoliščinah in 
da so posledično računovodski izkazi poslovne dobe sestavljeni upoštevaje kontinuirano 
poslovanje družbe. 
V kapitalski in finančni strukturi banke ter iz preučitve poslovanja ne izhaja negotovost glede 
neprekinjenega poslovanja družbe. 
Informacije o finančnih tveganjih, spremljanju oslabitve sredstev in merilni negotovosti so podane v 
poglavju tega poročila, namenjenem poslovanju, oziroma v odgovarjajočem poglavju pojasnil k 
računovodskim izkazom. 
 
OSTALE INFORMACIJE 
 
7.1 Informacije o sprejetju novih članov v skladu z 2528. členom civilnega zakonika 
 
V skladu z 2528. členom civilnega zakonika podajamo povzetek odločitev, ki jih je upravni odbor 
sprejel v okviru politike sprejemanja novih članov. 
Tudi po pripojitvi ostaja ena od strateških prioritet povišanje števila članov in razvoj poslovanja ter 
razmerja s članstvom. Ti cilji so ključnega pomena za večanje prepoznavnosti banke na ozemlju 
ter zagotovitev večje zastopanosti banke na svojem območju poslovanja. 
V prizadevanjih za povišanje števila članov smo posebno pozornost namenili razvoju segmenta 
mladih članov, ženskam, privabljanju zdravih podjetij in najbolj prepoznavnih društev ter predelom 
ozemlja, v katerih je odstotek članov nižji glede na število komitentov. 
Nadaljevala so se tudi prizadevanja za osveščanje o pomenu statusa člana, tudi s projekti 
ozaveščanja o identitetni vlogi in z drugimi pobudami, ki spodbujajo neposreden stik med banko in 
članstvom. K tem prištevamo območna srečanja. 
To je politika gospodarskega in socialnega razvoja, za katero je član primarni vir družbe in v okviru 
katere dajemo prednost kakovostni rasti, pojem čiste gospodarske prednosti pa nadomeščamo s 
pripadnostjo in medsebojno delitvijo vrednot banke, ki prinašata kolektivne koristi. 
Razmerje med banko in članom pa zahteva medsebojno spoštovanje pravic in dolžnosti, vključno s 
tisto, po kateri mora član sodelovati pri uspešnem poslovanju banke in z njo konkretno poslovati, 
kot je to določeno z 9. členom statuta. 
Po pripojitvi morajo ob včlanitvi člani kupiti 10 deležev nominalne vrednosti 2,58 EUR po deležu in 
doplačati dodatnih 5,00 EUR na delež iz naslova doplačila. 
Za podpiranje razvoja segmenta mlajših članov je upravni odbor povišal do 35. leta zgornjo 
starostno mejo za včlanitev z vpisom enega samega deleža. 
V poslovnem letu 2018 smo zabeležili včlanitev 123 novih članov in 64 izstopov oziroma izbrisov. 
Dne 31. 12. 2018 je članska zasedba štela 3.459 članov, porazdeljenih, kot sledi: 
 

Č l a n i 
ŽENSKE 1.113 
MOŠKI 2.019 
PRAVNE OSEBE 327 

Člani skupaj 3.459 
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Spodnja tabela izkazuje porazdelitev članov po občinah: 
 

OBČINA ŠT. ČLANOV % 
TRST 1.223 35,36% 
DEVIN NABREŽINA 562 16,25% 
DOBERDOB 305 8,82% 
SOVODNJE OB SOČI 303 8,76% 
GORICA 270 7,81% 
DOLINA 192 5,55% 
ZGONIK 154 4,45% 
REPENTABOR 107 3,07% 
RONKE 77 2,23% 
TRŽIČ 49 1,42% 
MILJE 42 1,21% 
OSTALE OBČINE GORIŠKE POKRAJINE 114 3,30% 
IZVEN TRŽAŠKE IN GORIŠKE POKRAJINE 21 0,61% 
TUJINA 40 1,16% 
 3.459 100,00% 

 
V nadaljevanju predstavljamo še profesionalno strukturo članstva: 
 

KATEGORIJA ŠT. 
PODJETJA ≥ 20 ZAPOSLENIH 2 
DRUŠTVA 50 
FINANČNE DRUŽBE 2 
PROIZVODNA PODJETJA 161 
PODJETJA ≤ 20 ZAPOSLENIH 114 
OBRTNIKI 184 
SAMOSTOJNA IN DRUŽINSKA 
PODJETJA 479 
FIZIČNE OSEBE 2.467 
SKUPAJ 3.459 

 
Več kot 90 odstotkov vseh članov je fizičnih oseb. 
 
7.2 Kazalnik donosnosti sredstev 
 
V skladu z 90. členom uredbe 2013/36/EU, tj. CRD IV, podajamo v nadaljevanju vrednost 
kazalnika donosa na sredstva (t. i. Public disclosure of return on assets/Javno razkritje donosa na 
sredstva), ki sovpada z deležem čistega dobička v vseh sredstvih. Kazalnik je 31. decembra 2018 
znašal 0,26 odstotka. 
 
7.3 Inšpekcija nadzornega organa 
 
Banka je 2. avgusta 2018 prejela letno sporočilo sklepa o kapitalu. Periodični proces 
nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja SREP, ki ga izvaja Banka Italije, je ugotovil nekatera 
področja potencialnih izboljšav v okviru večanja dobičkonosnosti in poslovne učinkovitosti ter pri 
upravljanju kreditnega tveganja in obrestnih mer. 
 
7.4  Pristop k skupini za DDV 
 
20. člen zakonske uredbe št. 119 z dne 23. oktobra 2018 (t. i. Davčna uredba za leto 2019/Decreto 
fiscale 2019) uvaja možnost vzpostavitve skupine za DDV tudi za zadružni bančni skupini. 
Skupina za DDV je sredstvo, s katerim se prodaja blaga in opravljanje storitev znotraj skupin 
izvršujeta brez zavezanosti za DDV. 
V poslovnem letu 2018 se je banka skupaj s skupino Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano 
začela posluževati tega sredstva. 
Učinek te možnosti začne veljati od davčnega obdobja 2019 dalje. 
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8. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO KONCU POSLOVNE DOBE 
 
Po koncu poslovne dobe ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi tako glede poslovodenja kot glede 
na položaj podjetja učinkovali na ugotovitve, na podlagi katerih smo sestavili preučene 
računovodske izkaze. 
 
1. januarja 2019 je bila ustanovljena zadružna bančna skupina Cassa Centrale Banca, h kateri je 
banka pristopila. Ustanovitev grupacije, ki je pionir zadružnih bančnih skupin, je končni korak dolge 
poti, na kateri se je v letu 2018 zvrstilo nekaj pomembnih trenutkov. 
 
19. aprila 2018 je Cassa Centrale Banca v skladu s členom 37-ter uredbe št. 385 z dne 1. 
septembra 1993 (t. i. zakon o bančništvu) predložila Banki Italije zahtevek za ugotovitev 
izpolnjevanja pogojev, določenih s taistim zakonom o bančništvu, za prevzem položaja matične 
družbe zadružne bančne skupine Cassa Centrale Banca. Banka Italije je zahtevek sprejela na 
podlagi sklepa z dne 2. avgusta 2018. 
 
Odločitev o pristopu k zadružni bančni skupini Cassa Centrale Banca je upravni odbor sprejel na 
zasedanju z dne 8. oktobra 2018. Tedaj je sprejel sklep, da v imenu banke podpiše kohezijsko 
pogodbo in garancijski sporazum, ki sta skupaj s sklepom izrednega občnega zbora z dne 18. 
novembra 2018 o odobritvi sprememb statuta, ki jih zahteva veljavna zakonodaja, podlaga za 
pristop banke k zadružni bančni skupini, katere matična družba je Cassa Centrale Banca. 
 
Banka Italije se je odzvala na zahtevek družbe Cassa Centrale Banca za registracijo zadružne 
bančne skupine v register bančnih skupin z dne 7. oziroma 10. decembra 2018 in s sklepom z dne 
18. decembra 2018 ugotovila izpolnjevanje zahtev za registracijo, določenih z zakonom. 
 
Pristop k skupini bo banki omogočil, da izkoristi tako imenovano načelo razširjene solidarnosti, ki je 
podlaga avtonomne reforme sistema zadružnih bank in prežema celotno strukturo zadružne 
bančne skupine Cassa Centrale Banca. 
Na podlagi kohezijske pogodbe, katero so sklenile matična družba in vse k skupini pridružene 
zadružne banke, bo namreč skupina obravnavana kot enoten in povezan subjekt z visoko stopnjo 
likvidnosti in finančne solidnosti, kot to zahtevajo predpisi in finančni trgi. Do tega rezultata smo 
prišli po zaslugi pristopa matične družbe in pridruženih bank k garancijskemu sistemu, ki ga 
predvideva kohezijska pogodba in ki ga posebej ureja garancijski sporazum. Slednji določa pravne 
in tehnične profile osnovnih instrumentov zadružne bančne skupine, tj. sindiciranega sistema 
jamstev za obveznosti, ki jih prevzemajo posamezni člani skupine, in učinkovitega vira za 
zagotavljanje likvidnosti. 
 
Nekaj informacij lahko bolje ponazori velikost skupine, h kateri je banka pristopila. 
 
Dne 1. 1. 2019 skupino sestavljajo: 

 matična družba Cassa Centrale Banca s sedežem v Trentu; 
 84 pridruženih zadružnih bank; 
 13 družb, ki podpirajo bančno dejavnost in ki delujejo na področjih bančnega 

zavarovalništva, lizinškega poslovanja, potrošniških kreditov, upravljanja premoženja, 
informacijske tehnologije, bančnih storitev in trgovanja z nepremičninami. 

Prisotnost na nacionalnem ozemlju zagotavlja 1.512 poslovalnic v 1.069 italijanskih občinah. V 274 
občinah so banke skupine CCB edina banka. Skupina šteje približno 11.000 zaposlenih. 
 
Grupacija s približno 73 milijardami EUR sredstev na dan 31. 12. 2018 zaseda osmo mesto med 
bančnimi skupinami. Mase, posredovane s strankami, presegajo 117 milijard EUR, od tega skoraj 
44 milijard EUR bruto je posojil, več kot 50 milijard EUR je neposrednih depozitov in več kot 20 
milijard EUR posrednih depozitov. Lastna sredstva skupine presegajo 6 milijard EUR. 
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V teh mesecih je upravni odbor banke sprejel niz poslovnikov, ki so bili pred tem odobreni s 
sklepom upravnega odbora družbe Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 
 
Sprememba poslovnega modela MSRP 9 
Decembra 2018 je upravni odbor banke v skladu z navodili družbe Cassa Centrale Banca sklenil, 
da spremeni svoj poslovni model za upravljanje finančnih sredstev, h katerim prištevamo 
vrednostne papirje. 
Za pridružene banke je ustanovitev zadružne bančne skupine trenutek izrazite diskontinuitete 
glede na preteklost. Podrobneje, s podpisom kohezijske pogodbe s strani banke, do katerega je 
prišlo 8. oktobra 2018, je bila družbi Cassa Centrale Banca v svojstvu matične družbe dodeljena 
vloga upravljanja in koordiniranja skupine CCB ter so bila tudi opredeljena pooblastila, ki so 
dodeljena matični družbi. 
Slednje se v glavnem nanašajo na pristojnosti upravljanja skupine, pooblastila za opredelitev in 
izvajanje strateških in operativnih smernic skupine ter druga pooblastila, potrebna za izvrševanje 
dejavnosti upravljanja in koordiniranja. Obseg navedenih dejavnosti je sorazmeren s tveganostjo 
pridružene banke, ugotovljeno na podlagi modela, ki temelji na tveganju in je vzpostavljen z zgoraj 
navedeno kohezijsko pogodbo. Zasledovanje osrednjih ciljev enotnosti in solidnosti skupine je – 
kljub spoštovanju načela sorazmernosti tveganja posamezne pridružene banke – zahtevalo novo 
organizacijsko in procesno strukturo, katere prednostni cilj je zmanjševanje tveganja na ravni 
skupine. 
Očitna posledica spremembe ciljev so nove operativne smernice upravljanja sektorja finančnega 
poslovanja, ki so v skladu s centraliziranim upravljanjem zakladništva in z drugačno logiko 
upravljanja likvidnostnega tveganja uvedle spremembo poslovnega modela za upravljanje portfelja 
vrednostnih papirjev posameznih pridruženih bank. 
V zvezi z zgoraj navedenim je 27. novembra 2018 družba Cassa Centrale Banca pred ustanovitvijo 
skupine CCB sporočila navodila, ki so jih morale pridružene banke od 1. januarja 2019 upoštevati v 
zvezi z državnimi obveznicami, razvrščenimi v poslovni model HTC&S na dan 31. decembra 2018, 
glede na preostalo žiljenjsko dobo vrednostnih papirjev, ki jih je treba prerazvrstiti v portfelj HTC, in 
glede na delež italijanskih državnih obveznic papirjev, razvrščenih v portfelj HTC, v vseh 
italijanskih državnih obveznicah. 
Iz tega sledi, da je 17. decembra 2018 upravni odbor banke odobril odločitev o spremembi 
poslovnega modela in s tem sprejel predajo opredelitve posameznih strateških ciljev novemu 
referenčnemu poslovodstvu (tj. matični družbi). 
 
Z računovodskega vidika bo sprememba poslovnega modela učinkovala od 1. januarja 2019 in bo 
na eni strani privedla do delne prerazvrstitve portfelja italijanskih državnih obveznic iz 
računovodske kategorije Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega 
donosa v računovodsko kategorijo Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti, na drugi 
strani pa bo predvidoma povzročila izboljšanje količnika CET 1 zaradi sprostitve rezervacij iz 
naslova drugega vseobsegajočega donosa OCI, povezanih s prerazvrščenimi vrednostnimi papirji. 
Sprememba ne bo učinkovala na izkaz poslovnega izida, efektivna obrestna mera in vrednotenje 
pričakovanih izgub pri posojilih pa ne bosta prilagojena zaradi prerazvrstitve. 
 

9. RAZKRITJA O POSLOVANJU S POVEZANIMI STRANKAMI 
 
Informacije o poslovanju s povezanimi strankami, ki so določene z MRS 24, so podane v delu H 
Pojasnil k računovodskim izkazom – Poslovanje s povezanimi strankami. 
 
V skladu z bonitetnimi predpisi o obvladovanju tveganja in navzkrižja interesov povezanih strank 
obveščamo, da v letu 2018 beležimo 1 transakcijo s povezano stranko (k tem ne prištevamo 
manjših transakcij, kot je to določeno s tozadevnimi določbami in parametri, ki jih določi banka) v 
skupnem znesku 700.000,00 EUR. 
V poslovnem letu, zaključenem 31. decembra 2018, ne beležimo pomembnejših transakcij. 
Obenem ne beležimo transakcij, ki bi bile pomembnejšega značaja v skladu s tozadevno regulativo 
ter z merili sprejete politike in glede katerih bi neodvisni član upravnega organa ali nadzorni odbor 
izdala negativno mnenje oziroma opomin. 
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Immobiliare ZKB Nepremičninska družba srl – v likvidaciji 
 
Družba je bila v postopku redne likvidacije na osnovi sklepa z dne 22. decembra 2016, z učinkom 
od 28. decembra 2016, kot posledica sklepa o predčasnem prenehanju poslovanja. 
Za edinega likvidacijskega upravitelja je bil imenovan gospod Fabrizio Polojaz. 
Likvidacijski postopek družbe se je zaključil 15. 10. 2018. Zadnja skupščina je bila na sedežu 
banke. 
Po končanem likvidacijskem postopku je likvidacijski upravitelj sestavil končno likvidacijsko bilanco 
in predlagal porazdelitev sredstev deležnikom, pri čemer je določil delež, ki pripada deležnikom 
(edini deležnik je banka). 
V končni likvidacijski bilanci je likvidator povzel gospodarske rezultate in premoženjsko stanje 
celotnega likvidacijskega postopka in določil delež kapitala, ki se dodeli edinemu deležniku. 
Računovodsko stanje na dan 15. 10. 2018 lahko povzamemo, kot sledi: 
 

SKUPAJ SREDSTVA 1.434 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 1.434 
IZGUBA POSLOVNEGA LETA 14.828 

 
V poslovnem letu 2017 smo v sredstvih bilance stanja v celoti odpisali kapitalsko udeležbo banke. 
 
Načrt porazdelitve in dodelitve: 

Splošne informacije o deležnikih % udeležbe Terjatev iz naslova DDV v € 
Zadruga Zadružna kraška banka 100,00 % 1.434 
SKUPAJ 100,00 % 1.434 

 
Na dan 23.10.18 je družba Immobiliare ZKB Nepremičninska družba srl v likvidaciji izbrisana iz 
poslovnega registra. 
 
Dodatne informacije so podane v Pojasnilih k računovodskim izkazom. 
 

10. PREDVIDENI RAZVOJ POSLOVANJA 
 
V prvih mesecih leta 2019 se nadaljuje trend rasti depozitov, ki smo ga zabeležili v letu 2018. Tudi 
v letu 2019 komitenti dajejo prednost naložbam v segmentu upravljanja premoženja pred 
tradicionalnimi oblikami neposrednega vlaganja. Na področju kreditnega poslovanja se je v letu 
2019 nadaljeval trend rasti, ki smo ga zabeležili v drugi polovici leta 2018, zlasti v segmentu 
srednje- in dolgoročnih kreditov. Na področju razvoja komercialnih poti nameravamo nadaljevati v 
smeri, ki smo jo ubrali v letu 2018 in za katero je značilno ciljno usposabljanje zaposlenih za 
svetovanje in razvoj s krepitvijo prodajne mreže za izboljšanje kakovosti storitev za člane in 
komitente. V zvezi z nedonosnimi izpostavljenostmi pričakujemo nadaljnje znižanje obstoječe ravni 
z namenom nadaljnjega izboljšanja razmerja slabih kreditov (NPL ratio). Ukrepi nenehne 
racionalizacije stroškov poslovanja, vključno s predčasnim upokojevanjem nekaterih zaposlenih, 
bodo prispevali k izboljšanju kazalnikov dobičkonosnosti in drugih kazalnikov uspešnosti 
poslovnega modela. 
Leto 2019 bo leto, v katerem bodo v celoti uresničene glavne poslovne inovacije, povezane s 
pristopom banke k zadružni bančni skupini Cassa Centrale Banca. 
Skladno z določbami bančne regulative in s tem, kar je izrecno navedeno v poglavju 6, Sistem 
notranjega nadzora in obvladovanja tveganj, smo že med preteklim letom oddali posamezne 
kontrolne funkcije v zunanje upravljanje matični družbi Cassa Centrale Banca. 1. 1. 2019 smo 
predali v zunanje upravljanje vse navedene funkcije in se s tem pravočasno uskladili z veljavno 
regulativo. 
Pričakujemo takojšnjo okrepitev sodelovanja med banko in skupino Cassa Centrale Banca zaradi 
skupnih in usklajenih smernic, kot so na primer politike skupine o upravljanju kreditnega poslovanja 
in portfelja finančnih instrumentov. 
Zadružna bančna skupina ohranja in krepi solidnost in vkoreninjenost v lokalno okolje posameznih 
pridruženih bank in bo celotno koordinacijsko dejavnost izvrševala v spoštovanju načela 
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sorazmernosti (model, osnovan na obvladovanju tveganja – risk based), s čimer bo varovala 
zadružniški namen in obenem okrepila konkurenčnost in učinkovitost s ponudbo produktov, storitev 
in organizacijskih rešitev v skladu z najboljšimi praksami bančnega sektorja. 
 

11. PREDLOG PORAZDELITVE DOBIČKA POSLOVNE DOBE 
 
Čisti dobiček poslovne dobe znaša 1.520.918,91 EUR. 
Občnemu zboru predlagamo, da se čisti dobiček poslovne dobe porazdeli, kot sledi: 
 
1. Zakoniti rezervi v skladu s črko a) člena 53.1 statuta družbe (97 % čistega 

dobička poslovne dobe) EUR   1.475.291,34 

2. Vzajemnim skladom za promocijo in razvoj zadružništva v skladu s črko b) 
člena 53.1 statuta družbe (3 % čistega dobička poslovne dobe) EUR        45.627,57 

 
V preučitev in odobritev vam predložimo bilanco poslovne dobe 2018, ki jo sestavljajo izkaz 
premoženjskega stanja, izkaz poslovnega izida in pojasnila k računovodskim izkazom. 
 

12. KONČNE UGOTOVITVE 
 
Drage članice, cenjeni člani! 
 
živimo v času dez-orientacije. S kompasom in tradicionalnim zemljevidom si danes težko 
pomagamo pri iskanju zanesljive poti. 
Zdi se, da je kontekst – ekonomski, socialni, politični, civilni – izgubil svoj etimološki pomen (lat. 
contextus) skupaj tkanega. Danes prevladuje občutek, da se soočamo s stalno prepletenostjo, ki je 
v mnogih primerih ne moremo razvozlati, preprostih receptov pa ni. 
 
Rešitev se ne skriva v imuniteti ali izolaciji, ampak v skupnosti. Ustvariti in obnoviti jo moramo od 
dna, lokalno, kjer se spletejo osnovna razmerja. Premagati moramo težnjo po zapiranju v lastni 
svet, saj se skupnost napaja in razvija ravno s povezavami. 
 
Vsaka skupnost potrebuje svojo banko. Biti lokalna banka ali banka neke skupnosti ni ista stvar. 
Mnogi kreditni zavodi lahko zatrdijo, da so vam v fizičnem ali virtualnem smislu blizu, toda to je 
odnos ena na ena. Banka neke skupnosti daje prednost večstranskim odnosom; ustvarja nove 
povezave in jih medsebojno prepleta. 
 
Naša celina potrebuje Evropo. To je edini subjekt, ki lahko kljubuje preostalemu svetu. Zato se 
ideja o Evropi ne sme zamotati v nek preplet, temveč mora spet zadihati s polnimi pljuči in se 
predstaviti kot agregat, ki deluje kot ojačevalec skupnega potenciala njenih posameznih 
komponent. 
Evropa je dom, v katerem moramo zaživeti, ne pa ruševina. 
 
Tudi kontekst zadružnih bank mora ohraniti vse svoje vezi in povezave pri življenju. 
 
Z ustanovitvijo bančnih skupin bomo premostili pomanjkljivosti, ki so posledica naše majhnosti (ne 
da bi zaradi tega izgubili naših prednosti), in hkrati imeli koristi od naše nove velikosti (brez 
omejitev, ki so tipične za takšno dimenzijo). Okrepili bomo in dodatno razvili instrumente za 
podpiranje lokalnega gospodarstva. Ohranili bomo vrednoti sodelovanja in vzajemnosti. 
Nova razsežnost nam bo omogočila, da uveljavimo in okrepimo dobičkonosnost našega 
poslovanja, ki je kljub nedavnim izboljšavam še nismo konsolidirali. Bolje se bomo soočali z izzivi, 
ki so posledica razvoja zakonodaje in regulativne hipertrofije, ki lahko ima resne posledice na 
financiranje realne ekonomije. Razpolagali bomo z več orodji za kljubovanje digitalizaciji in 
tehnološkim inovacijam. 
 
Tudi v novem kontekstu izvirni model zadružne in vzajemne banke ne sme biti izpostavljen 
tveganju homologacije z drugimi modeli, ki so mu tuji. Vlagati moramo v nadgradnjo, konsolidacijo 
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in posodabljanje ogromnega premoženja, ki je imanentna lastnost zadružnih bank in ki ima trojno 
veljavo: prednostno ekonomsko, a tudi socialno in kulturno. Povrh tega pa smo še primer 
participativne demokracije. Ta odgovornost je prepuščena vsem članom zadružnih bank. Delno 
tudi nam. 
 
Iskreno in prisrčno se zahvaljujemo predstavnikom nadzornega organa s tržaške izpostave Banke 
Italije. Posebej se zahvaljujemo gospodu Giuseppeju Manitti, ki je zasedal položaj direktorja do 31. 
januarja 2018, novemu direktorju Luigiju Bettoniju, gospodu Ciru Schioppi in gospodu Emanueleju 
Rapisardi in na splošno vsem zaposlenim pri Banki Italije, saj so nam bili vedno na razpolago, nam 
nudili pomoč in z nami aktivno sodelovali. 
Posebne zahvale gredo naši matični družbi Cassa Centrale Banca, predsedniku njenega 
nadzornega sveta Giorgiu Fracalossiju in predsedniku njene uprave Mariu Sartoriju, nacionalni 
zvezi Federcasse, Deželni zvezi zadružnih bank Furlanije Julijske krajine, njenemu trenutnemu 
predsedniku Luci Occhialiniju in prejšnjemu predsedniku Giuseppeju Graffi Brunoro, direktorju 
Giorgiu Minute, ki bo zasedal ta položaj do 31. marca 2019, in vsem zaposlenim za stalno in 
nenadomestljivo podporo našemu zavodu. 
Iskreno se zahvaljujemo generalnemu direktorju in njegovima namestnikoma za strokovni doprinos 
k upravljanju banke in vsem zaposlenim za doprinos, s pomočjo katerega smo dosegli končni 
rezultat preučene poslovne dobe. 
Na koncu dovolite, dragi člani, da vam namenimo topel pozdrav in se vam prisrčno zahvalimo za 
zvestobo vaši banki in prisotnost na tej skupščini, ki je še vedno najvišji trenutek našega 
družbenega življenja, ki temelji na načelih sodelovanja in ekonomske demokracije. Vaša zvestoba 
je glavno gonilo naše motivacije in navdihuje naše delo in načrte za prihodnost naše skupne 
institucije. 
Aktivno sodelovanje pri pobudah in dogodkih, ki jih realizira vaša banka, in tvorni odnosi, ki jih 
vzdržujete z njenimi predstavniki, predstavljajo najzanesljivejši temelj za nadaljnji razvoj naše 
skupne kreditne zadruge. 
 

Upravni odbor 
 
Na Opčinah, 25. marca 2019 
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Cenjeni Člani zadruge ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA! 
 

Med poslovnim letom, ki se je zaključilo 31. decembra 2018, smo našo dejavnost izvajali v 
skladu z zakonskimi predpisi in načeli ravnanja nadzornih odborov, ki jih je izdal Državni svet 
računovodij in računovodskih izvedencev (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti 
Contabili). 
 
Nadzorne dejavnosti v skladu s členom 2403 in naslednjimi členi civilnega zakonika ter v 
skladu z bančnimi predpisi 
 

Nadzorovali smo spoštovanje zakonov in statuta ter načel pravilnega upravljanja. 
Udeležili smo se skupščin članov in sej upravnega in izvršnega odbora, ki so potekale v 

spoštovanju statutarnih, zakonskih in drugih regulativnih predpisov. 
Od upraviteljev smo pridobili informacije o splošnem poteku in o pričakovanem razvoju 

poslovanja, o transakcijah, ki so po obsegu ali značilnostih pomembnejše z ekonomskega, 
finančnega in premoženjskega vidika, ter o tistih, ki jih je banka izvršila s povezanimi osebami. 

Na podlagi prejetih informacij smo lahko preverili, da so bili sklepi sprejeti v skladu z 
zakonom in s statutom banke in da niso bili nepremišljeni, tvegani, v možnem konfliktu interesov 
ali takšni, da bi lahko ogrožali celovitost družbenega premoženja. 

V okviru naših pristojnosti smo se seznanili in smo opravili nadzor nad ustreznostjo 
organizacijske strukture banke. V ta namen je nadzorni odbor deloval tako z zbiranjem informacij 
pri vodjih posameznih organizacijskih enot kot z rednimi srečanji s samimi odgovornimi osebami. 
O vsem tem nimamo posebnih pripomb. 

V okviru naših pristojnosti smo s pomočjo srečanj z vodjo službe  in z izmenjavo informacij 
z revizijsko družbo opravili nadzor nad ustreznostjo upravno-računovodskega sistema ter 
zanesljivostjo slednjega pri pravilnem evidentiranju poslovnih dogodkov. S tem v zvezi 
ugotavljamo, da upravno-računovodski sistem ustrezno in zanesljivo evidentira poslovne dogodke. 

Nadzirali smo celovitost, primernost, uporabnost in zanesljivost sistema notranjih kontrol 
ter referenčnega okvira določanja nagnjenosti banke k sprejemanju tveganj (Risk Appetite 
Framework), njihovo skladnost z razvojem in obsegom poslovanja ter s posebnimi obveznostmi in 
omejitvami, katerim je Banka podvržena. S tem v zvezi smo posvetili pozornost analizi različnih 
oblik tveganj in načinov upravljanja in nadziranja le teh. Posebna pozornost je bila namenjena 
notranjemu procesu določanja ustreznosti premoženja (ICAAP) in procesu upravljanja 
likvidnostnega tveganja. Poleg tega smo preverili pravilno hierarhično-funkcionalno namestitev 
službe za kontrole. Pri opravljanju in načrtovanju naših pregledov in kontrol smo se posluževali 
strukture in urada za notranje kontrole banke. Od slednjih smo prejemali primerne informacije. 

Nadzorovali smo celovitost, primernost, funkcionalnost in zanesljivost načrta 
neprekinjenega poslovanja, ki ga je banka sprejela. 

Na srečanjih z Organom za nadzor, ki ga je banka ustanovila v skladu z zakonskim 
odlokom št. 231/2001, smo prejeli informacije o delovanju tega organa. Iz te dejavnosti ne izhajajo 
kritični elementi, ki bi lahko učinkovali na tveganja upravne odgovornosti, določena z odlokom. 

Glede sistema nagrajevanja in spodbud smo preverili, da je le ta ustrezen in skladen s 
predpisi politik in praks nagrajevanja, ki jih je banka sprejela na osnovi tozadevnih navodil 
nadzornega organa Banke Italije. 

Med opravljanjem nadzora nismo zasledili pomembnih dogodkov, ki bi jih morali sporočiti 
nadzornemu organu Banka Italije. 

Obenem sporočamo, da nismo prejeli prijav na podlagi 2408. člena civilnega zakonika ali 
drugih pritožb. 

Ob upoštevanju določb 2. člena zakona 59/92 in 2545. člena civilnega zakonika 
sporočamo, da soglašamo z načeli upravnega odbora glede vodenja banke za doseganje 
vzajemnostnih namenov v skladu z zadružnim značajem banke. Ta določila so podrobno 
navedena v letnem poročilu o poslovanju upravnega odbora. 
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Pripombe k računovodskim izkazom 
 

Upravni odbor nam je pravočasno izročil osnutek računovodskih izkazov za poslovno leto, 
ki se je zaključilo 31. decembra 2018, skupaj s poročilom o poslovanju. 

Računovodske izkaze, ki jih sestavljajo izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega 
uspeha, izkaz gibanja kapitala, izkaz skupne dobičkonosnosti, izkaz denarnih tokov in pojasnila k 
računovodskim izkazom in povezane primerjane informacije, je revidirala revizijska družba BDO 
Italia S.p.A. Povzamemo jih lahko, kot sledi: 

 

Izkaz finančnega položaja   

Sredstva € 583.904.707 

Obveznosti € 538.931.633 

Kapital € 44.973.074 

od tega Dobiček poslovnega leta € 1.520.919 

   

Izkaz poslovnega uspeha   

Dobiček iz rednega poslovanja pred obdavčitvijo € 2.236.361 

Davek od dohodka iz rednega poslovanja € (715.442) 

Dobiček poslovnega leta € 1.520.919 

 

Nadzorovali smo splošno zasnovo in skladnost sestave in strukture le teh z zakonskimi 
predpisi civilnega zakonika. 

Naš pregled smo opravili v skladu z načeli ravnanja nadzornih odborov. V skladu s temi 
določbami smo upoštevali pravila, ki urejajo sestavo računovodskih izkazov, s posebnim 
poudarkom na: mednarodna računovodska načela IAS/IFRS, izdana s strani International 
Accounting Standards Board (IASB), in z njimi povezana pojasnila, ki jih je izdal International 
Financial Reporting Interpretations Comitee (IFRIC), potrdila pa Evropska komisija, in ki so v 
veljavi na dan zaprtja bilance; sistemski okvir za sestavo računovodskih izkazov Framework for 
the Preparation and Presentation of Financial Statements, ki ga je izdanl odbor IASB, pri čemer 
smo namenili posebno pozornost glavnemu vodilu, to je prevladi vsebine nad obliko ter pojmu 
tehtnosti in pomembnosti informacij; navodila, ki jih vsebuje okrožnica Banke Italije št. 262 z dne 
22. dicembra 2005; dokumente o izvajanju načel IFRS v Italiji, ki jih je pripravil Organismo Italiano 
di Contibilità (O.I.C.); pojasnila Banke Italije. 

Med našimi pregledi nismo ugotovili neskladnosti s pravili, ki urejajo sestavo računovodskih 
izkazov, in nepravilnosti pri uporabi mednarodnih računovodskih standardov. 

Pojasnila k računovodskim izkazom vsebujejo dodatne informacije, koristne za celovit 
prikaz poslovnih dogajanj in za boljše razumevanje postavk iz računovodskih izkazov ter so 
dopolnjena s podatki in pojasnili, ki se nanašajo na določene zakonske predpise.  Sestavljena so v 
skladu z vsebino, kakršno predvidevajo določbe civilnega zakonika in drugi predpisi, katerim je 
banka podvržena. Le ta vsebujejo informacije, za katere upravni organ smatra, da na verodostojen 
in pravilen način prikazujejo premoženjsko, ekonomsko in finančno stanje, rezultat poslovanja in 
blagajniške tokove banke. Obenem opisujejo navodila in podajajo informacije o poslovanju s 
povezanimi osebami. 

Skladno z navodili okrožnice Banke Italije št. 262 z dne 22. decembra 2005, računovodski 
izkazi na dan 31. decembra 2018 navajajo, kjer je to predvideno, tudi podatke na dan 31. 
decembra 2017. 

Na celoto računovodskih izkazov je v skladu s členoma 14 in 16 zakonskega odloka št. 
39/2010 revizijska družba BDO Italia S.p.A. izdala mnenje brez pripomb v poročilu iz dne 15. aprila 
2019. 
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Poročilo poudarja, da so bili računovodski izkazi sestavljeni v skladu z mednarodnimi 
računovodskimi standardi International Financial Reporting Standards (IFRS), ki jih je sprejela 
Evropska unija, ter s predpisi, izdanimi z okrožnico Banke Italije št. 262 z dne 22. decembra 2005; 
računovodski izkazi so pregledni in predstavljajo verodostojen in točen prikaz premoženjskega in 
finančnega stanja ter poslovnega izida Banke. Navedeno poročilo obenem omenja, da je poročilo 
o poslovanju, ki ga je pripravil upravni odbor, skladno z računovodskimi izkazi Banke na dan 31. 
decembra 2018 in ustreza zakonskim predpisom. 

Nadzorni odbor je pregledal dodatno poročilo v skladu z 19. členom zakonskega odloka št. 
39/2010 in 11. členom Pravilnika (EU) št. 537/2014, ki ga je sestavila revizijska družba BDO Italia 
S.p.A. dne 15. aprila 2019. Iz poročila je razvidno, da sistem notranjih kontrol, z ozirom na 
finančno poročanje, ne vsebuje pomembnih pomanjkljivosti. Poročilo vsebuje izjavo, da so družba, 
njeni poslovni partnerji, predstavniki direkcije in poslovodje, ki so izvedli revizijo, neodvisni od 
Banke v skladu s 6. členom, 2. odstavek, črka a) Pravilnika (EU) št. 537/2014. 

V sklopu naših pregledov smo se med letom sestali z revizijsko družbo in se sproti 
seznanili z opravljenim delom in si medsebojno izmenjali informacije v skladu s členom 2409 
septies civilnega zakonika. 

Zato, da lahko izrazimo naše mnenje o postavkah računovodskih izkazov, ki so predloženi 
vaši presoji, smo izvedli ustrezne preglede, tako kot to zahtevajo načela ravnanja nadzornih 
odborov, ki jih je izdal Državni svet računovodij in računovodskih izvedencev. 

Kontrole so zadevale načela sestave in merila ocenjevanja, posebno v zvezi z 
rezervacijami, ki so jih sprejeli upravitelji, ter izpolnjevanje načela o previdnosti. 

 
Predlogi in pripombe k odobritvi računovodskih izkazov 
 

Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev Nadzorni odbor soglaša z odobritvijo računovodskih 
izkazov poslovne dobe in se strinja s predlogom porazdelitve dobička poslovnega leta, ki ga je 
predlagal upravni odbor. 
 
 
Opčine, 15. aprila 2019 
 

Nadzorni odbor: 
Predsednica MALALAN MARTINA 

Nadzornik CUNJA ALDO 
Nadzornik DEVETAK LORENZO 
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art.10 del Regolamento (UE)  
n. 537/2014 

 

 

 
Ai Soci della  
ZKB Zadružna Kraška Banka Trst Gorica Zadruga  
ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa 
 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della ZKB Credito Cooperativo 
di Trieste e Gorizia S.C. (la società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, 
dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e 
dalla nota integrativa al bilancio che include anche la sintesi dei più significativi principi 
contabili applicati. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato 
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli 
International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, nonché ai 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art.43 del D.Lgs.136/15. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 
sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di 
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. 

 

Aspetti chiave della revisione contabile 

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio 
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del 
bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della 
revisione contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo 
complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato. 
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Aspetti chiave 
 

Procedure di revisione in risposta agli 
aspetti chiave 

Valutazione dei Crediti verso Clientela  

Nota integrativa: 

Parte B - Informazioni sullo stato 
patrimoniale – sezione 4 dell’attivo; 

Parte C- Informazioni sul conto economico – 
sezione 8; 

Parte E - Informazioni sui rischi e sulle 
relative politiche di copertura. 

I crediti verso la clientela al 31 dicembre 
2018 mostrano un saldo pari ad euro 389,4 
milioni, corrispondente al 66,7% del totale 
dell'attivo del bilancio d’esercizio. Tale voce 
è stata ritenuta significativa nell'ambito 
dell’attività di revisione in considerazione del 
suo ammontare e della soggettività insita nei 
processi e nella modalità di valutazione, che 
sono caratterizzati dalla stima di numerose 
variabili quali, principalmente, l’esistenza di 
indicatori di possibili perdite di valore, la 
determinazione dei flussi di cassa attesi ed i 
relativi tempi di recupero e il valore di 
realizzo delle garanzie. 

 

Le principali procedure di revisione 
effettuate in risposta all’aspetto chiave 
relativo alla valutazione dei crediti verso 
clientela hanno riguardato: 

 l’analisi delle procedure e dei processi 
relativi alla voce in oggetto e verifiche 
dell’efficacia dei controlli a presidio di 
tali procedure e processi; 

 l’analisi dell’adeguatezza 
dell’ambiente informatico relativo agli 
applicativi informatici rilevanti ai fini 
del processo di valutazione dei crediti 
verso la clientela; 

 procedure di quadratura e di 
riconciliazione tra i dati presenti nei 
sistemi gestionali e le informazioni 
riportate in bilancio; 

 procedure di analisi comparativa ed 
analisi delle risultanze con le funzioni 
aziendali coinvolte; 

 analisi dei criteri e delle modalità di 
valutazione dei crediti (analitiche e 
collettive) e verifica su base 
campionaria della ragionevolezza delle 
assunzioni e delle componenti 
utilizzate per la valutazione e delle 
relative risultanze; 

 l’ottenimento e l’esame delle 
conferme scritte da parte dei legali 
incaricati dalla Società, al fine di 
acquisire le informazioni e gli elementi 
a supporto della valutazione; 

 analisi degli eventi successivi alla data 
di chiusura del bilancio; 

 la verifica dell’informativa fornita in 
nota integrativa. 
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Prima applicazione del principio contabile 

internazionale IFRS 9 “strumenti 

finanziari” 

Informativa di bilancio relativa agli effetti 
della prima applicazione del principio 
contabile IFRS 9, riportata nella Nota 
integrativa Parte A – Politiche contabili, 
Sezione 4 – Altri aspetti “Principi contabili 
di nuova applicazione nell’esercizio 2018 – 
L’entrata in vigore dell’IFRS 9”. 

A partire dal 1 gennaio 2018, data di prima 
applicazione dell’IFRS 9 “Strumenti 
finanziari”, i valori patrimoniali presenti alla 
fine del precedente esercizio sono stati 
assoggettati a processi di riclassificazione e 
misurazione, previsti dal nuovo principio 
contabile, basate sulle modalità di gestione 
di tali attività finanziarie (Business Model) e 
sulle caratteristiche dei flussi di cassa 
contrattuali dello strumento finanziario; 
inoltre, per quanto riguarda la valutazione 
delle attività finanziarie diverse da quelle 
misurate al fair value con contropartita a 
conto economico, alla definizione di una 
nuova metodologia di determinazione delle 
rettifiche di valore (impairment) secondo il 
modello delle perdite attese (expected 
credit losses).  

Come previsto dal principio contabile 
internazionale IAS 8 e dalle disposizioni 
contenute nel 5° aggiornamento della 
Circolare Banca d’Italia 262/2005, la Società 
ha fornito l’informativa in merito agli effetti 
che l’applicazione di tale nuovo principio 
contabile ha comportato sul patrimonio 
netto, evidenziando una riduzione delle 
riserve di valutazione per Euro 2,6 milioni e 
la rilevazione di una riserva di utili da FTA 
negativa per Euro 5,5 milioni, con un effetto 
complessivo netto, inclusivo dell’impatto 
fiscale, negativo per Euro 8,1 milioni. 

Ai fini dell’attività di revisione, gli impatti 
della introduzione di tale nuovo principio 
contabile sono ritenuti significativi in 
considerazione delle complessità relative 
alla prima applicazione. 

  
 

Le principali procedure di revisione 
effettuate in risposta agli aspetti chiave 
relativi all’applicazione dell’IFRS 9 hanno 
riguardato: 

 Analisi delle procedure e dei processi 
relativi alla classificazione e alla 
misurazione delle attività finanziarie, 
con particolare riferimento alla 
definizione dei business model per la 
gestione degli strumenti finanziari e 
alle policy relative all’esame delle 
caratteristiche dei flussi di cassa 
degli strumenti finanziari (SPPI test); 

 Analisi delle procedure e dei processi 
relativi al modello di impairment dei 
crediti, con particolare riferimento 
alla comprensione dei criteri di 
staging e alla determinazione del 
significativo incremento del rischio di 
credito per il passaggio da stage 1 a 
stage 2 e alla comprensione dei 
modelli utilizzati per la misurazione 
delle perdite attese (“Expected 
credit losses” o “ECL”) e metodologie 
per la definizione dei parametri del 
modello di impairment (PD, LGD, 
EAD); 

 Analisi delle procedure di quadratura 
e di verifica dei dati riportati nei 
prospetti di riconciliazione tra i dati 
di chiusura al 31 dicembre 2017 
dell’ultimo bilancio approvato ed i 
dati di apertura al 1° gennaio 2018 
del primo bilancio redatto in base 
all’IFRS 9; 

 Analisi delle procedure di quadratura 
tra i dati presenti nei sistemi 
gestionali e le informazioni riportate 
nei prospetti di riconciliazione; 

 Analisi dell’adeguatezza 
dell’informativa fornita in nota 
integrativa. 
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting 
Standards adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione 
dell’art.43 del D.Lgs.136/15 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 
della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione 
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli 
errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli 
utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto 
lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.  

Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare 
un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della 
società; 

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la 
relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
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probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia 
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio 
nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le 
operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul 
fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza 
applicabili nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa 
ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative 
misure di salvaguardia. 

Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato 
quelli che sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio 
dell'esercizio in esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. 
Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione. 
 

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014 

L’assemblea degli azionisti della ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia S.C. ci ha 
conferito in data 22 maggio 2016 l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio della 
società per gli esercizi dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024. 

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai 
sensi dell’art. 5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti 
rispetto alla società nell’esecuzione della revisione legale. 

Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in 
linea con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua 
funzione di comitato per il controllo interno e la revisione legale, predisposta ai sensi 
dell’art. 11 del citato Regolamento. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10. 

Gli amministratori della ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia S.C. sono responsabili 
per la predisposizione della relazione sulla gestione della ZKB Credito Cooperativo di Trieste 
e Gorizia S.C. al 31 dicembre 2018, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio 
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
della ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia S.C. al 31 dicembre 2018 e sulla 
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conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su 
eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione sopra richiamata è coerente con il bilancio 
d’esercizio della ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia S.C. al 31 dicembre 2018 ed 
è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, 
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
Trieste, 15 aprile 2019 
 
 BDO Italia S.p.A. 
 
 
 Francesco Ballarin  
 Socio 
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PRILOGA A – RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
SREDSTVA 

 Postavke sredstev december-2018 december-2017 
10. Denar v blagajni, stanje na računih in vpogledne vloge pri bankah 5.023.488 4.777.100 

20. Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega 
uspeha 6.159.511   

     a) finančna sredstva v posesti za trgovanje; 3.684   

     b) finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti;    

     c) druga finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti; 6.155.827   

30. Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega 
donosa 139.999.779   

40. Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti 414.471.374   

   a) krediti bankam 25.050.289   

   b) krediti strankam 389.421.085   

 Finančna sredstva v posesti za trgovanje (bivša postavka 20 po MRS 39)  29.035 

 
Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti (bivša postavka 30 po MRS 
39)   

 Finančna sredstva na razpolago za prodajo (bivša postavka 40 po MRS 39)  179.477.359 

 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti (bivša postavka 50 po MRS 39)   

 Krediti bankam (bivša postavka 60 po MRS 39)  44.945.698 

 Krediti strankam (bivša postavka 70 po MRS 39)  339.943.968 

50. Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju pred tveganjem   

60. Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk (+/-) 252.336  

70. Udeležbe v kapitalu   

80. Opredmetena sredstva 7.139.719 7.388.863 

90. Neopredmetena sredstva 195.071 185.960 

    od tega: dobro ime   

100. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 5.796.615 5.278.872 

    a) terjatve za davek 158.253 404.945 

    b) odložene terjatve za davek 5.638.362 4.873.926 

110. Nekratkoročna sredstva in skupine sredstev za odtujitev/prodajo 303.871 104.058 

120. Druga sredstva 4.562.943 3.711.391 

 SKUPAJ SREDSTVA 583.904.707 585.842.303 
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
OBVEZNOSTI 

 Postavke obveznosti in kapitala december-2018 december-2017 
10. Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 524.281.839  

    a) vloge bank 71.949.139 66.577.019 

    b) vloge strank 376.385.587 377.028.160 

    c) izdani vrednostni papirji 75.947.112  

 Izdani vrednostni papirji (bivša postavka 30 po MRS 39)  78.408.316 

20. Finančne obveznosti v posesti za trgovanje 2.440 3.713 

30. Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti   

 
Finančne obveznosti, merjene po pošteni vrednosti (bivša postavka 50 po 
MRS 39)   

40. Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju 173.752  

50. Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk(+/-)   

60. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 366.760 779.090 

    a) obveznosti za davek 49.897  

    b) odložene obveznosti za davek 316.863 779.090 

70. Obveznosti, razvrščene v skupino za odtujitev/prodajo   

80. Druge obveznosti 7.991.727  

 Druge obveznosti (bivša postavka 100 po MRS 39)  6.797.769 

90. Odpravnine in podobne obveznosti do zaposlenih 2.421.564 2.464.634 

100. Rezervacije za obveznosti in stroške: 3.693.552  

    a) obveznosti in izdana jamstva 828.173  

 Rezervacije za tveganja in stroške (bivša postavka 120 po MRS 39)  220.932 

    b) odpravnine in podobne obveznosti   

    c) druge rezervacije za obveznosti in stroške 2.865.378 220.932 

110. Rezerva ovrednotenj (4.270.165) 331.282 

120. Odpovedljivi deleži   

130. Kapitalski instrumenti   

140. Kapitalske rezerve 47.578.448 52.079.545 

150. Vplačana doplačila 11.688 7.708 

160. Osnovni kapital 132.184 130.721 

170. Lastni deleži (-)   

180. Čisti dobiček (zbuga) poslovnega leta (+/-) 1.520.919 1.013.416 

 SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 583.904.707 585.842.303 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

 Postavke december-2018 december-2017 
10. Prihodki iz obresti in podobni prihodki 11.789.873  

 od tega Prihodki iz obresti pripoznani po efektivni obrestni meri 202.949  
 Prihodki iz obresti in podobni prihodki (bivša postavka 10 po MRS 39)  11.136.135 

20. Odhodki za obresti in podobni odhodki (1.638.610) (1.765.502) 
30. Čiste obresti 10.151.263 9.370.633 
40. Prihodki iz opravnin (provizij) 5.274.095 4.259.957 
50. Odhodki za opravnine (provizije) (934.360) (518.907) 
60. Čiste opravnine (provizije) 4.339.735 3.741.050 
70. Dividende in podobni prihodki 5.832 70.268 
80. Čisti dobički (izgube) iz trgovanja 42.233  
90. Čisti dobički (izgube) iz dejavnosti varovanja pred tveganjem 78.583  
100 Dobički (izgube) od prodaje ali odkupa: 774.936  

 b) finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega 
donosa 757.425  

 c) finančnih obveznosti 17.511  

110 Čisti dobički (izgube) iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih za merjenje po 
pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida 118.661  

 b) druga finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti 118.661  

 
Čisti poslovni izid iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (bivša 
postavka 80 po MRS 39)  22.607 

 Dobički (izgube) od prodaje ali odkupa: (bivša postavka 100 po MRS 39)  1.226.979 
 b) finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo  1.219.858 
 d) finančnih obveznosti  7.121 

120 Poslovni prihodki iz poslovanja 15.511.243 14.431.538 
130 Neto popravki vrednosti za kreditno tveganje: 1.744.024  

 a) finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti 1.859.659  

 b) finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega 
donosa (115.635)  

 
Popravki čiste vrdnosti za oslabitve in odprava oslabitev: (bivša postavka 130 po 
MRS 39)  (1.305.191) 

 a) terjatev  (795.843) 
 b) finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo  (452.183) 
 d) drugih finančnih poslov  (57.165) 

140 Dobički (izgube) ob spremembi pogojev brez odpisa 42  
150 Čisti poslovni dobiček (izguba) iz finančnega upravljanja 17.255.309 13.126.347 
160 Administrativni stroški: (16.210.184) (12.668.388) 

 a) stroški dela (9.881.324) (7.360.587) 
 b) drugi informativni stroški (6.328.860) (5.307.802) 

170 Čiste rezervacije za varovanje tveganj in stroškov (536.145)  
 a) obveznosti in izdana jamstva 133.185  
 Oblikovanje čistih rezervacij (bivša postavka 160 po MRS 39)  59.709 
 b) druge neto rezervacije (669.330)  

180 Neto popravki/odpisi vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev (530.228) (428.445) 
190 Neto popravki/odpisi vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev (8.092) (7.138) 
200 Drugi poslovni prihodki/odhodki 2.265.701 1.281.443 
210 Operativni stroški (15.018.948) (11.762.819) 
220 Dobički (izgube) iz naložb v kapitalu pridruženih in skupaj obvladovanih družb  (14.251) 
250 Dobički (izgube) od odprodaje naložb  (1.190) 
260 Dobiček (izguba) iz rednega poslovanja pred obdavčitvijo 2.236.361 1.348.086 
270 Davek iz dohodka (715.442) (334.670) 
280 Dobiček (izguba) iz rednega poslovanja po obdavčitvi 1.520.919 1.013.416 
290 Dobiček (izguba) iz odsvojenih dejavnosti po obdavčitvi   
300 Čisti dobiček (izguba) poslovnega leta 1.520.919 1.013.416 
 



 80 

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
 Postavke december-2018 december-2017 

10. Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi 1.520.919 1.013.416 

 Postavke, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid:   

20. Kapitalski instrumenti, merjeni po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega 
donosa 

               
163.955 

  

30. Finančne obveznosti, določene po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega 
uspeha (spremembe lastne kreditne sposobnosti)    

40. Varovanje kapitalskih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek 
vseobsegajočega donosa    

50. Opredmetena sredstva   

60. Neopredmetena sredstva    

70. Aktuarski čisti dobiček/(izguba) zaradi pokojninskih načrtov z določenimi 
zaslužki 60.499 23.723 

80. Nekratkoročna sredstva in skupine sredstev za odsvojitev   

90. Delež presežka iz prevrednotenja v zvezi z udeležbami v kapitalu, obračunan 
po kapitalski metodi   

 Postavke, ki se lahko prerazvrstijo v poslovni izid:   

100. Varovanje naložb v tujini   

110. Pretvorba v tujo valuto   

120. Varovanje denarnih tokov pred tveganji   

130 Instrumenti za varovanje pred tveganjem (nedoločeni elementi)   

140. Finančna sredstva (različna od kapitalskih instrumentov), merjena po pošteni 
vrednosti prek vseobsegajočega donosa (2.170.832)   

 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo (bivša postavka 100 po MRS 39)  (413.962) 

150. Nekratkoročna sredstva in skupine sredstev za odsvojitev   

160. Delež presežka iz prevrednotenja v zvezi z udeležbami v kapitalu, obračunan 
po kapitalski metodi   

170. Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi (1.946.378) (390.239) 

180. Skupna dobičkonosnost (Postavki 10+170) (425.459) 623.177 
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IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA 
 

Spremembe v poslovnem letu Razporeditev dobička (izgube) 
za prejšnje poslovno obdobje 

Spremembe kapitala  
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Osnovni kapital:               

  a) navadni deleži 130.721  130.721    1.463       132.184 

  b) drugi deleži               

Vplačano doplačilo za 
deleže 7.708  7.708    3.980       11.688 

Rezerve:               

  a) iz dobička 53.331.014 (5.481.711) 47.849.303 983.013  (2.399)        48.829.917 

  b) ostale (1.251.469)  (1.251.469)            (1.251.469) 

Rezerva ovrednotenj 331.282 (2.655.069) (2.323.787)          (1.946.378) (4.270.165) 

Kapitalski instrumenti               

Lastni deleži               

Dobiček (izguba) 
poslovne dobe 1.013.416  1.013.416 (983.013) (30.403)        1.520.919 1.520.919 

Skupaj kapital 53.562.671 (8.136.779) 45.425.892  (30.403) (2.399) 5.443      (425.459) 44.973.074 
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IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA T-1 
 

Spremembe v poslovnem letu Razporeditev dobička 
(izgube) za prejšnje 
poslovno obdobje 

Spremembe kapitala  
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Osnovni kapital:    
           

  a) navadni deleži 124.903  124.903    8.024 2.206      130.721 

  b) drugi deleži               

Vplačano doplačilo 
za deleže 2.010  2.010   4.267 1.431       7.708 

Rezerve:               

  a) iz dobička 37.817.909  37.817.909 1.673.506   13.839.599        53.331.014 

  b) ostale (432.544)  (432.544)  
 

  (818.925)        (1.251.469) 

Rezerva 
ovrednotenj 896.207  896.207   (174.686)       (390.239) 331.282 

Kapitalski 
instrumenti               

Lastni deleži               

Dobiček (izguba) 
poslovne dobe 1.725.264  1.725.264 (1.673.506) (51.758)        1.013.416 1.013.416 

Skupaj kapital 40.133.749  40.133.749  (51.758) 12.850.254 9.455 2.206     623.177 53.562.672 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV: po posredni metodi 
 

Znesek 
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU 

december-2018 december-2017 
1. Poslovna sredstva (1.311.710) 4.241.506 
- čisti poslovni izid po obdavčitvi (+/-) 1.521.108 1.013.416 
- čisti dobički (izgube) iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju, in finančnih 
sredstev/obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega 
uspeha (-/+) 

(188.625)  

- čisti dobički (izgube) iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju, in finančnih 
sredstev/obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti (po MRS 39) (-/+)   

- čisti dobički (izgube) za dejavnosti varovanja pred tveganjem (-/+) (78.583)  
- oslabitve (odprava oslabitev) za kreditno tveganje (+/-) (1.744.024)  
- popravki čiste vrednosti za oslabitve/odpravo oslabitev (po MRS 39) (+/-)  3.472.754 
- oslabitve (odprava oslabitev) pri prodaji opredmetenih in neopredmetenih 
sredstev (+/-) (538.320) 435.583 
- rezervacije za tveganja in stroške ter drugi dobički/izgube (+/-) 536.145 106.271 
- neplačani davki, pristojbine in davčni odtegljaji (+/-) (887.857)  
- čiste oslabitve (odprava oslabitev) od odsvojenih dejavnosti brez davčnega 
učinka (+/-)    
- druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo (+/-) 68.446 (786.517) 
2. Povečanje (zmanjšanje poslovnih sredstev) (767.915) (92.677.227) 
- finančna sredstva, namenjena trgovanju (3.667)  
- finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti   
- druga finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti 88.055  
- finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega donosa (6.617.851)  
- finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti 4.287.720  
- finančna sredstva, namenjena trgovanju (po MRS 39)  8.130 
- finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti (po MRS 39)   
- finančna sredstva, na razpolago za prodajo (po MRS 39)  (3.907.811) 
- terjatve do bank: na vpogled (po MRS 39)  (7.244.480) 
- terjatve do bank: druge terjatve (po MRS 39)   
- terjatve do strank (po MRS 39)  (81.305.876) 
- druga sredstva 1.477.828 (227.190) 
3. Povečanje (zmanjšanje poslovnih obveznosti) 2.874.366 88.528.688 
- finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 2.268.345   
- obveznosti do bank: na vpogled (po MRS 39)  (25.749.911) 
- obveznosti do bank: druge obveznosti (po MRS 39)   
- obveznosti do strank (po MRS 39)  98.624.685 
- izdani vrednostni papirji (po MRS 39)  2.495.120 
- finančne obveznosti, namenjene trgovanju (1.273) 3.713 
- finančne obveznosti, merjene po pošteni vrednosti   
- finančne obveznosti, merjene po pošteni vrednosti (po MRS 39)   
- druge obveznosti 607.294  
- druge obveznosti (po MRS 39)  13.155.081 
Neto denarni tokovi pri poslovanju 794.741 92.968 
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   
1. Prejemki pri naložbenju 5.832 70.968 
- prejemki pri prodaju naložb v kapital odvisnih družb   
- dividende od naložb v kapital odvisnih družb 5.832 70.268 
- prejemki ob unovčitvi finančnih sredstev v posesti do zapadlosti (po MRS 39)   
- prejemki pri prodaji opredmetenih sredstev  700 
- prejemki pri prodaji neopredmetenih sredstev   
- prejemki pri prodaji odsekov podjetja   
2. Izdatki pri naložbenju (385.355) (561.563) 
- izdatki pri nakupu naložb v kapital odvisnih družb   
- izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti (po MRS 39)   
- izdatki pri nakupu opredmetenih sredstev (368.153) (547.710) 
- izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev (17.202) (13.854) 
- izdatki za nakup poslovnih enot   
Neto denarni tokovi pri naložbenju (379.523) (490.595) 
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   
- izdaje/odkupi lastnih deležev (138.429) 5.212 
- izdaje/odkupi kapitalskih instrumentov   
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- porazdelitev dividend in druge namembnosti (30.402)  
Neto denarni tokovi pri financiranju (168.831) 5.212 
DENARNA SREDSTVA IN NJIHOVI USTREZNIKI NA KONCU OBDOBJA 246.387 (392.415) 
   
LEGENDA: (+) povečanje; (-) zmanjšanje   

USKLAJEVANJE POSTAVK   
Znesek 

Postavke v bilanci stanja 
december-2018 december-2017 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku poslovnegaobdobja 4.777.100 5.169.516 
Čisto povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v 
poročevalnem obdobju 246.387 (392.415) 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki: učinek spremembe deviznih tečajev   
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu poslovnega obdobja 5.023.488 4.777.100 
 


