
20172017
Letno poročilo

















 

 7 

UVODNO POJASNILO 
 
Drage članice, cenjeni člani,  leto 2017 je bilo pomembno leto za našo banko: septembra so člani odobrili projekt o pripojitvi 
Zadružne banke Doberdob in Sovodnje k Zadružni kraški banki od 1. oktobra 2017 dalje. Za nami je dolga pot, ki se je začela v Nabrežini, v Sovodnjah, v Doberdobu in na Opčinah, pred nami pa 
skupna prihodnost. Naši zadružni banki sta se za ta korak odločili po premišljeni preučitvi in poglobitvi, katere cilj je bila uresničitev samostojne pripojitve, da bi ustvarili banko, ki bi po velikosti 
in storitveni zmogljivosti znala bolje izkoristiti priložnosti in obenem kljubovati velikim izzivom finančnih trgov, a hkrati ohraniti izvorne kulturne in jezikovne značilnosti ter zagotoviti podporo svoji skupnosti in gospodarskim akterjem novega območja teritorialne pristojnosti. 
Svet okoli nas se je spremenil in se bo spreminjal še naprej. V zadnjih nekaj letih so postale okoliščine, v katerih posluje banka, veliko bolj zapletene. Vse to nas vodi k prepričanju, da je 
napočil čas, da sprejmemo izziv in se spremenimo v solidnejšo in bolj konkurenčno banko, da še naprej delamo to, kar delamo od samega začetka. V času, ko se je spojitev prepletala s kompleksnim procesom reforme sistema zadružnih bank, se 
je za naš zavod začelo novo poglavje, ki smo se ga lotili z velikim navdušenjem. Leto 2018 je zarisalo nov mejnik v zgodovini italijanskega bančništva in zadružništva. Približno 290 
zadružnih bank, podeželskih hranilnic, in hranilnic Raiffeisen bo čez nekaj mesecev zaključilo svojevrsten proces združevanja in uresničilo novo obliko podjetja, ki ga lahko brez pomislekov imenujemo zadružna bančna skupina. 
Objava nadzorne regulative za zadružne banke in podeželske hranilnice je zadnji korak najgloblje reforme znotraj evropskega sektorja, odkar obstaja bančna unija. Reforma je inovativa tako po 
pričakovanih rezultatih kot po zasnovi, saj si kot cilj zastavlja oblikovanje regulativnega okvirja, skladnega z izvornimi vrednotami zadružnih bank in s potrebo po ohranitvi izvirnega namena inkluzivnega in trajnega razvoja v korist prostora in lokalne skupnosti. 
Okvir, ki smo ga sestavili, moramo uskladiti z različnimi potrebami in vsebinami: kulturnimi, podjetniškimi, vodstvenimi, organizacijskimi, komunikacijskimi. To je pomembno delo, za katerega 
skrbi družba na čelu naše skupine. Uskladiti moramo nujno vertikalnost skupine z vodoravno strukturo odnosov med zadružnimi bankami na teritorialni ravni; zadružne banke z vzajemnostnim namenom s skupino v obliki delniške družbe; splošno učinkovitost s smotrnim zasledovanjem 
vzajemnostnega namena skupine; lastništvo z nadzorom. Prizadevamo si, da bi pridobili (vzpostavitev nove in solidnejše organizacijske strukture, večja 
storitvena zmogljivost za potrebe komitentov in članov), ne da bi česarkoli izgubili (specialistični značaj, sposobnost vzpostavitve odnosov, fleksibilnost in hitrost, ki odlikujejo naš bančni model). 
V preteklih desetih letih, najslabših v novejši zgodovini našega gospodarstva, so naša zadružna banka in celotni sistem zadružnih bank potrdili svojo proticikličnost in prispevali k zaščiti in ponovnemu zagonu nacionalnega produktivnega sistema in posebej manjših produktivnih podjetij. 
To potrjuje tržni delež zadružnih bank v sektorjih odličnosti italijanskega gospodarstva – proizvodni industriji in obrtništvu, živilski industriji, turizmu. 
Do upočasnitve okrevanja gospodarstva lahko pride zaradi nove regulative, ki jo uvaja aneks k smernicam za upravljanje nedonosnih izpostavljenosti, ki ga predlaga ECB. Trud, vložen v ponovni zagon gospodarstva, se lahko namreč deloma ali v celoti izjalovi, če se 
ekonomska politika in nadzorna regulativa shizofreno medsebojno prepletata. Neprekinjeno izdajanje novih evropskih zakonov, ki poteka vse od finančne krize 2007-2008, sledi 
dvem načelom, ki prednostno izpolnjujeta dve zahtevi: a) bodoče reševanje bančnih kriz brez poseganja po žepih davkoplačevalcev; b) zagotavljanje tem bolj stabilnih razmer v evropskem finančnem in bančnem sistemu. Z obema zahtevama se seveda strinjamo, njihova uresničitev pa 
je kontradiktorna in povzroča izrazite neskladnosti. Primer tega sta mehanizem za reševanje kriz bančnih zavodov in reforma nadzorne regulative z 
vzpostavitvijo enotnega mehanizma nadzora. Paradoksalno sta oba dejavnik tveganja nezaželjene nestabilnosti in krepitve procikličnih učinkov. Glede prvega (mehanizem obvladovanja kriz) je regulator sprva onemogočil posredovanje 
nacionalnih in sektorskih jamstvenih skladov deponentov, v katere se stekajo izključno zasebna 
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sredstva bank (slednja enači z državno pomočjo), nakar je izrisal sistem, ki za manjše banke dejansko ne predvideva resolucijskega mehanizma. 
Druga zadeva (reforma nadzorne regulative in ustanovitev enotnega nadzornega mehanizma) uvaja znatno kompleksnejše upravljanje bančnega poslovanja in izrazito povišanje kapitalskih zahtev za izvrševanje posredniške dejavnosti v smislu stalnega dopolnjevanja. Evropske banke so 
nastopile s skoraj enotno zahtevo po moratoriju uvedbe nove regulative vsaj do stabilizacije trgov, regulator pa se na zahtevo ni odzzval. 
Upoštevati gre tudi močan pritisk regulatorja za koncentriranje bančne industrije, kar pa zmanjšuje konkurenčnost in obenem ne prinaša zanesljivih koristi za gospodinjstva in podjetja. Obstaja pa še 
dodatno tveganje, tj. upad sposobnosti regulativnih organov, da nadzirajo velike delniške družbe, ki so izrazito diverzificirane in internacionalizirane. Sredstvo, namenjeno stabilizaciji, lahko paradoksalno ustvari pogoje za destabilizacijo celotnih 
sektorjev bančne industrije z negativnim učinkom na sposobnost kreditiranja realne ekonomije in posebej manjših podjetij. Prosimo, upoštevajte, da italijanski SMP-ji zaposlujejo 80 % vseh 
delavcev in ustvarjajo 70 % celotne dodane vrednosti. Nujno potrebujemo, da evropski regulatorji, ki urejajo bančno poslovanje, spremenijo pristop. Že nekaj časa stabilizacija ni edina prioriteta. 
Tudi nepremičnost je po svoje stabilnost. V tem trenutku pa potrebujemo drugo. Stabilizacijo, ki je sama sebi namen, moramo nadomestiti s funkcionalno stabilizacijo, ki odkrito 
stremi k trajnostnemu razvoju. Učinek določb ne smemo meriti samo z učinkovitostjo ukrepov za krepitev kapitalske ustreznosti posrednikov oziroma s skoraj izključnim namenjanjem pozornosti kreditnemu poslovanju. Paziti moramo tudi na tveganje, da ima regulativa prociklični učinek. 
Lotiti se moramo nedonosnih izpostavljenosti, odgovor pa ni množenje regulativnih določb (in ostalih predpisov) na tem področju. Odgovor ni niti obvezna in čimprejšnja odsvojitev portfeljev 
izpostavljenosti, ki ima kot edini (nezaželjeni) učinek krhanje izkaza poslovnega izida in znižanje kapitala bank ter prinaša samo porast poslovanja maloštevilnih oligopolnih posrednikov. Zadružne banke so se znašle v posebnem položaju, tj. v fazi tranzicije k celoviti ustanovitvi 
zadružnih bančnih skupin. Zaradi tega, v okviru konfrontacije z Banko Italije glede smernic za manjše banke o upravljanju nedonosnih izpostavljenosti (le-ta se je zaključila 19. oktobra 2017, 
smernice pa so bile objavljene 30. januarja 2018), je Federcasse v svojstvu zastopnika vseh zadružnih bank predložil prošnjo za moratorij uskladitve z novimi predpisi v pričakovanju strateških in upravnih usmeritev bodoče matične družbe. S tem v zvezi je Banka Italije v posvetovalnem 
poročilu pojasnila: »Od trenutka, ko bo postopek ustanovitve zadružnih skupin zaključen, bodo smernice namenjene manj pomembnim skupinam (less significant), medtem ko bo za bodoči 
skupini obveljala nadzorna regulativa ECB-ja. Posamezne zadružne banke morajo do takrat nadaljevati prizadevanja za znižanje nedonosnih izpostavljenosti in še naprej spoštovati pravila za 
samostojno upravljanje slabih in dvomljivih kreditov; skladnost procedur, ki se izvršujejo v posameznih bankah, bo podlaga za vodstvene in koordinacijske aktivnosti bodoče matične skupine v okviru integriranega upravljanja nedonosnih izpostavljenosti.« 
Prosimo, upoštevajte, da je bioraznolikost v bančnem sektorju dejavnik stabilnosti, kot poudarjajo neodvisne raziskave, in omogoča višjo konkurenčnost na trgu in enostavnejši dostop manjših 
podjetij do kreditov. Ravno ta podjetja predstavljajo preko 95 % vseh evropskih podjetij. Pluralizem bančnega in finančnega trga je v interesu javnosti. Tako gospodarske kot politične. Iz tega sledi, da moramo biti pozorni na tveganje, da se enega izmed načel boljše ureditve (better 
regulation), se pravi sorazmernosti, ne uveljavi le na idejni ravni. Potrebno je, da se konkretno vzpostavi na vseh ravneh. 
Kot je znano, je regulator iz ZDA na osnovi načela postopne regulacije (tiered regulation) uvedel najbolj strogo nadzorno regulativo in pravila za stabilizacijo trga samo za 30 največjih sistemskih bank. 
V Evropi je obveljala drugačna regulativa. Načelo enotnega pravilnika (single rule book) uvaja enaka pravila – s posamičnimi izjemami – za vse banke. 
To logiko lahko in moramo spremeniti, zaradi večje stabilnosti in boljše učinkovitosti. Drugačen pristop in strukturna sorazmernost sta mogoča. V tem pogledu so na obzorju zanimive novosti v postopku novelacije evropskih regulativ CRR, CRD 4 in BRRD. 
Zavod Federcasse je oblikoval podrobne predloge za bolj usklajeno regulativo, ki bi zasledovala konkretnejšo uresničevanje načela sorazmernosti in uravnovešeno konfrontacijo med institucijami 
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z različnim značajem. Tehtne predloge amandmaja prinašajo tudi osnutki, ki bodo predloženi za t.i. trialog. 
Tudi leto 2018 bo na področju poslovodenja in organizacije zahtevno leto. Uvedba standarda IFRS 9 prinaša korenito in finančno zahtevno uskladitev informacijskih in upravnih sistemov, proceduralnih profilov in odnosov med posameznimi sektorji banke. Uvedba 
novih klasifikacijskih pravil in nov model oslabitev prinašata kvantitativne učinke na računovodske izkaze in regulativne agregate. Glede na izsledke raziskav EBA-ja so lahko večji ravno za manjše 
banke, ki uporabljajo standardni pristop. Nova regulativa MIFID 2 nalaga zahtevne naloge vsem, ki poslujejo na finančnih trgih, in uvaja 
potrebo po sprejetju novih strategij, novi komercialni politiki in še bolj pozornem usposabljanju zaposlencev, ki poslujejo s člani in komitenti. Kot posledica ustanovitve zadružne bančne skupine morajo v letu 2018 zadružne banke izvršiti 
celovito revidiranje, ki obsega pregled kakovosti premoženja in stresno testiranje. Če upoštevamo agregirani količnik kapitalske ustreznosti se zdi, da je lahko naše gibanje kos 
dodatnim slabitvam kreditov, v resnici pa se lahko v začetni fazi pojavijo potrebe po dokapitalizaciji skupin. V ozadju ostajajo še nekatere pomembne zadeve. 
Na prvem mestu je že omenjeno upravljanje nedonosnih izpostavljenosti. Na drugem so vidiki, povezani z zahtevami in merili za zastopnike družbe, ki jih bo uokviril 
skorajšnji ministrski dekret. S tem v zvezi je naše gibanje preko zavoda Federcasse posebej podčrtalo potrebo po uravnoteženi uveljavitvi načela sorazmernosti, da se izognemo tveganju onemogočanja obnavljanja in načrtovanja nasledstva zastopnikov. Verjetnost, da se v okviru 
članstva opredeli zadostno število kandidatov za položaj upravitelja, ki bi izpolnjevali zahteve, določene za delniške kreditne družbe in večje banke, za katere je značilna kompleksnejša 
poslovna struktura, je namreč nizka. Na tretjem mestu je tehnologija, ki je preobrazila način in strukturo bančnega poslovanja. Fintech, digital business, big data so dejavniki, s katerimi se soočajo čisto vse bančne družbe. Sistem 
zadružnih bank se poleg običajnih kritičnosti srečuje še z iziivom digitalne vzajemnosti. Potrebna bo prenova pojma lokalne banke, da tradicionalno obliko poslovanja uskladimo z inovacijami. 
Zadružna bančna skupina bo lahko investirala kreativno energijo, tehnološko-organizacijska znanja in finančna sredstva v učinkovitejše in bolj prepoznavne storitve za člane in komitente. 
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1. GLOBALNI KONTEKST IN KREDITNE ZADRUGE 
 1.1 Rerenčni makroekonomski okvir 
 Leta 2017 je svetovno gospodarstvo spet odločno poraslo po upočasnitvi, ki smo jo zabeležili v 
obdobju 2014–2016. Kompozitni kazalnik odgovornih za nabavo v SMP-jih je decembra lani poskočil na 54,4 točke od 54,0 točke iz meseca poprej, zlasti po zaslugi naprednih držav in 
okrevanja hitro rastočih držav, posebej Kitajske in Indije. V prvih 11 mesecih leta 2017 je mednarodna trgovina zabeležila povprečni porast na letni ravni v višini 4,4 odstotka (leta 2016 je 
bilo +1,5 odstotka). Svetovna proizvodnja je tudi pospešila (+3,5 odstotka, leto poprej le bilo +1,8 odstotka) po zaslugi občutnega okrevanja naprednih držav (+2,9 odstotka letno, leta 2016 je bilo +0,2 odstotka) in konsolidacije hitro rastočih držav (povprečno +3,9 odstotka letno, leto poprej je 
bilo +3,4 odstotka). Septembra je svetovna inflacija upadla (+3,6 %, bilo je +3,8 %) in se vrnila na raven iz decembra 2016. Kitajski BDP bo v letu 2017 po izračunih centralne vlade porasel za 6,9 
odstotka, kar presega pričakovanja analitikov (6,8 %) in tudi ciljno vrednost, ki jo je postavila vlada sama (6,5 %). Cena nafte nadaljuje okrevanje, ki se je začelo leta 2016, zlasti kot posledica političnih nemirov v 
Savdski Arabiji. Cena severnomorskega Brent sodčka je decembra 2017 znašala 66,5 dolarja (ob koncu 2016 je znašala 58,5 dolarja, ob koncu leta 2015 pa 51,2 dolarja). Načeloma ugodna 
konjunktura nastaja v okviru trajne (kljub marginalnemu okrevanju) negotovosti svetovne gospodarske politike.  V drugem polletju 2017 je letna realna rast BDP-ja v ZDA zabeležila porast (+3,2 odstotka v 
tretjem in +2,6 odstotka v zadnjem četrtletju), kar sovpada z znatno višjim porastom (+2,6 
odstotka), kot smo ga zabeležili leta 2016 (+1,9 odstotka). Konec leta je potrošniška inflacija nekoliko porasla in rahlo presegla ciljno raven, ki jo je določila Federal Reserve (+2,1 odstotka, tako kot leta 2016), medtem ko so decembra proizvodne cene 
beležile porast v višini 1,8 odstotka letno (decembra 2016 je bilo +2,2 odstotka). Decembra na trgu dela beležimo znaten porast novih zaposlitev, ki pa je vseeno nekoliko nižji kot 
leto poprej. V nekmetijskih sektorjih je povprečni porast znašal nekaj več kot 180 tisoč novih zaposlitev (leta 2016 je za primerjavo znašal 195 tisoč novih zaposlitev). Stopnja brezposelnosti je kljub temu več ali manj nespremenjena in znaša nekaj več kot 4,0 odstotka (4,1 odstotka; 
povprečno 4,4 odstotka letno, lani je bilo 4,9 odstotka), medtem ko je stopnja brezposelnih upadla od 4,4 na 4,0 odstotka. V evrskem območju je bruto domači proizvod v tretjem in četrtem četrtletju 2017 v primerjavi s 
prvo polovico leta porasel (+2,7 % v decembru in +2,8 % v septembru; isti kazalnik je junija znašal 
+2,4 %, marca pa +2,1 %). Inflacija območja, merjena kot sprememba cen življenjskih potrebščin na letni ravni, je ob koncu leta znašala 1,4 odstotka (decembra 2015 je znašala +1,1 odstotka). Cene industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih so ob koncu leta 2017 zabeležile porast v višini 2,1 odstotka na letni ravni, povprečno pa +3,1 odstotka (leta 2016 je isti podatek znašal +2,3 odstotka, povprečje pa -1,4 
odstotka). V Italiji je BDP porasel nad pričakovanji, rast pa je še zmerna. Realni podatek ob koncu leta 2017 
sovpada z letnim porastom v višini 1,6 odstotka (leta 2016 je bilo +1,0 odstotka). Vzporedno so se 
pojavila usklajena znamenja gospodarskega okrevanja. Inflacija, merjena kot letna sprememba nacionalnega indeksa cen življenjskih potrebščin, je v drugi 
polovici leta upadla (+0,4 odstotka letno v decembru).  1.2 Gospodarstvo Furlanije Julijske krajine 
 Prebivalstvo 
Leta 2017 se je upad števila rezidentov v Furlaniji Julijski krajini zaustavil: prebivalstvo je zabeležilo rahel porast v višini 2.091 prebivalca oziroma 0,17 odstotka in zdaj znaša 1.219.191 prebivalca (lani je bilo 1.217.100 prebivalcev). 
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Pokrajina/ 

Mestna občina Št. rezidentov 
UD 532.785 
PN 312.051 
TS 234.682 
GO 139.673 
FJK 1.219.191 

 1. januarja 2017 šteje Furlanija Julijska krajina 104.276 tujih rezidentov (-0,9 odstotka glede na leto 
2016), kar je 8,6 odstotka vseh rezidentov naše regije. Največ tujcev prebiva v občini Trst (19.764). Tej sledijo Videm, Pordenone, Tržič in Gorica. V Tržiču beležimo najvišji delež tujcev v vseh prebivalcih: 20,8 odstotka vseh prebivalcev je tujcev. 
Na drugem mestu je Prata di Pordenone (17,9 odstotka), na tretjem pa Pravisdomini (17,6 odstotka). 
Povprečna starost tujih rezidentov znaša 34,92 leta, kar je 12 let manj od povprečne starosti rezidentov naše regije.  Trg dela in nadomestila za brezposelnost 
Če se ozremo na trend delovnih razmerjih v Furlaniji Julijski krajini, smo v letu 2017 v naši regiji 
zabeležili upad števila delovnih pogodbo za nedoločen čas, ki so prešle od približno 18.000 na približno 16.500, se pravi -8 odstotkov. V zadnjih dveh letih je podatek občutno nižji od rekorda iz leta 2015 (30.300), a še vedno presega 
raven iz obdobja 2013-2014 (tedaj je bilo 15.000 oziroma 11.000), preden bi stopili v veljavo delovna pogodba z rastočo ravnjo zaščite in davčni bonusi, ki so znatno učinkovali na 
povpraševanje podjetij po zaposlencih. Nasprotno, delovne pogodbe za določen čas beležijo porast, saj so prešle od 77.400 na preko 107.000 (+38,3 odstotka) in s tem tudi presegle nacionalno povprečje (+27,3 odstotka). 
Tudi število pripravniških pogodb je znatno poraslo (skoraj 1.600 razmerij več, +35,8 odstotka, mnogo več od nacionalnega podatka, ki znaša +21,7 odstotka), potem ko smo leta 2015 zabeležili 
upad. Spremembe pripravniških pogodb v pogodbe za nedoločen čas so upadle (-8,7 odstotka, na nacionalni ravni smo zabeležili -10,2 odstotka). Upad stabilizacije delavcev s pogodbo za določen 
čas je še bolj izrazit (-22,8 odstotka, -16,8 odstotka na nacionalni ravni). Na oba upada so po vsej verjetnosti vplivala pričakovanja na nov davčni bonus, ki je stopil v veljavo 1. januarja 2018. 
Skupno stanje delovnih razmerij za nedoločen čas (razlika med zaposlitvami/stabilizacijami in odpovedmi) je negativno in znaša -3.728 razmerij na ravni FJK, kar presega upad iz leta 2016, ko 
je bilo -224.  

Zaposlitvene pogodbe, 
sklenjene v FJK 2016 2017 Sprememba Sprememba v % 

Pogodbe za nedoločen čas 17.925 16.491 -1.434  -8,0 % 
Pogodbe za določen čas 77.390 107.046 29.651 38,3 % 
Pripravniške pogodbe 4.457 6.051 1.594 35,8 % 
Sezonsko delo 9.608 12.302 2.694 28,0 % 
     
Skupaj FJK 109.385 141.890 32.505 29,7 % 

Vir: Institut za gospodarska in družbena vprašanja Ires FVG: nova delovna razmerja sklenjena v letu 2017 v FJK  
V prvih osmih mesecih leta 2017 je število odobrenih ur nadomestil za brezposelnost iz naslova dopolnilne blagajne CIG upadlo za 64,5 odstotka v primerjavi z letom poprej. Delež nadomestil iz naslova izredne in izjemne dopolnilne blagajne, ki znaša približno 60 
odstotkov, je upadel za skoraj 75 odstotkov, redna dopolnilna blagajna pa je upadla za skoraj polovico. Upad odobrenih ur beležimo v vseh glavnih sektorjih deželnega gospodarstva; k upadu 
sta botrovala tako izboljšanje ekonomske konjunkture kot sprememba zakonodaje. Po novem je namreč poseganje po redni in izredni dopolnilni blagajni in financiranje izjemnih nadomestil težje. 
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BDP in potrošniške cene 
Strokovnjaki napovedujejo, da bo v letu 2017 BDP Furlanije Julijske krajine porasel za 1,3 odstotka 
v primerjavi z letom poprej, zlasti po zaslugi potrošnje gospodinjstev (+1,6 odstotka) in investicij (+1,9 odstotka). Če se ozremo na posamezne sektorje, beležimo najboljše rezultate v storitvenem in gradbenem sektorju. Slednji ponovno raste. 
Potrošniške cene so na mesečni ravni rahlo upadle (-0,1 odstotka), na letni ravni pa so porasle za 0,9 odstotka. 
 Potrošnja 
Med letom 2017 je potrošnja Furlanije Julijske krajine porasla za 2,7 odstotka in s tem izkazala boljši rezultat od ostalih italijanskih regij (+2,4 odstotka). Povečal se je tudi razpoložljivi dohodek na prebivalca, ki znaša 21.164 EUR, s čimer se naša regija uvršča na sedmo mesto na nacionalni 
ravni. Skupna poraba gospodinjstev Furlanije Julijske krajine za trajne dobrine je porasla za 1,5 odstotka, 
kar pa je manj od italijanskega povprečja in povprečja severovzhodne Italije. Letno so za trajne dobrine najbolj potrošila gospodinjstva iz Pordenona (2.631 EUR) in Vidma (2.535 EUR), medtem ko je potrošnja v goriški (2.380 EUR) in tržaški pokrajini (2.220 EUR) nižja. 
V nadaljevanju podajamo podrobne informacije o glavnih sektorjih.  
Motorna vozila Potem ko je v prejšnjih dveh letih porasel, je segment novih avtomobilov upadel za 1,0 odstotka. Drugačen trend beležimo pri kupoprodajah rabljenih vozil, ki so v primerjavi z letom 2016 porasle 
za 5,3 odstotka, kar je le nekoliko manj od nacionalnega povprečja (+5,5 odstotka). V letu 2017 je poraba za kupoprodaje rabljenih vozil znašala 434 milijonov EUR. Zelo dobre rezultate beleži tudi 
sektor motornih koles, ki je porasel za 7,2 odstotka oziroma 30 mio EUR nabavne vrednosti.  Bela tehnika 
Skupna potrošnja v segmentu velikih in malih aparatov je upadla za 0,5 odstotka. Skupno so gospodinjstva potrošila 96 milijonov EUR. Bolj izrazit je upad v segmentu zabavne in potrošniške 
elektronike, ki je upadel za 4,6 odstotka. Za te produkte so gospodinjstva potrošila 39 milijonov EUR.  
Pohištvo Dinamika porabe za nabavo pohištvene opreme je pozitivna. V letu 2016 smo na regionalni ravni 
zabeležili porast porabe v višini 1,7 odstotka oziroma porabo v višini 341 mio EUR. Upad pa beležimo pri potrošnji za druge dobrine, povezane s hišo. 
 Računalništvo in informacijsko-komunikacijske tehnologije Tudi potrošnja v IKT sektorju je skladno z nacionalnim podatkom upadla (-3,9 odstotka). Skupna 
poraba znaša 46 mio EUR.  
Proizvodnja in prodaja Končni podatki za četrto četrtletje izkazujejo okrevanje regionalnega produktivnega sektorja, ki se kaže z izrazitim porastom vseh gospodarskih kazalnikov; tendenčni kazalniki so manj homogeni, 
na splošno pa se vsi ohranjajo na pozitivnih vrednostih. Iz tega sledi, da so se znaki okrevanja, ki jih beležimo že nekaj četrtletij, v zadnjem četrtletju 2017 
nadaljevali in dodatno okrepili. Če preučimo glavne konjunkturne kazalnike (le-ti izkazujejo primerjavo z istim podatkom v predhodnem četrtletju), je v zadnjem četrtletju 2017 industrijska proizvodnja podjetij iz FJK-ja 
porasla za 1,5 odstotka. Od prejšnjih 0,9 odstotka je poskočila na 2,4 odstotka. Tudi prodaja je zabeležila dobre rezultate, tako na domačem trgu kot pri izvozu. Skupna prodaja je 
porasla za več kot 10 točk in dosegla +11,2 odstotka, zlasti po zaslugi prodaje na italijanskem trgu, ki je porasla za 10 odstotkov, in prodaje v tujini, ki je porasla za 11,9 odstotka. Stopnja zaposlenosti je rahlo porasla na + 0,7 odstotka (lani je bilo + 0,4 odstotka). 
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Zunanja trgovina Po prvih devetih mesecih leta 2017 je vrednost izvoza Furlanije Julijske krajine znašala 10,49 
milijard EUR, kar je 4,2 odstotka več kot v obdobju januar–september 2016. Uvoz je v istem obdobju znašal 5,81 milijarde EUR, kar pomeni, da je v primerjavi z letom 2016 porasel za 15,6 odstotka. 
Iz tega sledi, da je trgovinska bilanca (razlika med obsegom izvoza in uvoza) pozitivna in znaša 4,68 milijarde EUR. 
Če porazdelimo izvoz FJK v prvih devetih mesecih letošnjega leta po regijah, ugotovimo, da so prvi uvoznik regionalnih produktov države članice EU-ja (58,5 odstotka). Tem sledijo Severna Amerika 
in posebej ZDA (17,6 odstotka), Azija (9,7 odstotka) in evropske države, ki niso članice EU-ja (8,7 odstotka). Trend deželnega izvoza je največ razgibal trend sektorja Prevoznih sredstev (beri: ladjarstvo), ki je 
upadel za 14 odstotkov. Porast pa beležimo v sektorjih Hrana in pijača (+4,8 odstotka), Kovine in kovinski izdelki (+28 odstotkov), Električne naprave (+15 odstotkov) in Pohištvo in notranja oprema 
(+9,3 odstotka). Uvoz je v primerjavi z letom 2016 porasel za 15,6 odstotka in znaša 5.814 milijonov EUR. Glavno blago, uvoženo v Furlanijo Julijsko krajino, so Kovine in kovinski izdelki (skupaj 26,7 
odstotka celotnega uvoza), Mehanizacija in industrijska oprema (10,8 odstotka celotnega uvoza), Računalniki, elektronika in optične naprave (8 odstotkov celotnega uvoza) in Kemijske snovi in 
proizvodi (8,1 odstotka).  Gospodarski okraji 
V prvih devetih mesecih leta 2017 beležijo gospodarski okraji Furlanije Julijske krajine porast vrednosti izvoza v višini 6,5 odstotka (oziroma 81,2 milijona UER). V tretjem četrtletju se je izvoz 
podjetij, ki domujejo v gospodarskih okrajih, povečal v skladu z nacionalnim povprečjem (+4,4 odstotka napram +4,5 odstotka).  Odpiranja in prenehanja podjetij 
Za razliko od nacionalnega podatka, ki je v letu 2016 zabeležil porast v višini 0,68 odstotka, 
beležimo na regionalni ravni upad števila podjetij v višini 0,77 odstotka, kar pomeni 431 podjetij manj. To je rezultat 5.368 novih odprtij in 5.799 prenehanj. Skupaj je v Furlaniji Julijski krajini registriranih 103.107 podjetij. 
 

OBMOČJE ODPRTJA PRENEHANJA SALDO PORAST 
V LETU 2016 

FJK 5.368 5.799 431 -0,77% 
UD 2.400 2.767 -356 -0,70% 
PN 1.378 1.514 -136 -0,51% 
TS 971 913 +58 -0,06% 
GO 619 616 +3 +0,03% 

ITALIJA 356.875 311.165 45.710  0,75% 
Vir: Raziskovalno središče trgovinske zbornice CCIAA iz Vidma na osnovi podatkov InfoCamere  

Decembra 2017 je v posebnem oddelku registra gospodarskih družb, ki ga vodijo pri gospodarskih zbornicah Furlanije Julijske krajine, registriranih 192 inovativnih zagonskih podjetij (v Italiji jih je 8.456, kar pomeni porast v višini 33 podjetij v primerjavi z 31. decembrom 2016). Zagonska 
podjetja predstavljajo 0,78 odstotka 24.000 regionalnih kapitalskih podjetij (italijansko povprečje znaša 0,49 odstotka). 
 Kupoprodaje nepremičnin 
V tretjem četrtletju 2017 beleži nepremičninski sektor Furlanije Julijske krajine 15.619 kupoprodaj 
stanovanjskih nepremičnin. V primerjavi z istim obdobjem leta 2016 beležimo porast v višini 5,72 odstotka. Največ kupoprodaj beleži videmska (5.600), za njo pa so tržaška (3.502), pordenonska 
(2.900) in goriška pokrajina (1.600). Če se ozremo na podatke posameznih pokrajin, beležimo najvišji porast v Trstu (+19,36 odstotka), 
na drugem mestu je Pordenone (+3,98 odstotka), na tretjem Gorica (+2,7 odstotka), na četrtem pa Videm (+2,25 odstotka). 
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POKRAJINA 2016 2017 SPREMEMBA V % 

2017/2016 
GO 1.558 1.600 2,70% 
PN 2.789 2.900 3,98% 
TS 2.934 3.502 19,36% 
UD 5.477 5.600 2,25% 
FJK 14.774 15.619 5,72%  

Decembra 2017 je v Furlaniji Julijski krajini povprečna cena stanovanjskih nepremičnin na kvadratni meter znašala 1.413 EUR. Za primerjavo je decembra 2016 znašala 1.435 EUR (iz tega sledi, da je upadla za 1,53 odstotka). 
 Turizem 
V letu 2017 je turizem zabeležil pozitivne rezultate: prihodi so porasli za 5,4 odstotka, nočitve pa za 5,2 odstotka, kar potrjuje pozitiven trend, ki se je začel decembra 2014. Število tujih turistov je znatno poraslo (prihodi beležijo +7,1 odstotka, nočitve pa +7,0 odstotka) po 
zaslugi trženja v vodilnih trgih Nemčije (prihodi beležijo +8,5 odstotka, nočitve pa +7,3 odstotka) in Avstrije (prihodi beležijo +7,5 odstotka, nočitve pa +6,7 odstotka). Izrazito so porasli prihodi in 
nočitve čeških turistov (+15,5 odstotka oziroma +16,9 odstotka), pravi boom pa beležimo pri Rusih (prihodi beležijo +34,9 odstotka, nočitve pa +18,9 odstotka). Če se ozremo na posamezne turistične destinacije, beleži gorski turizem porast prihodov v višini 
5,3 odstotka in porast nočitev v višini 7,1 odstotka. Povečala se je tudi obiskanost obmorskih destinacij, mest (prihodi beležijo +6,1 odstotka, nočitve pa +5,2 odstotka) in drugih destinacij 
(prihodi beležijo +4,8 odstotka, nočitve pa +4,7 odstotka). Med obmorskimi letovišči beleži največji porast obiskov Gradež (prihodi beležijo +11,4 odstotka, nočitve pa +10,1 odstotka). Porast je nižji v Lignanu (prihodi beležijo +3,1 odstotka, nočitve pa 
+2,5 odstotka), slednji pa beleži znatno višje število prisotnosti (Lignano je zabeležil 3.584.952 prisotnosti, Gradež pa 1.355.327 prisotnosti). 
Tudi gorski turizem beleži same pozitivne rezultate. Najbolj privlačna destinacija je še vedno Trbiž z okolico (345.902 prisotnosti), najvišji porast pa smo zabeležili v Piancavallu in furlanskih Dolomitih (prihodi znašajo +9,1 odstotka, nočitve pa +15,6 odstotka). Razveseljiv je tudi podatek o 
tujih turistih (prihodi beležijo +19,4 odstotka, nočitve pa +24,7 odstotka).  1.2.1. Gospodarstvo tržaške pokrajine  
Odpiranja in prenehanja podjetij 
V letu 2017 je število tržaških podjetij rahlo poraslo. Porast v višini 58 podjetij je rezultat ustanovitve 971 podjetij in prenehanja 913 podjetij. Tržaški podatek je boljši od deželnega 
povprečja (-0,42 odstotka). 31. decembra 2017 je bilo v pokrajini registriranih 13.934 aktivnih podjetij. 
 Tržaško pristanišče 
Tudi v letu 2017 je (že tretje leto zapored) tržaško pristanišče na prvem mestu med italijanskimi 
pristanišči po skupnem pretovoru in železniškem prometu. Obenem je na prvem mestu v celotnem Sredozemlju po pretovoru nafte. Letni pretovor je znašal 61,95 mio ton blaga, kar je 4,58 odstotka 
več kot leto poprej. Leto 2017 bo ostalo v spominu predvsem zaradi pretovora kontejnerjev in tovornega železniškega prometa: pretovor kontejnerjev je dosegel rekordno raven za tržaško pristanišče, saj je ob koncu 
leta znašal 616.156 teu (+26,66 odstotka glede na leto al 2016). Če pa pretovor kontejnerjev seštejemo s poltovornjaki in swap body polprikolicami (izraženimi v teu), je leta 2017 tržaška luka 
pretovorila 1.314.953 teu (+13,52 odstotka). Železniški promet beleži zavidljive rezultate; pristanišče je pretovorilo 8.681 vlakov, kar je 13,76 odstotka več kot v letu 2016 oziroma 45,17 odstotka več kot v letu 2015. 
K rasti v letu 2017 je znatno prispevala tudi komponenta raznega blaga. Pretovor je znašal 16,5 mio ton, porast v primerjavi z letom poprej pa 14,11 odstotka. 
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Trst ostajajo vrata za turški trg. Sektor linijskih prevozov z RO-RO trajekti je vztrajno rastel: vkrcalo oziroma izkrcalo se je 302.516 poltovornjakov (4,28 odstotka več kot v letu 2015), vseh trajektnih 
prevozov pa je bilo 314.705 (+3,99 odstotka). Pretovor tekočega razsutega blaga znaša 43,7 mio ton in je porasel za 2,33 odstotka. Zmanjšal se je samo pretovor suhega razsutega blaga, ki je upadel za 16,81 odstotka. 
 Potrošnja 
Tržaška pokrajina ima najvišji povprečni razpoložljivi dohodek na prebivalca (24.285 EUR), kar pomeni porast v višini 3,2 odstotka. V nadaljevanju podajamo podrobne informacije o glavnih 
segmentih porabe.  Motorna vozila 
V pred kratkim zaključenem letu je prodaja v segmentu novih avtomobilov upadla (-0,3 odstotka glede na leto 2016). Drugačen trend beležimo pri kupoprodajah rabljenih avtomobilov, ki so 
porasle za 4,8 odstotka in skupaj znašajo 79 milijonov EUR, in v segmentu motornih koles (+11 odstotkov).  
Bela tehnika Skupna potrošnja v segmentu velikih in malih aparatov je rahlo upadla (-0,3 odstotka). 
 Pohištvo Tudi dinamika porabe v zvezi z nabavo pohištva je pozitivna, posebej v tržaški pokrajini (+2,9 
odstotka za skupnih 68 mio EUR).  
Računalništvo in informacijsko-komunikacijske tehnologije Potem ko je v letu 2016 sektor informacijske tehnologije zabeležil porast, smo v letu 2017 tudi v Furlaniji Julijski krajini zabeležili izrazit upad. V Trstu je bil sicer upad nekoliko nižji (-2,2 odstotka). 
 Nepremičninski sektor 
V tretjem četrtletju leta 2017 smo v tržaški pokrajini zabeležili 3.502 kupoprodaji stanovanjskih nepremičnin, kar našo pokrajino uvršča na drugo mesto na regionalni ravni. Odstotno pa je tržaška pokrajina zabeležila največji porast na regionalni ravni (+19,36 odstotka). 
Povprečna cena na kvadratni meter znaša 1.590 EUR (najvišja na deželni ravni) in je nekoliko upadla (-2,03 odstotka).  1.2.2. Gospodarstvo goriške pokrajine 
 Odpiranja in prenehanja podjetij 
Ob koncu leta 2017 je število goriških podjetij več ali manj nespremenjeno. Porast v višini 3 podjetij 
(+0,03 odstotka) je rezultat ustanovitve 619 podjetij in prenehanja 616 podjetij. Goriški podatek je boljši od deželnega (-0,42 odstotka), a hkrati slabši od nacionalnega povprečja (+0,75 odstotka). 
31. decembra 2017 je bilo v pokrajini registriranih 9.010 aktivnih podjetij.  Letališče Furlanije Julijske krajine 
V letu 2017 je preko letališča v Ronkah potovalo 780.776 potnikov, kar je 7,3 odstotka več kot v letu 2016. Porast presega povprečje italijanskih letališč, ki v povprečju beležijo 6,4-odstotno rast 
potniškega prometa. Skupno število poletov je znašalo 15.587 (-1,9 odstotka). Upad beležimo v segmentu mednarodnega prometa (-7,2 odstotka, skupaj 3.065 letov). Nasprotno dinamiko smo zabeležili pri 
notranjem prometu, ki je porasel za 9,5 odstotka (skupaj 5.600 letov). Iz preučitve števila potnikov, ki so leteli preko letališča, je razvidno, da je 514.552 potnikov letelo z 
domačimi leti (+15 odstotkov), 263.023 potnikov pa z mednarodnimi (-5 odstotkov). Od slednjih jih je 247.880 potovalo znotraj Evropske unije. V obdobju januar–december 2017 je upadel tudi tovorni promet, in sicer za 30,7 odstotka. 
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LETO ŠTEVILO LETOV POTNIŠKI PROMET TOVORNI PROMET 

(v tonah) 
2006 17.283 677.106 1.026 
2007 18.977 742.136 1.215 
2008 19.652 782.461 1.115 
2009 15.395 700.870 885 
2010 15.131 762.941 659 
2011 16.572 859.547 676 
2012 15.762 882.146 639 
2013 15.139 853.599 573 
2014 15.427 740.403 453 
2015 14.674 741.776 464,3 
2016 15.890 727.409 447,6 
2017 15.587 780.776 310,4 

Vir: Assaeroporti  
Tržiško pristanišče 
V letu 2017 je tržiško pristanišče pretovorilo 4,63 milijona ton blaga. Trend je glede na preteklo leto stabilen (-0,05 odstotka). 
Pozitivni trend pristanišča gre v prvi vrsti pripisati občutnemu porastu pretovora metalurških izdelkov (2,48 milijona ton), ki je glede na leto 2016 porasel za 5,4 odstotka. Pretovor kemičnih 
produktov je v nasprotju občutno upadel (-16,6 odstotka).  Potrošnja 
Povprečni razpoložljivi dohodek na prebivalca goriške pokrajine znaša 19.396 EUR, kar sovpada s porastom v višini 2,5 odstotka. V nadaljevanju podajamo podrobne informacije o glavnih segmentih 
porabe.  
Motorna vozila V letu 2017 je na regionalni ravni prodaja v segmentu novih avtomobilov upadla. Samo v goriški pokrajini beležimo porast, ki pa je omejen na 0,3 odstotka. Potrošnja za rabljene avtomobile je 
znašala 45 milijonov EUR, kar sovpada s 4,4-odstotnim porastom. Povečala se je tudi potrošnja za motorna kolesa, ki je porasla za 6,2 odstotka. 
 Bela tehnika Skupna potrošnja gospodinjstev goriške pokrajine v segmentu bele tehnike je rahlo upadla (-0,2 
odstotka).  
Pohištvo Skupna potrošnja gospodinjstev goriške pokrajine za pohištvo izkazuje pozitiven rezultat, saj je porasla za 2,6 odstotka. 
 Računalništvo in informacijsko-komunikacijske tehnologije 
Potem ko je v letu 2016 sektor informacijske tehnologije zabeležil porast, smo v letu 2017 tudi v Furlaniji Julijski krajini zabeležili izrazit upad. V Gorici je upad znašal 2,7 odstotka, kar je nekoliko manj od nacionalnega povprečja.  Nepremičninski sektor 
V tretjem četrtletju leta 2017 smo v goriški pokrajini zabeležili 1.600 kupoprodaj stanovanjskih nepremičnin. Glede na leto isto obdobje leta 2016 so porasle za 2,7 odstotka. Povprečna cena na kvadratni meter (1.286 EUR) je nekoliko upadla (-0,46 odstotka). 
 1.3. Monetarna politika ECB in evropska bančna industrija 
 V letu 2017 svet ECB-ja ni spremenil uradnih obrestnih mer za depozite, operacije glavnega 
refinanciranja in mejne posojilne posle, ki znašajo -0,40, 0,00 oziroma 0,25 odstotka. Novembra istega leta je ECB naznanil prepolovitev zneska odkupov vrednostnih papirjev, prevzetih mesečno 
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v okviru tako imenovanega količinskega sproščanja (Quantitative Easing). Poleg znižanja nakupov od sedanjih 60 milijard EUR na 30 milijard EUR je bilo določeno tudi devetmesečno podaljšanje 
programa. Zvezni odbor odprtega trga (FOMC) Federal Reserve je marca, junija in decembra 2017 spremenil uradne obrestne mere zveznih skladov, tako da jih je vsakič povišal za 25 bazičnih točk za skupaj 
75 bazičnih točk. Ciljni obseg Zveznih skladov je dosegel raven med 1,25 in 1,50 odstotka.  1.3.1 Strukturni podatki evropskega bančnega sektorja 
V skladu s trendom v zadnjih nekaj letih je bančni sektor evrskega območja nadaljeval na poti 
racionalizacije mreže bank in poslovalnic. Decembra 2017 smo šteli 4.773 bank, kar je skoraj dva tisoč manj kot ob koncu leta 2008 (6.768 bank). Upad beležimo v vseh državah evroobmočja. Podoben trend izkazuje tudi število poslovalnic. Med letoma 2008 in 2016 (zadnji podatek na voljo 
na evropski ravni) beležimo približno 20-odstotni upad oziroma 37 tisoč poslovalnic manj. Samo med letoma 2015 in 2016 je bilo zaprtih okrog 7 tisoč poslovalnic. Čeprav lahko skoraj polovico 
celotnega upada pripišemo Španiji, beležimo v vseh večjih državah (zlasti v Nemčiji, Italiji, Franciji in na Nizozemskem) pomemben upad. Vzporedno je upadalo tudi število zaposlenih, čeprav na raznolik način (med letoma 2012 in 2016 je krčenje v Španiji in na Nizozemskem znašalo 20 % 
oziroma 17 %, v Italiji, Nemčiji in Franciji pa približno 4,5 %). Ob koncu leta 2016 so bili glavni strukturni kazalniki italijanskega bančnega sistema skladni s 
tistimi v državah s podobno bančno strukturo (zlasti v Nemčiji).  
 Prebivalci na:  
 Banko Poslovalnico ATM Zaposlenca Sredstva na zaposlenca 
Nemčija 48.462 2.575 951 131 12.406 
Francija 150.243 1.749 1.101 166 20.725 
Španija 224.484 1.613 931 249 14.589 
Nizozemska 177.396 10.173 2.417 189 28.732 
Avstrija 14.210 2.221 641 120 11.579 
Finska 19.694 5.288 2.687 250 24.916 
Italija 99.218 2.067 1.202 205 13.290 
Območje evra 2015 62.155 2.170 1.035 169 15.330 

Vir: ECB, Report on financial structures, oktober 2017  
Vzporedno s kontinuiranim upadom bančnega sektorja se je nadaljevalo širjenje nebančnih komponent evropskega finančnega sektorja (investicijski skladi, vzajemni skladi itd.). Leta 2016 je 
ta komponenta finančnega sektorja porasla za več kot 4 odstotke in zdaj predstavlja 55 odstotkov celotne finančne industrije (leta 2008 je isti podatek znašal 43 odstotkov). 
 1.3.2 Trend bančnega sektorja 
Trend evropskega bančnega sektorja je bil leta 2017 v znamenju nadaljevanja ekspanzivne 
dinamike kot posledica makroekonomske rasti evroobmočja. Na splošno smo zabeležili trajajočo rast kreditov zasebnemu sektorju, ki ga podpirajo povečano povpraševanja po posojilih in manj 
stroge zahteve za izdajo kreditov. Če ozremo na kredite, se je leta 2016 zaključilo negativno obdobje za kredite nefinančnim družbam, ki je prizadelo skoraj vse države evroobmočja. Zdi se, da se trend nadaljuje tudi v prvi 
polovici leta 2017. Kreditiranje gospodinjstev se je v letu, ki se je pravkar končalo, konsolidiralo in potrdilo trend rasti, 
ki se je začel leta 2015. Po znatnem upadu v času krize so vloge evropskih bančnih institucij spet porasle in s tem potrdile pozitivni trend iz leta 2016. 
 1.4 Položaj zadružnih bank v okviru bančne industrije 
 Ažurni podatki o italijanski bančni industriji 
V letu 2017 smo v Italiji zabeležili porast kreditov zasebnemu sektorju. Pozitiven trend se je znatno 
povečal v zadnjem delu leta. Gibanje kreditov gospodinjstvom je bilo živahno: +1,8 % na letni ravni in +1,5 % v četrtletju, ki se je zaključilo ob koncu novembra; trend kreditov podjetjem je bil 
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negativen na začetku leta, medtem ko je v naslednjih mesecih zabeležil porast (+1,2 % v tromesečju avgust–november 2017). Okrevanje beležimo v produktivnem sektorju, porasli pa so 
tudi krediti storitvenim podjetjem. Še naprej upadajo krediti gradbenim podjetjem, upad pa je manj izrazit kot v prejšnjih letih. V obdobju od avgusta do novembra so vloge italijanskih bank porasle za približno 7 milijard EUR 
kot posledica večjega poseganja po vlogah nerezidentov in centralnih organov, upadle pa so obveznice in vloge rezidentov. 
Na splošno so pogoji na kreditnem trgu ugodni; povpraševanje podjetij je nižje zaradi večjega poseganja po lastnih sredstvih in nebančnih posojilih. Glede na izsledke raziskave o bančnih 
kreditih, pri kateri so sodelovali bančni posredniki evroobmočja (Bank Lending Survey), so v tretjem četrtletju 2017 pogoji ponudbe kreditov za podjetja ostali nespremenjeni, hipotekarni krediti gospodinjstvom pa so se pocenili. Postopno okrevanje nepremičninskega sektorja in ugodnost 
posojil sta prispevala h krepitvi povpraševanja gospodinjstev, povpraševanje podjetij po kreditih pa je upadlo, najverjetneje zaradi negativnega učinka večjega razpolaganja z lastnimi sredstvi. 
Novembra sta povprečni obrestni meri za kredite, izdane gospodinjstvom oziroma podjetjem za nakup nepremičnin, upadli za eno desetinko odstotne točke (na 2,0 odstotka oziroma 1,5 odstotka). Razlika med obrestnimi merami za posojila, manjša od enega milijona EUR, in tistimi za 
večja posojila – le-ta izkazuje razliko med stroškoma kreditiranja malih in velikih podjetij – je nekoliko upadla in znaša nekaj manj od 1 odstotne točke. 
Zaradi konsolidacije gospodarske rasti se je dodatno izboljšala kakovost kreditnega portfelja. Delež novih oslabljenih kreditov v vseh kreditih je upadel na raven, nižjo od tiste pred finančno krizo; v tretjem četrtletju lani je znašal 1,7 odstotka (1,2 odstotka za gospodinjstva, 2,6 odstotka za 
podjetja). Tudi njihov znesek že dve leti upada, pri čemer gre pospešeno upadanje pripisati obsežnim odsvojitvam slabih kreditov, izvršenim lani. V primerjavi z rekordno vrednostjo iz leta 
2015 so se slabi krediti brez popravkov znižali od 200 na 140 milijard EUR (7,8 odstotka vseh kreditov), slabi krediti pa so upadli od 86 na 60 milijard EUR (3,5 odstotka vseh kreditov). Gospodarsko okolje bo bankam omogočilo dodatno izboljšanje računovodskih izkazov in znižanje 
oslabljenih posojil. Čeprav je še vedno nizka, se je donosnost večjih italijanskih bank v prvih devetih mesecih 
lanskega leta izboljšala. Letni donos kapitala in rezerv (ROE) se je povečal na 9,0 odstotka (po prvih devetih mesecih leta 2016 je znašal 1,4 odstotka), tudi zaradi izrednih prihodkov, povezanih s konsolidacijo, ki so jo nekatere skupine izvedle v prvem polletju 2017; brez teh prihodkov bi 
količnik ROE znašal 4,4 odstotka. Banke si za prihodnja leta obetajo porast dobičkonosnosti kot posledica nižjih odpisov kreditov, porasta provizij za storitve upravljanja premoženja in znižanja 
režijskih stroškov. Ob koncu septembra je najkakovostnejši kapital (skupni lastniški kapital ali CET1) pomembnejših 
skupin znašal 13,2 odstotka tveganju prilagojenih sredstev. Od junija, tedaj je znašal 11,8 odstotka, je občutno porasel. K trendu je prispevala previdnostna dokapitalizacija skupine Monte dei Paschi di Siena in dokončna prodaja neke poslovne enote skupine UniCredit. 
 Položaj zadružnih bank v italijanskem bančnem sektorju 
Kot je pred kratkim poudaril guverner Visco, se je v državi od začetka tekočega leta okrepila gospodarska rast, ki jo spremlja porast kreditnega poslovanja, čeprav je slednje koncentrirano v segmentu gospodinjstev in podjetij, ki so utrdila svoj premoženjski položaj in zdaj lahko vlagajo in 
povečujejo proizvodne zmogljivosti. V tem kontekstu je sistem zadružnih bank na splošno stabilen kljub vztrajanju posameznih 
dejavnikov skrbi, povezanih s trajnim negativnim gospodarskim položajem posameznih segmentov tipičnih odjemalcev zadružnih bank, posebej nepremičninskega sektorja in gradbeništva. V preteklem letu se je v sklopu sistema zadružnih bank nadaljeval pospešen proces združevanja, 
ki smo ga ugotavljali že lani. Tekom leta 2017 se je nadaljeval trend rahlega upadanja skupnih depozitov, ki smo ga ugotovili že 
leta 2016, posebej v segmentih medbančnih depozitov in depozitov strank. V letu 2017 je bilo kreditno poslovanje s strankami bolj ali manj stabilno. Kakovost kreditnega portfelja se je znatno izboljšala. 
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GLAVNE POSTAVKE SREDSTEV IN OBVEZNOSTI ZADRUŽNIH BANK IN BANČNEGA SISTEMA (zneski v tisočih EUR) 

  
2017/11 Severo-zahod Severo-vzhod Srednja Italija Južna Italija 

Skupaj zadružne banke 
Skupaj banke Severo-zahod Severo-vzhod Srednja Italija Južna Italija 

Skupaj zadružne banke 
Skupaj banke 

DENAR V BLAGAJNI 194.801 385.005 212.682 174.536 940.024 9.966.526 -1,9 % -0,5 % -3,5 % 2,4 % -1,0 % 2,0 % BRUTO KREDITI STRANKAM 34.195.981 55.091.567 31.319.994 12.514.492 133.122.034 1.817.274.711 1,1 % 0,5 % -4,0 % 4,6 % -0,1 % -1,6 % 
od tega: slabi krediti 4.237.826 5.767.442 4.001.255 1.729.934 15.736.457 173.876.630 3,1 % -7,3 % 3,9 % -1,1 % -1,2 % -13,0 % BRUTO KREDITI BANKAM 4.048.432 6.308.106 4.514.768 2.395.286 17.266.592 673.942.730 16,1 % 13,2 % 51,2 % 17,5 % 22,6 % 17,5 % 
od tega: slabi krediti 32 770 - - 803 30.541 -13,1 % -11,8 % - - -11,8 % -40,4 % VREDNOSTNI PAPIRJI 19.340.204 25.747.442 13.804.619 10.102.992 68.995.050 717.557.973 5,2 % -7,9 % -17,4 % -11,0% -7,3 % -6,6 % 

DELNICE IN DELEŽI 18.808 20.801 10.643 4.095 54.347 1.137.409 861,0 % 1732,0 % 568,9 % 1478213,4% 1060,3 % 6,2 % 
OPR. IN NEOPR. OSNOVNA SREDSTVA 1.588.941 2.307.301 1.344.847 701.557 5.942.646 56.871.384 1,1 % -3,3 % -3,0 % 2,9 % -1,4 % -8,0 % 
DRUGA SREDSTVA 707.704 640.068 551.399 402.160 2.301.331 176.811.787 -6,4 % -21,9 % -27,6 % -29,6 % -20,9 % -14,7 % 
 
VLOGE 49.727.145 78.809.121 43.363.210 21.437.457 188.336.933 2.919.057.779 2,7 % -2,5 % -6,1 % -2,8 % -2,1 % 1,6 % VLOGE BANK 9.448.040 11.882.053 7.290.373 4.285.733 32.906.198 904.061.899 12,3 % -17,4 % 5,3 % -16,9 % -5,7 % 10,6 % VLOGE STRANK + OBVEZNICE 40.279.106 61.927.068 36.072.837 17.151.724 155.430.735 2.014.995.880 0,7 % 1,0 % -8,2 % 1,5 % -1,3 % -2,0 % 

od tega: VLOGE NA VPOGLED IN OVERNIGHT 41.842 259.201 195.867 92.501 589.410 11.395.345 -19,6 % -20,2 % 2,1 % -37,6 % -17,8 % 0,0 % 
od tega: VLOGE Z VNAPREJ DOLOČENO DOSPELOSTJO 1.884.610 4.509.208 3.529.027 2.320.972 12.243.817 114.559.831 -5,2 % -11,1 % -6,0 % 1,8 % -6,5 % -19,8 % 

od tega: PREDČASNO UNOVČLJIVE VLOGE 852.598 4.043.962 2.143.256 3.889.612 10.929.429 300.839.984 -1,4 % 1,2 % -1,3 % 2,8 % 1,1 % 0,0 % 
od tega: POTRDILA O VLOGAH 2.199.409 2.855.748 1.977.630 1.266.576 8.299.362 16.102.636 15,0 % 7,5 % -7,4 % -18,2 % 0,6 % -21,1 % 

od tega: TRANSAKCIJSKI RAČUNI 27.544.742 41.218.696 22.926.886 8.800.381 100.490.704 1.044.268.176 11,1 % 11,0 % -0,5 % 9,8 % 8,1 % 8,1 % 
od tega: KROŽNI ČEKI - 3.000 - - 3.000 4.769.598 - 2,7 % - - 2,7 % 3,0 % od tega: PASIVNE POGODBE O POVRATNEM NAKUPU 443.323 300.834 283.316 174.802 1.202.275 151.513.237 -42,0 % -18,3 % -67,9 % -25,6 % -46,6 % -8,6 % 

od tega: DRUGO 59.148 297.221 352.366 66.452 775.187 21.058.016 -24,2 % -3,3 % -35,2 % -8,4 % -22,6 % -28,7 % od tega: OBVEZNICE 7.253.434 8.439.198 4.664.489 540.428 20.897.549 350.489.058 -24,1 % -26,3 % -28,9 % -33,6 % -26,4 % -15,3 % KAPITAL IN REZERVACIJE 4.829.032 8.125.485 3.831.515 2.666.680 19.452.712 265.634.879 -2,3 % -0,8 % -8,8 % 2,9 % -2,4 % -0,5 % 
DRUGE OBVEZNOSTI 5.320.951 8.393.726 4.701.159 2.180.673 20.596.510 427.423.559 11,4 % 4,0 % 5,5 % 2,8 % 6,0 % -5,7 %  Strukturni vidiki 
Zajetni proces združevanja v okviru sistema zadružnih bank se je v letu 2017 nadaljeval oziroma stopnjeval. 
V zadnjem letu se je število zadružnih bank in hranilnic znižalo; decembra 2016 je bilo tovrstnih bank 318, decembra 2017 pa 289. 
V istem obdobju je število poslovalnic upadlo od 4.317 na 4.256 poslovalnic. Delež največjih 20 zadružnih bank v skupni bilančni vsoti sistema je porasel od 29 odstotkov iz decembra 2016 na 31 odstotkov ob koncu prvega polletja 2017. 
Ob koncu 3. četrtletja so bile zadružne banke in hranilnice prisotne v 101 pokrajini in v 2.651 občinah. V 594 občinah so bile edina banka, v 575 občinah pa je ob njih poslovala samo še ena 
banka. Delež zadružnih bank in hranilnic je nezanemarljiv tudi v segmentu POS terminalov in bančnih avtomatov (preko 12-odstotni delež tržišča). Zadružne banke in hranilnice so ob koncu tretjega četrtletja 2017 zaposlovale 29.876 zaposlenih, 
kar je 3,0 odstotka manj kot leto prej; v istem obdobju je padec števila zaposlenih v celotnem bančnem sektorju znašal -3,4 odstotka. Sistem zadružnih bank, vključno s pridruženimi in skupaj 
obvladovanimi družbami, zaposluje približno 35.500 ljudi. Septembra 2017 so zadružne banke skupaj štele 1.271.338 članov; rast v primerjavi s prejšnjim letom je bila 2,3-odstotna. Dinamika je posledica porasta (+1,0 odstotka) števila kreditiranih članov 
(teh je skupaj 487.875) in še izrazitejšega porasta (+3,0 odstotka) števila nekreditiranih članov – teh je skupaj 783.463. 
 Razvoj posredniške dejavnosti 
V konjunkturnem stanju, za katerega je značilno rahlo okrevanje, beležijo v letu 2017 zadružne banke in hranilnice več ali manj nespremenjeno raven kreditov strankam z vzporednim, občutnim izboljšanjem kakovosti kreditnega portfelja. 
Trend postopnega upadanja depozitov, ki se je pojavil v prejšnji poslovni dobi, je nadaljeval tudi v preteklem letu. Upad depozitov strank je nižji od povprečja italijanskega bančnega sektorja. 
Iz tega sledi, da je delež zadružnih bank in hranilnic v trgu kreditov porasel od 7,2 odstotka iz novembra 2016 na 7,3 odstotka v novembru 2017; delež zadružnih bank v trgu neposrednih depozitov je v letu 2017 več ali manj nespremenjen in znaša 7,7 odstotka. 
Če upoštevamo še kredite, ki so jih izdale nadrejene banke našega gibanja, je novembra 2017 delež sistema zadružnih bank v trgu kreditov porasel na 8,3 odstotka. 
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Kreditno poslovanje 
Novembra 2017 znašajo bruto krediti strankam zadružnih bank in hranilnic 133,1 milijarde EUR, 
kar pomeni, da so več ali manj stabilni (-0,1 odstotka, medtem ko znaša povprečje bančnega sektorja -1,6 odstotka – ista podatka sta ob koncu leta 2016 znašala -0,8 odstotka oziroma -0,6 odstotka). Geografska porazdelitev kreditov izkazuje neskladno strukturo: v vseh območjih z 
izjemo Srednje Italije beležimo porast agregirane vrednosti, še posebej v Južni Italiji, kjer porast znaša 4,6 odstotka. 
Če upoštevamo tudi kredite, izdane s strani nadrejenih zavodov sistema zadružnih bank, znašajo krediti sistema zadružnih bank 150 milijard EUR. Zadružne banke obvladujejo 8,3 odstotka 
kreditnega trga. Novembra 2017 je kreditni portfelj zadružnih bank in hranilnic sestavljen iz 72 odstotkov hipotekarnih kreditov (povprečje bančnega sektorja je 55 odstotkov). Hipotekarni krediti, ki so jih 
izdale zadružne banke in hranilnice, na ta dan znašajo 95,6 milijarde EUR, kar je 1,2 odstotka več kot novembra 2016 (v istem obdobju beleži bančni sektor -0,4 odstotka); preko 40 odstotkov vseh 
hipotekarnih kreditov je stanovanjskih. Delež zadružnih bank in hranilnic v trgu hipotekarnih kreditov znaša 9,9 odstotka (ob koncu leta 2016 je bilo 9,8 odstotka). Če preučimo strukturo kreditojemalcev zadružnih bank, ugotovimo, da se je med letom ustalil trend 
okrevanja kreditov gospodinjstvom, ki je zajel celotno bančno industrijo: krediti gospodinjstvom so novembra na letni ravni porasli za 2,1 odstotka (povprečje bančnega sistema znaša +1,8 
odstotka). Porasli so tudi krediti finančnim družbam (+0,9 odstotka; povprečje bančnega sistema znaša -2,3 odstotka) in krediti neprofitnim organizacijam (+1,4 odstotka; povprečje bančnega sistema znaša -2,6 odstotka), čeprav slednji ne predstavljajo zajetnega deleža v vseh kreditih 
sistema zadružnih bank. Krediti samostojnim podjetnikom in družinskim podjetjem so več ali manj stacionarni (-0,4 odstotka, 
za primerjavo znaša povprečje bančnega sistema -3,6 odstotka). Iz tega sledi, da je v primerjavi s prejšnjo poslovno dobo delež kreditov zadružnih bank in hranilnic v tipičnih segmentih kreditojemalcev dodatno porasel in novembra 2017 znaša 18,5 odstotka vseh 
kreditov, izdanih samostojnim in družinskim podjetjem (ob koncu leta 2016 je bilo 17,9 odstotka), 8,6 odstotka vseh kreditov gospodinjstvom (nespremenjeno glede na prejšnjo poslovno dobo) in 
8,8 odstotka vseh kreditov nefinančnim družbam (decembra 2016 je bilo 8.5 odstotka). Delež zadružnih bank v trgu kreditov neprofitnemu sektorju znaša 13,8 odstotka (ob koncu leta 2016 je bilo 13,5 odstotka). 
Če preučimo geografsko strukturo kreditnega poslovanja, ugotovimo, da je prišlo do znatnega porasta kreditiranja gospodinjstev v vseh makro-geografskih območjih (od nekaj manj do preko 4 
odstotkov) z izjemo Srednje Italije. Iz preučitve strukture kreditov podjetjem izhaja, da bruto krediti produktivnim podjetjem, ki so jih 
zadružne banke in hranilnice izdale do novembra 2017, znašajo 81,1 milijarde EUR, kar sovpada z 9,9-odstotnim tržnim deležem (decembra 2016 je bilo 9,5 odstotka). Na letni ravni so krediti podjetjem rahlo upadli (-1,4 odstotka, za primerjavo znaša povprečje bančne industrije -5,5 
odstotka). Kljub temu smo v četrtletju, ki se je zaključilo novembra, zabeležili občuten porast agregata (+2,3 odstotka na četrtletni ravni). Če upoštevamo tudi kredite, ki so jih do novembra 
2017 podjetjem izdali nadrejeni zavodi sistema zadružnih bank, znašajo ti krediti 91,8 milijarde EUR, tržni delež bank zadružnega kreditnega sistema v vseh poslovnih kreditih pa znaša približno 11,2 odstotka. 
K porastu kreditiranja je znatno pripomoglo okrevanje v sektorjih Kmetijstvo (+2,6 odstotka) in Storitve (+2,8 odstotka povprečno). 
V nasprotju s zgornjima sektorjema pa beležimo upad v gradbenem in nepremičninskem sektorju (-6,4 odstotka na letni ravni). V zadnjem delu leta (četrtletje avgust–novembre 2017) so krediti, ki so jih zadružne banke izdale 
produktivnim podjetjem, porasli v vseh sektorjih z izjemo gradbenega in nepremičninskega sektorja. 
V zadnjem letu je delež kreditov zadružnih bank v trgu kreditov, izdanih produktivnim podjetjem, občutno porasel: 19,3 odstotka v sektorju Kmetijstvo (decembra 2016 je bilo 18,8 odstotka), 20 v sektorju Receptivne in gostinske dejavnosti (ob koncu leta 2016 je bilo 18,6 odstotka), 11,6 
odstotka v sektorju Gradbeništvo in trgovanje z nepremičninami (bilo je 10,9 odstotka). Delež v trgu kreditov storitvenemu sektorju je v zadnjih 12 mesecih stacionaren (10 odstotkov). 
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 Kakovost kreditnega portfelja 
Kot smo že omenili, je med preučenim poslovnim letom gospodarsko okrevanje prineslo pozitivne učinke na računovodske izkaze italijanskih bank, zaradi katerih je stopnja nesolventnosti gospodinjstev in podjetij upadla na raven, podobno tisti izpred krize. 
V takem okolju so zadružne banke zabeležile znatno znižanje nedonosnih izpostavljenosti. septembra 2017 so bruto nedonosne izpostavljenosti vseh zadružnih bank upadle za 6,9 odstotka 
na letni ravni (povprečje bančne industrije znaša -15,5 odstotka). Letno so bruto slabi krediti zadružnih bank upadli (-1,9 odstotka). Na letni ravni postopno, a hkrati občutno upadajo tudi 
verjetna neplačila (septembra smo zabeležili -10,9 odstotka na letni ravni). Najbolj sveži podatki (november 2017) izkazujejo dodatno znižanje agregata bruto slabih kreditov glede na september. Delež slabih kreditov v vseh kreditih je od septembra rahlo upadel in znaša 
11,8 odstotka. Delež slabih kreditov v vseh kreditih ostaja nižji od povprečja sistema v tipičnih tržnih segmentih 
zadružnih bank: gospodinjstva in samostojna ter družinska podjetja (novembra 2017 je bilo 5,6 odstotka oziroma 10,7 odstotka – v istem obdobju je bančna industrija zabeležila 6,3 odstotka oziroma 16,3 odstotka). 
Če se ozremo na kakovost portfelja kreditov podjetjem, ugotovimo, da so v zadnji poslovni dobi zadružne banke znižale število slabih kreditov (-1,4 odstotka, za primerjavo je bančna industrija 
zabeležila -5,5 odstotka). Kljub temu je delež slabih kreditov v vseh kreditih v primerjavi s prejšnjo poslovno dobo porasel (16,4 odstotka, decembra 2016 je bilo 16,1 odstotka) in je skoraj dosegel povprečje bančne industrije (16,7 odstotka). Zadružne banke še naprej beležijo nižji delež slabih 
kreditov v pomembnih in hkrati tipičnih tržnih segmentih zadružnih bank, kot so Kmetijstvo (7,4 odstotka, za primerjavo beleži bančna industrija 13,3 odstotka), Trgovina (13,8 odstotka, bančna 
industrija beleži 16,3 odstotka) in Receptivne in gostinske dejavnosti (9 odstotkov, bančna industrija beleži 16 odstotkov). Delež slabih kreditov v kreditih, izdanih sektorju Gradbeništvo in trgovanje z nepremičninami, je skladen s povprečjem bančnega sistema (26 odstotkov prvi, 26,2 
odstotka drugi). 51,6 odstotka vseh slabih kreditov zadružnih bank izhaja ravno iz tega sektorja. Zadnji razpoložljivi podatek (junij 2017) o povprečnem deležu nedonosnih izpostavljenosti (NPL 
ratio) zadružnih bank znaša 11,1 odstotka (povprečje bančnega sistema znaša 8,7 odstotka) in je geografsko dokaj neskladen (od 9,8 odstotka v severo-vzhodni do 12,3 odstotka v srednji Italiji). Stopnja kritja nedonosnih izpostavljenosti zadružnih bank je dodatno porasla. Junija 2017 so 
zadružne banke izkazovale skupno stopnjo kritja v višini 46,3 odstotka (junija 2016 je bilo 42,3 odstotka). Trend zajema tako slabe kredite (od 56,1 odstotka na 59,4 odstotka) kot verjetna 
neplačila (od 27,6 odstotka na 30,2 odstotka). Stopnja pokritosti je skladna s povprečjem nesistemskih bank (47,5 odstotka vseh nedonosnih izpostavljenosti), medtem ko je v sistemskih 
bankah višja (55,3 odstotka vseh nedonosnih izpostavljenosti) zaradi učinka jamstev na kredite. Delež nedonosnih izpostavljenosti zadružnih bank, zavarovanih z realnim jamstvom, ostaja visok in znaša 63,7 odstotka vseh bruto nedonosnih izpostavljenosti (povprečje bančnega sistema znaša 
51,5 odstotka) oziroma 74,3 odstotka vseh neto nedonosnih izpostavljenosti. Delež slabih kreditov, zavarovanih z realnim jamstvom, znaša 59 odstotkov (povprečje bančnega sistema znaša 48,6 
odstotka). Zadružne banke se lahko ponašajo tudi z višjim deležem osebnih jamstev: 20,2 odstotka za nedonosne izpostavljenosti (povprečje sistema znaša 16 odstotkov) in 22,9 odstotka za slabe kredite (povprečje sistema je 19,5 odstotka). 
Kazalniki pokritja nedonosnih izpostavljenosti po vrsti garancije so se v primerjavi s prejšnjo poslovno dobo izboljšali, saj znašajo 49 odstotkov vseh slabih kreditov zavarovanih z realno 
garancijo, 69,2 odstotka vseh slabih kreditov zavarovanih z osebno garancijo in 82,3 odstotka vseh slabih kreditov brez garancij.  Depozitno poslovanje 
Leta 2017 je nadaljeval trend postopnega upadanja depozitov, ki smo ga zabeležili v prejšnjem 
poslovnem letu. Novembra 2017 znašajo skupni depoziti zadružnih bank 188,3 milijarde EUR, kar pomeni 2,1 odstotka manj kot leto poprej. Bančna industrija beleži rahlo povišanje (+1,6 odstotka). 
Na isti dan znašajo vloge komitentov zadružnih bank in hranilnic 155,4 milijarde EUR, kar pomeni, da so med letom upadle za 1,3 odstotka (bančna industrija beleži upad v višini 2 odstotkov). 
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Bolj likvidne oblike vlog strank so dodatno porasle, medtem ko so razne oblike vezav izrazito upadle. Porasli so zlasti transakcijski računi (+8,1 odstotka, kar je skladno s povprečjem bančnega 
sistema). Obveznice, izdane s strani zadružnih bank, beležijo izrazit upad (-26,4 odstotka; za primerjavo beleži bančna industrija -15,3 odstotka). 
Vloge bank, ki jih hranijo zadružne banke, so novembra 2017 skupaj znašale 32,9 milijard EUR (-5,7 odstotka, bančna industrija pa je zabeležila +10,6 odstotka). 
 Kapitalska ustreznost 
Kapitalska ustreznost zadružnih bank ostaja strateška prednost: agregirana vrednost kapitala in rezervacij zadružnih bank je novembra znašala 19,4 milijarde EUR. Količnika najbolj kakovostnega kapitala (tier1 ratio) in skupnih lastnih sredstev (total capital ratio) 
zadružnih bank sta septembra 2017 znašala 16,9 odstotka oziroma 17,2 odstotka in sta glede na leto 2016 nespremenjena. 
 

  Če jo primerjamo s povprečjem ostalih bank, ugotovimo, da je kapitalska ustreznost zadružnih 
bank bistveno višja. Ob koncu septembra količnik najbolj kakovostnega kapitala (common equity tier 1, CET1) 
pomembnejših bančnih skupin je znašal 13,2 odstotka tehtane tvegane aktive.  Prihodkovni vidiki 
Polletni izkazi 2017 izkazujejo splošen porast prihodkov in rahel porast čistih obresti (+0,6 odstotka; bančna industrija je zabeležila +0,8 odstotka). Še višji je porast čistih provizij/opravnin 
(+3,2 odstotka; bančna industrija je zabeležila +2,7 odstotka). Poslovni izid iz poslovanja je znatno upadel (-8,8 odstotka) kot posledica pričakovanega znižanja prihodkov iz trgovanja z vrednostnimi papirji, upad pa je v primerjavi s prejšnjo poslovno dobo nižji (tedaj je bilo -18,4 odstotka). Junija 
beležimo upad operativnih stroškov v višini 2,5 odstotka. V 10 deželnih zvezah od skupaj 15 beležimo racionalizacijo stroškov. 
Septembrski podatki potrjujejo trend, ki ga izkazujejo polletni računovodski izkazi, se pravi postopno okrevanje. Čiste obresti so porasle za 1,4 odstotka na letni ravni, čisti prihodki za storitve in posredovanje pa so glede na isto obdobje leta 2016 porasli za 3,1 odstotka. Septembra znašajo 
prihodki iz trgovanja z vrednostnimi papirji (postavka 100 izkaza poslovnega izida) 286 milijonov EUR, kar pomeni, da so na letni ravni močno upadli (-59,6 odstotka). 
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Poslovni izid iz poslovanja je upadel (-8,3 odstotka), upad pa je v primerjavi s prejšnjimi četrtletji nižji. Prvi podatki o poslovanju potrjujejo tudi pozitiven trend stroškov, ki smo ga zabeležili junija. 
 1.4.1 Uspešnost bančnega sistema Furlanije Julijske krajine 
V prvih devetih mesecih letošnjega leta je kreditno poslovanje bank Furlanije Julijske znatno 
upadlo (-0,2 odstotka). Upad je višji od nacionalnega povprečja. Kreditiranje rezidentov v regiji in podjetij, z vštetimi krediti finančnim, zavarovalniškim in javnim zavodom, je namreč po tretjem 
polletju 2017 upadlo za 3,7 odstotka. Kreditno poslovanje je poraslo v segmentu gospodinjstev (+2,4 odstotka). Občutno je upadlo 
kreditiranje podjetij, nefinačnih družb in samostojnih ter družinskih podjetij (-9 odstotkov).  Struktura kreditov 
 
Kreditiranje gospodinjstev 
V prvem polletju 2017 se je okrepila rast kreditov, ki so jih banke in finančne družbe izdale gospodinjstvom naše regije (2,9 odstotka na letni ravni). K pozitivnemu trendu so pripomogli tako stanovanjski krediti, ki predstavljajo več kot dve tretjini 
vseh kreditov gospodinjstvom, kot potrošniški krediti. Po pospešeni rasti v dveletnem obdobju 2015-16 so v prvem polletju novi hipotekarni krediti 
stacionarni, kar je v skladu z upočasnitvijo nepremičninskega trga. Izboljšanje glavnih kazalnikov trga dela in gospodarskega položaja gospodinjstev je prispevalo h krepitvi rasti potrošniških kreditov: ob koncu junija je porast znašal 8,5 odstotka na 12-mesečni 
ravni.  
Poslovni krediti V prvem polletju 2017 je povpraševanje kreditov s strani podjetij rahlo poraslo kot posledica okrevanja proizvodne industrije. Poraslo je povpraševanje po kreditih, vezanih na potrebo po 
financiranju obratnega kapitala, medtem ko je povpraševanje po restrukturiranju že obstoječih kreditnih razmerij stacionarno. 
Glede na napovedi posrednikov se bo zmerna rast povpraševanja nadaljevala tudi v drugi polovici leta. V prvi polovici leta 2017 se je nadaljevala rast povpraševanja gospodinjstev po kreditih, ki je bilo 
sicer nekoliko nižje za hipotekarne kredite; glede na napovedi posrednikov se bo v drugem polletju 2017 povpraševanje zmanjšalo za obe komponenti. 
 Kakovost kreditnega portfelja 
Kakovost kreditov bank in finančnih družb, izdanih rezidentom naše regije, se je dodatno izboljšala. V povprečju štirih četrtletij, ki so se zaključila junija 2017, se je delež novih oslabljenih kreditov v vseh kreditih znižal na 2,1 odstotka. 
V primeru podjetij je delež novih oslabljenih kreditov upadel na 2,9 odstotka. Upad beležimo v vseh sektorjih proizvodnje; delež novih oslabljenih kreditov je upadel tudi v segmentu samostojnih in 
družinskih podjetij in zdaj znaša 1,2 odstotka. Junija 2016 je delež verjetnih neplačil in slabih kreditov v vseh bančnih kreditih rezidentom upadel na 13,6 oziroma 8,9 odstotka; upad je zaobjel tako gospodinjstva kot podjetja. 
 Depoziti 
Junija 2017 so depoziti deželnih gospodinjstev in podjetij beležili porast v višini 3,9 odstotka na letni ravni. Upad je nekoliko nižji od podatka ob koncu leta 2016. K rezultatu sta prispevali obe vrsti komitentov. 
Tudi v prvem delu leta 2017 se je nadaljevalo upadanje varčevalnih depozitov. Tržna vrednost vrednostnih papirjev, ki jih zadružne banke hranijo po nalogu gospodinjstev, je 
upadla za dodatnih 5,0 odstotka. Upad, ki je posebej izrazit za komponento obveznic, je zaobjel tudi ostale oblike finančnih instrumentov z izjemo delnic in deležev vzajemnih skladov. Slednji predstavljajo že polovico vseh finančnih sredstev, ki jih v imenu gospodinjstev hrani bančni sistem. 
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1.4.2. Zadružne banke v Furlaniji Julijski krajini 
 
Decembra 2017 je 13 zadružnih bank Furlanije Julijske krajine štelo 237 poslovalnic v naši regiji in 10 v bližnjem Venetu, se pravi skupaj 247 poslovalnic. Zadružne banke iz naše regije štejejo hkrati preko 72.000 članov – njihovo število stalno raste – in preko 376.000 komitentov. Sistem zadružnih 
bank Furlanije Julijske krajine skupaj zaposluje približno 1.500 ljudi. Depoziti, ki jih hrani 13 zadružnih bank Furlanije Julijske krajine, so skupno presegli 9,8 milijarde 
EUR in so se v primerjavi z decembrom 2016 povišali za 4,21 odstotka. Neposredne vloge so presegle 6,7 milijarde EUR in so porasle za 1,29 odstotka. Posredne vloge so presegle 3,1 
milijarde EUR in so se povišale za 11,10 odstotka. Segment skladov in naložbenih zavarovanj (vzajemni skladi, upravljanje premoženja, bančno-zavarovalni produkti) znaša preko 2,2 milijarde EUR in je porasel za 18 odstotkov. 
Skupni obseg poslovanja zadružnih bank v Furlaniji Julijski krajini se je povišal in je decembra 2017 znašal 15,5 milijarde EUR; na letni ravni je porast znašal 3,75 odstotka. Krediti strankam, ki 
presegajo 5,7 milijarde EUR, so porasli za 2,98 odstotka. Krediti gospodinjstvom znašajo 2,5 milijarde EUR, krediti podjetjem pa približno 2,96 milijarde EUR. Decembra 2017 smo zabeležili porast novih kreditov v višini 8,3 odstotka za preko 1,1 milijarde 
EUR. Novi stanovanjski krediti znašajo 282 mio EUR.  
Kmetijski sektor 
Tudi v letu 2017 so deželne zadružne banke aktivno podpirale kmetijski sektor: skupno so temu sektorju gospodarstva izdale skoraj 410 milijonov EUR in s tem potrdile stalno rast. Tudi delež 
kreditov kmetijskim podjetjem v vseh kreditih beleži porast in danes predstavlja 13,83 odstotka vseh kreditov. V letu 2017 so zadružne banke Furlanije Julijske krajine kmetijskim podjetjem izdale 
preko 42 milijonov EUR kreditov.  Subvencionirani krediti 
Svetovanje v okviru zahtevkov za subvencionirana posojila je eden od viškov ponudbe regionalnega sistema zadružnih bank, ki je tudi s pomočjo centralizirane podpore Deželne zveze 
zadružnim bankam omogočilo, da so v preteklih letih zasedle sam vrh segmenta subvencioniranih kreditov. K oblikam subvencije, ki jih ponujajo zadružne banke, prištevamo regionalni obnovljivi sklad za 
kmetijstvo, sklad FRIE (obnovljivi sklad za gospodarske pobude) in sklad za razvoj malih in srednjih trgovinskih in storitvenih podjetij. 
Ob zgornjih oblikah subvencije so še številni sporazumi in protokoli, sklenjeni s stanovskimi organizacijami, jamstvenimi konzorciji in institucijami, za čim večje spodbujanje dostopa do posojil. 
 Pomoč delavcem 
Da bi podprle delavce in družine, ki jih je prizadela kriza, so Dežela Furlanija Julijska krajina, 
deželne zadružne banke in socialni partnerji že devetič zapored obnovili protokol za predčasno izplačevanje nadomestil za brezposelnost pokojninskega sklada INPS iz naslova redne in izredne 
dopolnilne blagajne.  Zadružne banke in bančno zavarovalništvo 
V letu 2017 je segment poslovanja bančnega-zavarovalništva potrdil pozitivni trend iz zadnjih let. To je dokaz, da lahko komitenti v zadružnih bankah najdejo produkte, ki zadovoljujejo široko paleto 
potreb.  Zadružne banke in mladi 
Zadružne banke namenjajo posebno pozornost izobraževanju in usposabljanju novih generacij. Iz tega razloga so ob pobudah posameznih zadružnih bank na ravni regionalnega sistema uresničile 
naslednje projekte.  Podpora univerzitetnemu študiju 
Na osnovi protokola, sklenjenega z Univerzama v Vidmu in Trstu, so zadružne banke uresničile vrsto pobud, namenjenih večanju števila vpisanih študentov in kritju stroškov, s katerimi se študent 
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sooča na svoji študijski poti. Tu je še 9 štipendij za razvoj mladih talentov iz Vidma in 10 za mlade talente iz Trsta.  
Insieme in Europa – Skupaj v Evropo Natečaj Insieme in Europa (Skupaj v Evropo) omogoča mladim, da sledijo šestmesečnemu 
programu usposabljanja v povezovalni pisarni Dežele FJK v Bruslju, kjer se lahko kalijo v večkulturnem in večjezičnem okolju. 
 Podpora projektu Start Cup FVG 
Regionalne zadružne banke so podprle natečaj poslovnih projektov Start Cup FVG, pri katerem sodelujejo številni institucionalni in poslovni partnerji naše regije z namenom spodbujanja k ustanavljanju in rasti inovativnih podjetij, splošnega spodbujanja podjetniške kulture, spodbujanja 
regionalnega gospodarskega razvoja in privlačevanja dodatnih naložb in tujih podjetij.  1.4.3. Socialna odgovornost zadružnih bank Furlanije Julijske krajine 
Od samega začetka zadružne banke odigravajo vlogo vzajemnih kreditnih zadrug, ki zasledujejo družbeno-prostorski razvoj. Z namenom realnega in konkretnega podpiranja lokalne skupnosti 
vsako leto v režiji ene same zadružne banke ali na ravni sistema podpiramo številne družbeno odgovorne pobude. 
K številnim oblikam podpore prištevamo:  podporo umetnosti in kulturi ter vsem pobudam, ki so z njima povezane. Podpiramo tudi 

številne nagrade in dogodke s področja književnosti;  finančno izobraževanje in zadružništvo: da bi sporočili in obeležili podporo zadružnih bank 
lokalni skupnosti, družinam in podjetjem ter da bi promovirali vrednoti sodelovanja in vzajemnosti, smo si v sodelovanju z Zvezo zadrug FJK zamislili televizijsko oddajo Community FVG, ki predstavlja zadruge in podporne projekte zadružnih bank. Oddaja obenem poglablja 
ekonomska in druga aktualna vprašanja. Poleg tega že več let v prepričanju, da lahko banka odigrava pomembno vlogo pri razvijanju in 
širjenju korektne in odgovorne finančne kulture, zadružne banke sodeluje pri regionalnem projektu Capire l'economia (Razumeti gospodarstvo), v okviru katerega organizirajo aktivnosti in srečanja z občani. Za boljše finančno izobraževanje smo tudi posodobili spletno stran 
www.capireleconomia.it. Nadaljeval je tudi projekt La BCC incontra la scuola (Zadružne banke se predstavijo šolam), 
namenjen šolski mladini in oblikovan v sodelovanju z Zvezo zadrug FJK. S tem še kako pomembnim projektom že vrsto let v šolah širimo poznavanje našega različnega kulturnega modela, v katerem ima družbena odgovornost prednost pred potrošništvom in 
individualizmom.  1.5. Obeti 

Zadružne banke so v zadnjih dveh desetletjih odigrale pomembno vlogo pri podpiranju realnega gospodarstva, zlasti v dolgotrajnem kriznem času; znatno so povečale svoj tržni delež in dosegle 
višjo raven učinkovitosti poslovanja; oblikovale so skupno identiteto; spletle so varnostno mrežo, ki je komitente in skupnost obvarovala pred katero koli obveznostjo v zvezi z reševanjem 
posameznih zavodov sistema zadružnih bank; vzpostavile so učinkovite oblike samoorganizacije, h katerim v prvi vrsti prištevamo ustanovitev ali okrepitev pridruženih in skupaj obvladovanih družb, 
katerih se poslužujejo pri svojem poslovanju. Vse to predstavlja edinstveno premoženje. Naša edinstvenost pa je hkrati izvirna in nedeljiva. 
Obenem pa se sistem zadružnih bank zaveda ranljivosti sedanjega poslovnega modela. Dobičkonosnost je še vedno v veliki meri odvisna od čistih obrestnih prihodkov in prihodkov od 
storitev, ki jih lahko konkurenti ostro napadejo. Režijski stroški so v zadnjih letih izkazali izrazito togost, deloma zaradi izbire reševanja delovnih mest in deloma zaradi ohranitve goste prisotnosti na ozemlju. Raven oslabljenih kreditov zahteva pristop na ravni nacionalnega oziroma 
zadružniškega kreditnega sistema. Stopnja pokritosti sicer raste in je skladna s povprečjem ostalega bančnega sektorja. Omrežna organizacijska struktura se je pri sprejemanju določenih 
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odločitev izkazala za neučinkovito in prepočasno. Vzajemni odnos s člani in prostorom bo potrebno delno posodobiti. 
Ne smemo zamuditi priložnosti, ki izhajajo iz zakona o proračunu za leto 2017 in ki so povezane z ukrepi za stimuliranje gospodarske rasti (npr. potrditev 40-odstotnega povišanja amortiziranja – t. i. superamortiziranja; uvedbo še višje stopnje, tj. 150-odstotnega amortiziranja za tehnološke 
naložbe – t. i. hiperamortiziranja; podaljšanje davčnih olajšav za inovativna zagonska in inovativna mala in srednja podjetja; potrditev davčnega bonusa za energetsko obnovo stavb; uvedbo t. i. 
potresnega bonusa). Zadružne banke se zavedajo neodložljivosti uvedbe sprememb in vrednosti svoje industrijske 
identitete, tudi v odnosu do značaja italijanskega gospodarstva in socialne strukture naše države. Če se ozremo na storitveni model in potrebe naših članov in lokalne skupnosti, ne moremo odmisliti pospešene digitalizacije bančnega poslovanja. Analize potrjujejo, da stopnja digitalizacije 
raste za skoraj 10 odstotkov letno. Bančništva pa ne moremo omejiti zgolj na preproste transakcije, saj obsega tudi svetovanje, 
pomoč in podporo; zanesljivo lahko izjavimo, da je še prostor, v katerem se lahko zadružne banke uveljavijo in razvijejo. Člani in komitenti potrebujejo rešitve, ne le produktov. Ponudba s primernimi in stroškovno 
učinkovitimi rešitvami pa mora biti podprta s tesnim prepletom zaupanja in odnosov – tradicionalnih ključev uspeha modela zadružnih bank. 
Nevarnosti za zadružne banke ne izhajajo zgolj iz konkurenčnega okolja ali potratnih regulatornih zahtev. Nevarnost preži tudi v zmotnem prepričanju, da se moramo prilagoditi današnjemu času in spremeniti naš DNK; v prepričanju, da je zadružništvo le še poezija, stvarnost pa je čisto nekaj 
drugega; v (poznem) posnemanju obnašanja ostalih bank. Vzajemnost je razlog, zaradi katerega zadružne banke sploh obstajajo. Po tem se razlikujemo od 
ostalih in to je naš dejavnik uspeha. V prihodnosti nam lahko prinese samo še večji uspeh in višje dobičke. Če bi bila zadružna banka le navadna banka, bi hkrati bila le ena izmed najmanjših predstavnic 
neke vrste. Zadružne banke se napajajo iz svoje različnosti. Človeški DNK se od živalskega razlikuje za pičlih 1-2 odstotka, ravno tu pa se skriva vsa razlika. 
Stroga zaščita identitete ne bo dovolj. Identiteto moramo uresničevati v širokem pomenu besede, jo dodatno okrepiti in izkazovati.  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.« Po pripojitvi je Banka prevzela in združila pobude vzajemnega značaja, ki sta jih v preteklih letih obe banki uresničevali, vsaka na svojem ozemlju. Tako je dodatno ovrednotila odnos 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: 
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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 2017 je banka organizirala dve območni srečanji (v Doberdobu in Sovodnjah), da bi članom 
predstavila industrijski načrt pripojitve.  Članski izleti 
Tradicionalni enodnevni članski izlet je bil lani v dveh izmenah – v soboto, 16., in v nedeljo, 17. septembra 2017. Tokrat so se izletniki odpravili v Treviso in okolico: v skladu s programom, ki ga je 
sestavilo podjetje Aurora Viaggi (le-to je tudi naš član), so člani odkrivali Treviso in Castelfranco Veneto. Pobude se je udeležilo 205 izletnikov. 
Banka je poleg tega organizirala tudi tradicionalni večdnevni izlet. Od 7. do 11. oktobra 2017 so se člani odpravili v Emilio-Romagno in obiskali Bologno, Reggio Emilio, Modeno, Maranello, Parmo in Ferraro. Tehnično organizacijo smo kot običajno poverili turistični agenciji VVS by Viaggi e 
Vacanze Srl iz Padove. Oba izleta sta pri udeležencih požela velik uspeh. 
 Pripravništvo 
Banka je še naprej sodelovala z višjimi šolami in univerzami. V letu 2017 je omogočila nekemu 
gimnazijskemu dijaku, da je kot stažist pobliže spoznal svet bančništva.  Štipendije 
Tudi v letu 2017 je ZKB podelila 26 štipendij za člane in njihove otroke (5 več kot v letu 2016). Kot običajno je pobuda med mladimi člani požela velik uspeh. Slavnostna podelitev štipendij je bila 1. 
decembra 2017 v naši razstavni dvorani.  Večer za mlade člane 
Tudi letos smo ob priliki podelitve naših štipendij priredili večer, namenjen mladim članom in komitentom ZKB-ja. Večer je popestrila interaktivna delavnica predavateljice z Univerze v Novi 
Gorici Mateje Milost z naslovom Z osebnostjo in znanostjo do prave zaposlitve. Predavanje je bilo vrhunec večera, ki se je zaključil s slavnostno podelitvijo štipendij. 
 Božični koncert 
Decembra je banka organizirala dva božična koncerta za člane z naslovom Beli Božič s tremi tenorji – Vabila v glasbi, ki sta bila v Kulturnem domu v Gorici. Nastopili so člani Slovenskega okteta Vladimir Čadež, Tim Ribič in Janez Triler, pianistka Natalija Šaver in tolkalist Carlos 
Valderrama. Banka je članom iz Trsta in Gorice ponudila tudi brezplačen prevoz z dvema avtobusoma. 
 Druge pobude in informativna srečanja 
22. septembra 2017 je bil v Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah informativni večer na 
temo prve pomoči z naslovom Prva pomoč: poziv za pomoč, kako oceniti oškodovanca, vedenje in ravnanje v pričakovanju kvalificiranih reševalcev. Dogodek je nastal v sodelovanju z goriško 
izpostavo italijanskega rdečega križa. Po končanem predavanju je banka društvom in zavodom iz goriške pokrajine oddala zneske iz naslova donacije in sponzorstva za leto 2017.  Uporaba naših dvoran 
Tudi v letu 2017 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.  
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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. Potem ko je odgovorna urednica našega glasnika Valentina Oblak podala odpoved, je njeno mesto prevzel zaposlenec banke Martin Vidali.  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. Naročijo se lahko tudi na e-novice. 
 Projekt Spazio Soci 
Tudi v letu 2017 smo sodelovali pri projektu Spazio Soci, ki ga vodi Deželna zveza zadružnih bank.  ZKB Starter 
Projekt ZKB Starter je začel septembra 2016 in ima prednostni namen spodbujanja mladih k ustanovitvi novih podjetij in uresničitvi inovativnih zamisli. V letu 2017 je bilo v naši stari poslovalnici na trgu Libertà v Trstu vseh sedem pisarn, ki jih dajemo v brezplačen najem mladim, 
polno zasedenih. Mladi so jih uporabljali za vodenje svojih dejavnosti v obliki podjetja, zadruge oziroma društva. 
V letu 2017 se je lahko projekt Starter ponašal s strateškima partnerja. To sta Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje in Factory Banca Manzano. Z namenom, da utrdimo sodelovanje, smo aprila 2017 obiskali pospeševalnik 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. Pobudo smo predstavili javnosti spomladi 2017. Od tedaj so se zvrstile naslednje aktivnosti:  21. maja 2017: sodelovanje pri Laboratoriju bodočnosti, ki ga za mlade prireja Zveza Slovenskih Športnih Društev v Italiji. ZKB Mladi so bili prisotni s stojnico, da bi se predstavili in 

delili gadgete;  7. julija 2017: prvi Aperibanking – aperitiv s koncertom rock-swing-rockabilly skupine Brazos 
Trio Black Suit v vinski kleti Parovel v Boljuncu;  1. decembra 2017: organizacija večera za mlade člane ob podelitvi 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. Razne oblike donacij znašajo skupaj približno 220.000 EUR. Spodnja preglednica izkazuje sredstva, ki smo jih iz naslova donacije oziroma sponzorstva 
namenili raznim pobudam na Tržaškem in Goriškem:  

 
Namen 

2016 
Znesek % 2017 

Znesek % 
Kultura in umetnost 33.349,92 € 22,34% 53.001,00 € 24,12% 
Šolstvo in izobraževanje 11.910,60 € 7,98% 31.530,00 € 14,35% 
Šport in prosti čas 85.672,40 € 57,38% 104.191,00 € 47,41% 
Promocija gospodarskega razvoja 9.711,60 € 6,50% 14.988,00 € 6,82% 
Prostovoljstvo, sociala in pomoč župnijam 8.650,00 € 5,79% 16.050,00 € 7,30% 

SKUPAJ 149.294,52 € 100,00% 219.760,00 € 100,00% 
 Menimo, da na ta način izkazujemo občutljivost do skupnosti, v okviru katere delujemo že več kot 100 let. 
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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. Dokler reforma ne stopi v veljavo, bo politika banke do sistema zadružnih bank v znamenju 
proaktivnosti. Prednost bomo dajali produktom in storitvam pridruženih in skupaj obvladovanih družb našega sistema in pri tem zasledovali racionalizacijo produktivnih procesov, obvladovanje 
stroškov, izboljšanje naše učinkovitosti, ne da bi zaradi tega izgubili potrebna znanja o pomembnih poslovnih dejavnostih. 
 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. 15. septembra 2016 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, ter v skladu z listino 
vrednot. Banka izkazuje stalno pozornost do svojih članov, do aktivnega sodelovanja le-teh pri zadružnem življenju in do spoštovanja notranje demokracije. 
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2. UPRAVLJANJE BANKE: POTEK POSLOVANJA IN DINAMIKE GLAVNIH POSTAVK PREMOŽENJSKEGA STANJA IN POSLOVNEGA IZIDA 
 2.1 Premoženjski agregati 
 
Za boljše razumevanje gibanja agregatov bilance stanja in izkaza poslovnega izida podatki na dan 31. 12. 2016 vključujejo tudi vrednosti prevzete Zadružne banke Doberdob in Sovodnje, kot je to 
določeno z okrožnico Banke Italije št. 262 z dne 22. 12. 2005. Poleg tega so vsi podatki, navedeni v spodnjih tabelah, izraženi v tisočih EUR.  
Poslovanje s strankami  
31. decembra 2017 skupni depoziti strank, ki jih sestavljajo neposredne vloge in naložbe v obveznice, naložbena zavarovanja in sklade, znašajo 622 mio EUR, kar pomeni, da so v primerjavi 
s prejšnjim poslovnim letom porasli za 12 mio EUR (+1,99 odstotka).  Vloge strank 
 

Zneski v tisočih EUR 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 
Neposredne vloge 455.436 459.639 (4.203) (0,91) 
Posredne vloge 166.748 150.424 16.324 10,85 
od tega:     
Obveznice, delnice in deleži 69.213 69.299  (86) (0,12) 
Naložbena zavarovanja in razni skladi 97.535 81.125 16.410 20,23 
Vloge skupaj 622.184 610.063 12.121 1,99 

 Ob koncu poslovnega leta beležimo naslednje razmerje vlog strank: 
 

RAZMERJE (%) VLOG STRANK 31/12/2017 31/12/2016 
Neposredne vloge 73,20% 75,34% 
Posredne vloge 26,80% 24,66% 

 

POSREDNE VLOGE

NEPOSREDNE VLOGE

  Neposredne vloge 
 V letu 2017 se je trend neposrednih vlog nekoliko ustalil. Vrednost srednje- in dolgoročnih finančnih instrumentov je upadla, porasla pa je vrednost kratkoročnih finančnih instrumentov in 
vpoglednih vlog. V skladu s splošnimi trendi bančnega sistema je banka v svojo korist uskladila veljavne pogoje, še 
posebej za najbolj obremenjujoča razmerja. Ukrep je omogočila manjša potreba po financiranju zaradi ugodnega finančnega stanja in dinamike kreditov. 
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Stranke so se raje odločale za bolj likvidne finančne instrumente, zanimale pa so se tudi za naložbena zavarovanja in pokojninske ter druge sklade. 
31. decembra 2017 agregat neposrednih vlog, ki ga sestavljajo obveznosti do strank in izdane obveznice, znaša 455 mio EUR. V primerjavi z 31. decembrom 2016 je rahlo upadel (-4 mio EUR oziroma –0,91 odstotka). 
Če primerjamo agregate s podatki ob koncu decembra 2016, ugotovimo, da: 
 so obveznosti do strank dosegle 377 milijonov EUR, kar pomeni, da beležijo v primerjavi s 

koncem leta 2016 znaten porast v višini 18 mio EUR (+5,03 odstotka) kot posledica porasta transakcijskih računov in varčevalnih depozitov (+5,03 odstotka). V okviru postavke obveznosti 
do strank opozarjamo na dinamiko tranzakcijskih računov. Rast le-teh gre v glavnem pripisati zasebnikom (maloprodajnim strankam in podjetjem); 

 znaša vrednost vrednostnih papirjev v obtoku 62 mio EUR in je v primerjavi s koncem leta 
2016 upadla za 24 mio EUR (-27,81 odstotka). Dinamika je povezana predvsem z zmanjšanjem agregata obveznic, ki ga lahko pripišemo drugačni naložbeni strategiji imetnikov 
v poslovnem letu dospelih ali predčasno odplačanih obveznic.  

NEPOSREDNE VLOGE 
(zneski v tisočih EUR) 31/12/2017 31/12/2016 Absolutna 

sprememba 
Sprememba 

% 
Transakcijski in hranilni računi 375.974 357.981 17.993 5,03 
Obveznice 62.163 86.109 (23.946) (27,81) 
Potrdila o vlogah 16.245 13.662 2.583 18,91 
Druge obveznosti 1.054 1.887 (833) (44,14) 
Neposredne vloge skupaj 455.436 459.639 (4.203) (0,91) 

 
Sestava neposrednih vlog  

 31/12/2017 
% 

31/12/2016 
% Sprememba 

v % 
Transakcijski in hranilni računi 82,55 77,88 6,00 
Obveznice 13,65 18,73 (27,14) 
Potrdila o vlogah 3,57 2,97 20,00 
Druge obveznosti 0,23 0,41 (43,63) Neposredne vloge skupaj 100,00 100,00  

 

SESTAVA NEPOSREDNIH VLOG

Potrdila o vlogah
4%

Ostale obveznosti
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 Posredne vloge strank 
 
Posredne vloge strank so v letu 2017 porasle za 16 mio EUR (+10,85 odstotka), k čemur so pripomogli naslednji trendi: 
 porast naložbenih zavarovanj in skladov v višini 16 mio EUR (+20,23 odstotka). Posebej so porasla naložbena zavarovanja (+11 mio EUR oziroma +27,79 odstotka); 
 v agregatu obveznic, delnic in deležev ne beležimo omembe vrednih nihanj. 
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POSREDNE VLOGE STRANK 

(zneski v tisočih EUR) 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 
Investicijski skladi in družbe Sicav 42.305 37.947 4.358 11,48 
Upravljanje premoženja 5.859 4.543 1.316 28,97 
Naložbena zavarovanja in pokojninski skladi 49.371 38.635 10.736 27,79 
Skladi in naložbena zavarovanja skupaj 97.535 81.125 16.410 20,23 
Državne obveznice 33.973 35.675 (1.702) (4,77) 
Obveznice 15.466 14.747 719 4,88 
Delnice in deleži 19.774 18.877 897 4,75 
Obveznice, delnice in deleži skupaj 69.213 69.299 (86) (0,12) 
Posredne vloge skupaj 166.748 150.424 16.324 10,85 
 

Sestava posrednih vlog
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  Terjatve do strank  
Terjatve do strank znašajo 340 milijonov EUR in so v primerjavi z letom 2016 upadle za 1,36 odstotka v primerjavi s podatkom ob koncu leta 2016; rahlo okrevanje gospodarskega cikla in nizke 
obrestne mere žal niso privedle do večjega povpraševanja po kreditih. Učinki ekspanzivne monetarne politike ECB-ja, ki je trg preplavila z likvidnostjo, so se pokazali predvsem v padcu cene kreditov za gospodinjstva in srednja in mala podjetja. Ublažil se je upad poslovnih kreditov, 
povpraševanje po kreditih pa je še vedno šibko zaradi oslabljene dinamike naložb in potrošnje. Pri ponudbi s krediti – kjer se je konkurenca ostalih bančnih posrednikov dodatno izostrila – je 
potrebno še vedno ravnati preudarno zaradi kvalitete kreditnega portfelja. Splošne razmere ostajajo negotove, naša banka pa se kljub temu prednostno posveča potrebam lokalnega gospodarstva, še posebej gospodinjstev in malih podjetij. 
 

KREDITNO POSLOVANJE 
(zneski v tisočih EUR) 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 

Limiti na transakcijskem računu 23.468 24.118 (650) (2,70) 
Hipotekarni krediti 280.137 282.112 (1.975) (0,70) 
Druge oblike kredita 8.769 13.891 (5.122) (36,87) 
Neto slabi krediti 13.314 15.644 (2.330) (14,89) 
Skupaj terjatve do strank 325.688 335.765 (10.077) (3,00) 
Obveznice in zavarovanja 14.252 8.864 5.388 60,79 
Druge terjatve 4 4 0 0,00 
Krediti strankam skupaj 339.944 344.633 (4.689) (1,36) 

 Sestava terjatev do strank 
 

KREDITI 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba v % 
Limiti na transakcijskem računu 7,21 % 7,18 % 0,32 
Hipotekarni krediti 86,01 % 84,02 % 2,37 
Drugi krediti 2,69 % 4,14 % (34,92) 
Neto slabi krediti 4,09 % 4,66 % (12,26) 
Krediti strankam skupaj 100 % 100 %  



 

 33 

 
Sestava terjatev do strank
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  Kakovost kreditnega portfelja 
 Če preučimo kakovost kreditnega portfelja, ugotovimo, da so dvomljive izpostavljenosti znatno upadle. Banka je kljub temu izvedla znatne oslabitve v skladu z merili natančne ocenitve možnosti 
poplačila terjatev. V skladu z novo 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:  

  31.12.2017 Delež % 31.12.2016 Delež % 
Bruto izpostavljenost 70.102 18,47 80.806 20,94 
od tega restrukturirane 23.651 77,58 27.650 71,33 
Oslabitve 37.734 95,39 39.892 96,49 

Nedonosne izpostavljenosti 

Neto izpostavljenost 32.368 9,52 40.914 11,87 
Bruto izpostavljenost 41.428 10,92 46.094 11,94 
od tega restrukturirani 10.995 36,07 11.547 29,79 
Oslabitve 28.114 71,07 30.113 72,84 

- Slabi krediti 

Neto izpostavljenost 13.314 3,92 15.981 4,64 
Bruto izpostavljenost 25.639 6,76 32.912 8,53 
od tega restrukturirana 9.207 30,20 14.545 37,52 
Oslabitve 9.103 23,01 9.681 23,42 

- Verjetna neplačila 

Neto izpostavljenost 16.536 4,86 23.231 6,74 
Bruto izpostavljenost 3.035 0,80 1.800 0,47 
od tega restrukturirani 3.449 11,31 1.558 4,02 
Oslabitve 517 1,31 99 0,24 

- Zapadli krediti 

Neto izpostavljenost 2.518 0,74 1.701 0,49 
Bruto izpostavljenost 299.409 78,90 298.062 77,22 
od tega restrukturirane 6.835 22,42 11.114 28,67 
Oslabitve 1.822 4,61 1.451 3,51 

Donosne izpostavljenosti 

Neto izpostavljenost 297.587 87,54 296.611 86,07 
Drugi neoslabljeni krediti, knjiženi v postavki 70 9.989 Bruto 2,63 7.108 Bruto 1,84 
  Neto 2,94  Neto 2.06 

Bruto izpostavljenost 379.500 100 385.976 100 
od tega restrukturirani 30.486 100 38.764 100 
Oslabitve 39.556 100 41.343 100 

Krediti strankam skupaj 
(postavka 70 sredstev) 

Neto izpostavljenost 339.944 100 344.633 100 
 V primerjavi s stanjem na dan 31. decembra 2016 smo zabeležili naslednje, pomembnejše trende: 
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 med bruto slabe kredite smo klasificirali 1,9 milijona EUR novih slabih kreditov – 1,5 milijona EUR iz verjetnih neplačil in 0,4 milijona EUR iz rednih kreditov. 31. decembra 2017 beleži bruto 
vrednost slabih kreditov upad v višini 10,12 odstotka v primerjavi s koncem leta 2016. Bruto slabi krediti znašajo 41 milijonov EUR. Delež bruto slabih kreditov v bruto kreditih znaša 10,92 odstotka. Za primerjavo je ob koncu leta 2016 znašal 11,94 odstotka; 

 v poslovnem letu je banka klasificirala kot verjetna neplačila 2,1 milijona kreditov, ki so bili redni krediti, in 100 tisoč EUR kreditov, ki so bili zapadli/prekoračeni krediti; bruto vrednost verjetnih 
neplačil ob koncu poslovne dobe znaša 25,64 milijona EUR, kar pomeni, da so v primerjavi z 31. decembrom 2016 upadle za 7,27 milijona EUR (-22,10 odstotka). Delež bruto verjetnih 
neplačil v bruto kreditih znaša 6,76 odstotka (leta 2016 je isti podatek znašal 8,53 odstotka); 

 zapadli/prekoračeni krediti so med letom 2017 porasli in znašajo 3 milijone EUR (+68,61 odstotka v primerjavi s podatkom ob koncu leta 2016). Njihov delež v vseh kreditih znaša 0,80 
odstotka. Delež bruto oslabljenih kreditov v vseh kreditih znaša 18,47 odstotka in je v primerjavi z 

decembrom 2016 upadla (20,94 odstotka). Pri neto oslabljenih kreditih opažamo, da je vrednost upadla za 8,54 milijona EUR (od 40,91 mio EUR iz leta 2016 na 32,37 mio EUR v letu 2017). 
Skupni količnik pokritosti nedonosnih kreditov je v primerjavi z letom 2016 porasel za 4,46 odstotka in zdaj znaša 53,83 odstotka. 
Podrobneje: 
 stopnja pokritosti slabih kreditov znaša 67,86 odstotka in je v primerjavi s podatkom ob koncu leta 2016 porasla (tedaj je znašala 65,33 odstotka); 
 stopnja pokritosti verjetnih neplačil znaša 35,50 odstotka, medtem ko je 31. decembra 2016 znašala 29,41 odstotka. Na podatek učinkuje drugačna in bolj heterogena sestava segmenta 

verjetnih neplačil kot posledica pravil o opredelitvi dejanske restrukturiranosti kreditov; 
 stopnja pokritosti restrukturiranih nedonosnih izpostavljenosti (forborne) v povprečju znaša 17,03 odstotka. Za primerjavo je ob koncu decembra 2016 znašala 5,5 odstotka. 
 stopnja pokritosti donosnih izpostavljenosti skupaj znaša 0,61 odstotka, kar pomeni, da je porasla v primerjavi s prejšnjim letom, ko je znašala 0,49 odstotka 
Količnik stroška kreditiranja, ki je enak razmerju med neto oslabitvami gotovinskih kreditov strankam in relativno bruto izpostavljenostjo, je prešel od 0,72 odstotka iz prejšnje poslovne dobe na 0,21 odstotka na dan 31. decembra 2017. Upad je posledica upoštevanja računovodskega 
standarda IFRS3 med postopkom pripojitve Zadružne banke Doberdob in Sovodnje.  
Količniki kakovosti kreditnega poslovanja  

Količnik 31/12/2017 31/12/2016 
Bruto nedonosne izpostavljenosti/Bruto krediti 18,47 22,36 
Restrukturirani krediti/Bruto krediti 8,03 11,90 
Bruto slabi krediti/Bruto krediti 10,92 12,48 
Bruto verjetna neplačila/Bruto krediti 6,76 9,28 
Neto nedonosne izpostavljenosti/Neto krediti 9,52 12,73 
Pokritost nedonosnih izpostavljenosti 53,83 49,62 
Pokritost slabih kreditov 67,86 65,53 
Pokritost verjetnih neplačil 35,50 31,06 
Pokritost donosnih izpostavljenosti 0,61 0,58 
Neto slabi krediti/Neto krediti strankam 3,92 4,86 
Neto verjetna neplačila/Neto krediti 4,86 7,23 
Neto slabi krediti/Kapital 24,86 31,71 

 Velike izpostavljenosti 
 

 31/12/2017 
% 

31/12/2016 
% 

Prvih 10 
Prvih 20 
Prvih 30 
Prvih 40 
Prvih 50 

9,73 % 
13,30 % 
16,03 % 
18,31 % 
20,24 % 

10,64 % 
17,02 % 
21,63 % 
25,44 % 
28,32 % 
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 1 kreditno razmerje s stranko izkazuje 31. decembra 2017 veliko izpostavljenost glede na zahteve 
tozadevnih določb. Vsa kreditna razmerja so skladna z veljavno nadzorno regulativo. Upoštevaje bonitetne predpise glede tveganega poslovanja in konflikta interesov v odnosu do 
povezanih strank ugotavljamo, da 31. decembra 2017 ne beležimo razmerij s povezanimi strankami, ki bi presegale z bonitetno regulativo predpisanega praga. 
Prosimo, upoštevajte, da preglednica s podatki za leto 2016 ne izkazuje agregiranega stanja.  
Poslovanje z bankami in finančna sredstva  Izkaz čistega poslovanja z bankami in sprememb pri poslovanju s finančnimi instrumenti 
 
Poslovanje z bankami 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 
Krediti bankam 44.946 49.700 (4.754) (9,57) 
Dolgovi do bank (66.577) (121.378) 54.801 (45,15) 
Čisti rezultat iz poslovanja z bankami (21.631) (71.678) 50.047 (69,82) 
 
31. decembra 2017 je neto dolg iz poslovanja z bankami znašal 21,63 milijona EUR. Za primerjavo je 31. decembra 2016 znašal 71,68 milijona EUR. Neto izpostavljenost do bank upošteva tudi operacije refinanciranja pri zavodih ICCREA Banca in 
Cassa Centrale Banca v višini 59 oziroma 6 milijonov EUR, ki jih je banka izvršila preko zastave sredstev, upravičenih za zavarovanje izpostavljenosti.  

Finančna sredstva 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 
Finančna sredstva, namenjena trgovanju 29 37 (8) (21,62) 
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 179.477 230.725 (51.248) (22,21) Skupaj finančna sredstva 179.506 230.762 (51.256) (22,21) 
 
Spremembe v portfelju vrednostnih papirjev so prednostno povezane s spremembo v postavki Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo. Slednja so v preučeni poslovni dobi upadla od 231 
milijonov EUR na 179 milijonov EUR. Ob koncu decembra 2017 so bile v tej postavki pretežno italijanske državne obveznice za skupaj 155 milijonov EUR; poleg njih je bilo v tej postavki 
knjiženih 14 milijonov EUR obveznic velikih kreditnih institucij (ICCREA Banca) in nekaj manjših naložb v vzajemne sklade in udeležbe v kapitalu. Portfelj finančnih instrumentov sestavlja 20,57 odstotka instrumentov s spremenljivo obrestno mero 
in 79,43 odstotka instrumentov s fiksno obrestno mero.  
Sestava portfelja finančnih instrumentov  
FINANČNA SREDSTVA 31/12/2016 31/12/2015 Absolutna 

sprememba 
Sprememba 

% 
Dolžniški vrednostni papirji 169.046 223.411 (54.365) (24,33) 

od tega državne obveznice 155.295 203.671 (48.376) (23,75) 
Udeležbe v kapitalu 9.959 7.330 2.629 35,87 
Deleži skladov O.I.C.R. 472 484 (12) (2,48) 
Izvedena finančna sredstva 29 37 (8) (21,62) 
Skupaj finančna sredstva 179.506 231.262 (51.756) (22,38) 
 
Spodnja tabela prikazuje porazdelitev po dospelosti vseh italijanskih državnih obveznic, ki jih banka hrani v svojem portfelju. 
Povprečna dospelost državnih obveznic, hranjenih v portfelju AFS, je 2,89 leta.  Dospelosti italijanskih državnih obveznic 
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 31/12/2017 31/12/2016 

Zneski v tisočih EUR 
Sredstva, 

razpoložljiva za 
prodajo De

lež
 

% 

Sredstva, 
razpoložljiva za 

prodajo De
lež

 
% 

Do 6 mesecev 8.558  5,50% 10.115  5,01% 
Od 6 mesecev do 1 leta  -  0,00% 9.094  4,50% 
Od 1 leta do 3 let 91.083  58,49% 67.786  33,55% 
Od 3 let do 5 let 29.685  19,06% 59.389  29,40% 
Od 5 let do 10 let 26.397  16,95% 55.643  27,54% 
Nad 10 let  -  0,00%  -  0,00% 
Skupaj 155.723  100,00% 202.027  100,00% 

 
Opredmetena in neopredmetena sredstva  31. decembra 2017 znaša agregat, ki vključuje udeležbe v kapitalu, opredmetena in 
neopredmetena sredstva, 7,6 milijona EUR, se pravi, da je v primerjavi z decembrom 2016 porasel (+555 tisoč EUR oziroma +7,91 odstotka). 
Postavka Udeležbe v kapitalu, v katero je uvrščena udeležba v kapitalu družbe Immobiliare ZKB Nepremičninska družba srl, je na dan 31. decembra 2017 v celoti oslabljena. Opredmetena osnovna sredstva znašajo 7,3 milijona EUR in so v primerjavi z decembrom 2016 
porasle (+8,06 odstotka). Porast, ki smo ga zabeležili kljub amortiziranju, gre pripisati opredmetenim sredstvom prevzete 
Zadružne banke Doberdob in Sovodnje. Neopredmetena osnovna sredstva (pretežno programska oprema) znašajo 186 tisoč EUR.  

Opredmetena in neopredmetena sredstva 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 
Udeležbe v kapitalu 0 14 (14) (100,00) 
Opredmetena osnovna sredstva 7.389 6.838 551 8,06 
Neopredmetena osnovna sredstva 186 182 4 2,20 
Skupaj opredmetena in neopredmetena sredstva 7.575 7.020 555 7,91 
 
Namenske rezervacije: rezervacije za tveganja in stroške  Sestava rezervacij za tveganja in stroške  

Zneski v tisočih EUR 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 
2. Druge rezervacije za tveganja in stroške 221 249 (28) (11,24) 
2.1. Pravni spori 61 86 (25) (29,07) 
2.2. Stroški dela 111 74 37 50,00 
2.3. Drugo 49 89 (40) (44,94) 
Skupaj 221 249 (28) (11,24) 

 
Postavka Pravni spori vključuje bodoče stroške, vezane na postopke preklica. Znesek, pripoznan v postavki Stroški dela, se nanaša na nagrade za doseženo 25-letno delovno dobo. 
Postavka Druge rezervacije vključuje prispevke za reševanje kriz bank sistema zadružnih bank.  
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 spoštovanju nadzornih zahtev in obveznosti. 
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 2017 znaša kapital 53.562.671 EUR. Upad v primerjavi s podatkom na dan 
31. decembra 2016 znaša 1,60 odstotka. Kapital je porazdeljen, kot sledi: 
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Postavke 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 

Osnovni kapital 131 128 3 2,34 
Vplačani presežek kapitala 8 5 3 60,00 
Rezervacije 52.080 51.239 841 1,64 
Presežek iz prevrednotenja 331 1.067 (736) (68,98) 
Dobiček poslovnega leta 1.013 1.997 (984) (49,27) 
Skupaj čisti kapital 53.563 54.436 (873) (1,60) 

 
Spremembe lastnega kapitala so podane v ustreznem bilančnem izkazu. K presežku iz prevrednotenja se prištevajo pozitivne rezerve iz sredstev, razpoložljivih za prodajo, 
v višini 728 tisoč EUR in aktuarska negativna rezerva programov s predhodno določenimi zaslužki v višini 397 tisoč EUR. 
Upad v primerjavi z 31. decembrom 2016 je posledica spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki je bila knjižena v poslovnem letu 2017. Presežek iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, je porazdeljen, kot sledi: 
 

 31/12/2017 31/12/2016 
Zneski v tisočih EUR Pozitivna 

rezerva 
Negativna 

rezerva 
Skupaj 
rezerva 

Pozitivna 
rezerva 

Negativna 
rezerva 

Skupaj 
rezerva 

Dolžniški vrednostni papirji 695 (133) 562 1.989 (412) 1.577 
Udeležbe v kapitalu in skladi 
OICR 262 (96) 166 0 (73) -73 
Skupaj 957 (229) 728 1.989 (485) 1.504 

 Kot je razvidno iz tabele, je upad rezerve ovrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo, v višini 776 tisoč EUR predvsem posledica dolžniških vrednostnih papirjev v portfelju, zlasti italijanskih državnih obveznic. 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. Opozarjamo, da je banka v skladu z drugim odstavkom 467. člena uredbe o kapitalskih zahtevah CRR uveljavila diskrecijsko pravico, da izvrši celotno izločitev dobička in izgube od izpostavljenosti 
do organov centralne ravni države, razvrščena med finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo. Neupoštevanje tega filtra bi privedlo do povišanja količnika CET1 v višini 625 tisoč EUR. 
Zadevni bonitetni filter bo prenehal veljati 1. januarja 2018. V skladu z zgoraj opisanimi bonitetnimi zahtevami je ob koncu decembra 2017 temeljni kapital prvega reda (Common Equity Tier 1 – CET1) banke znašal 45,02 milijona EUR. Tudi kapital 
prvega reda Tier 1 je znašal 45,02 milijona EUR. Kapital drugega reda Tier 2 je znašal 0 EUR. Iz tega sledi, da so lastna sredstva znašala 45,02 milijona EUR. Pri ocenitvi omenjenih 
premoženjskih agregatov smo upoštevali tudi učinek prehodne ureditve, tj. skupaj +137 tisoč EUR, ki je podrobneje podan v Pojasnilih k izkazom (glej poglavje F, 2. del). Upad lastnih sredstev v višini 5,4 milijona EUR je predvsem posledica prekoračitve 10-odstotnega 
praga taistih lastnih sredstev v okviru marginalnih naložb v družbe finančnega sektorja.  
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Lastna sredstva Skupaj 
31/12/2017 

Skupaj 
31/12/2016 

Absolutna 
sprememba Sprememba v % 

Temeljni kapital prvega reda (Common Equity 
Tier 1 – CET1) 45.020 50.374 (5.354) (10,63) 
Temeljni kapital Tier 1 45.020 50.374 (5.354) (10,63) 
Kapital drugega reda (Tier 2 – T2) 0 2 (2) (100,00) 
Skupaj osnovni kapital 45.020 50.376 (5.356) (10,63) 

 
Tehtana tvegana aktiva (RWA) je od 215 milijonov EUR porasla na 260 milijonov EUR, pretežno zaradi vključitve tehtane aktive pripojene Zadružne banke Doberdob in Sovodnje. Slednja je v poslovnem letu 2016 znašala 69 milijonov EUR. 
15. februarja 2016 je banka pridobila predhodno dovoljenje v skladu z 28., 29., 30., 31. in 32. členom delegirane uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 in v skladu s 77. in z 78. členom Uredbe EU 
št. 575/2013 za ponovni odkup/poplačilo lastnih instrumentov temeljnega kapitala prvega reda CET1 v višini 10.000 EUR. V skladu z 2 alinejo 28. odstavka zgoraj navedene delegirane uredbe se čisti odobreni znesek 
odšteje od odgovarjajoče postavke lastnih sredstev. Upoštevaje zgornje ugotovitve razmerje med kapitalom prvega reda in tveganju prilagojeno aktivo 
(CET 1 capital ratio) znaša 15,66 odstotka (31. decembra 2016 je isti podatek znašal 15,14 odstotka); razmerje med kapitalom prvega reda in tveganju prilagojeno aktivo (T1 capital ratio) znaša 15,66 odstotka (31. decembra 2016 je isti podatek znašal 15,14 odstotka); razmerje med 
lastniškim kapitalom in tveganju prilagojeno aktivo (total capital ratio) znaša 15,66 odstotka (31. decembra 2016 je isti podatek znašal 15,14 odstotka). 
Poudariti je treba, da mora banka v skladu z odredbo Banke Italije z dne 11. julija 2017 od 30. septembra 2017 dalje izpolnjevati še dodatne kapitalske zahteve, poleg minimalnih regulatornih 
zahtev za kritje splošne tveganosti banke, določenih v skladu s postopkom nadzorniškega pregleda in vrednotenja SREP za leto 2016, uredbe 2013/36/EU (t. i. CRD IV), kot je bila usklajena z italijanskim pravnim redom, in tozadevnih smetnic Evropskega bančnega nadzornika EBA. 
V nadaljevanju so navedene 3 zavezujoče minimalne ravni kapitalske ustreznosti: - količnik navadnega temeljnega lastniškega kapitala (CET 1 ratio) znaša 6,70 odstotka. 

Sestavljata ga zavezujoča stopnja 5,45 odstotka (od tega 4,5 odstotka iz naslove minimalne zavezujoče vrednosti in 0,95 odstotka iz naslova dodatnih kapitalskih zahtev po postopku SREP) in komponenta ohranjanja kapitala za preostali del; 
- količnik temeljnega kapitala prvega reda (Tier 1) znaša 8,55 odstotka Sestavljata ga zavezujoča stopnja 7,30 odstotka (od tega 6 odstotkov iz naslove dodatnih kapitalskih zahtev 

po postopku SREP) in komponenta ohranjanja kapitala za preostali del; - količnik skupnega kapitala (Total Capital Ratio) znaša 11,00 odstotka Sestavljata ga zavezujoča stopnja 9,75 odstotka (od tega 8 odstotkov iz naslove dodatnih kapitalskih zahtev 
po postopku SREP) in komponenta ohranjanja kapitala za preostali del; Če eden od količnikov kapitalske ustreznosti pade pod zavezujočo stopnjo, mora banka sprožiti 

ukrepe za takojšnjo odpravo nastalih odstopanj. Višina lastnega kapitala banke na dan 31. decembra 2017 več kot zadošča vsem trem zavezujočim stopnjam kapitalske ustreznosti, kot tudi kombiniranim zahtevam po kapitalskih 
rezervacijah. Na dan tega poročila vse tri zavezujoče stopnje znašajo 15,31 odstotka (brez dobička poslovne dobe) oziroma 15,66 odstotka (z vštetim dobičkom poslovne dobe 2017). 
 2.2 POSLOVNI REZULTATI V LETU 2017 
 Prihodki iz poslovanja – čiste obresti  

Postavka 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 
10. Prihodki iz obresti in podobni prihodki 13.172 15.257 (2.085) (13,66) 
20. Odhodki za obresti in podobni odhodki (2.070) (3.319) 1.250 (37,65) 
30. Čiste obresti 11.103 11.938 (835) (6,99) 
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Prihodki iz obresti so v primerjavi s poslovno dobo, zaključeno 31. decembra 2016, upadli za 2 mio EUR oziroma 13,56 odstotka. Upad je delno posledica nakupa manj donosnih vrednostnih papirjev 
in delno nižjega zneska sredstev, razpoložljivih za prodajo, v primerjavi s prejšnjo poslovno dobo. Upadli so tudi odhodki za obresti, in sicer za 1,25 milijona EUR (-37,65 %). 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 835 tisoč EUR (-6,99 odstotka). 
 Poslovni izid iz poslovanja 
 

Postavke 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 
30. Čiste obresti 11.103 11.938 0 5,30 
40. Prihodki iz provizij/opravnin 5.201 5.184 17 0,32 
50. Odhodki za provizije/opravnine (615) (581) (34) 5,92 
60. Čiste provizije/opravnine 4.585 4.603 (18) (0,38) 
70. Prihodki iz dividend in podobni prihodki 83 84 (1) (1,14) 
80. Čisti dobiček (izguba) iz finančnih sredstev 
in obveznosti, namenjenih trgovanju 23 (41) 64 (155,36) 
100. Prihodki (izgube) od odprodaje/odkupa: 1.891 3.376 (1.485) (43,98) b) finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 1.879 3.343 (1.464) (43,79) 
d) finančnih obveznosti 12 33 (21) (63,46) 
120. Poslovni izid iz poslovanja 17.685 19.959 (2.275) (11,40) 

 Čiste provizije/opravnine so v primerjavi s prejšnjo poslovno dobo več ali manj nespremenjene. 31. 
decembra 2017 znašajo 4,59 mio EUR, medtem ko so ob koncu leta 2016 znašale 4,60 mio EUR (tj. -0,38 odstotka). Postavka 100 izkaza poslovnega izida, ki izkazuje prihodke od odsvojitve sredstev, razpoložljivih 
za prodajo, znaša 1,89 milijona EUR. Leta 2016 je znašala 3,38 milijona EUR. Upad v primerjavi s prejšnjo poslovno dobo (-43,98 odstotka) je predvsem posledica izbire banke, da ohrani trenutno 
sestavo portfelja vrednostnih papirjev, zaradi česar ni izvrševala posebej pomembnih transakcij na trgu v času izrazite negotovosti svetovnega gospodarstva. Poslovni izid iz poslovanja je leta 2017 upadel na 17,69 milijona EUR od 19,96 milijona EUR iz leta 
2016. Upad v višini 11,40 odstotka je v prvi vrsti posledica nižjega donosa portfelja sredstev, razpoložljivih za prodajo, in manjšega poslovanja v okviru taistega portfelja. 
 Čisti izid iz finančnega poslovanja 
 

Postavke 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 
120. Poslovni izid iz poslovanja 17.685 19.959 (2.275) (11,40) 
130. Popravki čiste vrednosti za oslabitve in odprava 
oslabitev: (1.926) (3.120) 1.194 (38,26) 
a) s krediti (1.379) (2.618) 1.239 (47,33) 
b) s finančnimi sredstvi, namenjenimi trgovanju (470) (393) (77) 19,63 
c) z ostalimi obveznostmi (77) (109) 31 (28,89) 
140. Čisti dobiček (izguba) iz finančnega poslovanja 15.758 16.839 (1.081) (6,42) 

 
Popravki čiste vrednosti kreditov so upadli na 1,38 milijona EUR. V poslovnem letu, ki se je zaključilo 31. decembra 2016, so znašali 2,62 milijona EUR,. Ob koncu leta 2016 se je banka že ponašala z zadostnim kritjem nedonosnih izpostavljenosti. V poslovnem letu, zaključenem 31. 
decembra .2017, je to raven ohranila in delno celo povišala. Postavka 140) Čisti dobiček iz finančnega poslovanja znaša 15,76 milijona EUR in je v primerjavi z 
letom 2016, ko je znašala 16,84 milijona EUR, upadla za 6,42 odstotka.  Operativni stroški 
 Operativni stroški so v primerjavi s prejšnjim poslovnim letom več ali manj nespremenjeni. 
31. decembra 2017 so znašali 14,24 milijona EUR. Za primerjavo so leta 2016 znašali 14,11 milijona EUR (to pomeni, da so porasli za 0,93 odstotka). 
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Če preučimo posamezne postavke, ugotovimo, da so upadli stroški dela, ki so leta 2017 znašali 8,97 milijona EUR. Prihranek v primerjavi z letom 2016 znaša 383 tisoč EUR oziroma 4,10 
odstotne točke. Prihranek je predvsem posledica politike predčasnega upokojevanja zaposlenih, ki jo banka izvaja že nekaj let. Drugi administrativni stroški so v primerjavi s poslovnim letom 2016 nekoliko porasli (+36 tisoč 
EUR). Prosimo, upoštevajte, da so banko v preučenem poslovnem letu po pripojitvi Zadružne banke Doberdob in Sovodnje bremenili izredni stroški, povezani s spojitvenim postopkom, 
uresničenim oktobra 2017 (približno 180 tisoč EUR).  

Postavke 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 
150. Administrativni stroški (15.242) (15.590) 347 (2,23) 
a) stroški dela (8.966) (9.350) 383 (4,10) 
b) drugi administrativni stroški (6.276) (6.240) (36) 0,58 
160. Čiste rezervacije za tveganja in stroške 1 87 (86) (99,19) 
170. Popravki vrednosti opredmetenih sredstev (525) (542) 17 (3,22) 
180. Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev (10) (11) 1 (11,97) 
190. Drugi odhodki/prihodki iz poslovanja 1.538 1.949 (411) (21,07) 
200. Operativni stroški (14.238) (14.107) (131) 0,93 

 Stroški dela in drugi administrativni stroški so tako porazdeljeni: 
 

Sestava administrativnih stroškov 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 
Plače in honorarji (5.667) (5.877) 210 (3,57) 
Socialni prispevki (1.437) (1.481) 44 (2,99) 
Odpravnine – INPS (320) (316) (4) 1,26 
Odpravnine – drugi skladi (304) (322) 18 (5,55) 
Rezervacije za odpravnine poslovodij (92) (112) 20 (17,69) 
Stimulacije za predčasno upokojitev (542) (576) 34 (5,96) 
Drugi stroški za zaposlence (346) (340)  (6) 1,79 
Popravki vrednosti stroškov za zaposlence 82 79 3 3,80 
Upravitelji in nadzorniki (340) (405) 65 (16,10) 
Stroški dela (8.966) (9.350) 384 (4,11) 
     
Obdelava in upravljanje podatkov (1.977) (1.855) (122) 6,59 
Najemnine za nepremičnine in tozadevni stroški (205) (215) 10 (4,65) 
Najemnine in pristojbine (88) (70) (17) 24,71 
Vzdrževalni stroški (160) (128) (32) 24,80 
Analitični stroški zaposlenih (21) (13) (8) 66,43 
Čiščenje (87) (89) 1 (1,50) 
Varnostne in prevozne storitve (39) (41) 3 (7,06) 
Tiskovine, pisarniške potrebščine in časopisna 
naročila (155) (159) 4 (2,55) 
Telefonski in poštni stroški (173) (193) 20 (10,49) 
Elektrika, voda in plin (181) (166) (15) 8,91 
Upravljanje z gotovino in pridobitev informacij iz 
raznih registrov (165) (162) (3) 1,74 
Pravni in notarski stroški (287) (459) 172 (37,43) 
Svetovalne in profesionalne storitve (213) (216) 3 (1,29) 
Zavarovalne premije (141) (131) (10) 7,39 
Stroški oglaševalskih storitev in reprezentančni 
stroški (396) (298) (98) 32,95 
Članarine (264) (291) 27 (9,41) 
Nacionalni resolucijski sklad (52) (157) 105 (66,79) 
Evropski resolucijski sklad DGS (330) (251) (79) 31,35 
Revizija računovodskih izkazov (23) (24) 1 (4,82) 
Drugi stroški (136) (105) (30) 28,83 
Enotni občinski davek IMU in drugi davki (139) (130) (8) 6,36 
Kolki in nadomestni davek (1.044) (1.085) 41 (3,79) 
Drugi administrativni stroški (6.276) (6.240) (35) 0,56 
 
Spodnja preglednica izkazuje podatke o drugih odhodkih in prihodkih:  
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Drugi odhodki in prihodki 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 

Nepričakovani odhodki (6) (43) 37 (85,88) 
Prenos kreditnih pogodb (34) (50) 16 (31,41) 
Drugi odhodki (19) (2) (17) 703,92 Skupaj drugi odhodki (60) (95) 35 (37,21) 
Povračilo davka in kolkovine 1.023 1.062 (40) (3,73) 
Povračilo pravnih stroškov 265 393 (128) (32,55) 
Nadomestila, zaračunana tretjim osebam za 
depozite in transakcijske račune 82 94 (13) (13,51) 
Povračilo stroškov bančnih storitev 43 41 2 5,52 
Druga povračila 61 48 13 26,40 
Povračilo stroškov s strani zavarovanj 7 2 5 189,17 
Prihodki od najemnin 44 41 3 7,35 
Prevrednotovalni poslovni odhodki in prihodki 10 275 (265) (96,27) 
Nadomestila za hitro preučitev kreditnega 
zahtevka 63 82 (19) (23,05) 
Drugi prihodki 0 5 (4) (93,44) 
190. Skupaj drugi odhodki in prihodki 1.538 1.949 (411) (21,07) 
 Dobiček poslovne dobe  
Dobiček za preučeno poslovno dobo vključuje tudi rezultat pripojene Zadružne banke Doberdob in Sovodnje, ki je sestavila zaključne računovodske izkaze na dan 30. septembra 2017. 
Obveznosti za davek (tekoči in odloženi) znašajo 420 tisoč EUR. V letu 2017 je na določitev davčne obremenitve učinkovala reforma davčne discipline popravkov vrednosti za kredite strankam, pripoznane v računovodskih izkazih, v skladu s katero se jih od poslovnega leta, ki 
poteka 31. decembra 2017, v celoti odbije od davka na prihodke pravnih oseb IRES in davka na produktivne dejavnosti IRAP. Vzporedno z uvedbo odbitka je obveljal tudi prehodni režim za 
pripoznanje obstoječih popravkov vrednosti, v skladu s katerim bodo do leta 2025 v celoti podvrženi obdavčitvi na podlagi letne stopnje, določene z zakonom.  

Postavka 31/12/2017 31/12/2016 Sprememba Sprememba v % 
Dobiček iz rednega poslovanja pred obdavčitvijo 1.513 2.634 (1.121) (42,55) 
Davek na prihodke iz poslovanja (420) (636) 217 (34,04) 
Dobiček iz rednega poslovanja po obdavčitvi 1.093 1.997 (904) (45,26) 
Dobiček/izguba poslovne dobe 1.093 1.997 (904) (45,26) 

 
Kazalniki gospodarskega položaja in produktivnosti  

Kapitalska ustreznost 2017 2016 
Kapital/Bruto krediti 14,11 % 13,57 % 
Kapital/Neposredne vloge strank 11,76 % 11,33 % 

   
Solventnost 2017 2016 

Kapital/Neto krediti strankam 15,76 % 15,34 % 
Krediti/Depoziti 74,64 % 73,84 % 

   
Kreditno tveganje 2017 2016 

Neto slabi krediti/Neto krediti strankam 3,92 % 4,86 % 
Neto verjetna neplačila/Neto krediti strankam 4,86 % 7,23 % 
Neto slabi krediti/Kapital 24,86 % 31,71 % 

   
Donosnost poslovanja 2017 2016 

Čiste obresti/Poslovni izid iz poslovanja 62,78 58,97 
Operativni stroški/Čiste obresti 128,24 117,27 
Operativni stroški/Poslovni izid iz poslovanja 80,51 69,16 

   
Učinkovitost poslovanja 2017 2016 

Krediti strankam/Število zaposlenih (/000) 2.956 2.756 
Vloge strank/Število zaposlenih (/000) 3.960 3.732 
Stroški dela/Poslovni izid iz poslovanja 50,70 % 45,83 % 
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Dobiček pred obdavčitvijo/Kapital 2,83 % 5,62 % 
Operativni stroški/Skupna vrednost vseh sredstev 2,43 % 2,24 % 
(za leto 2016 niso prikazani agregirani količniki)    
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3 POSLOVNA STRUKTURA 
 3.1 Organi družbe 
Na izredni skupščini članov, ki je bila 3. septembra 2017 in ki je odobrila projekt pripojitve Zadružne banke Doberdob in Sovodnje k Zadružni kraški banki, so člani izvolili šest upraviteljev iz 
vrst Zadružne kraške banke (Andrej Gruden, Adriano Kovačič, Fabio Pahor, Marko Pertot, Barbara Rudolf in Erik Zobec) in tri upravitelje iz vrst pripojene Zadružne banke Doberdob in Sovodnje 
(Roberto Devetta, Gabriele Ferfoglia in Ugo Tomsic). Na položaj predsednice nadzornega odbora je bila imenovana Martina Malalan, na položaj 
nadzornikov pa Aldo Cunja in Lorenzo Devetak. Nadomestna nadzornika sta po novem Mara Petaros in Roberto Novello.  3.2 Poslovna struktura 
Banka je na svojem območju teritorialne pristojnosti prisotna s 14 poslovalnicami, ki so posejane 
po tržaški in goriški pokrajini, ter z dvema bančnima avtomatoma v občinah Zgonik in Tržič. V letu 2017 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 precizno in učinkovito uporabo CRM-ja (Customer Relationship Management); 
- prestrukturiranje poslovalnic; - poenostavitev ponudbe v smislu manjšega števila produktov. Le-ti morajo biti fleksibilni in 

ustrezati današnjemu času. V letu 2017 smo nov poslovni model podprli tudi z nadaljevanjem projekta EasyBanka 24h. Po obnovi tržaške poslovalnice v ul. Carducci v Trstu, ki smo jo izvedli v letu 2016, sta bili zdaj na vrsti 
osrednja poslovalnica na Opčinah in poslovalnica v Nabrežini. V obeh poslovalnicah so novi samopostrežni avtomati, s katerimi lahko – brez čakalnih vrst in 24 ur dnevno – samostojno 
izvršujete transakcije, kot so dvig gotovine neposredno s transakcijskega računa, polog gotovine in čekov, izvrševanje nakazil itn. Obnova prostorov na Opčinah in v Nabrežini bo omogočila boljše svetovanje komitentom. Na ta način želimo nuditi odjemalcem boljšo, celovitejšo in sodobnejšo 
uporabniško izkušnjo. Ob koncu leta je bilo na banki 115 zaposlenih, ki so bili tako porazdeljeni: 2 poslovodji, 35 
vodstvenih kadrov in 78 uradnikov oziroma višjih uradnikov. Ob koncu prejšnjega poslovnega leta je banka štela 123 zaposlenih (94 ZKB in 29 ZBDS). 8 zaposlenih manj je posledica 7 prekinitev 
delovnega razmerja iz naslova predčasne upokojitve in 1 upokojitve zaradi dosežene polne pokojninske dobe. Tudi v zadnjem letu smo usposabljanju kadrov namenili posebno pozornost. Sodelovanje na raznih 
specialističnih tečajih ali tečajih strokovnega usposabljanja znaša 441 dni oziroma 3.309 delovnih ur. 
Tekom leta 2017 so potekala redna zasedanja vodstvenega odbora, ki podpira generalnega direktorja pri vodenju in koordiniranju načelnikov posameznih organizacijskih sektorjev banke. Vsebine zasedanj so povzete v posebnem zapisniku. 
 4. ORGANIZACIJSKE DEJAVNOSTI 
 V preučenem poslovnem letu je banka realizirala naslednje organizacijske in proceduralne aktivnosti: 
 Organizacijska struktura 
Kot posledica pripojitve Zadružne banke Doberdob in Sovodnje k Zadružni kraški banki, ki je bila uresničena z vsemi pravnimi učinki 1. 10. 2017, dejansko in računovodsko pa od 9. 10. 2017 dalje, je 2. 10. 2017 upravni odbor odobril novo organizacijsko strukturo in posledično uskladitev 
notranjega poslovnika. Glavne spremembe glede na prejšnji notranji poslovnik banke so: 
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 uvedba funkcije namestnika generalnega direktorja in ukinitev vršilca dolžnosti generalnega direktorja. V primeru odsotnosti generalnega direktorja le-tega nadomešča namestnik 
generalnega direktorja oziroma vodja kreditnega sektorja za zadeve, povezane s kreditnim poslovanjem.  ustanovitev teritorialnega območja, ki združuje poslovalnice bivše Zadružne banke Doberdob in Sovodnje. Organizacijska struktura banke vključuje štiri enakovredne sektorje, ki jih nadzira 
generalna direkcija (Administracija, Organizacija, dobava in logistika, Kreditno poslovanje in teritorialna območja, tj. Kras, Trst in Gorica, katerim je poverjen nadzor poslovalnic), poleg uradov, ki neposredno odgovarjajo generalni direkciji.  ustanovitev Urada za razvoj in subvencionirane kredite, ki odgovarja neposredno direkciji (vodja urada je začasno generalni direktor; v uradu pa je zaposlena ena oseba, ki skrbi za 
poslovanje). Uresničili smo tudi naslednjo spremembo:  vodja sektorja organizacije, dobave in logistike je prevzel naloge, povezane z ugotavljanjem administrativne odgovornosti v smislu zakonskega odloka 231/2001 (“sodeluje pri sestavi, 
vodenju in posodabljanju modela v smislu zakonskega odloka 231/2001”).  V letu 2017 je banka sprejela Pravilnik strateškega planiranja, Pravilnik procesa planiranja in 

nadzora, Pravilnik bančno-zavarovalniškega poslovanja, Pravilnik in politiko o pripravljenosti za tveganje RAF, Pravilnik in politiko za večje transakcije in Pravilnik internega procesa ocenjevanja 
trenutne in bodoče kapitalske ustreznosti (ICAAP).  Sprememba poslovnih procesov in novelacija notranjih poslovnikov Informacije o projektih, vezanih na uvedbo standarda IFRS 9 
 
1. januarja 2018 je stopil v veljavo novi mednarodni računovodski standard IFRS 9 Finančna sredstva (v nadaljevanju tudi “standard” ali “IFRS 9”), ki v okviru meril in navodil za vrednotenje in 
pripoznanje finančnih sredstev v celoti nadomešča prejšnji standard IAS 39 Finančna sredstva: pripoznanje in vrednotenje, pri čemer uvaja znatne spremembe pri načinu klasificiranja in pripoznanja finančnih sredstev ter določitvi oslabitev (impairment) le-teh. 
Banka sodeluje pri projektih gibanja zadružnih bank za uvedbo mednarodnega standarda računovodskega poročanja IFRS 9 (v nadaljevanju MSRP 9) in sledi smernicam, izdelanim v okviru 
teh projektov. Projekt je vzpostavila Federcasse (slednja je poskrbela izključno za fazo uskladitve regulatornih zahtev), razvili pa so ga bodoča matična družba in tehnični izvajalci projekta (Phoenix in Cesve). 
Glede na prodorne vplive nove regulative, je cilj zgoraj navedenega projekta opredelitev posameznih področij učinkovanja standarda (če povzamemo, so to v glavnem klasificiranje in 
pripoznanje, oslabitev in obračunavanje varovanja pred tveganjem) in določitev kvalitativnih in kvantitativnih učinkov za vzpostavitev procesnih in organizacijskih izvedbenih ukrepov in organsko, skladno in učinkovito izvajanje novih pravil. 
Natančneje, da bi ustvarili pogoje za uvedbo standarda v zadružnih bankah v skladu z najboljšimi praksami in s cilji in vsebino novih računovodskih pravil, je zavod Federcasse v prvem četrtletju 
2016 ustanovil nacionalno posvetovalno omizje (le-tega so se udeležili tehnični referenti pristojnih družb našega gibanja, drugostopenjski zavodi, bodoči matični družbi in poslovno in geografsko reprezentativni vzorec zadružnih bank). Osnovni cilj omizja je bil ta, da podpre delovne skupine, 
ustanovljene v raznih družbah gibanja, pri razvijanju metodološko-aplikacijskih rešitev za prilagoditev novi regulativi. Projekt, katerega cilj je samo izdelava metodološke podlage, je obdelal 
samo vidike novih pravil za klasificiranje in pripoznanje ter nov model oslabitve, ki so bili nujnejši in bolj tehtni. 
Aktivnosti, povezane z operativno prilagoditvijo skupnih usmeritev, vzpostavitvijo metodoloških, tehničnih in izvedbenih rešitev, potrebnih za uskladitev z novo regulativo zadružnih bank, ter z izdelavo predpostavk novih poslovnikov pa so izvedle tematske delovne skupine pod okriljem 
bodoče matične družbe oziroma delegirane referenčne tehnične strukture. Banka sodeluje pri vseh zgoraj omenjenih dejavnostih in se nanje sklicuje pri uresničevanju 
aktivnosti, za katere je sama pristojna. Pri tem procesu aktivno sodelujejo vodje računovodskega sektorja, sektorja načrtovanja in nadzora upravljanja, zakladnice in finančnega poslovanja, 
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kreditnega poslovanja, organizacije, nadzora tveganj in skladnosti poslovanja, tajništva komercialnega sektorja, vsak za del, za katerega je pristojen, in kolegijsko – pod vodstvom 
generalne direkcije – za opredelitev vsebin, predloženih ocenam in sklepom pristojnih organov.  Klasificiranje in pripoznanje 
S standardom so določena nova pravila za klasificiranje finančnih sredstev v naslednje kategorije: 
- amortizirani stroški (v nadaljnjem besedilu tudi CA); 
- poštena vrednost skozi drugi vseobsegajoči donos (Fair Value through Other Comprehensive Income, v nadaljevanju tudi FVOCI); 
- poštena vrednost skozi izkaz poslovnega izida (Fair Value through Profit and Loss, v nadaljnjem besedilu tudi FVTPL).  
V zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji in krediti, novi računovodski standard zahteva oceno, ki temelji na naslednjih elementih: 
1. asociacija poslovnega modela z utemeljenimi homogenimi portfelji (pri čemer je treba agregacijo po homogenih portfeljih izvesti tako, da odraža način, kako se skupine finančnih sredstev upravljajo, nadzirajo, pripoznajo in vrednotijo v okviru zasledovanja poslovnih ciljev); 
2. analizo značilnosti pogodbenih denarnih tokov instrumenta, ki se izvaja za posamezno finančno sredstvo na datum prvega pripoznanja (t. i Solely Payment of Principal and interest 

test ali SPPI test).  Na podlagi novih računovodskih pravil so zato finančna sredstva, tj. dolžniški vrednostni papirji in 
kreditne izpostavljenosti, vrednotena glede na poslovni model, po katerem se upravljajo, in po denarnih tokovih, ki iz njih izvirajo in so posledica pogodb. Kombinacija teh dveh vidikov določa, ali 
se finančna sredstva pripoznajo po odplačni vrednosti, po pošteni vrednosti, prikazani v izkazu poslovnega izida, ali po pošteni vrednosti, pripoznani v rezervi kapitala. V skladu z novimi pravili je banka za prvo uskladitev z le-temi (first time adoption ali FTA) izvršila: 
(I) opredelitev in sprejetje poslovnih modelov družbe; (II) vzpostavitev postopkov za izvedbo preizkusa preverjanja značilnosti pogodbenih denarnih tokov in sprejetje osnovnih referenc in 
parametrov; (III) tudi na podlagi rezultatov dejavnosti, navedenih v prejšnjih dveh točkah, dokončna preučitev sestave portfelja lastnih sredstev, da se ugotovi pravilno klasificiranje le-teh za prvo sprejetje in uresničitev možnih opcij. 
 Za potrebe popisa in analize poslovnih modelov (sedanjih in bodočih) smo poleg prejšnjih praks 
upravljanja skrbno ocenili posledice trenutnega in pričakovanega razvoja celotnega referenčnega poslovnega in regulativnega okolja. 
V zadnjih letih in po globalni finančni krizi, ki se je začela leta 2008, so se na finančnih trgih zgodile številne, pomembne spremembe; poplava novih predpisov in spremenjeno tržno okolje sta banke prisilila, da revidirajo svoje poslovne modele in strategije, posodobijo in izboljšajo modele in orodja 
za nadzor tveganja in da preučijo nove priložnosti in grožnje za svoj posel. V tem kontekstu so pomembne okoliščine, kot so negativne obrestne mere, kvantitativno 
sproščanje (quantitative easing), LTRO in TLTRO operacije refinanciranja pri ECB-ju, ocena tveganosti držav in medbančnega trga ter pričakovano postopno zmanjševanje ekspanzivnih denarnih politik ECB-ja. 
Bližnja prihodnost prinaša nove in pomembne regulativne spremembe (nekatere so povezane z uvedbo standarda, kot je ukinitev bonitetnega filtra, ki je do leta 2017 omogočal t. i. manj 
pomembnim bankam (less significant), da ne knjižijo v rezervo ovrednotenja državnih vrednostnih papirjev evroobmočja, knjiženih v portfelju sredstev, na razpolago za prodajo (available for sale, AFS). 
Pomembne so tudi spremembe referenčnega organizacijskega okvira, povezane z zakonodajno reformo, ki vpliva na sistem italijanskih zadružnih bank, in posledično ustanovitvijo nove zadružne 
bančne skupine Cassa Centrale Banca, h kateri je naša banka pristopila. V novi strukturi bo banka ohranila pravno avtonomijo in samostojne odnose do svojih komitentov znotraj regulativnega in operativnega okvira bančne skupine. Posebej poudarjamo:  notranja pravila in politike skupine; 
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 skupne metodologije, orodja in operacijski sistemi za proces selekcije, prevzemanja in nadzora tveganja, finančno poslovanje in podporo postopkom odločanja;  sistem notranjega nadzora in obvladovanja tveganj;  skupni procesi poslovodenja in postopno konvergentno poslovanje;  model poslovodenja in usklajevanja poslovanja, ki temelji na tveganju in na kazalnikih, 
skladnih z okvirom bonitetnega nadzora.  V širšem kontekstu elementov razvoja regulativnega in poslovnega referenčnega okolja je 

skorajšnja ustanovitev zadružne bančne skupine zahtevala uskladitev analiz, ki temeljijo na dozdajšnjih metodah upravljanja banke (ob upoštevanju spremenjenega regulativnega in tržnega 
scenarija) s strateško-operativnimi načrti in smernicami za obvladovanje tveganj, ki so načrtovani tudi v perspektivi prihodnje skupne strukture. Iz tega sledi, da za namen opredelitve poslovnih modelov ocena vseh pomembnih elementov 
(osnovi namen in poslanstvo banke, model korporativnega upravljanja, informacije o bodočem upravljanju družbe za doseganje strateških in operativnih ciljev, merjenje in nagrajevanje 
uspešnosti ter opredelitev prevzetih tveganj) upošteva naravni razvoj le-teh kot posledica ustanovitve referenčne zadružne bančne skupine. Upoštevaje zgornje ugotovitve in poslovne modele v zvezi z vodenjem kreditnih izpostavljenosti, je 
oblika vodenja kreditov rednim komitentom (tako na drobno kot podjetij), knjiženih 31. decembra 2017 v računovodskem portfelju MRS 39 »posojila in terjatve - L&R«, v celoti skladna s poslovnim 
modelom MSRP 9 »v posesti za nabiranje pogodbenih denarnih tokov« (Hold to Collect, v nadaljnjem besedilu HTC), v skladu s katerimi je kredit odobren, da se vodi – v finančnem smislu in 
v smislu tveganosti – do naravne dospelosti/poplačila. Po opravljeni analizi SPPI se izvrši vrednotenje po odplačni vrednosti in določi oslabitev glede na model pričakovane izgube (expected credit losses  ali ECL), ki ga uvaja novi standard. Podobne ugotovitve veljajo tudi za oblike 
financiranja in subvencije jamstvenim skladom sistema zadružnih bank. Brez poseganja v zgoraj opredeljeni poslovni model so nekatere, omejene izpostavljenosti, ki so v okviru analize SPPI 
prejele negativno mnenje, v skladu z novimi pravili merjene po pošteni vrednosti z učinkom na izkaz poslovnega izida.  
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih banka hrani na dan 31. decembra 2017, se nanašajo predvsem na obveznice in vrednostne papirje, ki jih je izdala italijanska vlada, in so v skladu z MRS 39 
razvrščene v postavkah bilance stanja št. 40 »Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo – AFS« in 50 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti – HTM. Prisotne so tudi obveznice, ki jih izdajajo banke ali druge finančne institucije, naložbena zavarovanja in deleži kolektivnih naložbenih skladov 
OICR (trenutno so knjiženi v portfeljih MRS 39 Krediti in terjatve – L&R in AFS). Vsi omenjeni instrumenti so pripoznani v bančnem portfelju za nadzorne namene. 
Banka v preostalem obsegu poseduje dolžniške vrednostne papirje za namene trgovanja, ki so trenutno v skladu z MRS 39 knjiženi v postavki 20 bilance stanja, tj. Finančna sredstva, namenjena trgovanju – HFT. Tudi ti instrumenti so pripoznani v bančnem portfelju za nadzorne namene. 
 Dolžniški vrednostni papirji, pripoznani v bančnem portfelju za nadzorne namene, se hranijo za 
različne namene, ki so v skoraj v celoti povezani s poslovnimi modeli, v portfeljih HTC in "v posesti za unovčenje pogodbenih denarnih tokov in za prodajo" (ali Hold to Collect and Sell, v nadaljnjem besedilu tudi HTCS). Slednji zagotavlja unovčenje denarnih tokov tako zaradi hrambe kot zaradi 
prodaje. S posebnim ozirom na vrednostne papirje, ki se hranijo v računovodskih portfeljih MRS 39 HTM in 
L&R, Dolžniški vrednostni papirji s stalnim kuponskim donosom ali določljivim donosom ob dospelosti, za katere ima banka v perspektivi tako namero kot zmožnost posedovanja do 
dospelosti, smo ugotovili pogoje za kontinuirano uresničevanje dozdajšnjega modela HTC, v skladu s katerim se zadevni vrednostni papirji hranijo do dospelosti, upoštevaje njihovo donosnost in tveganost. Po opravljenem preizkusu SPPI se vrednotijo po odplačni vrednosti in se določi 
oslabitev po modelu pričakovane izgube (ECL). V zvezi z vrednostnimi papirji, ki jih banka hrani v računovodskem portfelju MRS 39 AFS, smo 
ugotovili obstoj nekaterih podportfeljev, za katere je značilna različna (a delno skupna) naložbena strategija: oblikovanje in ohranitev strukturne likvidnostne rezerve; zagotovitev dodatnih 
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dohodkovnih virov; zadovoljevanje potreb zakladništva in tekočega upravljanja likvidnosti; optimiranje profilov tveganja s strategijo refinanciranja, katere cilj je zmanjšanje izpostavljenosti 
obrestnemu in likvidnostnemu tveganju ter variabilnosti čistih obresti. Glede na posamezen primer vodijo ti cilji k pripoznanja poslovnega modela HTC oziroma HTCS.  
Perspektiva prihodnjega upravljanja v zvezi z zgoraj navedenimi komponentami poslovnega sistema je bila, kot navedeno, oblikovana tudi upoštevaje različne strateške in operativne 
scenarije, ki jih pričakujemo v bližnji prihodnosti kot posledica ustanovitve zadružne bančne skupine. Analize, ki se posledično izvajajo za določitev kritja prevzetih tveganj – tako posamično 
kot konsolidirano – in ki posebej preučujejo tveganost izpostavljenosti do držav (glede na znesek državnih obveznic, ki se trenutno hranijo v zadevnem portfelju, njihovo povprečno dospelost in njihovo zanesljivo volatilnost v primeru stresnih scenarijev) in spremenjeno poslovno strukturo kot 
posledica pričakovane centralizacije nekaterih funkcij, so učinkovale na opredelitev poslovnih modelov. Splošne ugotovitve izkazujejo delno neskladnost glede na računovodsko prakso na dan 
31. decembra 2017 (v bodoče bo pomemben del vrednostnih papirjev, ki so trenutno vrednoteni po pošteni vrednosti, merjen po odplačni vrednosti s posledičnim učinkom na kapital). Dolžniške vrednostne papirje, hranjene v bančnem portfelju za nadzorne namene, banka hrani z 
namenom izkoriščanja razlik v nabavnih in prodajnih cenah, ker pričakuje, da bo prišlo do kratkoročnih sprememb na trgu oziroma zaradi možnosti za arbitražo. Za te vrednostne papirje je 
bil na podlagi izvedenih preučitev opredeljen drugačen poslovni model (Other). Iz tega izhaja merjenje po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida. Določili smo metodologijo za SPPI testiranje finančnih sredstev in obenem zaključili preučitev 
sestave portfelja vrednostnih papirjev in terjatev na dan 31. decembra 2017, da opredelimo pravilno pripoznanje pred prehodom k novemu računovodskemu standardu (first time adoption, 
FTA). V zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji je bil zaključen natančen pregled značilnosti denarnih tokov instrumentov, opredeljenih za poslovne modele HTC in HTCS, da bi opredelili tista sredstva, 
ki niso prestala testiranja in jih bo treba meriti po pošteni vrednosti z učinkom na izkaz poslovnega izida. Iz izvedenih preučitev izhaja, da je le zanemarljiv delež (glede na celotni portfelj finančnih 
sredstev) padel na testiranju. Gre se večinoma za manj vredne instrumente za listinjenje in nekatere strukturirane vrednostne papirje. Opozoriti je treba tudi, da bodo glede na tozadevna pojasnila odbora za tolmačenje MSRP 
(Interpretation Committee), investicijski skladi (odprti ali zaprti), ki se 31. decembra 2017 hranijo v portfelju AFS, merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida. 
 Glede finančnih sredstev, hranjenih na podlagi poslovnega modela HTC, smo opredelili merila in 
mejne vrednosti za prepoznanje pogostih, a hkrati posamično in agregirano manj pomembnih prodajnih transakcij, ali izrednih transakcij, v okviru katerih se lahko proda tudi pomembne zneske; iste parametre smo določili tudi za identifikacijo prodajnih transakcij, ne glede na znesek in 
pogostost, ki so v skladu z zadevnim poslovnim modelom zaradi povečanja kreditnega tveganja nasprotne stranke. Tudi morebitne prodaje instrumentov listinjenja, za katere ne pride v poštev t. i. 
odprava pripoznavanja (derecognition), so v skladu s poslovnim modelom HTC. Tehnična referenčna struktura izvaja aktivnosti, namenjene uvedbi procesa samodejnega nadzora; dokler ne bo aplikacija dokončno uvedena, skrbi za nadzor osebje sektorja za finančno poslovanje 
na podlagi strukturiranega dnevnega poročanja.  
V okviru poslovanja s kapitalskimi instrumenti banka v glavnem hrani instrumente, pridobljene za poslovne namene ali v okviru ukrepov, delno izvršenih preko jamstvenih skladov sistema zadružnih bank, za reševanje drugih zadružnih bank v začasnih kapitalskih težavah. Na podlagi poglobljenih 
preučitev so bili ti instrumenti, ki niso namenjeni trgovanju, klasificirani v opcijo OCI in posledično merjeni po FVOCI brez učinka na izkaz poslovnega izida in potrebe po oslabitvi. Preostali del 
kapitalskih instrumentov, hranjenih v trgovalnem portfelju, pa bo nasprotno s tem merjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida.  

- Oslabitve V zvezi z oslabitvijo (impairment) finančnih sredstev MSRP 9 v računovodsko prakso uvaja: 
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- enotni model, ki se uporablja za finančna sredstva (kreditne izpostavljenosti in dolžniške vrednostne papirje), za obveznosti za izplačilo sredstev in finančna jamstva, ki se ne merijo po 
FVTPL; 

- opredelitev rezervacij, ki temelji na pričakovani izgubi (pričakovana izguba pri kreditnem poslovanju ali Expected Credit Loss, ECL), ki se že uporablja v okviru bonitetnih meril in ki je v 
nasprotju z modelom, ki temelji na dejansko nastali izgubi (Incurred Loss), določeni z MRS 39. Ocena pričakovane izgube mora potekati v skladu z dodelitvijo vsakega razmerja enemu od treh 

razredov (bucket), določenih s standardom: 
- 1. razred, ki vključuje lastna oziroma pridobljena finančna sredstva, ki ne prinašajo utemeljene 

izgube od dneva začetnega pripoznanja oziroma katerih kreditna kakovost se ni bistveno poslabšala od dneva začetnega pripoznanja; pri teh izpostavljenostih se pričakovana izguba meri v 12-mesečnem časovnem obdobju; 
- 2. razred, ki vključuje finančna sredstva, katerih kreditna kakovost se je bistveno poslabšala od dneva začetnega pripoznanja; za te izpostavljenosti je treba pričakovano 

izgubo izračunati upoštevaje vse izgube, za katere se domneva, da bodo nastale skozi celotno življenjsko dobo finančnega sredstva (lifetime expected loss); standard poleg tega zahteva, da se za izračun izgube tekom pričakovane življenjske dobe sprejmejo napovedne ocene; zato je 
treba upoštevati scenarije, pričakovane na podlagi makroekonomskih spremenljivk (na primer BDP, stopnja brezposelnosti, inflacija itd.), ki s pomočjo statističnega makroekonomskega 
modela omogočijo ustrezno ocenjevanja tekom celotne pričakovane življenjske dobe finančnega sredstva; 

- 3. razred, ki vključuje posamezna finančna sredstva, za katera obstajajo utemeljeni dokazi o 
izgubi na datum poročanja. Število teh izpostavljenosti je večinoma skladno s številom oslabljenih izpostavljenosti, določenih v skladu z MRS 39 (brez IBNR-jev); pričakovano izgubo 
je treba izračunati, tako kot velja za redne izpostavljenosti, opredeljene v drugi fazi, z dolgoročno perspektivo (lifetime), ki vključuje v prihodnost usmerjene elemente (forward looking), vendar z uporabo analitskih metod. 

Najpomembnejše projektne dejavnosti v zvezi z novim modelom oslabitve so: 
- opredelitev oblik nadzora kreditne kvalitete; 
- opredelitev in sprejetje parametrov za ugotavljanje znatnega poslabšanja kreditnega tveganja z namenom pravilne razvrstitve izpostavljenosti v prvi oziroma drugi razred; 
- obdelava modelov, ki vključujejo informacije, usmerjene v prihodnost (forward looking), za 

razvrščanje izpostavljenosti in izračun pričakovane izgube (expected credit loss - ECL) na 1 leto (izpostavljenosti, uvrščene v 1. razred) in celotno življenjsko dobo (izpostavljenosti, 
uvrščene v 2. in 3. razred); 

- določitev pravil za opredelitev izpostavljenosti v fazi 3. V zvezi s tem pretežna skladnost 
opredelitvenih meril oslabljenih izpostavljenosti v skladu z MRS 39 z merili, opredeljenimi v 3. fazi, in ohranitev, v novem regulativnem okolju, skladnosti med definicijama oslabljene izpostavljenosti za računovodske namene in bonitetne namene, nam omogoča, da ohranimo 
dozdajšnji način razvrščanja izpostavljenosti, brez odpovedi izpodbijanja domneve, na podlagi katere se izpostavljenosti, ki so neprekinjeno prekoračene ali zapadle za vsaj 90 dni, ne glede 
na njihov znesek uvrsti v 3. razred.  Glede donosnih kreditnih izpostavljenosti so glavni dejavniki za razvrščanje po razredih naslednji: 

- sprememba – glede na trenutek začetnega pripoznanja – verjetnosti neplačila tekom življenjske dobe (tj. 12 mesecev za podjetja in maloprodajne komitente, če je obdobje skladno 
z lifetime verjetnostjo neplačila). Verjetnost neplačila je na osnovi določenih meril določena kot znatno povečanje kreditnega tveganja (SICR); to je relativno merilo, ki je glavni dejavnik razvrščanja finančnih sredstev po posameznih razredih, določenih s standardom; SICR analiza 
poteka za posamezna razmerja na podlagi ocene verjetnosti neplačila (PD), dodeljene nasprotni stranki; 

- prekoračitev/zapadlost za več kot 30 dni; take okoliščine so same po sebi domneva o znatnem povečanju kreditnega tveganja, zaradi česar razmerje uvrščeno v 2. razred ne glede na rezultate ocene iz prejšnje točke; 
- prisotnost restrukturiranja, ki ga pristojna nadzorna regulativa opredeljuje kot koncesijski ukrep; tudi take okoliščine so same po sebi domneva o znatnem povečanju kreditnega tveganja in so 
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zadosten razlog za razvrstitev izpostavljenosti med izpostavljenosti, katerih kreditna sposobnost se je po prvem pripoznanju znatno povečala, ne glede na ugotovitve prejšnjih dveh 
točk. Na koncu z regulativo določenega poskusnega obdoba (probation period), če ni ugotovljeno znatno povečanje kreditnega tveganja (SICR) ali stanje restrukturiranosti (forborne), se izpostavljenost prenese v 1. razred. 

 Brez poseganja v zgornje vidike in izključno med procesom prve uvedbe (first time adoption), se za 
omejen del portfelja donosnih izpostavljenosti banka poslužuje izjeme za nizko kreditno tveganje (low credit risk exemption), določene z načelom, po katerem so razmerja, za katera ni bilo mogoče 
določiti verjetnosti neplačila tekom življenjske dobe na dan začetnega pripoznanja in ki imajo na referenčni datum naslednje značilnosti: 
 bonitetni razred manjši ali enak parametru za investicije (investment grade); 
 niso zapadla ali prekoračena za več kot 30 dni; 
 so nerestrukturirana; 
opredeljena kot izpostavljenosti z nizkim kreditnim tveganjem in posledično uvrščena v 1. razred.  Banka izvršuje kolektivno oslabitev donosnih izpostavljenosti z izjemo nekaterih večjih 
korporacijskih razmerij (large corporate), za katere so določene namenske preučitve. Kot smo že navedli, se za izpostavljenosti iz 3. razreda prilagoditve vrednosti določijo kot analitični 
odpisi. V zvezi s kreditnimi izpostavljenostmi, uvrščenimi v 3. razred, poleg učinkov, ki so – čeprav zanemarljivi – povezani z razširjeno opredelitvijo (le-ta vključuje tudi izpostavljenosti, ki so prekoračene/zapadle že 90 dni, čeprav še niso prekoračile bonitetnega praga), opozarjamo na 
povečan učinek prevrednotenj v okviru novega modela vrednotenja oslabitev kot posledica vključitve novih spremenljivk, usmerjenih v prihodnost, za ocenitev scenarija (bodoča vrednost 
zavarovanja v primeru prodaje, ponovno privzete mere ...) in upoštevanja scenarijev odsvojitve dela portfelja nedonosnih izpostavljenosti, ki upoštevajo verjetnost odsvojitve in ki so povezani s poslovnimi cilji za doseganje in vzdrževanje določenega NPL-razmerja. 
Za portfelj vrednostnih papirjev (zlasti za komponento, v kateri se hranijo obveznice centralnih ravni držav), se izjemoma uporablja splošna izjema nizkega kreditnega tveganja (low credit risk 
exemption).  V primeru neupoštevanja operativne poenostavitve, predvideva privzeti model razvrščanja po 
razredih (stage allocation) sklicevanje na primerjavo med boniteto/verjetnostjo neplačila ob izvoru in na referenčni datum. Za razliko od kreditov, za to vrsto izpostavljenosti se lahko kupopradajne 
transakcije po prvem nakupu določenega ISIN instrumenta smatrajo kot običajno trgovanje z lastnimi sredstvi. Posledica tega je potreba po opredelitvi metodologije za merjenje prodaj in 
odkupov, ki naj omogoča opredelitev preostalih vrednosti posameznih transakcij, za katere mora banka določiti izvorni razred/verjetnost neplačila za primerjavo z vrednostjo na določen datum poročanja. Za te namene je banka sprejela metodologijo first in first out, ki je po našem mnenju v 
skladu z zahtevami standarda, saj za kupoprodaje, izvršene v različnih obdobjih, omogoča pravilno pripoznanje spremembe kreditnega tveganja v odnosu do začetnega pripoznanja instrumenta. 
Poleg tega je za to metodologijo značilno bolj transparentno upravljanje tudi z operativnega vidika, saj omogoča stalno posodabljanje ocene kreditne sposobnosti na podlagi novih kupoprodaj istega finančnega instrumenta. 
 Obračunavanje varovanja pred tveganjem 
V zvezi z novimi določbami o obračunavanju varovanja pred tveganjem, ob upoštevanju, da nova pravila, določena z novim standardom MSRP 9, zadevajo le splošno zavarovanje (General Hedge) in da isti standard predvideva možnost nadaljnje uporabe pravil standarda MRS 39 (MSRP 9 7.2. 
21), je banka sklenila, da se posluži možnosti izvzetja od uvedbe standarda MSRP 9 in da bo vse oblike varovanja pred tveganjem še naprej upravljala v skladu z določbami standarda 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 
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izpostavljenosti, uvrščenih v 2. razred, kot tudi z upoštevanjem že omenjenih scenarijev odsvojitve pri določanju vrednosti oslabitev, ki se uporabljajo za nedonosne kreditne izpostavljenosti. Učinki 
zaradi novih klasifikacijskih in merilnih pravil so sicer omejeni. Na podlagi izvršene preučitve in tekoče uskladitve poslovanja ocenjujemo, da v trenutku prve uvedbe novega standarda ne bo prišlo do učinkov na kapital družbe, ki bi se kritično odražali na 
prihodkovni profil podjetja, zlasti upoštevajoč dejstvo, da 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. 
Kmalu bomo na osnovi končne sestave portfelja finančnih sredstev makroekonomskih napovedi za prihodnje poslovne dobe pridobili končne podatke o učinku novih pravil, ki jih prvič uvajamo (first time adoption). 
 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 družbe za informacijske storitve Phoenix 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 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. izdaja 
okrožnice Banke Italije št. 262, ki je obveljala 1. januarja 2018. Poleg posegov v informacijsko tehnologijo uresničujemo v tesnem sodelovanju z bodočo matično 
družbo 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 organih. 
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. razred 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. izvedbo 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 



 

 51 

ekonomske ugodnosti), ampak mora biti pripoznan v trenutku, ko obstaja razumno prepričanje o neizterljivosti zneska. 
 Drugi vidiki prilagajanja organizacijske strukture in poslovnih procesov 
Leta 2017 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.  
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: o oceno tveganj 1. in 2. stebra, izvajanje stresnih testiranj za glavna prevzeta tveganja, določitev celotnega kapitala; o 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 bodočo matično družbo, zlasti glede: o t. i. produktnega vodenja (product governance), katerega cilj je zagotoviti formalizacijo procesa nastajanja in sprejetja finančnih instrumentov ter opredelitve ciljne publike, kateri 
namerava banka ponujati produkte in storitve; o ovrednotenja in preverjanja, ali osebje poseduje znanje in izkušnje za opravljanje 
investicijskih storitev in zagotavljanje informacij strankam; o zagotavljanja svetovalnih storitev za naložbenje, o upravičenosti k stimulacijam (inducement); o preglednosti informacij za komitente; o posodobitve Smernic za preprečevanje in obvladovanje zlorabe trga, ki vsebujejo 
metodološke reference, ki bankam omogočajo pravilno upravljanje, spremljanje in preprečevanje tveganja zlorabe trga, kot tudi utemeljitev in poročanje t. i. sumljivih transakcij. Skladno s tem smo od 5.000 EUR na 20.000 EUR povišali prag, nad katerim je 
treba poročati transakcije oseb, ki pokrivajo upravne, kontrolne ali upravne funkcije, in z njimi tesno povezanih oseb; o posodobitve pravil za izmenjavo poroštev v okviru trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, ki niso poravnane s centralnimi nasprotnimi strankami, v skladu z novo Delegirano uredbo (EU) št. 2016/2251, ki prinaša izvedbene določbe Uredbe EMIR. 

 V zvezi s pravili ponudbe za javnost smo uresničili ukrepe, določene s proceduro za zagotovitev 
skladnosti prospektov finančnih instrumentov, ki jih banka ponuja javnosti, s priporočilom agencije za trgovanje z vrednostnimi papirji Consob št. 0096857 z dne 28. oktobra 2016, s katerim je nadzorni organ izdal smernice za sestavo Informacij za vlagatelje, in s smernicami, ki so v zvezi s 
tem nastale na ravni sistema zadružnih bank. 
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V zvezi z lastnimi deleži je banka v skladu s priporočili gibanja zadružnih bank sprejela informativni prospekt, ki ponuja jasno in sintetično sliko pomembnih informacij, ki so koristne za potencialnega 
sklenitelja oziroma kupca deležev banke. Prospekt omogoča pridobitev potrebnega znanja o značaju teh instrumentov.  5. RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI 
 
V preteklem letu smo uresničili pomembne projekte za izboljšanje, širitev in posodobitev našega storitvenega modela. Posodobitev produktne linije in modernejši pristop h komitentom sta del nove 
strategije, ki ima kot končni cilj celovit odgovor na sodobne potrebe naših odjemalcev. Leta 2017 smo nadaljevali z realizacijo projekta EasyBanka 24h. Po obnovi tržaške poslovalnice v ul. Carducci v Trstu sta prišli na svoj račun osrednja poslovalnica na Opčinah in poslovalnica v 
Nabrežini. V obeh poslovalnicah so novi samopostrežni avtomati, s katerimi lahko – brez čakalnih vrst in 24 ur dnevno – samostojno izvršujete transakcije, kot so dvig gotovine neposredno s 
transakcijskega računa, polog gotovine in čekov, izvrševanje nakazil itn. Še bolj pomembne pa so ostale novosti: prenovljeni prostori in nove pisarne, s katerimi bomo okrepili in izboljšali naše svetovanje. 
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 zadružne skupine Cassa 
Centrale Banca. Banka je nadaljevala na poti prenove produktne linije in racionalizacije ter posodabljanja ponudbe s kreditnimi, finančnimi in drugimi storitvami. V nadaljevanju predstavljamo glavne pobude, 
kampanje in novosti, ki smo jih realizirali:  Račun Plus+: Plus+ je novi račun, brezplačen za mlajše od 30 let, ki ga lahko oblikujete po 

meri vaših potreb, navad in želja. Stroške lahko glede na izbrane produkte in morebitno članstvo znižate ali celo izničite. Z računom Plus lahko izberete obliko poslovanja, ki vam 
najbolj ustreza: poslovanje pri okencu, e-bančništvo ali samopostrežne avtomate. Poleg tega, če se pri poslovanju poslužujete elektronskih kanalov (samopostrežni avtomati, Inbank), lahko znižate stroške in uživate dodatne ugodnosti.  plačilne storitve: trdno verjamemo v potrebo po uveljavitvi elektronskih plačilnih sistemov. S 
tem namenom smo realizirali več pobud. Uvedli smo na primer novo debetno kartico skupine 
Cassa Centrale Banca, ki omogoča celovito poslovanje z novimi samopostrežnimi avtomati.  Jiffy: Jiffy je storitev, vgrajena v aplikacijo Inbank, ki omogoča takojšnja plačila (instant 
payment). Z Jiffy-jem lahko uporabniki svojim telefonskim stikom neposredno pošiljajo in od njih prejemajo denar v realnem času. Jiffy omogoča plačevanje zneskov v višini do 25 EUR 
brez varnostnega gesla, kot to že velja za plačila z brezkontaktnimi karticami.  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. 
Banka je poleg tega sklenila sporazum z družbo Prestipay, ki spada v skupino Cassa Centrale Banca in ki ponuja potrošniške kredite.  lizinško poslovanje: s sklenitvijo sporazumov o sodelovanju z družbami Alba, Fraer in Biella 
leasing smo razširili ponudbo produktov in dodatno izboljšali svetovanje strankam.  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. 
Glavno odgovornost za zagotavljanje celovitosti, skladnosti, funkcionalnosti in zanesljivosti sistema notranjega nadzora nosijo organi banke v skladu s svojimi pristojnostmi. 
Poslovna tveganja se nadzirajo tudi s pomočjo natančno izdelanega organizacijskega modela, osnovanega na strogi porazdelitvi nadzornih in proizvodnih funkcij. Model vključuje tudi metodologije in orodja za nadzor na različnih ravneh, ki so skladni s cilji zagotavljanja učinkovitih in 
uspešnih operativnih procesov, ohranjanja celovitosti kapitala, preprečevanja izgub, zagotavljanja 
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zanesljivih in celovitih informacij, preverjanja pravilnega izvajanja dejavnosti v skladu z notranjimi in zunanjimi predpisi. 
Skladno s predpisi na področju korporativnega upravljanja so v sprejetem modelu določene glavne pristojnosti organov banke, kar zagotavlja učinkovitost in uspešnost sistema notranjega nadzora. Upravni odbor je pristojen za sistem nadzora in obvladovanja tveganj. V okviru svojih upravnih 
pristojnosti je poleg tega odgovoren tudi za določanje, sprejemanje in pregledovanje strateških dokumentov in smernic za obvladovanje tveganj ter za navodila glede njihovega izvajanja in 
spremljanja. Na podlagi izhodišč, ki jih je pripravila generalna direkcija, ravno tako nenehno preverja splošno učinkovitost in uspešnost sistema obvladovanja in nadziranja tveganj ter ga 
pravočasno prilagaja glede na ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladnosti, na spremembe zunanjih ali notranjih referenčnih razmer oziroma spremembe zaradi uvedbe novih, pomembnejših produktov, dejavnosti ali procesov. 
Izvršni odbor odloča o zadevah, ki mu jih je prepustil upravni odbor, in redno poroča slednjemu o izvršeni dejavnosti. 
Na vrhu notranje organizacijske strukture stoji generalni direktor, ki po načelu spremenljive geometrije skupaj z upravnim in izvršnim odborom sodeluje pri upravljanju banke. Generalni direktor izvaja odločbe organov družbe, 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 namenom 
izoblikuje potrebne ukrepe za vzpostavitev, ohranjanje in pravilno delovanje učinkovitega sistema obvladovanja in nadziranja tveganj. Nadzorni odbor ima nadzorno nalogo: odgovoren je za nadzor nad poslovanjem, ki mora biti v 
skladu z zakonom, statutom in načeli učinkovitega upravljanja, ter nad funkcionalnostjo celovitega sistema notranjega nadzora. Pri tem preverja učinkovitost struktur in služb, ki sodelujejo pri 
nadzoru, in skrbi za njihovo ustrezno usklajevanje s predlaganjem ukrepov, potrebnih za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti. S tem namenom natančno preverja in preučuje vzroke in rešitve nepravilnosti pri upravljanju, neskladnosti in morebitnih vrzeli v organizacijski strukturi in 
računovodskem sistemu.  
Ostali organi se z nadzornim odborom predhodno posvetujejo glede določanja ključnih elementov celovitega sistema notranjega nadzora, kot so pristojnost, odgovornost, viri, informacijski tokovi in navzkrižje interesov. Po predhodnem posvetovanju z nadzornim odborom so sprejete tudi vse 
odločitve, ki zadevajo imenovanje in odstavitev odgovornih za posamezne službe nadzora poslovanja. 
 Banka je vzpostavila naslednje nadzorne službe, ki so stalne in neodvisne ter zagotavljajo pravilno 
in učinkovito delovanje sistema notranjega nadzora: - notranjerevizijska služba (Internal Audit), - služba za obvladovanje tveganj (Risk Management), 
- služba za zagotavljanje skladnosti s predpisi (Compliance), - služba za preprečevanje pranja denarja. 
 Osebje, ki sodeluje v nadzornih službah, ne opravlja dejavnosti, ki so predmet nadzora. Zaposlenim, ki izvajajo nadzor, je omogočeno, da se redno udeležujejo programov za 
usposabljanje. Merila za izračun višine plače zaposlenih v nadzornih službah so določena tako, da ne vplivajo na objektivnost in pripomorejo k vzpostavitvi sistema stimulacij, ki je skladen s cilji 
izvajanih nalog. Osebe, odgovorne za posamezne nadzorne službe v banki: - 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; - nadzorne službe, ki sicer sodelujejo z direkcijo, so v neposrednem stiku tudi z upravnim in nadzornim odborom. Nadzorne službe obema odboroma posredujejo zbrane podatke in se 
udeležujejo njunih zasedanj, kadar se obravnavajo zadeve v njihovi pristojnosti.  
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Poleg tega, da se lahko službe neposredno posvetujejo z organi za upravljanje in nadzor v banki, imajo skladno z nadzornimi določbami tudi možnost, da: 
- brez omejitev dostopajo do podatkov banke in do zunanjih podatkov, ki so potrebni za izvrševanje njihovih nalog; - v mejah svojih pristojnosti uporabljajo svetovalne storitve deželne zveze in, če je to potrebno, 

razpolagajo s finančnimi sredstvi za plačevanje svetovalnih storitev, potrebnih za izvrševanje dodeljenih nalog. 
 Notranjerevizijska služba s preverjanji, ki se lahko izvajajo tudi na kraju samem, spremlja potek 
poslovanja in razvoj tveganja. Poleg tega ocenjuje tudi 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 za zagotavljanje skladnosti poslovanja se v skladu s pristopom, ki sistematično vključuje 
vse obstoječe informacije o tveganjih in dejavnikih tveganja (risk based), ukvarja z obvladovanjem 
tveganja neskladnosti z zakonskimi predpisi, ki lahko nastane pri vseh dejavnostih banke, in preverja, ali so notranji procesi primerni za preprečevanje takih tveganj. 
Glavne naloge, ki jih izvršuje služba za zagotavljanje skladnosti poslovanja, so: 
- sprotno določevanje veljavnih predpisov in presoja njihovega vpliva na procese in postopke v banki; 
- opredelitev primernih postopkov za preprečevanje tveganja neskladnosti s predpisi in preverjanje njihove ustreznosti in pravilne uporabe; 
- podajanje predlogov za spremembe organizacijske strukture in procesov, da se zagotovi primerno obvladovanje tveganja neskladnosti in preverjanje učinkovitosti uvedenih organizacijskih prilagoditev; 
- predhodno preverjanje zakonske in regulativne skladnosti vseh inovativnih projektov, ki jih banka želi uresničiti, ter ugotavljanje skladnosti na področju preprečevanja in obvladovanja 

navzkrižja interesov; 
- svetovanje in pomoč organom banke na vseh področjih, kjer je tveganje neskladnosti višje.  
Tako kot velja za specialistične službe, je tudi sodelovanje službe za zagotavljanje skladnosti sorazmerno z vplivom posameznih predpisov na določeno dejavnost in s posledicami njihove 
kršitve.  Glavna naloga Službe za obvladovanje tveganja je sodelovanje pri pripravi in uresničitvi okvira o 
prevzemanju tveganj RAF in povezanih usmeritev o upravljanju tveganj na podlagi primernega procesa za njihovo obvladovanje. 
Glavne zadolžitve službe za skladnost s predpisi so: - sodelovanje pri pripravi okvira o prevzemanju tveganj RAF in določitvi usmeritev o upravljanju 

tveganj in posameznih faz postopka obvladovanja tveganj ter sodelovanje pri opredelitvi sistema omejitve poslovanja; - predlaganje kvalitativnih in kvantitativnih parametrov za pripravo okvira o prevzemanju 
tveganj, ki upoštevajo tudi stresne scenarije, in njihova prilagoditev v primeru spremembe notranjega in zunanjega poslovnega okolja; 

- preverjanje ustreznosti okvira o prevzemanju tveganj RAF, procesa obvladovanja tveganj in sistema omejitve poslovanja; - podpora pri izvajanju postopka samoocenjevanja kapitalske ustreznosti; 
- podpora organom banke pri presoji strateškega tveganja s spremljanjem najpomembnejših spremenljivk; 
- preverjanje skladnosti sistemov za merjenje in nadzor tveganj s postopki in metodami za ocenjevanje poslovanja, pri čemer sodelujejo tudi pristojne službe in organi banke; - preverjanje ustreznosti in učinkovitosti ukrepov, ki so bili sprejeti za odpravo pomanjkljivosti pri 

postopku za obvladovanje tveganja; 
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- spremljanje dejanskega tveganja banke in skladnosti s cilji glede tveganj ter preverjanje, ali se upoštevajo omejitve pri poslovanju glede izpostavljenosti posameznim vrstam tveganja; 
- sodelovanje pri ocenjevanju tveganj, ki izhajajo iz novih produktov in storitev in so povezani z uvajanjem novih produktnih/storitvenih linij in vstopom v nove tržne segmente; - priprava predhodnega mnenja o skladnosti najpomembnejših transakcij z okvirom 

obvladovanja tveganja. Glede na vrsto operacije služba pridobi mnenje ostalih služb, ki so soudeležene pri procesu obvladovanja tveganja; 
- preverjanje, ali spremljanje posameznih kreditnih izpostavljenosti poteka pravilno.  Služba za preprečevanje pranja denarja stalno preverja, ali banka posluje skladno s cilji o 
preprečevanju kršitev zunanjih in notranjih predpisov glede pranja denarja in financiranja terorizma. 
Glavne pristojnosti službe so: 
- določanje veljavnih predpisov in ocena njihovega učinka na procese in postopke v banki; 
- določanje notranjih nadzornih ukrepov za preprečevanje in boj proti tveganju pranja denarja in financiranja terorizma ter preverjanje njihove ustreznosti in učinkovitosti 
- predlaganje sprememb organizacijskih in proceduralnih postopkov, ki so potrebni ali primerni, 

da se zagotovi ustrezen nadzor tveganja; 
- svetovanje in pomoč organom banke; 
- preverjanje zanesljivosti informacijskega sistema za enotni informacijski arhiv banke in poročanje agregiranih podatkov, ki zadevajo vnose v omenjeni arhiv, pristojni enoti za finančne podatke (UIF). 
 Celoviti sistem notranjega nadzora banke sloni še na naslednjih nadzornih službah in funkcijah: 
 Osnovni nadzor 
Banka je uvedla prvostopenjski nadzor in 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 prvostopenjski nadzor, ugotovijo in pristojnim službam družbe pravočasno poročajo tveganja, ki se pojavijo pri operativnih procesih, ki so v 
njihovi pristojnosti, in kritične vidike, ki jih je treba nadzirati. Poleg tega predlagajo nadzor, ki bi bil ustrezen in bi zagotavljal skladnost izvedenih dejavnosti s ciljem družbe, da se vzpostavi učinkovit 
sistem nadzora nad tveganji. Prav tako imajo tudi aktivno vlogo pri določitvi sistema prvostopenjskega nadzora. 
Banka omogoča ta proces s širjenjem t. i. kulture tveganja na vseh ravneh, kar vključuje izvajanje izobraževalnih programov za zaposlene, ki se na ta način seznanijo z nadzornimi sistemi in orodji, povezanimi z njihovimi nalogami in pristojnostmi. 
Osnovni nadzor urejajo notranja pravila (usmeritve, pravilniki, postopki, operativni priročniki, okrožnice, ostali predpisi ipd.), ki določajo pristojnosti, cilje, načine delovanja, časovne roke in 
sledljivost podatkov.  Nadzorni organ v skladu z zakonskim odlokom 231/2001 
V skladu z zakonskim odlokom št. 231/01 je banka uvedla model za organizacijo, upravljanje in nadzor ter s tem vzpostavila strukturiran in celovit sistem nadzornih procedur in dejavnosti za 
zavestno upravljanje tveganja storitve kaznivih dejanj. Uvedeni model dopolnjuje obstoječi sistem notranjega nadzora. Poleg tega, da priznava možnost razbremenitve kazenske odgovornosti, ki jo sam odlok predvideva, izboljšuje tudi korporativno upravljanje v banki tako, da omejuje tveganje 
storitve kaznivih dejanj in učinek le-teh na sredstva ali ugled banke. Nadzorni organ ima nalogo, da nadzoruje delovanje in upoštevanje modela za organizacijo in 
upravljanje, ki ga je banka uvedla na osnovi zakonskega odloka 231/01. Nadzorni organ je pristojen tudi za posodabljanje modela, da se banka izogne upravni odgovornosti, ki izhaja iz kaznivih dejanj. 
Poleg tega nadzorni odbor v skladu z določbami 52. člena zakonskega odloka št. 231/07 in v okviru svojih pristojnosti nadzoruje spoštovanje določil iz tega odloka ter pristojnim organom 
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poroča o kaznivih dejanjih, kot so prikrivanje, pranje in uporaba denarja, dobrin ali blaga, ki so nezakonitega izvora (zakonski odlok št. 231/01, 25. člen octies). 
 Zakonita revizija računovodskih izkazov 
V skladu s pooblastili in pristojnostmi, določenimi z zakonom, ima organ, zadolžen za zakonito 
revizijo računovodskih izkazov, nalogo, da nadzira poslovanje računovodstva družbe in pravilno 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 (skladnost poslovanja, obvladovanje tveganj, 
korporativno upravljanje, notranja revizija). Oblike sodelovanja z nadzornim odborom so določene z zakonskim odlokom št. 39/2010.  Sektorske nadzorne službe 
Za obvladovanje tveganja neskladnosti poslovanja so bile določene posebne specializirane enote, 
ki so zadolžene za spremljanje tveganja neskladnosti v primerih, ko se določbe ne uporabljajo za sektorje poslovanja, za katere je neposredno pristojna služba za zagotavljanje skladnosti s 
predpisi. Sektorske nadzorne službe so organizacijske enote znotraj banke, ki imajo posebne pristojnosti za izpolnjevanje nalog, določenih s predpisi, in so visoko specializirane za sektorje, ki jih nadzirajo. 
Sektorske nadzorne službe se ustanovijo na podlagi zakonske določbe, ki nalaga oblikovanje služb za zagotavljanje skladnosti s pravili, oziroma na podlagi formalne organizacije in/ali notranjih 
pristojnosti posamezne strukture, zaradi katerih lahko vrši nadzor, ki je določen z zakonodajo. Vsaka sektorska nadzorna služba spremlja obvladovanje tveganja neskladnosti poslovanja zgolj na zakonodajnih področjih, ki so v njeni pristojnosti. Kadar je nadzor v celoti ustrezen, služba 
izvršuje naslednje minimalne naloge: 
- sprotno spremljanje novosti na regulativnem področju, za katerega je pristojna, in 

merjenje/ocenjevanje njihovega vpliva na procese in procedure v banki; 
- prepoznavanje tveganja neskladnosti za posamezno regulativno področje; 
- sodelovanje pri opredelitvi ustreznih internih postopkov, ki urejajo izpolnjevanje obveznosti, 

določenih z zakonodajo, za katero je pristojna; 
- sodelovanje s službo za skladnost poslovanja pri pripravi in razvoju ukrepov, namenjenih 

zagotovitvi presoje tveganja neskladnosti na posameznem področju poslovne pristojnosti; 
- zagotavljanje, da poslovanje, ki je predmet nadzora, poteka v skladu z veljavno zakonodajo; 
- omogočanje sprejetja ustreznih korektivnih ukrepov, kadar pri izvajanju svojih nalog ugotovi morebitne pomanjkljivosti, ki so povezane z neupoštevanjem veljavne zakonodaje, ki je predmet nadzora; 
- svetovanje in pomoč organom banke, direkciji in drugim službam v zvezi z zadevami, ki so predmet nadzora, kadar je za to naprošena; 
- obveščanje službe za zagotavljanje skladnosti poslovanja o dejstvih in dogodkih, s katerimi je seznanjena in ki bi lahko predstavljali kršitev veljavne zakonodaje, ki je predmet nadzora; 
- redno posredovanje presoje tveganja za neskladnost poslovanja na področju oziroma 

področjih, za katera je pristojna, vodji službe za zagotavljanje skladnosti poslovanja, ki jo priloži k svoji celoviti presoji tveganja neskladnosti. 
Naloge, dodeljene službam, so razvrščene glede na prejeto oceno. Kadar ocena ni v celoti ustrezna, se pričakuje večje sodelovanje službe za zagotavljanje skladnosti poslovanja.  Odgovorni za poročanje o sumljivih transakcijah 
V skladu z 42. členom zakonskega odloka št. 231/2007 mora zakoniti zastopnik banke ali druga 
pooblaščena oseba, ki izpolnjuje potrebne pogoje neodvisnosti, avtoritete in profesionalnosti: 
- preveriti prejeta obvestila o sumljivih transakcijah; 
- posredovati enoti za poročanje finančnih podatkov (UIF) obvestila, za katera meni, da so 

utemeljena. 
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Oseba, pooblaščena za poročanje o sumljivih transakcijah, ne nosi neposredne odgovornosti za noben poslovni sektor, niti ni hierarhično odvisna od zaposlenih v teh sektorjih. 
Oseba, odgovorna za poročanje, ima prost dostop do informacij, poslanih organom družbe in strukturam, ki so iz raznih naslovov soudeležene pri upravljanju in preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; ista oseba je v stalnem stiku z enoto za poročanje finančnih podatkov (UIF) 
in se nemudoma odziva na morebitne zahteve za poglobljeno preučitev, ki jih enota predloži. V procesu ocenjevanja sumljivih transakcij lahko zakoniti zastopnik/pooblaščenec pridobi koristne 
informacije, ki mu jih posreduje vodja službe za preprečevanje pranja denarja. Oseba, odgovorna za poročanje o sumljivih transakcijah, na najprimernejši način posreduje svoje 
zaključke vodji organizacijske enote, ki mu je posredovala zahtevo za preverjanje. Glede na pomen teh informacij v okviru sklenitve novih pogodbenih razmerij, se pravi v okviru preučitve poslovanja komitentov banke, sme odgovorni za poročanje o sumljivih transakcijah 
dovoliti vodjem posameznih poslovnih enot – tudi z uporabo namenskih datotek – vpogled v seznam komitentov, ki so predmet poročanja o sumljivih transakcijah. 
 Referent za pomembne operativne funkcije (FOI) 
Banka je ohranila pristojnosti, ki so potrebne za učinkovit nadzor nad pomembnimi operativnimi 
funkcijami, poverjenimi zunanjim izvajalcem. Na ta način lahko upravlja tveganja, povezana z zunanjim izvajanjem storitev, h katerim prištevamo tveganje, povezano s potencialnim navzkrižjem 
interesov zunanjih izvajalcev. S tem namenom je bil znotraj banke imenovan notranji referent (notranji referent za dejavnosti, poverjene zunanjim izvajalcem), ki izpolnjuje zahteve glede strokovnosti. 
Glavna naloga notranjega referenta je stalno izvajanje nadzora nad kakovostjo storitev, ki jih nudi zunanji izvajalec storitev (outsourcer) in ki so določene s posameznimi pogodbami o zunanjem 
izvajanju. Referent za dejavnosti, poverjene zunanjim izvajalcem, stalno spremlja dejavnost zunanjih izvajalcev. S tem namenom: 
- pripravi in uporablja specifične komunikacijske protokole z zunanjim izvajalcem; - spremlja tveganja, ki izhajajo iz dejavnosti, poverjenih zunanjim izvajalcem; 
- preverja, ali storitve dosegajo dogovorjeno raven kakovosti; - poroča organom banke o stanju in poteku dejavnosti, poverjenih zunanjim izvajalcem; - tesno sodeluje s službo za notranji nadzor. 
 Služba za IKT 
Skladno s sprejetim okvirom IT tveganja, služba za IKT izvaja nadzor nad storitvami informacijskega sistema, ki so bile poverjene zunanjim izvajalcem. Pri tem preverja standard 
storitev, ki jih nudi zunanji izvajalec, in ugotavlja morebiten učinek na raven zadovoljstva komitentov banke, učinkovitost delovanja in razpoložljivost IKT infrastrukture.  Služba za informacijsko varnost 
Služba za informacijsko varnost se ukvarja z varnostjo IKT-strukture banka. Pri tej dejavnosti jo 
podpirajo podporni center in drugi izvajalci, ki delujejo na tem področju. Glavna naloga službe je zagotoviti, da je stopnja varnosti IKT-strukture v skladu s cilji banke na področju varnosti.  
Oddajanje pomembnih in nadzornih nalog zunanjim izvajalcem je strukturni in bistveni element organizacijskega modela banke, pri čemer se upošteva tako velikost družbe in relativno 
kompleksnost poslovanja, ki je zanjo značilna, kot tudi vključenost v sistem zadružnih bank. Skladno s statutom banka zunanjim izvajalcem, ki so odraz sistema zadružnih bank, zaupa naloge, ki zadevajo nadzor in informacijski sistem, ter tudi nekatere druge pomembne storitve, kot so to 
zaledne storitve in vrednotenje finančnih instrumentov. V zvezi z nadzornimi nalogami se je banka odločila, da izkoristi možnost, ki so jo dovoljevali že prej 
veljavni predpisi, in naloge, povezane z izvajanjem notranje revizije (Internal Audit), odda Deželni zvezi zadružnih bank po predhodni oceni učinkovitosti strukture, ki jo je slednja ustanovila prav s tem namenom. Odločitev je pogojevalo tudi dejstvo, da so bile te strukture ustanovljene in delujejo 
v skladu z organizacijskimi, metodološkimi in dokumentarnimi smernicami za zunanje izvajanje nadzornih nalog, ki so jih opredelile zadružne banke in za katere se ocenjuje, da zagotavljajo 
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usklajenost z operativnimi in nadzornimi modeli zadružnih bank, kakor tudi skladnost in upoštevanje najboljših praks v stroki ter zakonskih predpisov in načel. V zvezi s tem izpostavljamo, 
da model upravljanja zveze ne omogoča, da bi posamezna banka imela prevladujočo vlogo v njenih vodstvenih organih, tudi če njeni predstavniki zasedajo pomembne položaje. Dogovori glede izvajanja notranje revizije s strani zunanjih izvajalcev predvidevajo, da dejavnosti, 
ki jih vodi služba za notranjo revizijo, opravljajo avtonomne in medsebojno neodvisne strukture, ki imajo ustrezno usposobljeno vodstvo in zaposlene, pri čemer velja, da so navedene zadolžitve 
trajno dodeljene. Posamezne določbe zagotavljajo, da odgovorna oseba in zaposleni ne delujejo v navzkrižju interesov z dejavnostmi službe ali opravljajo dejavnosti nad katerimi so dolžni vršiti 
nadzor. Notranjerevizijska služba banke je pridobila certifikat o skladnosti organizacijske strukture in poslovanja s standardi notranjega revidiranja in kodeksom poklicne etike. Presojo je podala 
zunanja neodvisna institucija na podlagi analiz in preverjanj, skladnih z metodologijo, opisano v priročniku za ocenjevanje kakovosti Quality Assessment Manual, ki ga je izdal Inštitut notranjih 
revizorjev (IIA).  V kvalitativnem in kvantitativnem poročilu, podanem v delu E Pojasnil k izkazom – Informacije o 
tveganjih in politikah njihovega obvladovanja, je podan natančnejši prikaz organizacijske strukture oziroma delovnih postopkov za izvajanje nadzora na področjih z najvišjim tveganjem. Dodan je tudi 
pregled metodologij, ki se uporabljajo za merjenje in preprečevanje tveganj. V nadaljevanju podajamo opis nekaterih splošnih smernic. Jasna in celovita opredelitev tveganj, ki jim je banka potencialno izpostavljena, je pogoj za 
zavestno prevzemanje in učinkovito obvladovanje tveganj, kar se doseže tudi s pomočjo ustreznih sredstev in tehnik za njihovo omilitev in ciljno obvladovanje. 
 V okviru procesa ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala ICAAP banka opredeli seznam pomembnih tveganj, ki predstavlja okvir, znotraj katerega razvije vse ostale 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, realizacijo 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 metodologija 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 pridruženih in skupaj obvladovanih družb, tveganja vezana na tvegano poslovanje in navzkrižje interesov v odnosu do povezanih strank, transferno tveganje, temeljno tveganje. Oceno glede izpostavljenosti naštetim tveganjem in z njimi povezane sisteme merjenja in obvladovanja 
preuči vodstvo banke. Druga stopnja nadzora (nadzor tveganja, skladnost poslovanja, preprečevanje pranja denarja) je 
strateškega pomena za usklajevanje obvladovanja tveganja s poslovno prakso in za prenos kulture upravljanja s tveganji v poslovno prakso in strateške odločitve.  
Služba za nadzor nad tveganji ima namreč tudi nalogo, da opredeli metodologije za merjenje tveganj, razvija in vzdržuje modele ter podporne instrumente za merjenje/vrednotenje in 
spremljanje tveganj, ugotavlja dejanska in potencialna tveganja, ki jim je banka izpostavljena, in preverja skladnost poslovanja na posameznih poslovnih področjih s cilji obvladovanja tveganja in vrednoti/ocenjuje stopnjo izpostavljenosti tveganjem. 
Med glavnimi nalogami službe je preverjanje, ali operativne strukture delujejo v skladu s svojimi pristojnostmi, in ugotavljanje, ali je delovanje na posameznih področjih poslovanja skladno s cilji 
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tveganja, kot jih je opredelil upravni odbor; s tem namenom določi stopnjo izpostavljenosti tveganju in oceni potencialne ekonomske posledice. Služba zagotavlja tudi informacije v zvezi z navedenimi 
analizami in izvaja vrednotenje. Pripravljena poročila predloži operativnim strukturam, drugim nadzornim službam banke, direkciji in organom banke.  
Tudi izsledki revizijske dejavnosti službe skladnosti poslovanja so zabeleženi v posebnih poročilih in predstavljeni organom družbe, ki so odgovorni za celovit nadzor procesa upravljanja s tveganji 
neskladnosti z zakonom, s tem povezane redne evalvacije učinkovitosti službe in sestavo delovnega programa službe. 
 Izsledki nadzorne dejavnosti službe za preprečevanje pranja denarja so zabeleženi v posebnih poročilih in predstavljeni organom družbe. 
 Notranjerevizijska služba (Internal Audit) je delovala pretežno na podlagi letnega načrta revizijske 
dejavnosti, ki ga letno odobri upravni odbor. S tem namenom je izvrševala pregled in analizo nadzornih sistemov prve in druge stopnje ter izvajala redni nadzor dejavnikov tveganja. V poslovnem letu 2017 smo opravili revizijo naslednjih procesov: kreditno poslovanje, finančno 
poslovanje (MiFiD), registracija osebnih podatkov, zakladniške storitve za razne zavode, informacijski sistemi, politika plačevanja in honoriranja, okvir za obvladovanje tveganja RAF, 
prilivna plačila in poslovanje s tujino, transparentnost poslovanja in varovanje osebnih podatkov, poslovanje s povezanimi osebami in konflikt interesov, plačilna politika, proces ocenjevanja trenutne in bodoče kapitalske ustreznosti ICAAP, korporativno upravljanje in upravljanje z 
likvidnostjo, nadzor pomembnih operativnih funkcij FOI, preizkusi neprekinjenega poslovanja, nadzor poslovalnic. Nadzor je potekal v več fazah, pri čemer je bilo zagotovljeno spremljanje 
procesov, ki so bili revidirani v prejšnjih letih, da bi preverili izvajanje in učinkovitost predlaganih ukrepov za zmanjšanje tveganj.  
Upravni odbor je preučil povzetek aktivnosti, ki so jih je v teku leta izvršile nadzorne službe banke. Na osnovi preučenih vsebin je odbor sestavil poseben program aktivnosti, namenjenih odpravi 
ugotovljenih težav in uskladitvi sistema notranjega nadzora.  6.1 Informacije o neprekinjenem poslovanju, finančnem tveganju, pregledih po oslabitvi 

sredstev in merilni negotovosti 
 
Skladno z dokumenti Banke Italije, Consob-a in ISVAP 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 je posledično bilanca poslovne dobe sestavljena 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.  7. 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 razmerij s članstvom. Ti cilji so ključnega pomena za večanje prepoznavnosti banke na ozemlju ter 
zagotovitev večje zastopanosti banke na svojem območju poslovanja. 
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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 nakupom 1 samega deleža. Kot posledica pripojitve je 1. oktobra 2017 članstvo poraslo za 1.127 članov. V teku poslovnega 
leta 2017 smo zabeležili včlanitev 118 novih članov in 67 izbrisov. 31. decembra 2017 je ZKB štela 3.400 članov, ki so razporejeni, kot sledi: 
 Člani 

ŽENSKE 1.076 
MOŠKI 1.990 
PRAVNE OSEBE 334 

Skupaj članov 3.400 
 Spodnja tabela izkazuje porazdelitev članov po občinah: 
 

OBČINE ČLANI % 
TRST 1.196 35,18 % 
DEVIN NABREŽINA 548 16,12 % 
DOBERDOB 302 8,88 % 
SOVODNJE OB SOČI 301 8,85 % 
GORICA 272 8,00 % 
DOLINA 182 5,35 % 
ZGONIK 152 4,47 % 
REPENTABOR 104 3,06 % 
RONKE 77 2.26 % 
TRŽIČ 50 1,47 % 
MILJE 42 1,24 % 
OSTALE OBČINE GO 106 3,12 % 
IZVEN POKRAJIN TS IN GO 26 0,76 % 
TUJINA 42 1,24 % 
 3.400 100,00 % 

 V nadaljevanju predstavljamo še profesionalno strukturo članstva: 
 

TIPOLOGIJA ŠT. 
PODJETJA ≥ 20 ZAPOSLENIH 2 
DRUŠTVA 53 
FINANČNE DRUŽBE 2 
PROIZVODNA PODJETJA 161 
PODJETJA ≤ 20 ZAPOSLENIH 111 
OBRTNIKI 188 
SAMOSTOJNA IN DRUŽINSKA PODJETJA 491 
FIZIČNE OSEBE 2.392 
SKUPAJ 3.400 

 
90 % vseh članov je fizičnih oseb, 334 pa so pravne osebe.  
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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 2017 
znašal 0,17 odstotka.  7.3 Inšpekcija nadzornega organa 
 
Banka je 11. julija 2017 prejela letno sporočilo sklepa o kapitalu. Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja SREP, ki ga izvaja Banka Italije, je ugotovil nekatera področja izboljšav v okviru izboljšanja sistema upravljanja družbe, organizacijske strukture (posebej sestave 
in poslovanja notranje nadzorne službe), nadzorovanja kreditnega tveganja in povišanja donosnosti poslovanja. 
 8. POMEMBNI DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA 
 
Po zaključku poslovnega leta ni bilo pomembnih dogodkov, ki bi lahko učinkovali na zneske, evidentirane v računovodskih izkazih, tako v zvezi s potekom poslovanja kot v zvezi s položajem 
družbe. Upravni odbor preučuje možnost, da bi s cesijo nedonosnih izpostavljenosti (slabih kreditov) občutno znižal delež nedonosnih izpostavljenosti v vseh kreditih. 
Februarja smo predložili Banki Italije poročilo o napredovanju postopka nadziranja izvršne faze pripojitve, o sistemu notranjega nadzora, o obvladovanju nedonosnih izpostavljenostih in o obetih 
glede prihodkov. Na podlagi ocene za triletno obdobje 2018-2020 ugotavljamo, da bomo z realizacijo strateških in organizacijskih ukrepov, že opisanih v industrijskem načrtu pripojitve Zadružne banke Doberdob in Sovodnje k Zadružni kraški banki, znižali delež nedonosnih 
izpostavljenosti v vseh kreditih pod 10 % in izrazito izboljšali razmerje med stroški in prihodki.  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 na področju obvladovanja tveganj in navzkrižja interesov povezanih 
strank obveščamo, da v letu 2017 ne beležimo transakcij s povezanimi strankami, ki bi bile pomembnejšega značaja v skladu z zadevno regulativo ter merili sprejete politike in glede katerih 
bi neodvisni član upravnega organa ali nadzorni odbor izdala negativno mnenje oziroma opomin.  Immobiliare ZKB Nepremičninska družba srl – v likvidaciji 
Družba je 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 bo predvidoma zaključil v prvem polletju letošnjega leta. Po končanem likvidacijskem postopku bo likvidacijski upravitelj sestavil končno likvidacijsko 
bilanco in predlagal morebitno porazdelitev sredstev deležnikom. V končni likvidacijski bilanci likvidator povzame gospodarske rezultate in premoženjsko stanje celotnega likvidacijskega 
postopka in v primeru aktivnega preostanka določi delež kapitala, ki se dodeli vsakemu posameznemu delničarju. Računovodsko stanje na dan 31. 12. 2017 je naslednje: 
 SKUPAJ SREDSTVA               310.404 

SKUPAJ OBVEZNOSTI           333.129 IZGUBA POSLOVNE DOBE      22.725 
 



 

 62 

V poslovni dobi 2017 je banka pripoznala udeležbo v kapitalu v višini 14 tisoč EUR. Med sestavo računovodskih izkazov je banka glede na izgubo, ki jo je v zadnji poslovni dobi zabeležila 
nepremičninska družba, v celoti oslabila udeležbo v kapitalu hčerinske družbe. Dodatne informacije so podane v Pojasnilih k računovodskim izkazom.  
10. PREDVIDENI RAZVOJ POSLOVANJA 
 
V prvih mesecih letošnjega leta je poslovanje potekalo v skladu s strateškimi usmeritvami, določenimi z industrijskim načrtom pripojitve in s poslovnim načrtom, odobrenim za poslovno leto 
2018. Pozitivni rezultati, doseženi v poslovnem letu 2017, so le osnova za njihovo uresničitev. Zlasti na področju kreditnega poslovanja se lahko še občutno izboljšamo. Iz tega sledi, da bomo letos 
zasledovali naslednje cilje: dodatno znižanje nedonosnih izpostavljenosti, povišanje donosnosti poslovanja in učinkovitejše poslovanje kot posledica znižanja režijskih stroškov in posledičnega 
izboljšanja količnika stroškov in poslovnih prihodkov. Tržna strategija bo upoštevala tudi nove razvojne usmeritve, ki jih načrtujemo v zadnjih mesecih. S temi ukrepi si prizadevamo ohraniti ravnotežje kapitalskih, bonitetnih in likvidnostnih kazalnikov.Uresničitev pomembnih ekonomskih in 
komercialnih ciljev, ki si jih je zastavil naš zavod, bo mogoča le s prestrukturiranjem vseh sektorjev organizacijske strukture in poslovalnic v skladu z našim novim poslovnim modelom. 
V preteklih mesecih smo se osredotočili na dokončanje in piljenje spojitve obeh kreditnih zavodov. Ustrezno smo usposobili zaposlence, sproščamo sredstva, ki jih bomo namenili svetovanju in komercialnemu razvoju, krepimo prodajno mrežo, da izboljšamo kakovost storitev, ki jih nudimo 
članom in komitentom. Zdaj je čas, da se osredotočimo na povišanje mas, posebej v segmentu kratkoročnih kreditov. 
Pri tem pa ne smemo spremeniti našega značaja in moramo ohraniti našo posebnost, da ohranimo sedanje komitente in pridobimo nove. Upravni odbor, nadzorni odbor in vsi zaposleni pri ZKB-ju izvršujejo in bodo še naprej izvrševali 
svoje naloge v skladu z načeli, določenimi s statutom, ki usmerjajo delovanje naše kreditne zadruge, in v prepričanju, da lahko samo vsakodnevno, predano in kvalitetno delo prispeva k 
uresničitvi ciljev, ki smo si jih postavili. V prihodnost zremo z optimizmom. Spojitev je bila velikopotezni in strateški projekt, ki zasleduje srednje- in dolgoročne cilje. To bo zahtevalo od vseh nas velik napor, vendar smo prepričani, da 
gremo v pravo smer in da bomo s tem edini banki naše skupnosti zagotovili prihodnost. Vsi se moramo potruditi, da bomo kos temu izzivu. 
Zaradi spojitve ne bomo izgubili značaja banke, ki storitve prednostno ponuja lokalni skupnosti. Ravno nasprotno, skupaj lahko bolje služimo našemu prostoru v spoštovanju naše zgodovine in 
močnega zadružnega duha, ki je v nas.  11. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
 Drage članice, cenjeni člani, 
 v kolikor bi samo spoštovali pravila, ne da bi čutili klica in izziva k uresničevanju poslanstva naših bank, bi že zdavnaj opustili večino naših ciljev. 
Prelomnih pojavov – novih in starih nepravičnosti, rodnosti, migracij, varnosti, podnebnih sprememb, zdravja, avtomatizacije dela – se ne moremo lotiti z zastarelimi rešitvami, ampak s 
skupno vizijo in močmi. Evropa potrebuje več vzajemnosti. Dobesedno, se pravi v smislu vzajemne in medsebojne pomoči med posamezniki. V gospodarstvu, se pravi v smislu prostovoljnega združevanja za bolj učinkovito 
zasledovanje skupnega interesa. V podjetništvu, kot je to določeno z našo zakonodajo, se pravi v smislu nudenja članom produktov in storitev ali delovnih ponudb po pogojih, ki so bolj ugodni od 
tržnih. V finančnem smislu, z ovrednotenjem dimenzije in vloge bank, ki zasledujejo različne namene od tistih, ki jih uresničujejo kapitalske družbe, in so zapisane promociji koristi za svoje člane in lokalno skupnost. 
Vzajemnost je lahko sredstvo za uresničevanje strategije Evropa 2020, ki predvideva odkrit cilj »smotrne, trajnostne in inkluzivne rasti kot sredstva za premostitev strukturnih pomankljivosti v 
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gospodarstvu, izboljšanje ravni konkurenčnosti in stopnje produktivnosti ter spodbujanja uveljavitve trajnostne socialne tržne ekonomije.« 
Mi ne bomo zatajili. Teh ciljev ne zanemarjamo in se zanje trudimo, da bi tudi s kulturnega vidika uresničili alternativen model banke. Vzajemnost in zadružnistvo sta nenadomestljivi tudi v času zadružnih bančnih skupin in v odnosu 
med zadružnima bančnima skupinama. Pred 70 leti je bil spisan 45. člen italijanske ustave. 
To je bil rezultat povsem transverzalnega političnega dialoga, ki pa je enotno podprl vrednost zadružne izkušnje, ki je – tako eden od poslancev, ki je sodeloval pri debati – živa in ustvarjalna 
sila, ki združuje slo po preporodu, vero v bodočnost, delovno dostojanstvo. Zaradi tega morata narod in država sprejeti zadružništvo kot dejavnik demokratičnega življenja in družbenega napredka. 
Letos po vsej Evropi obeležujemo 200. obletnico rojstva ustanovitelja kreditnih zadrug Friedricha Willhelma Raiffeisena. 
Z ustavo in duhom ustanovitelja se napaja želja zadružnih bank, da so in tudi bodo imanentne v svojem prostoru. Globoko in izvirno zasidrane v srcu države. Učinkoviteje moramo unovčevati ta relacijski kapital, da z njim tudi v bodoče ustvarjamo koristi za 
člane in lokalno skupnost ter zagotovimo trajnost naših bank. Vzajemnost potrebujejo naši sodobniki, potrebovali pa jo bodo tudi naši zanamci. 
Iskreno in prisrčno se zahvaljujemo predstavnikom nadzornega organa s tržaške izpostave Banke Italije. Posebej se zahvaljujemo gospodu Manitti, ki je pokrival položaj direktorja do 31. januarja 2018, novemu direktorju Schioppi, zastopniku oddelka za nadzorne dejavnosti gospodu Rapisardi 
in na splošno vsem zaposlenim pri Banki Italije, saj so nam bili vedno na razpolago, nam nudili pomoč in z nami aktivno in učinkovito sodelovali. 
Posebna zahvala gre Deželni zvezi zadružnih bank FJK; njenemu predsedniku Giuseppeju Graffi Brunoro, direktorju Giorgiu Minute in vsem zaposlenim za stalno in nenadomestljivo podporo našemu zavodu. Za pomoč, ki so nam jo nudili med poslovnim letom, se zahvaljujemo tudi 
predstavnikom vsedržavne zveze Federcasse in bodoče matične družbe Cassa Centrale Banca. Zahvaljujemo se generalnemu direktorju, njegovemu namestniku, članom vodstvenega odbora in 
vsem zaposlenim za strokovni doprinos k upravljanju banke, s katerim 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 izraz našega družbenega življenja, ki temelji na načelih sodelovanja in ekonomske demokracije. Vaša zvestoba je glavno 
gonilo naše motivacije, našega dela in načrtovanja prihodnosti 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 vaše kreditne zadruge.  12. PREDLOG PORAZDELITVE DOBIČKA POSLOVNE DOBE 
 Čisti dobiček poslovnega leta znaša 1.013.415,91 EUR. Občnemu zboru predlagamo, da se čisti 
dobiček poslovne dobe porazdeli na naslednji način:   Zakoniti rezervi 983.013,43 EUR  Vzajemnim skladom za promocijo in razvoj zadružništva (v 

višini 3 odstotkov čistega dobička) 30.402,48 EUR 
 
Na podlagi zgornjih ugotovitev vam v preučitev in odobritev predložimo bilanco poslovne dobe 2017, ki jo sestavljajo izkaz premoženjskega stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz skupne 
dobičkonosnosti, izkaz gibanja kapitala, izkaz denarnih tokov in pojasnila k računovodskim izkazom.  

Upravni odbor  
Na Opčinah, 21. marca 2018 
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Cenjeni Člani Zadružne kraške banke!  
Med poslovnim letom, ki se je zaključilo 31. decembra 2017, 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 z 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, sej upravnega in izvršnega odbora, ki so potekale v spoštovanju statutarnih in zakonskih predpisov. Lahko potrdimo, da so sprejeti sklepi v skladu z 
zakonom in s statutom banke in da niso nepremišljeni, tvegani, v možnem konfliktu interesov ali takšni, da bi lahko ogrožali celovitost družbenega premoženja. 

Od upraviteljev in od generalnega direktorja 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. V okviru naših pristojnosti smo se seznanili in smo opravili nadzor nad ustreznostjo 
organizacijske strukture in poslovnih procesov banke, tudi s pomočjo vodij posameznih organizacijskih enot, z namenom, da preverimo ustreznost obvladovanja tveganj. O vsem tem nimamo posebnih pripomb. 

V okviru naših pristojnosti smo se s pomočjo srečanj in izmenjave informacij z neodvisnimi revizorji in vodjo službe opravili nadzor nad ustreznostjo upravno-računovodskega sistema ter 
zanesljivostjo slednjega pri pravilnem evidentiranju poslovnih dogodkov. Na podlagi ugotovitev poročila neodvisnega revizorja in dodatnega poročila za Odbor za notranji nadzor in računovodsko revizijo, ki ne vsebujeta pripomb, 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. Srečali smo se z odgovornim službe notranjega nadzora (Internal Auditing) pri Federaciji zadružnih bank Furlanije Julijske krajine, da bi se seznanili z opravljenim delom ter prejemali 
posebna poročila. O vsem tem nimamo posebnih pripomb. Nadzorovali smo spoštovanje pravil, ki urejajo poslovanje s povezanimi osebami, preverjali, 
da odnosi z njimi spadajo v redno delovanje banke, da so v skladu s tržnimi pogoji in da spoštujejo pravila, navedena v veljavnem pravilniku za upravljanje operacij s povezanimi osebami. 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. 

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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Med poslovnim letom smo nadzorovali, da se je izredna operacija pripojitve Zadružne Banke Doberdob in Sovodnje k Zadružni kraški banki izvajala v spoštovanju zakonskih določil. 
Preverili smo, da so informacije v aktih skladne z zakoni in s statutom ter da je objava in predložitev aktov izvršena po predpisih 2501. člena – septies civilnega zakonika. Med opravljanjem zgoraj navedenega nadzora nismo zasledili drugih pomembnih 
dogodkov, ki bi jih morali omeniti v tem poročilu ali jih sporočiti nadzornemu organu Banka Italije.  
Pripombe k računovodskim izkazom  

Upravni odbor nam je pravočasno izročil osnutek računovodskih izkazov za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2017, skupaj s poročilom o poslovanju. Računovodske izkaze, ki jih sestavljajo naslednji dokumenti – bilanca stanja, 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:  Bilanca stanja   

Sredstva € 585.842.303 Obveznosti € 532.279.631 
Kapital € 53.562.972 od tega Dobiček poslovnega leta € 1.013.416    
Izkaz poslovnega uspeha   Dobiček iz rednega poslovanja pred obdavčitvijo € 1.348.086 
Davek od dohodka iz rednega poslovanja € (334.670) Dobiček poslovnega leta € 1.013.416  

Nadzorovali smo splošno zasnovo in skladnost sestave in strukture le te z zakonskimi predpisi civilnega zakonika. 
Naš pregled smo opravili v skladu z zakonskimi predpisi in 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 so bila sestavljena 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 2017 navajajo, kjer je to predvideno, tudi podatke na dan 31. 
decembra 2016. Na celoto računovodskih izkazov je revizijska družba BDO Italia S.p.A. izdala mnenje brez 
pripomb v poročilu iz dne 12. aprila 2018, v skladu s členoma 14 in 16 zakonskega odloka št. 39/2010. Poročilo poudarja, da so bili računovodski izkazi sestavljeni v skladu z mednarodnimi 
računovodskimi načeli 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; 
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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 2017 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 12. aprila 2018. Iz poročila je razvidno, da sistem notranjih kontrol, z ozirom na 
finančno poročanje, ne vsebuje pomembnih pomanjkljivosti ter vsebuje ugotovitev, 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. Med letom smo se sestajali z neodvisnim revizorjem, se sproti seznanjali z opravljenim delom in si medsebojno izmenjali informacije v skladu z 2409. septies členom 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. Te 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 upoštevnju 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, 13. aprila 2018  Nadzorni odbor: 

 Predsednica MALALAN MARTINA 
Nadzornik CUNJA ALDO Nadzornik DEVETAK LORENZO 

























Postavke na aktivi Skupaj dne
  31.12.2017

Skupaj dne
  31.12.2016

10. Denar v blagajni in stanje na računih pri osrednji banki 4.777.100 5.169.516
20. Finančna sredstva, namenjena trgovanju 29.035 37.166
40. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 179.477.359 176.844.874
50. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 0 0
60. Krediti bankam 44.945.698 37.771.486
70. Krediti strankam, ki niso banke 339.943.968 261.644.411

100. Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj 
obvladovanih družb 0 14.251

110. Opredmetena osnovna sredstva 7.388.863 6.479.485
120. Neopredmetena dolgoročna sredstva 185.960 179.245

         od katerih:
          - dobro ime 0 0

130.  Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 5.278.871 4.317.982
a)    terjatve za davek 404.945 386.948
b)    odložene terjatve za davek 4.873.926 3.931.034
         od katerih:
          - po zakonu 214/2011 3.447.613 2.479.407

140. Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 104.058 104.058
150. Druga sredstva 3.711.391 3.443.455

Skupaj sredstva 585.842.303 496.005.929
 

Bilanca stanja: aktiva



10. Dolgovi do bank 66.577.019 92.326.929
20. Dolgovi do strank, ki niso banke 377.028.159 278.403.475
30. Izdani vrednostni papirji 78.408.316 75.913.196
40. Finančne obveznosti , namenjena trgovanju 3.713 0
80. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 779.090 1.040.935

   a) obveznosti za davek 0 143.244
   b) odložene obveznosti za davek 779.090 897.691

100. Druge obveznosti 6.797.769 6.076.923
110. Odpravnine in podobne obveznosti do zaposlencev 2.464.634 1.999.517
120. Rezervacije 220.932 111.205

   b) druge rezervacije 220.932 111.205
130. Rezerva ovrednotenj 331.281 896.207
160. Rezerve 52.079.545 37.385.365
170. Vplačani presežek kapitala 7.708 2.010
180. Osnovni kapital 130.721 124.903
200. Čisti dobiček (izguba)  poslovnega leta (+/-) 1.013.416 1.725.264

Skupaj obveznosti in delniški kapital 585.842.303 496.005.929
  

Bilanca stanja: pasiva
Skupaj dne
  31.12.2017

Skupaj dne
  31.12.2016Postavke na pasivi in delniški kapital 



10. Prihodki iz obresti in podobni prihodki 11.136.135 12.181.174
20. Odhodki za obresti in podobni odhodki (1.765.502) (2.725.335)
30. Čiste obresti 9.370.633 9.455.839
40.  Prejete provizije 4.259.957 3.932.559
50.  Dane provizije (518.907) (452.186)
60. Čiste provizije 3.741.050 3.480.373
70. Prihodki iz dividend in podobni prihodki 70.268 74.725
80. Čisti poslovni izid iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju 22.607 (50.923)

100. Dobički (izgube) od od prodaje ali odkupa: 1.226.979 3.074.365
b)   finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo 1.219.858 3.049.125
d)  finančnih obveznosti 7.121 25.240

120. Poslovni prihodki 14.431.537 16.034.379
130. Popravki čiste vrednosti za oslabitve in odprava oslabitev: (1.305.191) (2.591.709)

a)   s krediti (795.843) (2.240.724)
b)   s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (452.183) (279.582)
d)   drugih finančnih poslov (57.165) (71.403)

140. Čisti poslovni dobiček/izguba iz finančnega upravljanja 13.126.346 13.442.670
150. Administrativni stroški: (12.668.388) (12.264.712)

a)   Stroški dela (7.360.586) (7.348.001)
b)   Ostali splošni in administrativni stroški (5.307.802) (4.916.711)

160. Oblikovanje čistih rezervacij 59.709 108.100
170. Popravki čiste vrednosti za oslabitve in odprava oslabitev opredmetenih 

sredstev (484.268) (485.574)
180. Popravki čiste vrednosti za oslabitve in odprava oslabitev neopredmetenih 

sredstev (7.138) (6.695)
190. Ostali odhodki/prihodki poslovanja 1.337.266 1.559.851
200. Operativni stroški (11.762.819) (11.089.030)
210. Dobički (izgube) iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb (14.251) (99.854)
240. Dobički (izgube) iz odprodaje naložb (1.190) 2.516
250. Dobiček (izguba) iz rednega poslovanja  pred obdavčitvijo 1.348.086 2.256.302
260.  Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (334.670) (531.038)
270. Dobiček (izguba) iz rednega poslovanja  po obdavčitvi 1.013.416 1.725.264
290. Čisti dobiček (izguba) poslovnega leta 1.013.416 1.725.264

 

Izkaz poslovnega uspeha
Postavke Skupaj dne

  31.12.2017
Skupaj dne 
31.12.2016



Izkaz vseobsegajočega donosa

10. Čisti dobiček (izguba) poslovnega leta 1.013.416 1.725.264
Druge sestavine na prihodkovni strani brev davka, brez prenosa 
na ekonomski račun 23.723 (32.814)

40.    Aktuarski dobiček (izguba) na skaldu odpravnin za zaposlence 23.723 (32.814)
  

Druge sestavine na prihodkovni strani brev davka, prenešene na 
ekonomski račun (413.962) (2.152.551)

100.    Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo (413.962) (2.152.551)
130. Skupno drugih sestavin na prihodkovni strani brez davka (390.239) (2.185.365)
140. Skupna dobičkonosnost (postavke 10+130) 623.177 (460.101)

Postavke 31 12 2017 31 12 2016
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Osnovni kapital : 124.903 - 124.903 - 2.961 5.062 (2.206) 130.720
     a) navadne delnice 124.903 124.903 - 2.961 5.062 (2.206) 130.720
     b) ostale delnice - - - - - -

Vplačani presežek kapitala 2.010 2.010 - 4.267 1.430 - 7.707

Rezerve: 37.385.365 - 37.385.365 1.673.506 13.020.674 - - - - - 52.079.545
     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 inštrumenti
Lastne delnice 
Čisti poslovni izid (izguba) poslovnega 
leta 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) 12.853.216 6.492 (2.206) - - - - 623.177 53.562.670
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Premiki v oz. premiki iz kapitala
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Osnovni kapital : 121.683 - 121.683 - 5.212 (1.992) 124.903
     a) navadne delnice 121.683 121.683 - 5.212 (1.992) 124.903
     b) ostale delnice - - - - - -

Vplačani presežek kapitala 6.500 6.500 (6.500) 2.010 - 2.010

Rezerve: 57.372.493 - 57.372.493 (19.987.128) - - - - - 37.385.365
     a) iz dobička 57.805.037 - 57.805.037 (19.987.128) - - - 37.817.909
     b) ostale (432.544) - (432.544) - - - - - (432.544)
Rezerva ovrednotenj 3.081.572 - 3.081.572 - (2.185.365) 896.207
Kapitalski inštrumenti 0
Lastne delnice 0
Čisti poslovni izid (izguba) poslovnega 
leta (19.993.678) - (19.993.678) 19.993.628 - 50 1.725.264 1.725.264
Skupaj kapital 40.588.570 - 40.588.570 - - 50 7.222 (1.992) - - - - (460.101) 40.133.749

IZKAZ GIBANJA KAPITALA POSLOVA DOBA 2016 
Premiki v oz. premiki iz kapitala
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Skupaj dne
  31.12.2017

Skupaj dne
  31.12.2016

1. Poslovna sredstva 4.241.507 7.472.307
      - čisti poslovni izid obdobja (+/-) 1.013.416 1.725.264
      - nerealizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev namenjenih trgovanju in iz finančnih sredstev/ 
obveznosti, ki so merjena po pošteni vrednosti (-/+) 0 0
      - nerealizirani dobički/izgube iz sredstev namenjenih varovanju (-/+) 0 0
     - popravki čiste vrednosti za oslabitve/odpravo oslabitev (+/-) 3.472.754 2.899.310
      - popravki čiste vrednosti za oslabitve/odpravo oslabitev opredmetenih in neopredmetenih sredstev (+/-)

435.583 492.269
      - oblikovanje čistih rezervacij za tveganja in odhodke in drugi odhodki/ prihodki (+/-) 106.271 8.465
      - davki in takse, ki še niso plačani (+) 0 0
      - popravki čiste vrednosti za oslabitve/odpravo nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in 
ustavljeno poslovanje zmanjšano za učinek davka (+/-) 0 0
      - druge prilagoditve (+/-) (786.517) 2.346.999

2. Povečanje/zmanjšanje finančnih poslovnih sredstev (92.677.227) 22.407.210
     - povečanje/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju 8.130 67.816
     - povečanje/zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega 
izida 0 0
     - povečanje/zmanjšanje finančnih sredstev, v posesti za prodajo (3.907.811) 2.455.340
     - krediti  in predujmi bankam: na vpogled (7.244.480) 52.629.414
     - krediti in predujmi bankam: ostale terjatve 0 (41.661.175)
     - krediti in predujmi strankam (81.305.876) 7.495.111
     - ostala aktiva (227.190) 1.420.704
3. Povečanje/zmanjšanje finančnih poslovnih obveznosti 88.528.688 (29.351.126)
      - povečanje/zmanjšanje finančnih obveznosti do bank: na vpogled (25.749.911) (15.390.834)
      - povečanje/zmanjšanje finančnih obveznosti do bank: druge obveznosti 0 0
      - povečanje/zmanjšanje finančnih obveznosti do strank 98.624.685 5.715.607
      - izdani dolžniški vrednostni papirji 2.495.120 (16.971.355)
      - povečanje/zmanjšanje finančnih obveznosti v posesti za trgovanje 3.713 0
      - povečanje/zmanjšanje finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega 
izida 0 0
     - povečanje/zmanjšanje finančnih drugih obveznosti 13.155.081 (2.704.544)

Neto denarni tokovi pri poslovanju 92.968 528.391
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
1. Prejemki pri naložbenju v zvezi 70.968 122.925
     - s prejemki pri prodaji dolgoročnih naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb 0 0
     - s prejemki pri prodaji naložb v kapital  družb 70.268 74.725
      - s prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 0 0
      - s prejemki pri prodaji opredmetenih sredstev 700 48.200
      - s prejemki pri prodaji neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0 0
      - s prejemki pri prodaji  odsekov podjetja 0 0

2. Izdatki pri naložbenju (561.564) (269.401)
      - izdatki pri nakupu naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb 0 0
      - izdatki pri nakupu finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 0 0
      - izdatki pri nakupu opredmetenih sredstev  (547.710) (269.401)
      - izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev  (13.854) 0
      - izdatki pri nakupu odsekov podjetja 0 0

Neto denarni tokovi pri naložbenju (490.596) (146.476)
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
      - izdaje/odkupi lastnih delnic 5.212 5.230
      - izdaje/nakupi kapitalskih inštrumentov 0 0
      - porazdeljitev dividend in druge namembnosti 0 0

Neto denarni tokovi pri financiranju 5.212 5.230
DENARNA SREDSTVA IN NJIHOVI USTREZNIKI NA KONCU OBDOBJA (392.416) 387.145

LEGENDA
(+) povečanje 
(–) zmanjšanje

USKLAJEVANJE POSTAVK

Skupaj dne
  31.12.2017

Skupaj dne
  31.12.2016

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 5.169.516 4.782.371
Čisto povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v poročevalnem obdobju (392.416) 387.145
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki: učinek spremembe deviznih tečajev 0 0
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu poslovnega obdobja 4.777.100 5.169.516
   

IZKAZ DENARNIH TOKOV : po posredni metodi   
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Znesek

Postavke v bilanci stanja
Znesek




