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 Ime: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

 Sedež: Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana

 Matična številka: 5448557

 Davčna številka: 47523638

 Dejavnost: 65.122

 Ustanovljena: 1990

 Srg: 200107572

 Znesek osnovnega kapitala: SIT 853.530.000,00

 Številka poravnalnega računa: 01000-0006100025 

 Število podružnic: 7

 Število agencij: 3

 Število poslovalnic: 2

 Število zaposlenih: 59

 Telefon: 01/3000-200

 Telefax: 01/3000-220
  01/3000-230

 Elektronski naslov: info@delavska-hranilnica.si

 Spletna stran: www.delavska-hranilnica.si
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POSLOVNO POROČILO HRANILNICE

1. POROČILO UPRAVE

Dogodki, ki so zaznamovali poslovanje
Za nami je 16. leto poslovanja, ki ga ocenjujemo kot poslovno uspešno in razvojno naravnano 
za nove poslovne priložnosti.

Z veliko osebnega angažiranja in s pravim profesionalnim in odgovornim odnosom vseh zapos-
lenih smo uresničili poslovni in fi nančni načrt za leto 2006.

Prvo leto uveljavitve Mednarodnih računovodskih standardov je za hranilnico pomenilo nepriča-
kovan in dokaj rigorozen poseg v strukturo neobrestnih prihodkov. Med neobrestnimi prihodki 
so predstavljale vsa leta provizije za odobritev kreditov največji neobrestni mesečni prihodek 
hranilnice, ki pa se je v preteklem letu, skladno z zahtevo Mednarodnih računovodskih standardov 
začel razmejevati po zapadlosti anuitet odobrenih kreditov. Hranilnica v kratkem času ni mo-
gla nadomestiti izpada tovrstnih neobrestnih prihodkov z drugimi prihodki, kar ima za posledico 
manjše neobrestne prihodke iz naslova novo odobrenih kreditov, kot so bili načrtovani. Vsled tega 
razmejeni odloženi prihodki iz tega naslova na dan 31.12.2006 znašajo 89.266 tisoč SIT.

Hranilnica je s preselitvijo sedeža v lastne prostore na Miklošičevo 5 v Ljubljani zagotovila v 
organizacijskem smislu optimalne delovne pogoje za delo in razvoj vitalnih poslovnih funkcij 
hranilnice. Istočasno so bile z novo lokacijo dane nove razvojne in poslovne možnosti tudi za 
podružnico hranilnice v Ljubljani.

Zgodovinski korak je bil storjen v razvoju poslovne mreže, saj so se novim prostorskim pogo-
jem poslovanja v Ljubljani pridružile še nove poslovne enote v Novi Gorici, Kranju, Trbovljah, 
Slovenski Bistrici in v Ptuju, ki že kažejo vzpodbudne rezultate poslovanja.

Pravilna politika provizij v plačilnem prometu, konkurenčna obrestna politika ob sočasnem 
razvoju poslovne mreže, vse to je omogočilo hranilnici odločilen korak v njeni prepoznavnosti 
in hkratnem bistvenem povečanju obsega poslovanja na področjih osebnih računov, varčevanja 
in kreditiranja prebivalstva.

Uspešno, brez vsakršnih problemov, smo kvalitetno in enakopravno z bančnim okoljem izvedli 
prevzem Evra.

Začeli smo s pripravami na implementacijo novega kapitalskega sporazuma Basel 2, katerega 
polna vsebinska uveljavitev, z nadgradnjo informacijske tehnologije, bo dosežena v letu 2007. 

Zasnovali smo Strategijo razvoja hranilnice od leta 2007 do 2010.

Poslovna učinkovitost
Gledano primerjalno z letom 2005, je hranilnica povečala bilančno vsoto za 6,9 milijard tolar-
jev, iz 20,9 milijard na 27,8 milijard tolarjev oz. za 33,0 %. Bilančna vsota na zaposlenega znaša 
470,949 mio tolarjev. 

Vloge nebančnega sektorja so se povečale za 5,9 milijard tolarjev, iz 13,6 milijard na 19,5 mi-
lijard tolarjev oz. za 43,4 %. 
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Vloge prebivalstva so se povečale za 4,3 milijard tolarjev, iz 6,6 milijard na 10,9 milijard tolarjev 
oz. za 64,8 %. Štejemo za pomembno, da so se vezane vloge nad eno leto povečale za 64 %, veza-
ne vloge do enega leta pa kar za 35 %. Porast osebnih računov za 242 % je hranilnici omogočila 
urejenost pogojev v poslovalnicah in odprtje novih poslovnih enot hranilnice. Lahko trdimo, da je 
bila hranilnica s svojo tržno in obrestno politiko na področju poslovanja s prebivalstvom izjemno 
uspešna.

Vezane vloge pravnih oseb so se povečala za 1,7 milijarde tolarjev, iz 7,0 na 8,7 milijard tolar-
jev oz. za 23,9 %, kar kaže, da je bilo poslovanju s pravnimi osebami posvečeno premalo tržnih 
aktivnosti.

Na področju kreditne aktivnosti s prebivalstvom, je bil navkljub konkurenčni obrestni in stro-
škovni politiki na bančnem trgu, letni plan hranilnice presežen. Kredite prebivalstvu smo po-
večali za 3,7 milijard tolarjev, iz 12,1 na 15,8 milijard tolarjev oz. za 31,0 %. Za 10,9 milijard 
novo odobrenih kreditov v letu 2006 imajo zagotovo svoj kvaliteten prispevek številne pogodbe 
s sindikati, ki omogočajo sindikalnemu članstvu še posebej ugodne kreditne aranžmaje. 

Na področju kreditiranja pravnih oseb hranilnica beleži sicer 12 % rast, vendar zanemarljiv 1,3 % 
delež celotne aktive. 

Naložbe v blagajniške zapise Banke Slovenije in obveznice R Slovenije je hranilnica povečala 
za 989 mio oz. za 16,1 %. Razloga za povečanje sta bila predvsem visoka likvidnost hranilnice 
in potrebe po uravnavanju količnika tolarske in devizne likvidnosti hranilnice.

Hranilnica je zaključila poslovno leto z 98,111 mio čistega dobička. Začasno odloženi dobiček, 
zaradi uveljavitve Mednarodnih računovodskih standardov, bi dobiček povečal za 60 % . 

Obrestne prihodke je hranilnica povečala za 13,4 %, neobrestne prihodke pa za 81,6 %. 

Razvoj poslovne mreže in razvoj poslovnih funkcij hranilnice je povečal stroške dela in admi-
nistrativne stroške za 36,5 %.

Obvladovanje tveganj
Zavedali smo se dejstva, da je bančno poslovanje izpostavljeno specifi čnim vrstam tveganj, 
zato jim je hranilnica namenjala veliko pozornosti. Nosilci odgovornosti so bili poleg uprave še 
likvidnostna in kreditne komisije, vodje poslovnih enot in vodje posameznih služb. Upravljanje 
s tveganji je stalno 

razvijajoč se proces, podvržen nenehni identifi kaciji možnih kritičnih dogodkov, ustreznemu 
vrednotenju dogodkov in nadzoru. Lahko trdimo, da smo bili v dosedanjem obvladovanju likvi-
dnostnega, obrestnih, kreditnih, valutnih, tržnih in operativnih tveganj doslej uspešni. Zaradi 
vedno večje pomembnosti tega področja in medsebojne povezanosti posameznih tveganj, bo 
tudi v bodoče njihova obravnava centralizirana, za še učinkovitejšo neposredno identifi kacijo 
in merjenja tveganj pa je bila v letu 2007 oblikovana še služba za upravljanje s tveganji.

Jasna prihodnost
Ostali bomo največja slovenska hranilnica, prisotna v vseh slovenskih regijah in večjih mestnih 
središčih.

S cenovno politiko najugodnejših storitev na bančnem trgu se bomo še bolj približali najširšim 
slojem prebivalstva in s tem še povečali prepoznavnost hranilnice v slovenskem prostoru.
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Ohraniti moramo izvorno vlogo hranilnice, da bo ostala v fi nančno oporo sindikatom in sindi-
kalnemu članstvu.

Povečali bomo poslovno učinkovitost in donosnost, da bodo delničarji čutili še večjo pripadnost 
do svoje fi nančne institucije, ker jim zagotavlja varno naložbo in donosno dividendno politiko.

Hranilnica mora ostati varna bančna institucija, zato bomo posebno skrb namenili politiki in 
strokovnemu upravljanju z vsemi vrstami bančnih tveganj.

Delavska hranilnica dokazuje, da ima hranilništvo v mozaiku bančne ponudbe in ponudbe dru-
gih fi nančnih storitev lahko svoje avtonomno mesto, da lahko zagotavlja varno in poslovno 
učinkovito poslovanje. S tega vidika ni nikakršne potrebe po institucionalnem spreminjanju 
hranilnice in povezavah z bančnim okoljem.

Posebna pozornost pa bo tudi v bodoče namenjena pridobivanju novih kadrov, njihovemu uspo-
sabljanju in razvoju, nagrajevanju, vse v cilju doseganja dolgoročne poslovne odličnosti, ki 
prinaša zadovoljstvo zaposlenim in delničarjem hranilnice.

Veliko je razvojnih poti, vendar se zavedamo, da pravo pot lahko vidimo samo zaposleni skupaj 
z našimi lastniki. 

 Zmago Studenčnik Jože Stegne
 član uprave predsednik uprave
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2. POROČILO NADZORNEGA SVETA

Sedemčlanski nadzorni svet je v letu 2006 svoje delo opravljal na podlagi predpisov, ki veljajo 
za banke in hranilnice v Sloveniji in v skladu s pristojnostmi po Statutu Delavske hranilnice in 
Poslovniku o delu nadzornega sveta.

Vse seje NS so bile sklepčne, tako, da je NS lahko nemoteno deloval. Posamezne seje so bile 
sklicane v skladu s potrebami po odločitvah in soglasjih NS. 

NS je imel v letu 2006 štiri seje, na katerih je opravil svoje naloge vezano na:

• sprejemanje strategije razvoja DH:
• letno in medletna poročila o poslovanju DH;
• posamezna poročila o notranjem revidiranju tako v celoti in po posameznih funkcijah;
• uskladitev besedila Statuta DH zaradi izvršene dokapitalizacije;
• ugotovitve Banke Slovenije po opravljenem pregledu poslovanja;
• širitev poslovne mreže DH – odpiranje novih poslovalnic in agencij;
• ponudbe prodaje in nakupa delnic DH.

Na sejah je bila vedno prisotna uprava hranilnice in notranji revizor, ki je NS sproti obveščal o 
ugotovitvah revizij posameznih poslovnih funkcij in ukrepih, ki jih je predlagal upravi. 

Delavska hranilnica ostaja vodilna hranilnica v državi, ohranja in krepi ta položaj. DH ves čas 
svojega obstoja dosega zelo dinamično rast poslovanja in v tem presega marsikatero fi nančno 
institucijo. DH dobiva vse bolj splošni pomen, saj podatki o strukturi bilančne vsote kažejo, da 
iz prvotno sindikalne hranilnice prehaja v institucijo, ki so jo sprejeli tudi drugi prebivalci. DH 
je danes prepoznavna kot ena najbolj konkurenčnih fi nančnih institucij. Ohranitev tega polo-
žaja je bistvena za njen nadaljnji razvoj. V NS podpiramo takšno usmeritev in politiko vodenja 
uprave, saj očitno prinaša dobre rezultate. So pa, jasno s tem povezani tudi potencialni riziki. 
Bistvena posledica zelo hitre rasti je bila potrebna dokapitalizacija hranilnice, saj se je vzpore-
dno z rastjo bilančne vsote zmanjševala potrebna in predpisana kapitalska ustreznost hranilnice. 
Vsa ta dejstva terjajo temeljit nadzor , pri čemer pa NS ni ugotovil nobenih nepravilnosti ali 
odstopanj od začrtanih ciljev hranilnice.

Delavska hranilnica se je v letu 2006 preselila v nove prostore na Miklošičevi 5 za potrebe 
delniške družbe in poslovne enote Ljubljana. Naraščanje števila komitentov, povečevanje 
plačilnega prometa, povpraševanje po kreditih, terja nova okenca za poslovanje z občani. 
V letu 2006 je DH odprla načrtovani novi podružnici v Kranju in Trbovljah, ter agencije v 
Novi Gorici, Slovenski Bistrici in na Ptuju. Rezultati že kažejo na upravičenost odprtja novih 
prostorov. Hkrati s tem, je DH storila nadaljnji korak k utrjevanju svojega položaja v sloven-
skem bančnem prostoru in se utrdila v zavesti slovenskih varčevalk in varčevalcev, občank 
in občanov.

Bilančna vsota v višini 27,786 mrd SIT ( rast je v letu 2006 znašala 33% ) dokazuje, da prebivalci 
lahko sprejmejo DH kot enakovredno bančno institucijo, ki po nobenem relevantnem kriteriju ne 
zaostaja za bankami. V NS smo tej temi posvetili številne razprave, da bi zagotovili, da po vseh 
merilih varnosti, ki veljajo v sodobnem bančništvu, DH ostaja pri vrhu med konkurenco.

V NS ugotavljamo, da je DH v letu 2006 dosegla vse začrtane poslovne cilje in obenem po-
slovala v skladu s standardi bančnega poslovanja ter s tem izpolnila pričakovanja vedno šir-
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šega kroga komitentov. Ocenjujemo tudi, da je doseženi dobiček DH v letu 2006 na ravni, ki 
delničarjem zagotavlja primeren donos in izpolnjuje njihova pričakovanja, hkrati pa omogoča 
delitev dobička. Bruto dobiček je znašal 120,8 mio SIT.

NS meni, da je uprava DH svoje delo opravila skrbno ter profesionalno, zato potrjuje letno 
poročilo uprave za leto 2006.

 Predsednik nadzornega sveta
 Marjan Ferčec 
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3.  ORGANI UPRAVLJANJA

SKUPŠČINA DELNIČARJEV
 121 delničarjev.

NADZORNI SVET DELAVSKE HRANILNICE D.D. 
 Nadzorni svet v sestavi:

 Marjan Ferčec, predsednik,
 Bojan Zupančič, namestnik predsednika,
 Cvetka Gliha, članica,
 Martin Muršič, član,
 Ivan Sotošek, član, 
 Darko Tolar, član,
 Marjan Barl, član,
 je bil imenovan na 5. skupščini hranilnice dne 29. junija 2004.

UPRAVA HRANILNICE
 Hranilnica ima dvočlansko upravo:

 Jože Stegne, predsednik uprave, 
 Zmago Studenčnik, član uprave.

 Oba sta pridobila soglasje Banke Slovenije.
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4.  ORGANIZACIJSKA SHEMA
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5.  ORGANIZACIJSKA SHEMA SKUPINE

BANČNA SKUPINA
DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA

100 % 
DH-Storitve d.o.o. Maribor
(odvisna družba)

POSLOVNA MREŽA
Hranilnica ima na Miklošičevi 5 v Ljubljani, razen sedeža uprave, še sedež podružnice in poslo-
valnico ter poslovalnico na Dalmatinovi 4, v Mariboru podružnico, na Partizanski cesti 3–5, s 
poslovalnico na Gosposki 24, podružnico v Novem mestu, s poslovalnico na Glavnem trgu 22, 
podružnico v Kopru, s poslovalnico na Gortanovem trg 1, podružnico v Velenju, s poslovalnico 
na Šaleški 20, podružnico v Kranju, s poslovalnico na Gregorčičevi 8 in podružnico v Trbovljah 
s poslovalnico na Trgu Revolucije 6a ter agencijo v Novi gorici na Kidričevi 9, agencijo v 
Slovenski Bistrici na Trgu Svobode 22 in agencijo v Ptuju na Čučkovi 1. 

Za večjo dostopnost do svojih komitentov hranilnica vključuje v poslovno mrežo dvanajst pred-
stavništev – kreditnih posrednikov, ki delujejo na področju širše Štajerske, Dolenjske, Ljubljanske 
regije in Prekmurja.
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6.  LASTNIŠKA STRUKTURA HRANILNICE

Deset največjih delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana na dan 31. 12. 2006:

Naziv delničarja Delež v delniškem kapitalu v % Delež v upravljalskem kapitalu v %

 1. SKEI Gorenje Velenje 9,45 9,45

 2. Sindikat družbenih in drž. organov Slovenije 7,07 7,07

 3. Sindikat fi nančnih org. Slovenije 6,02 6,02

 4. Zavarovalnica Maribor d.d. 5,62 5,62

 5. Gorenje d.d. Velenje 5,00 5,00

 6. Sindikat Klinični center 4,79 4,79

 7. Mohorič Viktor 4,08 4,08

 8. Sindikat ZSV Slovenije 4,07 4,07

 9. ROS Sindikat tekst. in usnjarske pred. ind. 3,97 3,97

10. Sindikat KNG Slovenije 3,94 3,94

11. Skupaj 10 največjih delničarjev 54,01 54,01

12. Ostali 45,99 45,99

13. Skupaj vsi delničarji 100,00 100,00

Delež članov uprave v delniškem kapitalu hranilnice znaša 0,39 %. 

Film Letno poročilo DH.indd   13Film Letno poročilo DH.indd   13 12.6.2007   14:35:3612.6.2007   14:35:36



Letno poročilo 2006

14

7.  POMEMBNEJŠI PODATKI IN NEKATERI KAZALCI 
POSLOVANJA

v tisoč SIT
2006 2005

I. IZ BILANCE STANJA
 Bilančna vsota 27.785.992 20.856.595
 Skupni znesek vlog nebančnega sektorja 19.531.560 13.588.118
 • pravnih in drugih oseb 8.672.742 7.000.933
 • prebivalstva 10.858.818 6.587.185
 Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju 16.205.056 12.420.103
 • pravnim in drugim osebam 374.957 334.080
 • prebivalstvu 15.830.099 12.086.023
 Celotni kapital 1.913.671 1.896.021
 Oslabitev fi nančnih sredstev, merjenih po 
 odplačni vrednosti in rezervacije 148.488 260.106
 Obseg zunajbilančnega poslovanja 3.091.521 883.769
 Povprečne vloge gospodinjstev 8.314.310 5.988.255
 Povprečni krediti gospodinjstvom 14.002.405 11.440.551
II. IZ POSLOVNEGA IZIDA
 Čiste obresti 509.807 449.650
 Čisti neobrestni prihodki 419.190 230.852
 Stroški dela splošni in administrativni stroški 708.446 519.082
 Amortizacija 72.348 45.160
 Oslabitve in rezervacije 27.411 156.904
 Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustav. posl. 120.792 272.382
 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega in ustav. posl. 22.681 57.337
III. ŠTEVILO ZAPOSLENIH (ob koncu leta) 59 35
IV.  DELNICE
 Število delničarjev 121 125
 Število delnic 85.353 85.353
 Nominalna vrednost delnice 10.000 10.000
 Knjigovodska vrednost delnice 22.421 22.213
V. IZBOR KAZALCEV 
 a) Kapital (v 000 SIT) 
  Kapital znesek 1.664.992 1.689.413
  Kapitalska ustreznost (v %) 9,71 13,25
 b) Kvaliteta aktive (v %)
  Oslabitev fi n.sred.mer. po odpl.vred./bruto aktiva 0,53 0,82
 c) Profi tabilnost (v %)
  Obrestna marža 2,12 2,45
  Marža fi nančnega posredništva 3,86 0
  Donos na aktivo pred obdavčitvijo 0,50 0,58
  Donos na kapital pred obdavčitvijo 6,53 11,34
  Donos na kapital po obdavčitvi 5,30 12,78
 d) Stroški poslovanja (v %)
  Operativni stroški/povprečna aktiva 3,24 3,04
 e) Likvidnost (v %)
 Povpr. likv. sredstva/povpr. kratk. vl. neb. sekt. 7,22 10,47
 Povpr. likv. sredstva/povprečna aktiva 2,60 3,35
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8.  POROČILO O POSLOVANJU HRANILNICE

8.1.  Opis splošnega ekonomskega okolja

Gospodarska aktivnost: 
Lanskoletno raven gospodarske aktivnosti sta zaznamovala velik nihaj cen surovin (nafte in 
kovin) ter visoka konjunktura pri ključnih gospodarskih partnerjih Slovenije. Prišlo je celo do 
opazne pospešitve, tako v Sloveniji kot v EU. Gospodarska rast v EU je znašala 2,7 %, medtem 
ko je bila v ZDA še nekoliko višja 3,3 %. Gospodarska rast v Sloveniji je bila v letu 2006 5,2 %, 
kar je 1,2 odstotne točke več kot v letu 2005. Tempo gospodarske rasti v Sloveniji je v letu 2006 
podobno kot v letu 2005, diktiralo izvozno povpraševanje, prišlo pa je tudi do močne pospešitve 
investicijskega trošenja, medtem ko je tako trošenje države kot gospodinjstev precej zaostajalo 
za rastjo domačega produkta ter je znašalo 3,4 %. 

Značilnosti gospodarske aktivnosti v Sloveniji:

• Bruto domači proizvod se je v letu 2006 realno povečal za 5,2 % in največ po letu 1999. 
Rast izvoza proizvodov in storitev je znašal 10,0 % med tem ko je rast uvoza proizvodov 
in storitev znašala 10,4 %. Rast zasebne potrošnje je bila 3,3 % in državne potrošnje 3,8%. 
Najvišjo rast kar 11,9 % beležimo pri bruto investicijah v osnovna sredstva.

• Letna infl acija je znašala 2,8 %, povprečna letna pa 2,5 %.

Menjava s tujino in devizni trg:
Primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance je bil v letu 2006 za 41 % višji kot v letu 2005, 
kar je bilo večinoma posledica bistvenega povečanja negativnega salda faktorskih storitev. 
Dohodki od dela in kapitala so izkazali v saldu za blizu petino višji negativni znesek ko v letu 
2005, izdatki so presegli prejemke za 347 milijonov evrov. Plačilna bilanca v tekočem računu 
izkazuje 773 milijonov evrov primanjkljaja, kar je predvsem posledica visokega primanjkljaja 
v blagovni menjavi. Primanjkljaj v saldu tekočega računa plačilne bilance se je lani povišal za 
0,5 odstotne točke . Znašal je 2,6 % BDP.

Povprečni tečaj EUR Banke Slovenije je znašal decembra leta 2006 239,6188 SIT, kar pred-
stavlja 0,1 % več kot leta 2005. V letu 2006 je evro v povprečju dosegel vrednost 239,6009 
SIT, torej nekoliko manj, kot je bila 28. junija 2004 določena centralna pariteta ob vstopu v 
ERM2. V letu 2006 je bil povprečni letni tečaj, od povprečnega letnega tečaja iz leta 2005, 
nižji za 0,15 %.

Povprečni tečaj dolarja je znašal decembra leta 2006 181,3881 SIT, kar predstavlja 11,4 % manj 
kot leto prej. Povprečni tečaj USD je v letu 2006 znašal 191,0282 SIT, v predhodnem letu pa 
192,7055 torej za 0,88 % manj.

Zaposlenost in plače:
Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti se je v letu 2006 ustavila na 9,4 %, nekoliko niže 
kot v povprečju 2005, ko je bila 10,2 %. V letu 2006 je glede na predhodno leto povprečna slo-
venska bruto plača na zaposlenega nominalno porasla za 4,8 %, realno pa za 2,2 %.
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Bančni sistem
Bilančna vsota bančnega sistema se je v letu 2006 povečala za 15 % in je na dan 31. 12. 2006 
znašala 8.054 mrd SIT. K povečanju bilančne vsote so v letu 2006 največ prispevali krediti 
nebančnemu sektorju. 

Na strani naložb bilance stanja so se bankam v preteklem letu za 24 % povečali krediti stran-
kam, ki niso banke, in so konec leta znašali 4.788 mrd SIT, krediti bankam pa za 6 % in so 
znašali 732 mrd SIT. Tako so se krediti v letu 2006 skupaj povečali za 975 mrd SIT. Naložbe v 
dolžniške vrednostne papirje so banke zmanjšale za 144 mrd SIT, kar je posledica umika bla-
gajniških zapisov. 

Na strani virov fi nanciranja so polovico povečanja bilančne vsote predstavljale vloge, in sicer 
za 546 mrd SIT, zadolževanje bank preko kreditov pa se je povečalo za 358 mrd SIT. 

Skromna rast vezanih vlog je v veliki meri posledica nadaljevanja trenda zniževanja obrestnih 
mer za bančne vloge in s tem preusmeritve naložb v druge sektorje, predvsem nebančnega po-
slovanja (skladi, delnice....).

Obseg kapitala bank se je v 2006. letu povečal za 14 % oz. za 84 mrd SIT. Tako se je delež 
kapitala v strukturi bilanc slovenskih bank ohranil, povprečni multiplikator kapitala pa ostal na 
lanski ravni in je znašal 12.

Poslovne banke so v 2006. letu dosegle 163 mrd SIT čistih obresti in 74 mrd SIT čistih provizij. 
Administrativni stroški bank so znašali 147 mrd SIT. Bančni sektor je tako povečal dobiček 
pred obdavčitvijo, ki je znašal 72,5 mrd SIT. Povprečna donosnost kapitala (ROE) slovenskih 
bank je znašala 15,2%, povprečna donosnost aktive (ROA) pa 1,25 %. 

Iz analize izkaza poslovnega izida slovenskih bank opazimo, da so znašali povprečni obrestni 
prihodki 4,7 %, povprečni obrestni odhodki pa 2,6 % v povprečni obrestovani aktivi. Povprečna 
obrestna marža je v letu 2006 znašala 2,1 %, marža fi nančnega posredovanja pa 2,9 %. 

Primerjava Delavske hranilnice z bančnim sistemom 
Hranilnica je povečala obseg poslovanja. Bilančno vsoto je povečala za 33 %. Tako je bilančna 
vsota konec leta 2006 znašala 27,786 milijard tolarjev. 

Nekateri podatki iz bilance stanja Delavske hranilnice v primerjavi z bančnim sistemom na dan 
31. decembra 2006:

– z 33 % rastjo bilančnega poslovanja (bančni sistem 15 %),
– s 58 % deležem kreditov nebančnemu sektorju v bilančni vsoti (bančni sistem 59 %) in 

njihovo rastjo v višini 30 % (bančni sistem 24 %),
– s 26 % deležem naložb v dolžniške vrednostne papirje v bilančni vsoti in njihovo rastjo v 

višini 16 % (bančni sistem beleži upad),
– s 44 % rastjo vlog nebančnemu sektorju (bančni sistem 10 %).
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BV v mio SIT
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8.2. Poslovne usmeritve in cilji 

Hranilnica je sledila temeljnim poslovnim usmeritvam, ki so opredeljene v letnem načrtu in 
strategiji razvoja hranilnice v obdobju 2007 do 2010.

Prednostne poslovne usmeritve hranilnice v letu 2007 so:

• ostati največja hranilnica v Sloveniji tako po bilančni vsoti, kapitalu in tržnem deležu,
• vzdrževati in povečevati ugled hranilnice s kakovostnimi storitvami, konkurenčno obre-

stno politiko in ceno storitev,
• povečati obseg poslovanja (poudarek na rasti osnovne dejavnosti), bilančno vsoto na zapo-

slenega, 
• povečati ekonomičnost poslovanja (povečanje obrestnih in ne obrestnih prihodkov, ob 

zmanjšanju operativnih stroškov na zaposlenega),
• povečati donosnost bilančne aktive in kapitala (ROA in ROE),
• povečati število osebnih računov, rentno varčevanje, otroško-klub medvedek,
• uvesti nove produkte; kreditno kartico (MASTERCARD),
• širitev poslovne mreže (preselitve Podružnice Maribor in Kranj v nove poslovne prostore) 

in odprtje nove podružnice v Celju in agencij na Jesenicah in v Ljubljani….

Finančni cilji hranilnice za leto 2007 so: 
• povečati bilančno vsoto za najmanj 35 % na 156,9 mio EUR (37.603 mio SIT),
• povečati dobičkonosnost bruto dobiček na 846 tisoč EUR (202,7 mio SIT),
• povečati produktivnost, merjeno z bilančno vsoto na zaposlenega, od 1,934 mio EUR na 

2,210 mio EUR (529,6 mio SIT),
• donos po obdavčitvi na osnovni kapital 14,6 % in na celotni kapital 6,8 % ,
• povečati obseg vseh obrestovanih oblik kreditiranja in naložb na 93,5 % celotne aktive.
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8.3.  Pregled poslovanja hranilnice

8.3.1. Poslovanje s pravnimi osebami
Hranilnica v skladu s poslovno politiko odobrava kredite predvsem komitentom, v določenih 
primerih pa tudi ne komitentom iz gospodarske in negospodarske dejavnosti. Kreditna funkcija, 
ki se nanaša predvsem na poslovanje s sindikati, društvi, malimi gospodarskimi subjekti in sa-
mostojnimi podjetniki, se v pretežni meri opravlja v oddelkih za poslovanje s pravnimi osebami 
v Ljubljani in v Mariboru.

Hranilnica je v letu 2006 odobravala kratkoročne in dolgoročne kredite za različne namene. 
Dolgoročni krediti so bili namenjeni za potrebe fi nanciranja naložb v osnovna sredstva, t.j. za 
nakup, modernizacijo in adaptacijo osnovnih sredstev ter za investiranje v dolgoročne naložbe, 
namenjene fi nanciranju vlaganj v druga podjetja. Kratkoročni krediti pa so bili namenjeni fi nanci-
ranju tekočega poslovanja: nabavi blaga, fi nanciranju zalog, terjatev ter vzdrževanju likvidnosti.

Da bi zmanjšala kreditna tveganja, je hranilnica tudi v letu 2006 zmanjšala obseg kreditov posa-
meznim kreditojemalcem (predvsem tistim, ki niso odprli transakcijskih računov), ob tem pa še 
povečala pozornost varnosti naložb. Že obstoječa tveganja iz kreditnega portfelja je hranilnica 
zmanjševala s pridobitvijo kakovostnejših in dodatnih oblik zavarovanja.

Pri odobravanju kreditov je hranilnica sledila načelu razpršenosti naložb na temelju presoje:

• bonitete komitentov, ki se ugotavlja na osnovi kreditne in poslovne preteklosti kreditojemalca, 
podatkov iz bilance uspeha in izkaza stanja, mesečnih poročil poslovanja in denarnega toka,

• kvalitete zavarovanja z vezano vlogo, poroštveno izjavo, hipoteko ali kakšno drugo obliko 
kvalitetnega zavarovanja.

Ob koncu leta je znašala izhodiščna nominalna letna obrestna mera za kratkoročne kredite 
 6,00 %, za dolgoročna posojila pa 5,90 %.

Krediti pravnim in drugim osebam 
Aktivnosti na področju kreditiranja pravnih oseb so bile usmerjene v sindikate, malo gospodar-
stvo in društva.

(v tisoč SIT)

31. 12. 2006 Struktura 
v %

31. 12. 2005 Struktura 
v %

Indeks 
2006/2005

1. Kratkoročna posojila  248.136 66  245.637 73 102

2. Dolgoročna posojila  126.821 34  88.443 27 141

 Skupaj 374.957 100 334.080 100 112

Kratkoročni krediti so se povečali za 2 %, nominalno za 2.499 tisoč SIT, dolgoročni krediti pa 
za 41 %, nominalno za 38.378 tisoč SIT in so konec leta 2006 predstavljali 1,0 % celotne aktive. 
V strukturi kreditov imajo kratkoročni 66 % in dolgoročni 34 % delež. 

Pred kreditnim tveganjem se je hranilnica varovala z razpršenostjo kreditnega portfelja, z odo-
bravanjem kreditov komitentom klasifi ciranim v najvišji bonitetni razred, s pridobivanjem 
ustreznih podatkov s strani komitentov in s podrobnimi bonitetnimi analizami poslovanja, z do-
ločanjem maksimalne višine posojila posameznemu posojilojemalcu, glede na stopnjo tveganja 
in vrsto zavarovanja ter z ustreznim zavarovanjem naložb.
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Vloge pravnih in drugih oseb
(v tisoč SIT)

31. 12. 2006 Struktura 
v %

31. 12. 2005 Struktura
v %

Indeks
2006/2005

1. Vloge do 30 dni 1.051.224 12 1.041.863 15 109

2. Vezane vloge od 31 dni do 1 leta 2.625.044 30 2.102.641 30 125

3. Vezane vloge nad 1 letom 4.996.474 58 3.856.429 55 129

 Skupaj 8.672.742 100 7.000.933 100 124

Skladno s poslovno politiko in strateškimi usmeritvami je hranilnica pri depozitnem poslo-
vanju s pravnimi osebami že daljše obdobje ciljno usmerjena na neprofi tne izvajalce storitev 
gospodinjstev (sindikati-društva) v vsej državi. V strukturi vseh virov sredstev-pasive hranil-
nice predstavljajo depoziti pravnih oseb 31 %, samo sindikati in društva 5.890.368 tisoč SIT 
oziroma 21 %. 

Na področju poslovanja s pravnimi osebami so bila za hranilnico najmočnejši vir tolarska sred-
stva vezana nad 1 leto, ki so se povečala za 29 %, predstavljajo pa 54 % vseh obveznosti do 
strank, ki niso banke; ter tolarska sredstva vezana od 31 dni do 1 leta, ki so se povečala za 25 %, 
predstavljajo pa 35 % vseh obveznosti do strank, ki niso banke. Vloge do 30 dni so se povečale 
za 9 %, predstavljajo pa 11 % vseh obveznosti do strank, ki niso banke.

Vzrok za povečanje dolgoročnih sredstev je bila predvsem zamenjava kratkoročnih depozitov 
v dolgoročne depozite. 
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Podrejene obveznosti
(v tisoč SIT)

Dolgoročna potrdila o vlogah 31. 12. 2006 Struktura
 v %

31. 12. 2005 Struktura
 v %

Indeks
2006/2005

Do pravnih in drugih oseb  327.861 100  317.341 100 103

Skupaj  327.861 100  317.341 100 103
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8.3.2. Medbančno poslovanje
Hranilnica je aktivno sodelovala tudi na domačem medbančnem trgu.

Krediti bankam 
(v tisoč SIT)

31. 12. 2006 Struktura
v %

31. 12. 2005 Struktura
v %

Indeks
2006/2005

1. Kratkoročni krediti 1.613.089 93 94.201 45 1712

2. Dolgoročni krediti 115.363 7 112.958 55 102

Skupaj 1.728.452 100 207.159 100 834

Naložbe bankam in hranilnicam so konec leta 2006 znašale 1.728.452 tisoč SIT in so predsta-
vljale 6,2 % delež celotnih sredstev-aktive hranilnice. V primerjavi z letom 2005 so se pove-
čale za 1.521.293 tisoč SIT, predvsem zaradi zmanjšanja naložb v blagajniške zapise Banke 
Slovenije in presežne kratkoročne likvidnosti.

Vloge in krediti bank
(v tisoč SIT)

31. 12. 2006 Struktura
 v %

31. 12. 2005 Struktura
 v %

Indeks
2006/2005

1. Vloge in krediti do 1 leta 369.820 20 554.459 41 67

2. Vloge in krediti nad 1 leto 1.466.278 80 802.649 59 183

Skupaj 1.836.098 100 1.357.108 100 135

Dolgovi od bank in hranilnic so konec leta 2006 znašali 1.836.098 tisoč SIT in so predstavljale 
6,61 % delež celotnih virov sredstev-pasive.
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8.3.3. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Dolžniški vrednostni papirji v posesti do zapadlosti

(v tisoč SIT)

31. 12. 2006 Struktura
 v %

31. 12. 2005 Struktura
 v %

Indeks
2006/2005

1. Blagajniški zapisi 60-dnevni  5.518.227 77  6.151.151 100 90

2. Obveznice RS 1.571.881 22  0 0 0

3. Dolgoročni vred.pap. -CD 50.000 1 0 0 0

 Skupaj  7.140.108 100  6.151.150 100 116
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Kratkoročni plasmaji v blagajniške zapise BS so med letom pričeli upadati zaradi preusme-
ritve le teh v obveznice RS . Blagajniški zapisi BS so nominalno nižji za 632.924 tisoč SIT, 
obveznice RS in dolgoročni vrednostni papirji pa so nominalno višji za 1.621.881 tisoč SIT in 
predstavljajo 25,70 % celotne aktive. 
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Dolžniški vrednostni papirji
Obveznosti za izdana potrdila o vlogah:

(v tisoč SIT)

Dolgoročna potrdila o vlogah 31. 12. 2006 Struktura
v %

31. 12. 2005 Struktura
 v %

Indeks
2006/2005

Do bank  1.737.000 48  1.637.000 57 106

Do strank ki niso banke  1.890.000 52  1.273.000 43 148

Skupaj  3.627.000 100  2.910.000 100 125
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8.3.4. Poslovanje s prebivalstvom

Varčevanje-vloge
Obseg poslovanja s prebivalstvom je hranilnica v letu 2006 povečala za več kot je bilo določeno 
v letnem poslovnem načrtu. Pri zbiranju sredstev občanov je bila hranilnica omejena na poslo-
valnice v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Kopru,Velenju in od meseca maja tudi v Novi 
gorici, Kranju in od meseca novembra v Trbovljah, Slovenski Bistrici in Ptuju. Leto 2006 lahko 
z vidika pridobivanja tolarskih in deviznih sredstev prebivalstva in z vidika ponudbe novih 
oblik varčevanja ocenimo kot zelo uspešno. 

To kaže podatek, da so se sredstva prebivalstva, v primerjavi s preteklim letom, povečala za
64 %
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(v tisoč SIT )

Vloge 31. 12. 2006 Struktura
v %

31. 12. 2005 Struktura
v %

Indeks
2006/2005

1. Hranilne vloge/BVP 0 0,0 124 0,0 0

2. Osebni računi 635.448 5,9 156.280 2,3 407

3. Hranilne vloge z odp.rokom  827.889  7,6  681.332  10,4  122

4. Vezane vloge: 8.863.015 81,6 5.049.527 78,1 175

 - do enega leta 5.160.313 47,5 2.639.075 40,1 195

 - nad enim letom 3.702.702 34,1 2.506.014 38,0 148

5. Rentno varčevanje 407.892 3,8 374.351 5,7 109

6. Obročno varčevanje 37.490 0,3 25.522 0,4 147

7. Varčevanje depozit plus 85.670 0,8 202.452 4,6 42

8. Stanovanjsko varčevanje 1.414 0,0 2.035 0,0 69

 Skupaj 10.858.818 100,00 6.587.185 100,00 165

Osebni računi so se povečali za 307 %. Hranilne vloge z odpovednim rokom so se povečale 
za 22 %. Vezane vloge do enega leta so se povečale za 95 %, vezane vloge nad enim letom 
pa za 48 %. Pri vezanih vlogah do enega leta beležimo najvišjo rast predvsem pri vlogah z 
ročnostjo nad 31 - 90 in nad 181 dni. Pri vezanih vlogah nad enim letom beležimo najvišjo 
rast predvsem pri vlogah z ročnostjo nad enim do dveh let in nad tremi leti. Povečanju vlog 
z ročnostjo nad 31 dni, nad 181 dni, nad enim, dvema, tremi in nad petimi leti gre pripisati 
politiki ugodnih obrestnih mer, v želji po pridobitvi kvalitetnejših sredstev, ki jih hranilnica 
plasira v donosne naložbe. V strukturi celotnih virov sredstev - pasive predstavljajo viri pre-
bivalstva 39,1 % in so bili nominalno višji za 4.271.633 tisoč SIT (v letu 2005 za 1.510.285 
tisoč SIT). 
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Vidna je tudi vse večja osveščenost prebivalstva po smotrnosti in pomembnosti dolgoročnega 
varčevanja, predvsem v oblikah kot so rentno varčevanje in obročno varčevanje. S ponudbo teh 
oblik varčevanja hranilnica pridobiva nove komitente in dolgoročna-kvalitetna sredstva.
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Kreditna dejavnost
Kreditna politika je bila odraz raznovrstnih kreditov, konkurenčnih obrestnih mer, kakovostnih 
storitev, izredne učinkovitosti pri postopkih odobravanja kreditov, ob politiki varnih in renta-
bilnih naložb.

Krediti občanom so se v letu 2006 nominalno povečali za 3.744.076 tisoč SIT na 15.830.099 
tisoč SIT, kar predstavlja 31 % povečanje. Zajemajo pa 15.755 partij. Kratkoročni krediti za-
jemajo 807 partij (v letu 2005 930 partij), so se zmanjšali za 1.495 tisoč na 228.464 tisoč SIT 
oziroma za 3 %. Dolgoročni krediti zajemajo 14.948 partij (v letu 2005 13.824 partij), so se 
povečali za 3.745.571 tisoč na 15.601.635 tisoč SIT oziroma za 32 %.

(v tisoč SIT )

Krediti 31. 12. 2006 Struktura
 v %

31. 12. 2005 Struktura
v %

Indeks
2006/2005

1. Kratkoročni 228.464 1,4 229.959 1,9 99

2. Dolgoročni 15.601.635 98,6 11.856.064 98,1 132

 - nenamenski 14.985.822 94,7 11.491.483 95,0 130

 - stanovanjski 615.813 3,9 364.581 3,1 169

 Skupaj 15.830.099 100 12.086.023 100 131
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V strukturi sredstev-aktive predstavljajo krediti prebivalstvu 57,0 % delež. V strukturi ročnosti 
predstavljajo kratkoročna 1,4 %, dolgoročna pa 98,6 %.

V letu 2006 je bilo odobrenih kreditov za 10.946.249 tisoč SIT (skupaj 8.033 pogodb), odpla-
čanih pa je bilo za 7.202.173 tisoč SIT. Od tega predstavljajo odobreni dolgoročni 97,6 % in 
kratkoročni 2,4 %.

8.3.5. Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj 
 obvladovanih družb

Hranilnica je bila konec leta 2006 udeležena v kapitalu hčerinske družbe v višini 100 %.

(v tisoč SIT)

Naložbe v kapital 31.12.2006 31.12.2005 Delež v kapitalu v % 

Odvisna družba v skupini 2.100 2.100 100,00

 1. DH-Storitve d.o.o. Maribor 2.100 2.100 100,00

Skupaj 2.100 2.100 100,00
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8.3.6.  Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo
Hranilnica je bila konec leta 2006 udeležena v kapitalu dveh gospodarskih družb, v skupni 
višini 1.508 tisoč SIT. Kapitalski delež ima v Pokojninski družbi »A« d.d. (0,10 % udeležba v 
kapitalu) in Tovarni nogavic Polzela d.d. (222 delnic).

(v tisoč SIT)

Delnice razpoložljive za prodajo 31. 12. 2006 31. 12. 2005 Delež v kapitalu 
v %

1. Pokojninska družba »A« d.d. Ljubljana

2. Polzela d.d. Polzela

1.446

62

1.446

62

0,10

0,00

 Skupaj 1.508 1.508

8.3.7. Zunajbilančno poslovanje
Obseg zunajbilančnih obveznosti je konec leta 2006 znašal 3.091.521 tisoč SIT. 

Vključuje garancije, prevzete fi nančne obveznosti (iz naslova odobrenih okvirnih kreditov in 
limitov prebivalstvu in pravnim osebam), depo in druga evidenca vrednostnih papirjev. 

(v tisoč SIT)

Zunajbilančna tvegana aktiva 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Jamstva in sredstva dana v zastavo 35.231 836.835

Prevzete fi nančne obveznosti 559.317 46.697

Depo vrednostih papirjev 2.496.973 237

Skupaj 3.091.521 883.769

8.3.8. Ostali posli in storitve 

Kartično in elektronsko poslovanje
V letu 2006 smo izdali 1.637 kartic BA/Maestro. Do konca leta 2006 je bilo izdanih skupaj že 
2.611 kartic. Procesiranje kartičnega poslovanja za hranilnico opravlja družba Bankart.

Pri elektronskem poslovanju ponuja hranilnica pravnim osebam DH-net, ki omogoča storitve 
domačega plačilnega prometa in imetnikom osebnih računov DH-Plus.

Plačilni promet
V okviru dejavnosti domačega plačilnega prometa hranilnica opravlja naslednje storitve:

• vodenje transakcijskega računa,
• opravljanje gotovinskega in negotovinskega plačilnega prometa,
• okvirne kredite,
• poslovanje s trajnimi nalogi,
• razporejanje viškov sredstev na depozitne račune,
• določanje vrstnega reda za poravnavanje nalogov (komitent, ki nima stanja na računu, 

lahko vpiše naloge v čakalno vrsto, od koder se bodo ob prilivih poravnavali v skladu s 
prioritetami, ki jih določi komitent),

• ažurno obveščanje o podatkih iz plačilnega prometa, ki jih želi komitent.
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V hranilnici je imelo na dan 31.12.2006 odprte transakcijske račune 639 pravnih oseb (v letu 
2005 540) ter 3.105 fi zičnih oseb (v letu 2005 1.287). V letu 2006 smo odprli 99 transakcijskih 
računov (predvsem sindikatom, družbam in društvom) in 1.818 osebnih računov. Skupaj je 
bilo opravljenega prometa za 184.302,696 mio SIT (BPRČ za 155.497,237 mio in GIRO za 
28.805,459 mio SIT), število transakcij pa je bilo 392.011 (BPRČ 5.608 in GIRO 386.403 tran-
sakcij). Promet in število transakcij sta se glede na leto 2005 povečala za 133 % oz. za 84,7%. 

Število uporabnikov elektronskega načina poslovanja »DH-Net« se je povečalo na 133 in »DH-
Plus« za fi zične osebe na 148 uporabnikov.

Menjalniški posli
Hranilnica je v letu 2006 odkupila in prodala za 3.975,2 mio SIT tuje efektive. Neto prihodek 
je znašal 5.036 mio SIT.

8.4. Upravljanje s tveganji

8.4.1. Upravljanje s tveganji
Zagotavljanju varnosti, kontrole in zmanjševanju vseh tveganj je hranilnica posvečala veliko 
pozornost. V skladu s smernicami in priporočili Banke Slovenije smo uskladili interne akte, 
ki urejajo upravljanje z vsemi fi nančnimi tveganji. Tako so bili sprejeti oziroma dopolnjeni 
naslednji: Politika upravljanja s kapitalom, Program upravljanja z likvidnostnim tveganjem, 
Poslovnik o oblikovanju in delu likvidnostne komisije ter drugi interni akti.

Upravljanje s kapitalom 
Skrb za določanje in vzdrževanje zadostnega obsega in kvalitete kapitala je nenehen proces. 
Projekcija gibanja kapitala hranilnice je v veliki odvisnosti od naložbene politike in s tem po-
vezanega velikega odstotka naložb v prebivalstvo.

Podatki kapitalskega tveganja kažejo na to, da hranilnica redno razpolaga z ustreznim kapita-
lom glede na obseg in vrsto storitev, ki jih opravlja. Kapital, obseg tveganju prilagojene aktive 
in višina kapitalskega količnika se izračunavajo trimesečno.

• Količnik kapitalske ustreznosti hranilnice je na dan 31. 12. 2006 znašal 9,7 %.
• Vrednost naložb v opredmetena osnovna sredstva dosega 99,41 % kapitala hranilnice.
• Kazalnik kapitalske uspešnosti poslovanja; donos na kapital pred obdavčitvijo znaša 6,53 % 

in po obdavčitvi 5,30 % .

Kreditno tveganje 
Kreditno tveganje hranilnica obvladuje s skrbnim in uspešnim preverjanjem bonitete poten-
cialnih posojilojemalcev, z določenimi naložbenimi omejitvami se uspešno izogiba večjemu 
kreditnemu tveganju.

Kreditno tveganje je tveganje, ki lahko nastane v primeru neizpolnitve obveznosti dolžnika. 
Upravljanje s kreditnim tveganjem se prične pred sklenitvijo kreditnega odnosa, tako da hra-
nilnica ugotavlja kreditno sposobnost komitenta in vzpostavlja ustrezna zavarovanja. Med tra-
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janjem kreditnega odnosa hranilnica spremlja izpolnjevanje pogodbenih določil. Spremlja tudi 
skupno izpostavljenost do posameznega dolžnika.

Pred kreditnim tveganjem se je hranilnica varovala z razpršenostjo kreditnega portfelja, odo-
bravala kredite komitentom z razvrstitvijo v najvišji bonitetni razred. Celoten kreditni portfelj 
hranilnica ocenjuje mesečno in trimesečno, pri tem pa opravi tudi ustrezno prerazporeditev-
klasifi kacijo komitentov in oblikuje ustrezne oslabitve.

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da hranilnica v določnem trenutku ne bo razpolagala z zado-
stnimi likvidnostnimi sredstvi za poravnavo zapadlih obveznosti. Likvidnostno tveganje je tudi 
tveganje dosegljivosti likvidnega premoženja po primerni ceni.

Bistvena naloga hranilnice je bila preko likvidnostne komisije stalna analiza in spremljanje 
dinamike spreminjanja virov sredstev in naložb ter njihovo uravnavanje z vidika ročnosti. Tako 
je hranilnica uspešno zagotavljala izpolnjevanje obveznosti do vlagateljev in zagotavljala pra-
vočasno ter tekoče koriščenje kreditov.

V povezavi z likvidnostnim tveganjem je hranilnica spremljala tudi koncentracijo svojih ob-
veznosti. Pri vlogah sindikatov je hranilnica tudi v letu 2006 izkazovala visoko koncentracijo 
virov sredstev. Do največjih deponentov ima hranilnica specifi čen in individualen pristop, roč-
nost vezav teh sredstev se obnavlja skozi večje število let, možno je pravočasno načrtovanje 
odlivov in njihovega nadomeščanja. Kljub tej koncentraciji vlog pa ima hranilnica zadovoljivo 
zneskovno in rokovno razpršenost. 

Za zagotavljanje trajne likvidnosti ima hranilnica oblikovane rezerve v obliki blagajniških zapi-
sov Banke Slovenije in naložb v vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija.

Hranilnica obvladuje rokovno tveganje z usklajevanjem ročnosti virov in naložb. 

Pregled rokovne strukture naložb in virov glede na preostalo zapadlost na dan 31.12.2006:

(v tisoč SIT)

Naložbe Obveznosti Razlika

- do 30 dni 5.464.116 7.554.888 (2.090.772)

- od 31 do 90 dni 3.070.019 2.793.879 276.140

- od 91 dni do 1 leta 4.250.909 7.919.609 (3.668.700)

- od 1 leta do 5 let

- nad 5 let

10.777.809

4.223.139

7.120.469

2.397.147

3.657.340

1.825.992

Skupaj 27.785.992 27.785.992 0

Iz analize rokovne strukture naložb in obveznosti glede na preostalo dospelost je razvidno, 
da so viri hranilnice hitreje unovčljivi od njene aktive v obdobju do 30 dni in od 91 dni do 1 
leta.

Kljub temu hranilnica izpolnjuje predpisana razmerja med zapadlostmi terjatev in obveznosti, saj 
ima v naložbah velik delež kratkoročnih vrednostih papirjev Banke Slovenije višini 5.518.227 
tisoč SIT in likvidnih vrednostnih papirjev Republike Slovenije v višini 1.571.881 tisoč SIT, ki 
povečujejo sekundarno likvidnost. Tveganje rokovne neusklajenosti vpoglednih naložb in ob-
veznosti je povsem sprejemljiva za hranilnico, saj ima na strani obveznosti visok delež stalnih 
sredstev prebivalstva in sindikatov, ki so stabilen vir zaradi velike razpršenosti vlog.
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Rokovna struktura bilance stanja in doseganje predpisanih količnikov likvidnosti je osnovno 
vodilo pri vodenju naložbene politike. Hranilnica je dnevno spremljala količnike likvidnosti. Z 
ustrezno politiko upravljanja je bilo zagotovljeno, da so bili količniki likvidnosti nad omejitva-
mi, ki jih je predpisala Banka Slovenije.

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje predstavlja tveganje nastanka izgube, ki nastane zaradi neugodnega gibanja 
obrestnih mer. Obrestno tveganje izhaja iz obrestno občutljivih sredstev, ki imajo različne za-
padlosti ali drugačno dinamiko spreminjanja variabilnih obrestnih mer kot ustrezne obveznosti 
do virov sredstev. 

Hranilnica vodi ustrezno politiko aktivnih in pasivnih obrestnih mer. Ima interni akt, sklep o 
obrestnih merah, ki določa obrestne mere za posamezne vrste prejetih in danih denarnih sredstev 
in posebej opredeljena pooblastila za spremembo obrestne mere za posameznega komitenta. 

Hranilnica obrestuje večji del naložb in obveznosti z nominalno obrestno mero. Hranilnica v veli-
ko večino depozitnih in posojilnih pogodb vključuje klavzulo o nespremenljivosti obrestnih mer. 

(v tisoč SIT)

Naložbe Obveznosti Razlika Kumulativna
 izpostavlj.

Neobrestovana:

Obrestovana:

- do 30 dni

2.454.924

25.331.068

5.402.270

2.250.351 
25.535.641

8.522.707

 204.573

 (204.573) 

(3.120.437)

-

-

 (3.120.437)

- od 31 do 90 dni 3.144.594 3.302.321 (157.727) (3.278.164)

- od 91 dni do 1 leta 3.995.735 7.836.713 (3.840.978) (7.119.142)

- od 1 leta do 5 let

- nad 5 let

10.382.986

2.405.483

5.459.213

414.687

4.923.773

1.990.796

(2.195.369)

(204.573)

Hranilnica izkazuje majhen razmik obrestovanih naložb do obrestovanih obveznosti, kar po-
meni manjšo obrestno občutljivost pri doseganju neto obrestnih prihodkov. Negativni razmik 
se izkazuje pri spremljanju naložb in obveznosti do 1 leta. Hranilnica bo v bodoče zmanjševala 
obrestna tveganja z ustrezno politiko obrestnih mer. Poudarek bo na naložbeni strani z uvedbo 
spremenljivih obrestnih mer.

Tveganja na področju izvajanja plačilnega prometa
Hranilnica ima dovoljenje za opravljanje storitev plačilnega prometa. Tveganja iz tega naslova 
so se povečala zaradi povečanega obsega poslovanja kot tudi zaradi opravljanja storitev ele-
ktronskega bančništva. Z namenom zmanjšanja tveganj s tega področja je hranilnica sprejela 
interne akte, kjer so podrobno opredeljeni vsi možni riziki in postopki za njihovo zmanjšanje. 

Druga operativna tveganja
Operativno tveganje v hranilnici obravnavamo kot tveganje nastanka izgube zaradi nepravilne-
ga ali neustreznega delovanja zaposlenih, procesov, sistemov ter vplivov iz okolice. Hranilnica 
se zaveda pomembnosti obvladovanja operativnih tveganj na vseh področjih. 
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Na področju obvladovanj tveganj neustreznega ravnanja zaposlenih in nepravilnega izvajanja 
procesov hranilnica upravlja tveganja z dokumentiranjem vseh poslovnih procesov v obliki 
sklepov, pravilnikov in operativnih navodil ter z rednimi izobraževanji in osveščanji zaposle-
nih za področje bančnega poslovanja, varnosti zaposlenih in premoženja ter pravilno uporabo 
strojne in programske opreme. Hranilnica ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in poroča-
nja upravi hranilnice. Omenjeni postopki in kontrole so predmet rednih pregledov notranje in 
zunanje revizije. 

Na področju neustreznega delovanja sistemov hranilnica največ pozornosti namenja informa-
cijskim tveganjem, to so tveganja povezana z delovanjem posameznih delov informacijskega 
sistema s stališča varnosti, celovitosti, nadzora in neprekinjenosti poslovanja. Za ta namen ima 
hranilnica vzpostavljen stalen nadzor in kontrole nad kritičnimi informacijskimi viri. Varnost 
poslovanja hranilnica obvladuje po sprejeti varnostni politiki. Skladno z IT strategijo hranilnica 
vseskozi razvija in dopolnjuje rezervne sisteme z vso kritično opremo ter posodablja okrevalni 
načrt za neprekinjeno poslovanje informacijskih sistemov.

Poleg navedenih tveganj hranilnica obvladuje tudi pravna tveganja z upoštevanjem zakonskih 
predpisov, pogodbenih razmerij in dobre bančne prakse. Hranilnica se zaveda tudi tveganj iz-
rednih dogodkov, kot so nesreče in kriminal, zato neprestano posodablja varnostno-nadzorne 
sisteme, interne postopke ter načrte neprekinjenega poslovanja in varovanja hranilnice.

V prihodnosti bo hranilnica namenila še več pozornosti obvladovanju operativnih tveganj. V 
letu 2007 bo pripravila rešitve ter do konca leta implementirala zahteve sklepa za operativna 
tveganja po kapitalskem sporazumu Basel II, za kar je hranilnica ustanovila posebno projektno 
skupino. V hranilnici je prisotno zavedanje, da je optimalno obvladano tveganje le tedaj, če je 
tveganje pravočasno identifi cirano, ustrezno vrednoteno in nadzorovano. 

8.5. Delniški kapital 

Kapital
Celotni kapital hranilnice je po bilanci stanja ob koncu leta 2006 znašal 1.913.671 tisoč SIT in 
je za 17.650 tisoč SIT večji kot leta 2005. Sestavljen je iz: 

(v tisoč SIT)

Kapital 31.12.2006 31.12.2005 Razlika /+/-/

Osnovni kapital 853.530 853.530 0

Kapitalske rezerve 529.898 529.898 0

Rezerve (vključno z zadržanim dobičkom) 432.132 389.634 +42.498

Čisti dobiček poslovnega leta 98.111 122.959 -24.848

Skupaj 1.913.671 1.896.021 17.650

Kapital se je v letu 2006 povečal za 17.650 tisoč SIT. Spremembe so se nanašale na: rezerve in 
čisti dobiček ustvarjen v letu 2006. 

Celotni kapital hranilnice predstavlja 6,89 % vseh virov sredstev-pasive.

Jamstveni kapital hranilnice izračunan po metodologiji Banke Slovenije znaša 1.664.992 tisoč 
SIT in je za 24.421 tisoč SIT manjši kot leta 2005. Sprememba je predvsem na dodatnem kapi-
talu (podrejen dolg) v višini 40.494 tisoč SIT. 
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(v tisoč SIT)

Kapital po sklepu Banke Slovenije 31.12.2006 31.12.2005

Temeljni kapital 1.457.796 1.442.571

Dodatni kapital 209.296 249.790

Zmanjšanje (2.100) (2.948)

Skupaj 1.664.992 1.689.413

8.6. Razvoj hranilnice

Hranilnica se bo še nadalje razvijala kot univerzalna hranilnica, usmerjena v poslovanje s prebi-
valstvom, društvi-predvsem sindikati in malimi podjetji, tako v tolarjih kot v tujih valutah.

Zagotavljala jim bo kvaliteten in celovit bančni servis. 

Še aktivneje se bo vključila v posamezne dopolnilne dejavnosti, ki jih lahko kot dodatne stori-
tve ponudi svojim poslovnim partnerjem preko hranilnice ali hčerinskega podjetja. 

8.6.1.  Poslovna mreža
Hranilnica ima, razen sedeža uprave in podružnice s poslovalnico na Miklošičevi 5 še poslovalni-
co na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, podružnico v Mariboru, na Partizanski cesti 3–5, s poslovalnico 
na Gosposki 24, podružnice s poslovalnicami v Novem mestu, Glavni trg 22, v Kopru, Gortanov 
trg 1, v Velenju, Šaleška 20, v Kranju, Gregorčičeva 8, v Trbovljah, Trg Revolucije 6a, agencije v 
Novi Gorici, Kidričeva 9, v Slovenski Bistrici, Trg Svobode 22 in v Ptuju, Čučkova ulica 1. 

Hranilnica v letu 2007 načrtuje preselitev podružnice Maribor na novo lokacijo, Glavni trg 25, 
Maribor in preselitev podružnice Kranj na novo lokacijo. Načrtujemo tudi odprtje dveh novih 
podružnic v Celju, Murski Soboti in agencijo na Jesenicah. 

8.6.2. Investicijska vlaganja
Hranilnica je v letu 2006 nadaljevala z investiranjem sredstev v posodobitev in razvoj infor-
macijske opreme. Tako je bil ob preselitvi sedeža hranilnice na novo lokacijo Miklošičeva 5 
v Ljubljani zgrajen in opremljen moderno zasnovan računalniški center, upoštevajoč varno-
stna priporočila Banke Slovenije in Združenja Bank Slovenije ter najboljše prakse na podro-
čju informacijske tehnologije. S ciljem zagotavljanja neprekinjenega električnega napajanja je 
hranilnica postavila nov zmogljiv UPS sistem v povezavi s samostojnim agregatom. Na novi 
lokaciji je hranilnica pridobila širokopasovni optični dostop v internet.

Po planu vlaganj za leto 2006 je hranilnica skladno s pripravami za projekt Target II zamenjala 
strežnike za primarni in sekundarni Swift strežnik. Glede na zahteve migracije na evro, kot 
domačo valuto je hranilnica kupila nov testni strežnik za bančno aplikacijo Hibis, posodobila 
obstoječi produkcijski strežnik ter postavila strežnik za direktno izmenjavo podatkov s proce-
snim centrom Bankart.

Hranilnica je v letu 2006 preselila sedež družbe na lokacijo Miklošičeva 5 v Ljubljani. Istočasno 
je odprla in v informacijsko omrežje priklopila 6 novih objektov hranilnice in sicer: agencijo 
v Novi Gorici, podružnico v Kranju, novo poslovalnico v Ljubljani, podružnico v Trbovljah, 
agencijo v Slovenski Bistrici in agencijo na Ptuju. V Ljubljani, Trbovljah in na Ptuju je hranil-
nica postavila sodoben bankomat z dnevno-nočnim trezorjem. 
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8.6.3. Informacijska podpora poslovanju
Poglavitni cilji informacijske tehnologije v letu 2006 so bili osredotočeni na uspešen prehod 
na mednarodne standarde računovodskega poročanja v prvi polovici leta, na uspešen prehod na 
evro valuto ob koncu leta 2006, na preselitev informacijskega sistema hranilnice v nove prosto-
re ter na informacijsko širitev poslovne mreže hranilnice.

Kot rečeno je bilo celotno leto zaznamovano z glavnim projektom, to je uvedbo evro valute. 
Hranilnica je projekt začela že v letu 2004. V letu 2006 so se aktivnosti samo še stopnjevale. V 
prvi četrtini leta je hranilnica izvajala priprave za testiranje vseh programskih paketov bančne 
aplikacije Hibis. Prva uporabniška testiranja so se začela v marcu ter so se nadaljevala do julija, 
ko je bila faza razvoja aplikacije s strani zunanjega razvijalca HRC v veliki meri zaključena. 
V obdobju od julija do decembra so vsebinski skrbniki odgovorni za posamezne programske 
module izvedli štiri kompleksna integralna testiranja s pogodbenimi partnerji in državnimi in-
stitucijami, ter so tako skupaj z zunanjem razvijalcem aplikacije zagotovili pravilno delovanje 
programov za obdobje pred, med in po konverziji. Neposredni prehod na evro je potekal po 
Scenariju prehoda, ki ga je sestavila projektna skupina. Dokument je vseboval vse postopke, 
ki so si časovno sledili. Ravnanja ob morebitnih nepredvidenih situacijah so bila opredeljena v 
Planu neprekinjenega poslovanja, Rezervnem scenariju za primer nedelovanja bankomatov in 
Načrtu kriznega komuniciranja v procesu uvajanja evra. Slednji je predvideval nastop različnih 
kriznih dogodkov od ropa in vloma, nezadostnih količin gotovine, nedelovanja bankomatov, 
izpada plačilnih sistemov, nedelovanja IS do neobvladljivih gneč v poslovalnicah. V projekt 
prehoda na evro je bilo s stališča informacijske tehnologije celo leto vključenih 12 zaposlenih 
v hranilnici, ki so poleg rednega dela opravljali še obsežna testiranja in preverjanja posameznih 
programskih paketov. Projekt je bil vseskozi nadzorovan s strani Banke Slovenije in službe no-
tranje revizije v hranilnici. Prehod na evro je bil izvršen nemoteno, brez nepredvidenih dogod-
kov in povsem nemoteče za komitente hranilnice, zato je uprava hranilnice projekt ocenila kot 
zelo uspešen. Dodana vrednost projekta je dejstvo, da je hranilnica v času projekta posodobila 
posamezne programske pakete na najnovejše verzije programov, ki so jih vsebinski skrbniki 
spoznali, podrobno testirali ter izvedli šolanje končnih uporabnikov.

Poleg projekta evra je v prvi polovici leta potekal prehod na mednarodne standarde računovod-
skega poročanja. Uspešen prehod s prilagoditvijo programske opreme in obdelavo podatkov je 
hranilnica zagotovila s poglobljenim sodelovanjem službe računovodstva hranilnice in zuna-
njega razvijalca HRC. Projekt je bil uspešno zaključen v mesecu aprilu. 

Z namenom izboljšanja sistema za izmenjavo podatkov s procesnim centrom Bankart za potre-
be kartičnega in bankomatskega poslovanja ter zbirnega centra je hranilnica v prvi polovici leta 
postavila nov strežnik ter vzpostavila direktno povezavo preko programskega paketa Connect 
Direct, ki zagotavlja varen in zanesljiv prenos podatkov. Za izboljšanje informacijske zaščite 
pred različnimi grožnjami z okolice, kot so virusi in trojanski konji je hranilnica v drugi polovi-
ci leta poleg obstoječega sistema zaščite na požarni pregradi posodobila sekundarno zaščito na 
vseh računalnikih z uvedbo antivirusnega programa NOD32, ki omogoča centralno upravljanje 
in stalen nadzor varovanja računalnikov. 

V juniju 2006 je hranilnica skladno s pripravljenim načrtom izvedla zahtevno preselitev in-
formacijskega sistema hranilnice na novo lokacijo, kjer je predhodno uredila nov računalniški 
center. V projektu širitve poslovnega omrežja je informacijska služba od marca do decembra 
poskrbela za programsko in tehnično podporo novim 24 blagajniškim mestom v 6 novih poslo-
valnicah hranilnice.
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8.6.4. Načrti hranilnice
Na področju razvoja informacijskega sistema bo hranilnica letu 2007 nadaljevala z razvojem in 
investiranjem v informacijsko podporo za nove poslovalnice v projektu širitve poslovne mreže 
na nove lokacije. 

Skladno s sprejetim strateškim načrtom razvoja informacijske tehnologije je najpomembnej-
ši projekt in investicija hranilnice na tem področju za naslednji dve leti projekt vzpostavitve 
rezervne lokacije. Hranilnica se zaveda, da je to zelo pomemben in zahteven projekt, ki se bo 
zaključil v letu 2008. Naloga projekta zajema posodobitev bančnega sistema na primarni loka-
ciji, postavitev sistema na sekundarni lokaciji, ureditev komunikacij in procedur za preslikavo 
in varovanje podatkov ter zagotovitev organizacijskih postopkov in dokumentiranje pravil za 
zagotovitev neprekinjenega poslovanja v primeru katastrofe na primarni lokaciji.

Poleg omenjenega projekta bo informacijska tehnologija v hranilnici aktivno sodelovala v na-
slednjih sistemskih projektih: 

• nadgradnja informacijskega sistema za plačilni sistem Swift,
• prehod v evropski plačilni sistem Target II in aktivnosti povezane s skupno evropsko plat-

formo SEPA,
• sodelovanju pri pripravi in uvedbi informacijske podpore glede na zahteve BASEL II ter z 

njim povezano obvladovanje operativnih tveganj informacijskega sistema in varnosti,
• nadgradnjo debetnih in kreditnih kartic MasterCard na čip tehnologiji – EMV standard.

Hranilnica namerava še naprej dograjevati in preverjati svoj informacijski sistem z namenom, 
da zadrži začrtano kakovost poslovanja s komitenti ter doseže najvišjo možno stopnjo zaneslji-
vosti, sledljivosti in varnosti sistema. Posledično hranilnica poleg postavitve rezervnega centra 
in novih poslovalnic načrtuje še naslednje aktivnosti:

Na področju informacijske tehnologije dodatno:

• postavitev rezervnega strežnika za izmenjavo z Bankartom,
• vzpostavitev sistema za arhiviranje oz. najem storitev za arhiviranje dokumentov pri akre-

ditiranem ponudniku,
• uvedba kvalifi ciranih digitalnih potrdil PoštaCA za pravne osebe za vstop v spletno banko 

Dh-Net za pravne osebe.

Na področju komunikacij:

• vzpostavitev rezervnih šifriranih VPN povezav do poslovalnic,
• posodobitev obstoječe povezave v omrežje Swift. 

Na področju varnosti:

• upoštevanje varnostnih priporočil zunanje revizije z uvedbo formalnih dnevnih kontrol 
vseh varnostnih in sistemskih logov,

• nadgraditev alarmnih sistemov z uvedbo dodatne neprekinjene povezave med alarmnim 
sistemom poslovalnic ter varnostno nadzorni centrom preko omrežja hranilnice,

• v skladu z zahtevo Banke Slovenije izvesti analizo varnostnih tveganj po poslovalnicah ter 
po potrebi dopolniti varnostne postopke in sredstva. 

Za doseganje konkurenčne prisotnosti na trgu hranilnica namerava še naprej:

• uvajati nove sodobne elektronske oblike poslovanja - Bankredit, poslovanje z dnevno-noč-
nim trezorjem, uvedba POS terminalov na blagajniških mestih,
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• spremljati in dopolnjevati komunikacijsko-informacijske rešitve,
• razvijati in vzdrževati programsko podprte poslovne procese in storitve,
• spremljati in zagotavljati najmanjše možno operativno tveganje.

Obvladovanje operativnih tveganj, ki so posledica izpada programske ali strojne opreme, hra-
nilnica rešuje z uvedbo rezervnih sistemov na vseh ključnih delih informacijskega sistema, ki 
bodo kasneje prestavljeni na rezervno lokacijo. Tveganja vezana na človeški faktor hranilnica 
zmanjšuje in omejuje s povečanjem števila zaposlenih v zalednih službah, službi informacijske 
tehnologije ter z rednimi strokovnim izobraževanji in izpopolnjevanji zaposlenih.

8.6.5. Zaposleni
Skladno z načrti širjenja obsega poslovanja in s tem povezanimi kadrovskimi spremembami, je 
hranilnica v lanskem letu dodatno zaposlila še štiriindvajset uslužbencev.

V hranilnici je bilo na zadnji dan v letu 59 zaposlenih za nedoločen čas. Struktura zaposlenih 
po izobrazbi je naslednja:

• srednja izobrazba - 27 zaposlenih,
• višja izobrazba - 10 zaposlenih,
• visoka izobrazba - 22 zaposlenih.

V naslednjem letu bomo zaradi širitve in povečanega obsega poslovanja povečali število zapo-
slenih za triindvajset (23). 

8.7. Osnovni podatki o skupini

Skupino Delavske hranilnice d.d. sestavljata Delavska hranilnica d.d., Ljubljana in njena odvi-
sna družba DH-Storitve d.o.o., Maribor.

DH-Storitve d.o.o., v kateri ima hranilnica 100 % neposredni delež v kapitalu, opravlja dejav-
nost računovodskih in drugih storitev. Kapital družbe DH-Storitve d.o.o. na dan 31.12.2006 je 
znašal 3.149 tisoč SIT, bilančna vsota 6.351 tisoč SIT, poslovni izid tekočega leta 15 tisoč SIT 
in bilančni dobiček 839 tisoč SIT.

8.8. Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega 
leta

Po koncu poslovnega leta ni bilo nobenih pomembnih poslovnih dogodkov, z izjemo prehoda 
na evro.
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REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN 
POJASNILA
1.  RAČUNOVODSKI IZKAZI

1.1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2006

v tisoč SIT

  ZNESEK

Zap.
štev. VSEBINA POJASNILO 31.12.2006 31.12.2005

1 Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki  2.4.1.1 701.090 694.213

2 Finančna sredstva, namenjena trgovanju  2.4.1.2 198.486 0

3 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo  2.4.1.3 1.508 1.508

4 Krediti  2.4.1.4 17.933.508 12.627.250

5 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti  2.4.1.5 7.140.108 6.151.150

6 Obresti od fi nančnih sredstev  2.4.1.6 51.428 43.576

7 Opredmetena osnovna sredstva  2.4.1.7 1.655.097 1.238.985

8 Neopredmetena dolgoročna sredstva  2.4.1.7 38.743 39.930

9 Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj    

 obvladovanih družb  2.4.1.8 2.100 2.100

10 Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb  2.4.1.9 12.314 36.078

11 Druga sredstva  2.4.1.10 51.610 21.804

 SKUPAJ SREDSTVA  27.785.992 20.856.594

    

12 Finančne obveznosti, merjene po odplačani vrednosti  2.4.2.1 25.322.518 18.299.103

13 Obresti za fi nančne obveznosti  2.4.2.2 213.123 270.326

14 Rezervacije  2.4.2.3 23.952 42.522

15 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb  2.4.2.4 59.017 64.576

16 Druge obveznosti  2.4.2.5 253.706 284.041

17 Vpisani kapital  2.4.2.6 853.530 853.530

18 Kapitalske rezerve  2.4.2.7 529.898 529.897

19 Prevrednotovalni popravek kapitala  2.4.2.8 5 5

20 Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim dobičkom)  2.4.2.9 432.132 389.635

21 Čisti dobiček/izguba poslovnega leta  2.4.2.10 98.111 122.959

 SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL  27.785.992 20.856.594

22 ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI  2.4.2.11 3.091.521 885.241

 ZABILANČNI PODATKI - popravki vrednosti zaradi osla-
bitve fi nančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti

 148.488 260.106

23 Popravki vrednosti kreditov  148.321 260.010

24 Popravki vrednosti drugih kreditov  167 96

Računovodske usmeritve in pojasnila na straneh od 41 do 77 so sestavni del računovodskih 
izkazov.
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1.2. Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2006 
do 31. 12. 2006

v tisoč SIT

  ZNESEK

Zap.
štev. VSEBINA POJASNILO 2006 2005 

1 Prihodki iz obresti  1.409.651 1.279.064

2 Odhodki za obresti  899.844 829.414

3 Čiste obresti (1 - 2)  2.5.1 509.807 449.650

4 Prihodki iz opravnin (provizij)  437.452 243.849

5 Odhodki za opravnine (provizije)  43.655 16.047

6 Čiste opravnine (provizije)  2.5.2 393.797 227.802

7 Realizirani dobički/izgube iz fi n. sredstev in obv., ki niso merjeni 
po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

 2.5.3 27 0

8 Čisti dobički/izgube iz fi nan.sredstev in obveznosti, namenjenih trgov.  2.5.4 19.913 1.941

9 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik  2.5.5 5.786 82

10 Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez    

nekratkoročnih sredstev, v posesti za prodajo  2.5.6 468 44

11 Drugi čisti poslovni dobički/izgube  2.5.7 11.761 983

12 Finančni in poslovni prihodki in odhodki  928.997 680.502 

13 Administrativni stroški  2.5.8 708.446 519.082

14 Amortizacija  2.5.9 72.348 45.160

15 Rezervacije  2.5.10 16.205 130.568

16 Oslabitve  2.5.11 43.616 26.336

17 Pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj

obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi  2.5.12 0 782

18 DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA  120.792 272.382 

19 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja  2.5.13 22.681 57.337

20 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA  98.111 215.045 

21 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA    

Računovodske usmeritve in pojasnila na straneh od 41 do 77 so sestavni del računovodskih 
izkazov.
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1.3. Izkaz denarnega toka od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006

v tisoč SIT
 

Oznaka VSEBINA ZNESEK
 

 
 POSLOVNEGA

LETA
PREJŠNJEGA

LETA

1 2 3 4

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a) Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo 120.792 272.382

  Amortizacija 72.348 45.160

  Čisti (dobički)/izgube iz tečajnih razlik 5.786 -82

  Neto (dobički)/izgube iz fi nančnih sredstev v posesti do zapadlosti 0 0

  Neto (dobički)/izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in 
 naložbenih nepremičnin 468 -44

  Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo -16.205 -130.568

 Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in 
obveznosti 183.189 186.848

b) (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) -4.918.917 -1.328.454

Čisto (povečanje)/zmanjšanje fi nančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti 
skozi izkaz poslovnega izida

 
-198.486

 
0

 Čisto (povečanje)/zmanjšanje fi nančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 0 -424

 Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov -4.682.773 -1.308.049

 Čisto (povečanje)/zmanjšanje obresti od fi nančnih sredstev -7.852 -18.985

 Čisto (povečanje)/zmanjšanje časovno odloženih stroškov -9.371 1.528

 Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev -20.435 -2.524

c) Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti: 6.935.877 3.191.281

 Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog, kreditov in dolž. vr.pap., merjenih po odplačni 
vrednosti 7.023.415 3.171.344

 Čisto povečanje/(zmanjšanje) obresti od fi nančnih obveznosti -57.203 238.815

 Čisto povečanje/(zmanjšanje) časovno odloženih prihodkov 67.792 110.904

 Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti -98.127 -329.782

č) Denarni tokovi pri poslovanju (a+b+c) 2.200.149 2.049.675

d) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb -4.475 -12.213

e) Neto denarni tokovi pri poslovanju (č+d) 2.195.674 2.037.462

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   

a) Prejemki pri naložbenju 230 44

 Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 230 44

b) Izdatki pri naložbenju -3.773.382 -979.185

 (Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) -491.730 -979.185

 (Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev) -9.484 0

 (Izdatki za nakup fi nančnih sredstev v posesti do zapadlosti) -3.272.168 0

c) Neto denarni tokovi pri naložbenju (a-b) -3.773.152 -979.141
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v tisoč SIT
 

Oznaka VSEBINA ZNESEK
 

 
 POSLOVNEGA

LETA
PREJŠNJEGA

LETA

1 2 3 4

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri fi nanciranju 10.520 887.180

 Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti 10.520 44.534

 Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov 0 842.646

b) Izdatki pri fi nanciranju -64.015 -122.687

 (Plačane dividende) -64.015 -38.395

 (Odplačila podrejenih obveznosti) 0 -84.292

c) Neto denarni tokovi pri fi nanciranju (a-b) -53.495 764.493

F. Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Ae+Bc+Cc) -1.630.973 1.822.814

G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 6.845.679 5.022.865

H. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F+G) 5.214.706 6.845.679

Denarni ustrezniki 31. 12.2006 31. 12. 2005 

Denar v blagajni in na računih pri Banki Slovenije 701.090 600.329

Kratkoročni krediti 645.676 94.200

Blagajniški zapisi Banke Slovenije 3.867.940 6.151.150

 5.214.706 6.845.679

Računovodske usmeritve in pojasnila na straneh od 41 do 77 so sestavni del računovodskih 
izkazov.
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1.4. Izkazi gibanja kapitala v poslovnem obdobju, po 
posameznih vrstah sprememb in po posameznih 
sestavinah kapitala

1.4.1. Izkazi gibanja kapitala v poslovnem obdobju

Ozn.
post. VSEBINA

v tisoč SIT

Vpisani
kapital

Kapital-
ska

rezerva 

Prevred.
popr.

kapitala 

Rezerve iz 
dobička 

Zadržani 
dobiček 

oz.
izguba

Čisti 
poslovni 

izid
poslov-

nega 
leta

Skupaj
kapital 

A. ZAČETNO STANJE V OBRAČ. OBDOBJU 
01. 01. 2006 853.530 529.898 5 129.344 255.215 122.9591.890.951

B. Premiki v kapital 0 0 0 0 0 98.111 98.111

č) Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izgu-
ba) poslovnega leta 0 0 0 0 0 98.111 98.111

C.  Premiki v kapitalu 0 0 0 47.573 0 -47.573 0

a)  Razporeditev čistega dobička v rezerve iz 
dobička 0 0 0 47.573 0 -47.573 0

Č.  Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 -75.386 -75.386

a)  Izplačilo (obračun) dividend 0 0 0 0 0 -64.015 -64.015

d)  Druga zmanjšanja kapitala* 0 0 0 0 0 -11.371 -11.371

D.  KONČNO STANJE V OBRAČ. OBDOBJU 
31.12.2006 853.530 529.898 5 176.917 255.215 98.1111.913.676

E.  BILANČNI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA      98.111  

Spremembe v kapitalu so bile posledica uporabe bilančnega dobička po sklepu 7. seje skup-
ščine in povečanja za poslovni izid poslovnega leta. Druga zmanjšanja kapitala predstavljajo 
izplačila nagrad upravi in nadzornemu svetu po sklepu 7. seje skupščine.
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Ozn.
post. VSEBINA

v tisoč SIT

Vpisani
kapital

Kapital-
ska

rezerva 

Prevred.
popr.

kapitala 

Rezerve iz 
dobička 

Zadržani 
dobiček 

oz.
izguba

Čisti 
poslovni 

izid
poslov-

nega 
leta

Skupaj
kapital 

A.  ZAČETNO STANJE V OBRAČ. 
OBDOBJU 01. 01. 2005

411.930 128.851 0 103.586 66.562 72.898 783.827

B. Premiki v kapital 441.600 401.047 5 0 188.653 122.959 1.154.264

a) Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 441.600 401.047 0 0 0 0 842.647

c) Povečanje prevrednotenja kapitala v zvezi: 0 0 0 0 0 0 0

  - z drugimi sredstvi 0 0 5 0 0 0 5

č) Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izgu-
ba) poslovnega leta

0 0 0 0 188.653 122.959 311.612

C.  Premiki v kapitalu 0 0 0 25.758 0 -25.758 0

a) Razporeditev čistega dobička v rezerve iz do-
bička

0 0 0 25.758 0 -25.758 0

Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 -47.140 -47.140

a) Izplačilo (obračun) dividend 0 0 0 0 0 -38.395 -38.395

d) Druga zmanjšanja kapitala* 0 0 0 0 0 -8.745 -8.745

D. KONČNO STANJE V OBRAČ. OBDOBJU 
31. 12. 2005

853.530 529.898 5 129.344 255.215 122.959 1.890.951

E. BILANČNI DOBIČEK POSLOVNEGA 
LETA 

       

Bilančni dobiček konec leta 2006 znaša 164.673 tisoč SIT. Bilančni dobiček sestoji iz dela bi-
lančnega dobička, ki je ostal nerazporejen kot preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 
66.562 tisoč SIT in čistega dobička poslovnega leta v znesku 98.111 tisoč SIT. Med zadržanim 
dobičkom je izkazan učinek prehoda na MSRP v znesku 188.653 tisoč SIT.

O razporeditvi bilančnega dobička bo odločala skupščina delničarjev. 

Računovodske usmeritve in pojasnila na straneh od 41 do 77 so sestavni del računovodskih 
izkazov.
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2.  POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

2.1. Uvod

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana je računovodske izkaze za poslovno leto 2006 sestavila na 
podlagi ZGD, mednarodnih standardov računovodskega poročanja, veljavnih v EU, predpisov 
Banke Slovenije in drugih zakonskih predpisov. 

Za opravljanje revizije letnega obračuna za poslovno leto 2006 je bila na 7. skupščini hranil-
nice, dne 27. junija 2006, izbrana revizijska družba Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana. Revizija 
je bila opravljena v dveh delih, predhodna z ovrednotenjem sistema notranjih kontrol pred 
zaključnim letnim obračunom in preverjanjem podatkov v računovodskih izkazih hranilnice za 
leto, ki se končuje z datumom 31. 12. 2006.

Obseg in vsebino poročila o revidiranju poslovanja bank in hranilnic je določila Banka Slovenije 
s sklepom o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila, ob-
seg in vsebino letnega poročila pa s sklepom o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank 
in hranilnic. 

Delavska hranilnica d.d. je 100% lastnica odvisne družbe DH Storitve d.o.o., Maribor. V skladu 
z 8. odstavkom 56. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), hranilnica ni izdelala sku-
pinskih računovodskih izkazov.

Glede na to, da bilančna vsota odvisne družbe DH Storitve d.o.o., Maribor ne presega 1% bi-
lančne vsote hranilnice, njena vključitev ni pomembna za resničen in pošten prikaz fi nančnega 
položaja in poslovnega izida hranilnice.

Pomembnejši podatki iz bilance stanja podjetja 
DH Storitve d.o.o., Maribor:

Postavka 2006 2005

Sredstva

Dolgoročna sredstva 1.099 2.003

Kratkoročna sredstva 5.252 2.730

Skupaj sredstva 6.351 4.733

Obveznosti do virov sredstev

Kapital 3.149 3.134

- vpoklicani kapital 2.100 2.100

- rezerve iz dobička 210 210

- preneseni čisti dobiček 824 819

- čisti dobiček poslovnega leta 15 5

Kratkoročne obveznosti 1.848 919

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 1.354 680

Skupaj obveznosti do virov sredstev 6.351 4.733
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2.2. Računovodske usmeritve 

Pri pripravi računovodskih izkazov so bili uporabljeni mednarodni standardi računovodskega 
poročanja, veljavnimi v EU in predpisi Banke Slovenije. Uporabljene so bile temeljne računo-
vodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnega dogodka, upoštevanje časovne neo-
mejenosti delovanja in upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja 
vrednosti evra in posamičnih cen. 

Uporabljene so bile naslednje pomembnejše računovodske usmeritve:

2.2.1. Denarna sredstva
Denarna sredstva se izkazujejo po začetni nominalni vrednosti. Denarna sredstva v tuji valuti 
pa se preračunajo v tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije. Tečajne razlike, 
ki nastanejo, so izkazane v izkazu poslovnega izida v postavki čisti dobički/izgube iz tečajnih 
razlik. Med denarnimi sredstvi so izkazani denar v trezorjih in blagajnah, obvezne vloge pri 
centralni banki ter depoziti prek noči. V izkazu denarnega izida so kot denarni ustrezniki opre-
deljeni denar v blagajni in na računu pri centralni banki ter depoziti preko noči, kratkoročne 
vloge pri bankah in blagajniški zapisi Banke Slovenije z zapadlostjo do treh mesecev.

2.2.2. Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Hranilnica v svojem portfelju fi nančnih sredstev namenjenih trgovanju izkazuje delnice nekate-
rih nefi nančnih družb in drugih fi nančnih posrednikov. Po začetnem pripoznavanju po nabavni 
vrednosti se delnice izkazujejo po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida med čistimi 
dobički/izgubami iz fi nančnih sredstev in obveznostmi namenjenih trgovanju. Pri vrednotenju 
vrednostnih papirjev s katerimi se trguje na organiziranem trgu, se kot pošteno vrednost uporabi 
objavljeno ceno na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

2.2.3. Krediti 
V bilanci stanja so v postavki krediti vključeni dani krediti in vloge bankam in krediti strankam, 
ki niso banke. Izkazani so po metodi odplačne vrednosti v višini začetne vrednosti glavnice, 
zmanjšane za odplačila in povečane za pripisane obresti in provizije. V bilanci stanja so krediti 
zmanjšani še za oslabitve in preostali razmejeni del stroškov odobritve, ki jih hranilnica razme-
juje skozi celotno dobo kredita z ročnostjo do 46 mesecev, dane kredite z daljšo ročnostjo, pa do 
46 mesecev. Hranilnica je na podlagi zgodovinskih podatkov izračunala, da je to doba, v kateri 
se v povprečju odplačajo krediti. Razmejitev stroškov odobritve s krajšo od celotne dobe kredi-
ta, je dovolj dober približek razmejitvam upoštevaje celotno dobo kredita. Hranilnica uporablja 
metodo efektivne obrestne mere razen v primerih, ko je razlika med razmejitvami po dejanski 
dobi in skrajšani dobi kredita nepomembna z vidika resnične in poštene vrednosti predstavitve 
računovodskih izkazov.

2.2.3.1. Oslabitve kreditov
Skladno z določili MSRP je hranilnica oblikovala interno metodologijo za oceno oslabitev fi -
nančnih sredstev in prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah. Kot fi nančna sredstva so 
upoštevani krediti bankam in krediti strankam, ki niso banke. Metodologija za oceno oslabitev 
ločeno obravnava oslabljenost posamičnega fi nančnega sredstva in skupine fi nančnih sredstev. 
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Med skupinsko oslabljena fi nančna sredstva sodijo krediti prebivalstvu, krediti pravnim ose-
bam pa med posamične oslabitve.

Hranilnica je v skupinsko slabljena sredstva razvrstila dve skupini in sicer dane kredite pre-
bivalstvu in okvirne kredite prebivalstvu po osebnih računih. Pri danih kreditih prebivalstvu 
je ugotovila, da so dejanske izgube v preteklosti nastale le pri skupini kreditov zavarovanih z 
lastnim zavarovanjem. V prvo skupino kreditov, ki se slabijo je torej določila kredite prebival-
stvu, ki so zavarovani z lastnim zavarovanjem. V drugo skupino je uvrstila okvirne kredite na 
osebnih računih prebivalstva. Upoštevaje Sklep o ocenjevanju izgub, hranilnica vse izposta-
vljenosti do dolžnikov, ki so večje od 0,5% kapitala ali 150 mio SIT, izvzame iz skupine in jih 
ocenjuje posamično.

Med posamično oslabljena fi nančna sredstva so razvrščeni krediti dani bankam, nefi nančnim druž-
bam, samostojnim podjetnikom in neprofi tnim izvajalcem storitev gospodinjstvom. Hranilnica 
četrtletno oceni, ali obstajajo nepristranski dokazi za oslabitev. Upošteva tudi prvovrstna in pri-
merna zavarovanja glede na 7. člen Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in 
hranilnic. V primeru nepristranskega dokaza oslabitve, hranilnica upoštevaje zavarovanja oceni 
nadomestljivo vrednost. Oslabitve se izkazujejo preko izkaza poslovnega izida.

2.2.4  Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Med fi nančna sredstva v posesti do zapadlosti so uvrščeni dolžniški vrednostni papirji in si-
cer blagajniški zapisi Banke Slovenije, dolgoročni vrednostni papirji hranilnic in dolgoročne 
naložbe v obveznice Republike Slovenije. Blagajniški zapisi so izkazani po nabavni oziroma 
diskontirani vrednosti. Naložbe v vrednostne papirje hranilnic so evidentirane po nabavni vre-
dnosti. Naložbe v obveznice Republike Slovenije je hranilnica uvrstila med naložbe v posesti 
do zapadlosti in jih vodi po metodi odplačne vrednosti.

2.2.5  Opredmetena osnovna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva vključujejo nepremičnine, opremo in drobni inventar. Ob za-
četnem pripoznanju opredmetenih osnovnih sredstev uporabljamo model nabavne vrednosti. 
Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena in stroški, ki jih je moč pripisati neposredno nji-
hovi usposobitvi za uporabo. Kasneje nastale stroške v povezavi z njimi izkažemo kot stroške 
vzdrževanja, ali kot povečanje nabavne vrednosti, če njihova vrednost porabe povečuje bodoče 
gospodarske koristi opredmetenega osnovnega sredstva. V bilanci stanja so torej izkazana po 
nabavni vrednosti zmanjšani za amortizacijski popravek.

Amortizacijo pričnemo obračunavati prvi dan naslednjega meseca, ko je opredmeteno osnovno 
sredstvo usposobljeno za uporabo, z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja, 
po naslednjih stopnjah:

Leto 2006 2005

Gradbeni objekti 1,5-5 % 3-5 %

Pohištvo in oprema 10-20 % 10-15 %

Računalniška oprema 20 % 20-30 %

Motorna vozila 12,5 % 12,5 %

Pripoznanje opredmetenega osnovnega sredstva se odpravi ob odtujitvi in kadar od njega ni več 
moč pričakovati bodočih gospodarskih koristi.
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V primeru, da bi knjigovodska vrednost opredmetenega osnovnega sredstva presegala njegovo 
nadomestljivo vrednost, bi se oslabila. Izguba bi se pripoznala v izkazu poslovnega izida kot 
odhodek. Nadomestljiva vrednost je poštena vrednost, zmanjšana za stroške, ki bi nastali ob 
prodaji ali vrednost v uporabi.

2.2.6  Neopredmetena dolgoročna sredstva
Neopremetena dolgoročna sredstva vključujejo dolgoročne premoženjske pravice in dolgoroč-
no odložene stroške razvijanja. Neopredmetena dolgoročna sredstva izkazujemo po začetnem 
pripoznanju po modelu nabavne vrednosti in zmanjšana za nabran amortizacijski popravek. 
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja po stopnji med 
10 in 20%, v naslednjem mesecu, ko je neopredmeteno sredstvo usposobljeno za uporabo. 

V primeru, da bi knjigovodska vrednost neopredmetenega dolgoročnega sredstva presegala nje-
govo nadomestljivo vrednost, bi se oslabila. Izguba bi se pripoznala v izkazu poslovnega izida 
kot odhodek. Nadomestljiva vrednost je poštena vrednost, zmanjšana za stroške, ki bi nastali ob 
prodaji ali vrednost v uporabi.

2.2.7 Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladova-
nih družb

Naložbe v kapital odvisne družbe so vrednotene po nabavni vrednosti. 

2.2.8  Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
Med fi nančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti sodijo prejete vloge in krediti od bank 
ter strank, ki niso banke. Finančne obveznosti se merijo po odplačni vrednosti, ki jo predstavlja 
začetna vrednost glavnice, zmanjšana za morebitna odplačila in povečana za obračunane obre-
sti obdobja , do katerega je bil na osnovi pogodbe pripis opravljen.

2.2.9  Rezervacije
Hranilnica med rezervacijami izkazuje rezervacije za jubilejne nagrade in za odpravnine ob 
upokojitvi. Izračun rezervacij je narejen v skladu z metodiko aktuarske matematike ob upošte-
vanju Slovenskega računovodskega standarda 10, ki navaja, da je potrebno razvidovati, obraču-
navati in razkrivati rezervacije za dolgoročne zaslužke v skladu z MRS 19. Upoštevane so bile 
naslednje predpostavke: demografske predpostavke (umrljivost in fl uktuacija zaposlencev) in 
fi nančne predpostavke. Med fi nančnimi predpostavkami je upoštevana diskontna mera na pod-
lagi donosnosti do dospetja obveznic Republike Slovenije, in rast plač, upoštevaje pričakovano 
stopnjo infl acije.

2.2.10  Kapital
Kapital hranilnice sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, presežek iz prevrednotenja, 
rezerve iz dobička (vključno z zadržanim dobičkom) in čisti dobiček poslovnega leta.

Osnovni (delniški) kapital je izkazan v nominalni vrednosti in so ga vpisali oziroma vplačali 
njegovi lastniki, v obliki navadnih delnic. 

Kapitalske rezerve sestavljajo vplačani presežek kapitala in kapitalske rezerve, ki so nastale iz 
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. 
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Presežek iz prevrednotenja vključuje posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z 
kapitalskimi naložbami za stranke v skupini.

Rezerve iz dobička vključujejo zakonske rezerve, statutarne in druge rezerve iz dobička ter za-
držani dobiček iz čistega dobička prejšnjih let in zadržani dobiček od prehoda na MSRP. 

2.2.11 Zunajbilančne terjatve in obveznosti
Med zunajbilančnimi terjatvami oziroma obveznostmi hranilnica izkazuje izdane garancije, ne-
črpane odobrene kredite, nečrpane odobrene limite, kreditno linijo, preddobavljeno evrogoto-
vino in začetne pakete evrskih kovancev ter zastavljene vrednostne papirje.

2.2.12 Prihodki in odhodki iz obresti ter nadomestil in provizij 
Obresti se obračunavajo in plačujejo v skladu z zakonskimi predpisi in določili pogodb, skle-
njenimi z upniki in dolžniki. Pripisujejo se h glavnici, če je tako predvideno s pogodbo. Prejete 
opravnine v glavnem sestavljajo prihodki od kreditnih poslov, vodenja plačilnega prometa in 
prihodki za opravljanje administrativnih storitev.

Prihodki od opravnin od kreditnih poslov se razmejujejo na način, ki je opisan v točki 2.2.3.

2.2.13 Davek od dohodka
Davek od dohodkov pravnih oseb se obračunava na temelju prihodkov in odhodkov, ki so 
vključeni v izkaz poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih 
oseb se obračunava po stopnji 25% od davčne osnove.

Odloženi davek je izkazan po metodi obveznosti bilance stanja za začasne razlike, ki nastanejo 
med knjigovodskimi in davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti. Odloženi davek se določi 
z uporabo davčnih stopenj, ki so bile veljavne na dan bilance stanja, oziroma za katere se priča-
kuje, da bodo uporabljene ob realizaciji. 

2.3  Prehod na mednarodne standarde računovodskega 
poročanja

Delavska hranilnica d.d. je prvič sestavila računovodska poročila v skladu z mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja (MSRP) za poslovno leto, ki se začne 01.01.2006, na pod-
lagi Sklepa o določitvi začetka uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja 
za banke in hranilnice, ki je bil objavljen v Uradnem listu številka 15, dne 17.02.2005. Dan 
prehoda za potrebe primerjalnih podatkov je 01.01.2005.

Za potrebe preračuna primerjalnih podatkov je hranilnica sestavila otvoritveno bilanco po 
MSRP na dan 01.01.2005, pri čemer je izhajala iz prilagojene bilance stanja po slovenskih ra-
čunovodskih standardih (SRS) po stanju na dan 31.12.2004. 

V skladu z MSRP 1.38 je v nadaljevanju prikazan učinek prehoda na MSRP v otvoritveni bilan-
ci stanja na dan 01.01.2005. Prikazani so tudi obrazci Prevedba bilančne vsote, Prevedba čiste-
ga dobička in Prevedba kapitala, ki jih je Banka Slovenije predpisala v Navodilu o prehodu na 
mednarodne standarde računovodskega poročanja (Uradni list številka 67, z dne 15.07.2005).
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2.3.1 Otvoritvena bilanca stanja po MSRP po stanju na dan 
01.01.2005

Hranilnica je sestavila otvoritveno bilanco stanja na dan 01.01.2005, v kateri so pripoznana vsa 
sredstva in dolgovi, katerih pripoznanje zahtevajo MSRP.

    v tisoč SIT 

Zap.
štev.

 1. 1. 2005
SRS

Prilagoditve 1.1.2005
MSRP

1 Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 335.488 0 335.488

2 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.442 -358 1.084

3 Krediti 15.028.670 66.856 15.095.526

4 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 850.000 0 850.000

5 Obresti od fi nančnih sredstev 4.384 20.207 24.591

6 Opredmetena osnovna sredstva 277.821 0 277.821

7 Neopredmetena dolgoročna sredstva 82.929 0 82.929

8 Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj 2.943 -843 2.100

 obvladovanih družb

9 Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 1.414 0 1.414

10 Druga sredstva 20.808 0 20.808

11 Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslov. 0 0 0

 SKUPAJ SREDSTVA 16.605.899 85.862 16.691.761

 

12 Finančne obveznosti, merjene po odplačani vrednosti 15.127.759 0 15.127.759

13 Obresti za fi nančne obveznosti 31.511 0 31.511

14 Rezervacije 150.088 -133.913 16.175

15 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 9.795 54.944 64.739

16 Druge obveznosti 502.919 0 502.919

17 Vpisani kapital 411.930 0 411.930

18 Kapitalske rezerve 51.639 77.212 128.851

19 Prevrednotovalni popravek kapitala 77.212 (77.212) 0

20 Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim dobičkom) 103.586 164.831 268.417

21 Lastni deleži 0 0 0

22 Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 139.460 0 139.460

 SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 16.605.899 85.862 16.691.761

2.3.1.1  Prilagoditve v otvoritveni bilanci stanja po stanju na dan 01.01.2005

2.3.1.1.1 Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo

v tisoč SIT

Stanje kapitalskih naložb po SRS 01.01.2005   1.442

Odprava nabrane revalorizacije   (358)

Stanje kapitalskih naložb po MSRP 01.01.2005   1.084
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2.3.1.1.2 Krediti

v tisoč SIT

Stanje kreditov po SRS 01.01.2005   15.028.670

Zmanjšanje popravkov vrednosti in izključenih prihodkov iz oslabitev  66.856

Stanje kreditov po MSRP 01.01.2005   15.095.526

Oslabitve kreditov po stanju na dan 01.01.2005 so bile izračunane glede na usmeritve, ki so 
navedene v točki 2.2.3.1 tega poročila.

2.3.1.1.3 Obresti od fi nančnih sredstev

v tisoč SIT

Stanje obresti po SRS 01.01.2005   4.384

Zmanjšanje izključenih prihodkov od obresti   20.207

Stanje obresti po MSRP 01.01.2005   24.591

Izključeni prihodki v višini 100 % vrednosti terjatev po stanju 01.01.2005 so bili ukinjeni. 
Oblikovane so bile oslabitve terjatev za obresti glede na usmeritve, navedene v 2.2.3 točki tega 
poročila.

2.3.1.1.4 Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj 
 obvladovanih družb

v tisoč SIT

Stanje kapitalske naložbe po SRS 01.01.2005   2.943

Odprava revalorizacije in dobičkov   843

Stanje kapitalske naložbe po MSRP 01.01.2005   2.100

2.3.1.1.5 Rezervacije

v tisoč SIT

Stanje rezervacij po SRS 01.01.2005   150.088

Odpravljene rezervacije za A komitente (150.088)

Oblikovane rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 16.175

Stanje rezervacij po MSRP 01.01.2005   16.175

Po stanju na dan 01.01.2005 so bile odpravljene rezervacije za terjatve razvrščene v skupino A. 
Oblikovane so bile rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade zaposlencem za 29 zaposle-
nih, glede na število zaposlenih na dan 31.12.2004.

2.3.1.1.6 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

v tisoč SIT

Stanje obveznosti za davek od dohodkov od pravnih oseb po SRS 01.01.2005 0

Prenos iz drugih obveznosti bilance stanja po SRS 9.795

Obračun davka od učinka prehoda na MSRP 54.944

Stanje obveznosti za davek od pravnih oseb po MSRP 01.01.2005 64.739
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Po shemi bilance stanja po SRS se je davek od dohodka pravnih oseb izkazoval med Drugimi 
obveznosti. Davčna obveznost je bila izračunana od celotnega učinka prehoda na MSRP. Celotni 
učinek prehoda znaša 219.774 tisoč SIT.

2.3.1.1.7  Kapitalske rezerve

v tisoč SIT

Stanje kapitalskih rezerv po SRS 01.01.2005  51.639

Prenos iz presežka iz prevrednotenja  77.212

Stanje kapitalskih rezerv po MSRP 01.01.2005  128.851

Po shemi bilance stanja po SRS je bil v postavki Presežek iz prevrednotenja upoštevan splošni 
prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala, ki se je v celoti prenesel med kapitalske rezerve.

2.3.1.1.8 Prevrednotovalni popravek kapitala

v tisoč SIT

Stanje prevrednotovalnega popravka kapitala po SRS 01.01.2006   77.212

Prenos med kapitalske rezerve   77.212

Stanje prevrednotovalnega popravka kapitala po MSRP 01.01.2006   0

2.3.1.1.9 Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim dobičkom)

v tisoč SIT

Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim dobičkom) po SRS 01.01.2006  103.586

Zadržani dobiček   164.831

Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim dobičkom) po MSRP 01.01.2006  268.417

Zadržani dobiček vključuje učinke prehoda na MSRP po stanju na dan 01.01.2005, ki so poja-
snjeni pri prejšnjih točkah tega pojasnila.

2.3.2 Vpliv prilagoditev otvoritvene bilance stanja na izkaz poslov-
nega izida za leto 2005

Spremenjeni način vrednotenja posameznih bilančnih postavk vpliva na izkaz poslovnega izi-
da, kot je razvidno v nadaljevanju:

v tisoč SIT

Čisti dobiček po SRS 2005   122.959

Oslabitve kreditov 151.615

Razmejitev stroškov odobrenih kreditov -91.840

Ukinitev kapitalske metode -782

Rezervacije za komitente razvrščene v skupino A 123.782

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi -19.521

Odloženi davki -71.168

Skupaj učinek na čisti dobiček   92.086

Čisti dobiček po MSRP 2005   215.045
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Pregled po posameznih postavkah izkaza poslovnega izida:

v tisoč SIT

Čiste obresti   16.119

Čiste opravnine (provizije) -91.840

Rezervacije 104.261

Oslabitve 135.496

Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj  

obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi -782

Davek od dohodka pravnih oseb -71.168

Skupaj učinek na čisti dobiček   92.086

2.3.3 Vpliv prilagoditev otvoritvene bilance stanja na izkaz denar-
nih tokov za leto 2005

Izkaz denarnih tokov v obdobju od 01.01.2005 do 31.12.2005 je sestavljen na podlagi bilance 
stanja na dan 01.01.2005 in 31.12.2005 ter izkaza poslovnega izida v obdobju 01.01.2005 do 
31.12.2005. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta prilagojena MSRP. Učinki na postav-
kah Denarni tokovi pri poslovanju in Denarni tokovi pri naložbenju so različni, kar je posledica 
sprememb prehoda na MSRP.

Pregled učinkov v izkazu denarnih tokov:

v tisoč SIT

Neto denarni tokovi pri poslovanju   910.000

Neto denarni tokovi pri naložbenju -910.000

Neto denarni tokovi pri fi nanciranju   0

Skupaj učinek na denarni tok:   0

2.3.4 Prevedba bilančne vsote, čistega dobička in kapitala po SRS 
na MSRP na dan 01.01.2006

V Navodilu o prehodu na mednarodne standarde računovodskega poročanja je banka Slovenije 
predpisala naslednje obrazce:

PREVEDBA BILANČNE VSOTE    

Skupaj aktiva po SRS 01.01.2005   20.700.561

Posebne rezervacije (popravki vrednosti) 155.146

Ukinitev kapitalske metode -782

Drugo   1.669

Skupaj aktiva po MSRP 01.01.2005   20.856.594
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PREVEDBA ČISTEGA DOBIČKA    

Čisti dobiček po SRS 122.959

Rezervacije iz aktivnih bilančnih postavk in zunajbilančnih obvez. 275.397

Učinek efektivne obrestne mere -91.840

Nadomestila zaposlenim - jubilejne nagrade in  

odpravnine ob upokojitvi -19.521

Odloženi davki -71.168

Ukinitev kapitalske metode   -782

Čisti dobiček po MSRP   215.045

PREVEDBA KAPITALA    

Kapital po SRS   1.702.298

Rezervacije iz aktivnih bilančnih postavk in zunajbilančnih obvez. 278.609

- za kreditna tveganja 278.609

Ukinitev kapitalske metode -782

Nadomestila zaposlenim - jubilejne nagrade in  

odpravnine ob upokojitvi -19.522

Odloženi davki   -69.652

Kapital po MSRP   1.890.951

2.4. Pojasnila k posameznim postavkam bilance stanja

2.4.1. Sredstva

2.4.1.1. Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki

(v tisoč SIT)

31.12. 2006 31.12. 2005

Gotovina v blagajni 495.066 232.129

Vloge pri centralni banki 206.024 462.083

• poravnalni račun

• druge vloge (modora)

206.024

0

445.911

16.172

Skupaj 701.090 694.212

Izračunana obvezna rezerva po stanju na dan 31.12.2006 znaša 260.758 tisoč SIT. V obdobju 
izpolnjevanja od 14.02.2007 do 13.03.2007 je hranilnica izpolnjevala obvezno rezervo dnevno 
v povprečju 1.127 tisoč EUR, oziroma 270.074 tisoč SIT.

Obvezna rezerva se je izračunavala v višini 2 % dnevnega povprečja tolarskih obveznosti in ob-
veznosti v tujem denarju do dveh let, zmanjšano za enotno olajšavo v višini 23.964 tisoč SIT.

Obrestuje se znesek celotne obveznosti obvezne rezerve na poravnalnem računu po 1% letni 
obrestni meri, presežek nad tem pa ne.
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2.4.1.2 Finančna sredstva, namenjena trgovanju

(v tisoč SIT)

31.12. 2006 31.12. 2005

Delnice in deleži 198.486 0

Skupaj 198.486 0

Po stanju na dan 31.12.2006 je imela hranilnica v portfelju fi nančnih sredstev, namenjenih tr-
govanju, delnice podjetij Krka d.d., Telekom Slovenije d.d., Zvon ena ID in Probanka globalni 
naložbeni sklad. Delnice je ovrednotila po pošteni vrednosti glede na objavljeno ceno na orga-
niziranem trgu vrednostnih papirjev.

 Vrednostni papir

oznaka naziv Vrednost v tisoč SIT

  

KRKG Krka 126.563

PBGS Probanka globalni naložbeni sklad 6.583

ZVIR Zvon ena ID 13.905

TLSG Telekom Slovenije 51.435

Skupaj:  198.486

2.4.1.3 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

(v tisoč SIT)

 31. 12. 2006

Stanje % udeležbe

 31.12.2005

Stanje % udeležbe

Prva Pokojninska družba d.d. Ljubljana 1.446 0,10 1.446 0,10

Polzela d.d. Polzela  62 manj od 0,01  62 manj od 0,01

Skupaj 1.508 1.508

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, so vrednotena po nabavni ceni.

2.4.1.4 Krediti 

Krediti bankam in hranilnicam
a) Analiza po zapadlosti 

(v tisoč SIT)

Leto 31.12.2006 31.12.2005

Vloge na vpogled 347.413 94.201

Kratkoročni krediti 1.265.676 0

Dolgoročni krediti 115.363 112.958

Skupaj 1.728.452 207.159
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b) Teritorialna analiza 

(v tisoč SIT)

31.12.2006 31.12.2005

Slovenija 1.728.452 207.159

c) Gibanje kreditov bankam

(v tisoč SIT)

Leto 31.12.2006 31.12.2005

Stanje 1. januarja 207.159 3.980.605

Povečanje (novi krediti) 27.042.209 8.874.462

Zmanjšanje (odplacila) (25.520.916) (12.647.908)

Stanje 31. decembra 1.728.452 207.159

Krediti bankam in hranilnicam so bili v letu 2006 obrestovani od 2,3 do 4,0 odstotni nominalni 
obrestni meri. V letu 2005 so bili obrestovani od 2,8 do 3,8 odstotni nominalni obrestni meri.

Krediti strankam, ki niso banke
a)  Razčlenitev danih kreditov po sektorjih

(v tisoč SIT)

 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

Nefi nančne družbe  70.810 39.858  122.264 26.006

Država  0 0  0 0

Druge fi n. organizacije  0 0  0 0

Neprof. izvajalci storitev  175.225 70.542  118.305 54.368

Gospodinjstva  247.677 15.749.265  246.847 11.957.102

•  samostojni podj.  6.473 18.390  8.547 10.418

•  prebivalstvo  241.204 15.730.875  238.300 11.946.684

Skupaj  493.712 15.859.665  487.416 12.037.476

Popravek vrednosti  (17.111) (131.210)  (11.821) (92.969)

Skupaj  476.601 15.728.455  475.595 11.944.507

16.205.056 12.420.102

b)  Razčlenitev danih kreditov po valutah
 (v tisoč SIT) 

(v tisoč SIT)

 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

Nefi nančne družbe  70.810 39.858  122.264 26.006

Država  0 0  0 0

Druge fi n. organizacije  0 0  0 0
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(v tisoč SIT)

 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

Neprof. izvajalci storitev  175.225 70.542  118.305 54.368

Gospodinjstva  247.677 15.716.859  245.769 11.930.324

•  samostojni podj.  6.473 0 18.39  8.547 10.418

•  prebivalstvo  241.204 15.698.469  237.222 11.919.906

Skupaj  493.712 15.827.259  486.338 12.010.698

Popravek vrednosti  (17.111) (131.210)  (11.821) (92.969)

Skupaj v SIT:  476.601 15.696.049  474.517 11.917.729

16.172.650 12.392.246

V tuji valuti  

Prebivalstvo  0 32.406  1.078 26.778

Skupaj v tuji valuti:  0 32.406  1.078 26.778

Skupaj  476.601 15.728.455  475.595 11.944.507

16.205.056 12.420.102

c)  Razčlenitev po vrstah fi nančnih instrumentov

(v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Krediti 16.320.971 12.497.036

V tuji valuti

Krediti 32.406 27.856

Popravek vrednosti (148.321) (104.790)

Skupaj 16.205.056 12.420.102

d)  Analiza po sektorjih

(v tisoč SIT)

Leto 31.12.2006 31.12.2005

Nefi nančne družbe 110.668 148.270

Druge fi n. organizacije 0 0

Neprof. izvajalci storitev 245.767 172.673

Samostojni podjetniki 24.863 18.965

Prebivalstvo 15.972.079 12.184.984

Skupaj krediti 16.353.377 12.524.892

Popravek vrednosti (148.321) (104.790)

Skupaj 16.205.056 12.420.102
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e)  Analiza po valutah

(v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

V SIT

Nefi nančne družbe 110.668 148.270

Druge fi n. organizacije 0 0

Neprof. izvajalci storitev 245.767 172.673

Samostojni podjetniki 24.863 18.965

Prebivalstvo 15.939.673 12.157.128

Drugo 0 0

Popravek vrednosti (148.321) (104.790)

V tuji valuti

Prebivalstvo 32.406 27.856

Skupaj 16.205.056 12.420.102

f) Gibanje kreditov

(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Stanje 1. januarja 12.420.102 11.114.921

Povečanje (novi krediti) 15.648.249 16.403.175

Zmanjšanje (odplačila) (11.863.295) (15.097.994)

Stanje 31. decembra 16.205.056 12.420.102

g)  Prvovrstna zavarovanja terjatev

Krediti zavarovani s prvovrstnim zavarovanjem (bančna vloga) v skladu z 12. točko Sklepa o 
ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, znašajo 957.385 tisoč SIT.

h)  Primerna zavarovanja terjatev-hipoteka

Hranilnica ima v celotnem bruto kreditnem portfelju 315.672 tisoč SIT kreditov, ki so zavaro-
vani s hipoteko.

Krediti strankam, ki niso banke, so bili v letu 2006 obrestovani po 5,2 do 7,0 odstotni nominalni 
obrestni meri in trimesečnim EURIBOR-jem z 3,2 do 3,5 odstotnim pribitkom. V letu 2005 so 
bili obrestovani po nominalni obrestni meri v višini od 5,0 do 8,5.
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2.4.1.5 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
a)  Razčlenitev po vrstah vrednostnih papirjev

(v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Blagajniški zapisi Banke Slovenije 5.518.227 6.151.150

Obveznice Republike Slovenije 1.571.881 0

Potrdila o vlogi hranilnic 50.000 0

Skupaj 7.140.108 6.151.150

Blagajniški zapisi Banke Slovenije so vrednoteni po diskontirani oz. nakupni vrednosti. Obresti se 
razmejujejo in knjižijo v okviru razmejenih obresti. Naložbe v obveznice Republike Slovenije so 
uvrščene med naložbe v posesti do zapadlosti in se vodijo po metodi odplačne vrednosti. Naložbe 
v vrednostne papirje hranilnic so evidentirane po nabavni vrednosti, obresti se razmejujejo.

b)  Gibanje vrednostnih papirjev

(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Stanje 1. januarja 6.151.150 850.000

Povečanje 35.018.167 34.396.126

Prodaja (34.029.209) (29.094.976)

Stanje 31. decembra 7.140.108 6.151.150

2.4.1.6 Obresti od fi nančnih sredstev
a)  Razčlenitev po vrstah obresti 

(v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Terjatve za obračunane obresti 22.017 20.981

Razmejene obresti 29.411 22.595

Skupaj 51.428 43.576

Terjatve za obračunane obresti vključujejo obresti od fi nančnih instrumentov, ki se mesečno 
plačujejo in zamudne obresti od kreditov, katerim se obresti pripisujejo. Med razmejenimi 
obrestmi so prikazane razmejene obresti od danih kreditov bankam in hranilnicam in od vre-
dnostnih papirjev v posesti do zapadlosti.

b) Gibanje obresti

(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Stanje 1. januarja 43.576 24.591

Povečanje 308.834 384.858

Zmanjšanje (300.982) (365.873)

Stanje 31. decembra 51.428 43.576
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2.4.1.7 Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna 
sredstva

 ( v tisoč SIT)

2006 Zemljišča 
in gradbeni 

objekti

Oprema in 
druga opred. 

OS

OS v pripravi 
opred. 

OS v pripravi 
neopred.

Neopr.
dolg. sred. 

Skupaj

Nabavna vrednost 
Stanje 1. 1. 2006 343.346 246.960 846.873 215 71.974 1.509.368

Povečanja 0 0 494.453 6.761 0 501.214

Povečanja iz OS v pripravi 1.026.917 230.038 0 0 6.976 1.263.931

Zmanjšanja (30.951) (30.731) (1.256.955) (6.976) (1.190) (1.326.803)

Stanje 31. 12.2006 1.339.312 446.267 84.371 0 77.760 1.947.710

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2006 72.859 125.335 0 0 32.259 230.453

Amortizacija 26.575 37.824 0 0 7.948 72.347

Zmanjšanja (18.977) (28.763) 0 0 (1.190) (48.930)

Stanje 31. 12. 2006 80.457 134.396 0 0 39.017 253.870

Sedanja vrednost 
Stanje 01. 01. 2006 270.487 121.625 846.873 215 39.715 1.278.915

Sedanja vrednost
Stanje 31. 12. 2006 1.258.855 311.871 84.371 0 38.743 1.693.840

 ( v tisoč SIT)

2005 Zemljišča 
in gradbeni 

objekti

Oprema in 
druga opred. 

OS

OS v pripra-
vi opred. 

OS v pripra-
vi neopred.

Neopr.
dolg. sred. 

Skupaj

Nabavna vrednost 
Stanje 1. 1. 2005 209.582 233.032 2.688 865 134.842 581.009

Povečanja 0 0 971.407 7.778 0 979.185

Povečanja iz OS v pripravi 77.050 50.173 0 0 8.428 135.651

Zmanjšanja 0 (42.734) (127.222) (8.428) (14.582) (192.966)

Stanje 31. 12.2005 286.632 240.471 846.873 215 128.688 1.502.879

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2005 34.017 139.480 0 0 52.777 226.274

Amortizacija 8.351 23.488 0 0 13.321 45.160

Zmanjšanja 0 (37.633) 0 0 (3.348) (40.981)

Stanje 31. 12. 2005 42.368 125.335 0 0 62.750 230.453

Sedanja vrednost 
Stanje 01. 01. 2005 175.565 93.552 2.688 865 82.065 354.735

Sedanja vrednost
Stanje 31. 12. 2005 244.264 115.136 846.873 215 65.938 1.272.426

Za vsa opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva hranilnica oce-
njuje, da njihova vrednost odraža dejansko vrednost glede na preostalo dobo uporabnosti.

Večji del povečanja opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja investicijo v nove poslovne 
prostore v Ljubljani, Miklošičeva ulica 5, nakup poslovnih prostorov v Trbovljah, Slovenski 
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Bistrici in odprtje novih poslovalnic v Novi Gorici, Kranju ter na Ptuju. Zmanjšanja osnovnih 
sredstev pa gre pripisati rednim odpisom po sklepu inventurne komisije in prodaji vlaganj v tuja 
osnovna sredstva.

Po stanju na dan 31.12.2006 je imela hranilnica evidentirano investicijo v nove poslovne pro-
store v Celju. Hranilnica nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev. Po stanju na dan 31.12.2006 hranilnica izkazuje obveznost za plačilo 
gradbenih del na novem poslovnem prostoru v Ljubljani, Miklošičeva 5, v skupni vrednosti 
12.413 tisoč SIT, ki jo je poravnala v mesecu aprilu 2007.

2.4.1.8 Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvlado-
vanih družb

Razčlenitev po vrstah naložb
( v tisoč SIT)

 31. 12. 2006

Stanje % udeležbe

31.12.2005

Stanje % udeležbe

DH Storitve d.o.o. Maribor  2.100 100,00  2.100 100,00

Kapitalska naložba v navedeno podjetje je izkazana po nabavni ceni.

2.4.1.9 Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 

Akontacije davka od dohodka 0 5.724

Odloženi davek 12.314 30.354

Skupaj 12.314 36.078

Odloženi davek je izkazan za začasne razlike, ki so nastale med davčnimi vrednostmi in knjigo-
vodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Hranilnica je za leto 2006 obračunala odloženi 
davek z uporabo pričakovanih stopenj davka od dohodka v višini 12.314 tisoč SIT, za leto 2005 
pa 30.354 tisoč SIT.

( v tisoč SIT)

Obdavčljive
začasne
razlike

Davčna stopnja Terjatve za odlo-
ženi davek

Vnaprej plačani neobračunani prihodki za stroške zavarovanja 
kreditov

31.515 22,2 % 6.996

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 23.951 22,2 % 5.318

Stanje 31. 12. 2005 55.466 22,2 % 12.314
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2.4.1.10 Druga sredstva

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Plemenite kovine 221 221

Terjatve za opravnine 5.749 4.810

Terjatve za dane predujme 2.861 0

Terjatve do kupcev 14.920 617

Druge terjatve 14.263 11.911

Usredstvene časovne razmejitve 13.596 4.245

Skupaj 51.610 21.804

2.4.2 Obveznosti

2.4.2.1 Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

Dolgovi do bank 
a) Analiza po zapadlosti 

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Kratkoročne obveznosti 369.820 554.459

Dolgoročne obveznosti 1.466.278 802.649

Skupaj 1.836.098 1.357.108

b) Analiza po valutah
( v tisoč SIT)

Leto 31.12.2006 31.12.2005

V SIT 817.628 877.957

Kratkoročne obveznosti 250.000 554.459

Dolgoročne obveznosti 567.628 323.498

V tuji valuti 1.018.470 479.151

Kratkoročne obveznosti 119.820 0

Dolgoročne obveznosti 898.650 479.151

Skupaj 1.836.098 1.357.108

c)  Analiza po vrstah fi nančnih instrumentov
( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

V SIT 817.628 877.957

Depoziti 817.628 877.957

V tuji valuti 1.018.470 479.151

Krediti 1.018.470 479.151

Skupaj 1.836.098 1.357.108
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d) Gibanje obveznosti 

( v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Stanje 1. januarja 1.357.108 1.000.234

Povečanje (nove vloge) 1.490.212 1.473.747

Zmanjšanje (odplačila) (1.011.222) (1.116.873)

Stanje 31. decembra 1.836.098 1.357.108

Dolgovi do bank so bili v letu 2006 obrestovani po 3,3 do 4,4 odstotni nominalni obrestni meri 
in trimesečnim EURIBOR-jem z 0,9 odstotnim pribitkom do šestmesečnega EURIBOR-ja z 
1,7 odstotnim pribitkom. V letu 2005 pa so bili obrestovani po 3,8 do 5,5 % odstotni nominalni 
obrestni meri.

Dolgovi do strank, ki niso banke
a)  Razčlenitev po vrstah, ročnosti kratkoročnih in dolgoročnih vlog

( v tisoč SIT)

 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

Nefi nančne družbe  1.107.457 176.343  701.798 148.812

Država  472.418 0  293.977 0

Druge fi n. organizacije  234.000 771.673  239.000 631.659

Neprof. izvajalci storitev 1.841.910 4.048.458 1.877.484 3.202.493

Gospodinjstva 6.644.131 4.235.170 3.521.363 3.098.069

• samostojni podj.  20.483 0  30.244 0

• prebivalstvo 6.623.648 4.235.170 3.491.119 3.098.069

Skupaj 10.299.916 9.231.644 6.633.622 7.081.033

Skupaj  19.531.560  13.714.655 

b)  Razčlenitev po valutah 

( v tisoč SIT)

 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

V SIT 9.152.541 8.652.439 6.233.871 6.952.370

Nefi nančne družbe 1.099.928 176.343  699.801 148.812

Država  472.418 0  293.977 0

Druge fi n. organizacije  234.000 771.673  239.000 631.659

Neprof. izvajalci storitev 1.831.723 4.048.458 1.797.826 3.202.493

Gospodinjstva 5.514.472 3.655.965 3.203.267 2.969.406

• samostojni podj.  19.537 0  0 0

• prebivalstvo 5.494.935 3.655.965 3.203.267 2.969.406
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( v tisoč SIT)

 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

V tuji valuti 1.147.375 579.205  399.751 128.663

Nefi nančne družbe  7.529 0  1.997 0

Država  0 0  0 0

Druge fi n. organizacije  0 0  0 0

Neprof. izvajalci storitev  10.187 0  79.659 0

Gospodinjstva  1.129.659 579.205  318.095 128.663

• samostojni podj.  946 0

•  prebivalstvo  1.128.713 579.205  318.095 128.663

Skupaj 10.299.916 9.231.644 6.633.622 7.081.033

Skupaj  19.531.560  13.714.655 

c) Razčlenitev po vrstah fi nančnih instrumentov

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

V SIT 17.804.980 13.186.241

Depoziti 17.804.980 13.186.241

V tuji valuti 1.726.580 528.414

Depoziti 1.726.580 528.414

Skupaj 19.531.560 13.714.655

d) Gibanje kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti

( v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Stanje 1. januarja 13.714.655 11.770.427

Povečanje (povečanje vlog) 60.869.145 41.582.841

Zmanjšanje (odplačila) (55.052.240) (39.638.613)

Stanje 31. decembra 19.531.560 13.714.655

Dolgovi do strank, ki niso banke, so bili v letu 2006 obrestovani po 3,1 do 4,3 odstotni nomi-
nalni obrestni meri, v letu 2005 z 3,4 do 4,5 odstotno nominalno obrestno mero.

Dolžniški vrednostni papirji 
a) Analiza po zapadlosti 

( v tisoč SIT)

Leto 31.12.2006 31.12.2005

Kratkoročne obveznosti 0 0

Dolgoročne obveznosti 3.627.000 2.910.000

Skupaj 3.627.000 2.910.000
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b) Analiza po valutah

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Kratkoročne obveznosti 0 0

Dolgoročne obveznosti 3.627.000 2.910.000

V tuji valuti 

Kratkoročne obveznosti 0 0

Dolgoročne obveznosti 0 0

Skupaj 3.627.000 2.910.000

c)  Analiza po vrstah fi nančnih instrumentov

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

V SIT 3.627.000 2.910.000

Potrdila o vlogah 3.627.000 2.910.000

V tuji valuti 0 0

Depozit 0 0

Skupaj 3.627.000 2.910.000

d)  Gibanje obveznosti 

( v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Stanje 1. januarja 2.910.000 2.000.000

Povečanje 717.000 910.000

• nove vloge 717.000 910.000

Zmanjšanje (0) (0)

• odplačila (0) (0)

Stanje 31. decembra 3.627.000 2.910.000

Potrdila o vlogi, izdana v materializirani obliki, so bila izdana v nominalni vrednosti 10.000 
tisoč SIT po 4,5 odstotni nominalni obrestni meri ter šestmesečnim EURIBOR-jem z 0,9 odsto-
tnim pribitkom. V letu 2005 so bili izdani po 6,0 % in 4,80 % obrestni meri. Ročnost dolžniških 
vrednostnih papirjev je tri leta. Obresti se izplačujejo polletno in ob zapadlosti. 

Podrejene obveznosti
( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Podrejene obveznosti do nefi nančnih družb 0 0

Podrejene obveznosti do gospodinjstev 0 0

Podrejene obveznosti do neprof. izv. gospodinjstev 327.861 317.341

Skupaj 327.861 317.341
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Podrejene obveznosti na dan 31. 12. 2006 znašajo 327.861 tisoč SIT in predstavljajo dolgoroč-
ne depozite, pridobljene kot hibridni instrumenti in dolžniške instrumente, ki se lahko vključu-
jejo kot dodatni kapital v izračun kapitala hranilnice. 

Znesek v tisoč SIT Zapadlost Obrestna mera v %

 43.753 01.07.2009 4,20-4,50

 20.845 01.07.2009 TOM+6,00

 135.769 01.06.2010 4,50

 114.038 02.08.2011 4,20-4,30

 13.456 02.09.2011 4,20

Skupaj 327.861

2.4.2.2 Obresti za fi nančne obveznosti

Razčlenitev po vrstah obresti 
( v tisoč SIT)

Leto 31.12.2006 31.12.2005

Obveznosti za obračunane obresti 100.264 87.359

Razmejene obresti 112.859 182.967

Skupaj 213.123 270.326

Obveznosti za obračunane obresti vključujejo obresti od fi nančnih instrumentov, ki se mesečno 
plačujejo. Med razmejenimi obrestmi so prikazane razmejene obresti od prejetih kreditov in 
vlog ter izdanih potrdil o vlogah.

2.4.2.3 Rezervacije
Razčlenitev po vrstah rezervacij

( v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Rezervacije za pravno nerešene tožbe  0  23.000

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 23.952 19.522

Skupaj 23.952 42.522

Hranilnica med rezervacijami izkazuje rezervacije za jubilejne nagrade in za odpravnine ob 
upokojitvi. Ob prehodu na MSRP jih je oblikovala v breme zadržanega dobička iz prehoda za 
35 zaposlencev v višini 19.522 tisoč SIT. Za leto 2006 je hranilnica dodatno oblikovala 6.795 
tisoč SIT rezervacij za 59 zaposlencev po stanju na dan 31.12.2006 in izplačala za 2.365 tisoč 
SIT jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi. Rezervacije za pravno nerešene tožbe je za-
radi zaključenega postopka odpravila.

2.4.2.4 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb
Hranilnica je obračunala davek od dohodkov pravnih oseb na podlagi prihodkov in odhod-
kov, ki so vključeni v izkaz poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od 
dohodka pravnih oseb za leto 2006 je obračunala v višini 27.858 tisoč SIT po stopnji 25% 
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od davčne osnove. V obračun je hranilnica vključila eno tretjino davčne osnove od učinka 
iz prehoda na MSRP v višini 92.870 tisoč SIT, preostali del pa bo obračunala v naslednjih 
dveh letih.

2.4.2.5 Druge obveznosti

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Obvez. za opravnine 0 118

Druge obveznosti 75.010 173.019

Udolgovane časovne razmejitve 178.696 110.904

Skupaj 253.706 284.041

Med drugimi obveznostmi je med večjimi postavkami vključena obveznost do dobaviteljev v 
znesku 45.908 tisoč SIT in obveznost do Banke Slovenije za prodane začetne pakete evroko-
vancev v znesku 13.302 tisoč SIT. Med udolgovanimi časovnimi razmejitvami hranilnica iz-
kazuje vnaprej plačane neobračunane prihodke iz naslova zavarovalnih premij od potrošniških 
posojil.

2.4.2.6 Vpisani kapital 

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Osnovni kapital 853.530 853.530

Skupaj 853.530 853.530

Osnovni kapital je razdeljen na 85.353 navadnih delnic v nominalni vrednosti 10 tisoč SIT vsaka.

2.4.2.7 Kapitalske rezerve

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Vplačani presežek kapitala 452.686 452.686

Kapitalske rezerve nastale iz splošnega prevrednotovalnega po-
pravka kapitala 77.212 77.212

Skupaj 529.898 529.898

2.4.2.8 Prevrednotovalni popravek kapitala

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

PPK v zvezi s kapitalskimi naložbami 5 5

Skupaj 5 5
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2.4.2.9 Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim dobičkom)

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Rezerve iz dobička 176.917 129.344

• zakonske rezerve 109.821 62.248

• statutarne rezerve 41.338 41.338

• druge rezerve iz dobička 25.758 25.758

Preneseni dobiček iz prejšnjih let 66.562 66.562

Zadržani dobiček iz prehoda na MSRP 188.653 193.729

Skupaj 432.132 389.635

2.4.2.10 Čisti dobiček poslovnega obdobja 
Uprava je celotni dobiček leta 2006 v višini 98.111 tisoč SIT poslovnega leta namenila v bilanč-
ni dobiček. Skupaj s prenesenim čistim dobičkom prejšnjih let znaša bilančni dobiček 164.673 
tisoč SIT. 

O njegovi razporeditvi bodo odločali delničarji na skupščini hranilnice.

Čisti dobiček na delnico je po stanju na dan 31.12.2006 znašal 1.149.47 SIT, pri čemer je upo-
števan čisti dobiček v višini 98.111 tisoč SIT in število 85.353 delnic.

Učinek popravka kapitala s koefi cientom cen življenjskih potrebščin 
oziroma z vrednostjo EUR-a:
V primeru splošnega prevrednotovanja kapitala zaradi ohranjanja kupne moči kapitala na pod-
lagi rasti cen življenjskih potrebščin (rast 2,3 %), bi bil čisti dobiček leta 2006 manjši za 32.916 
tisoč SIT in bi znašal 65.195 tisoč SIT. Učinek prevrednotenja bi znašal 43.888 tisoč SIT.

V primeru splošnega prevrednotovanja kapitala zaradi ohranjanja kupne moči kapitala na pod-
lagi rasti evra (rast za 0,0003 %), bi bil čisti dobiček leta 2006 manjši za 740 tisoč SIT in bi 
znašal 97.371 tisoč SIT. Učinek prevrednotenja bi znašal 987 tisoč SIT. 

2.4.2.11 Zunajbilančne obveznosti

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Jamstva in sredstva dana v zastavo 35.231 52.225

Odobreni krediti in kreditne linije 559.317 48.170

Depo in druga evidenca vrednostnih papirjev 2.496.973 784.846

Skupaj 3.091.521 885.241

V letu 2006 je hranilnica najela kreditno linijo v višini 500.000 tisoč SIT za dobo enega leta. 
V postavki depo in druga evidenca vrednostnih papirjev je izkazana preddobava evrogotovine 
in začetnih prodajnih paketov evrskih kovancev za prebivalstvo in trgovce, v skupni vrednosti 
779.612 tisoč SIT, neizkoriščeni del blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju v vi-
šini 1.425.858 tisoč SIT in zastavljeni vrednostni papirji za zavarovanje evrogotovine in druge 
namene v skupnem znesku 291.267 tisoč SIT.
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2.4.2.12  Dodatni podatki
Stanje kreditov danih članom uprave, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe in čla-
nom nadzornega sveta:

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Članom uprave 62.363 38.199

Članom nadzornega sveta 11.385 12.317

Skupaj 73.748 50.516

Krediti so dani za obdobje od 5 do 20 let po obrestni meri 4 % letno oz. DK + 3%.
 

Stanje vlog članov uprave in nadzornega sveta:

( v tisoč SIT)

Leto 31. 12. 2006 31. 12. 2005

Članov uprave 17.022 25.728

Članov nadzornega sveta 14.277 11.429

Skupaj 31.299 37.157

2.4.2.13. Sredstva zastavljena za zavarovanje virov sredstev
Za zavarovanje virov sredstev hranilnica nima zastavljenih sredstev.
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2.4.3.  Izpostavljenost hranilnice obrestnemu tveganju 
na dan 31. 12. 2006

(v tisoč SIT)
Skupaj Do Od 1 - 3 Od 3 - 12 Od 1 - 5 Nad

Bilančne postavke Skupaj Neobre-
stovano

obresto-
vano

1 meseca mesecev mesecev let 5 let

1 2 3 4 6 7 8 9 10

A. I. Denar v blagajni in stanje na rač. pri CB 701.090 495.066 206.024 206.024 0 0 0 0
A.  II. Finančna sredstva, namenjena trgovanju 198.486 198.486 0 0 0 0 0 0
A. IV. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.508 1.508 0 0 0 0 0 0
A. V. Krediti 17.933.508 0 17.933.508 1.991.036 1.686.666 3.093.681 8.756.959 2.405.166
A. VI. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 7.140.108 0 7.140.108 3.167.843 1.450.297 900.087 1.621.881 0
A. IX. Obresti od fi nančnih sredstev 51.428 0 51.428 37.367 7.631 1.967 4.146 317
A. X. Opredmetena osnovna sredstva 1.655.097 1.655.097 0 0 0 0 0 0
A. XII. Neopredmetena dolgoročna sredstva 38.743 38.743 0 0 0 0 0 0
A. XIII. Dolg. naložbe v kap. odvisnih pridru.in skup. 

obvl. družb
2.100 2.100 0 0 0 0 0 0

A. XV. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 12.314 12.314 0 0 0 0 0 0
A. XVI. Druga sredstva 51.610 51.610 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ SREDSTVA (1) 27.785.992 2.454.924 25.331.068 5.402.270 3.144.594 3.995.735 10.382.986 2.405.483
P. IV. Finančne obveznosti, merjene po odplačni 

vrednosti
25.322.518 0 25.322.518 8.487.693 3.298.869 7.746.087 5.388.279 401.590

P. VIII. Obresti za fi nančne obveznosti 213.123 0 213.123 35.014 3.452 90.626 70.934 13.097
P. IX. Rezervacije 23.952 23.952 0 0 0 0 0 0
P. X. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 59.017 59.017 0 0 0 0 0 0
P. XI. Druge obveznosti 253.706 253.706 0 0 0 0 0 0
P. XIII. Vpisani kapital 853.530 853.530 0 0 0 0 0 0
P. XIV. Kapitalske rezerva 529.898 529.898 0 0 0 0 0 0
P. XVI. Prevrednotovalni popravek kapitala 5 5 0 0 0 0 0 0
P. XVII. Rezere (vključno z zadržanim dobičkom) 432.132 432.132 0 0 0 0 0 0
P. XIX. Čisti dobiček/izguba polovnega leta 98.111 98.111 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ OBVEZNOSTI (2) 27.785.992 2.250.351 25.535.641 8.522.707 3.302.321 7.836.713 5.459.213 414.687
Neto izpostavljenost obrestnemu
tveganju (1) manj (2) 0 204.573 -204.573 -3.120.437 -157.727 -3.840.978 4.923.773 1.990.796
Kumulativna izpostavljenost

 Pregled aktive in pasive glede na obdobje, v katerem banka lahko spremeni obrestne mere.
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2.4.4.  Izpostavljenost hranilnice obrestnemu tveganju 
na dan 31. 12. 2005

(v tisoč SIT)
Skupaj Do Od 1 - 3 Od 3 - 12 Od 1 - 5 Nad

Bilančne postavke Skupaj Neobre-
stovano

obresto-
vano

1 meseca mesecev mesecev let 5 let

1 2 3 4 6 7 8 9 10

A. I. Denar v blagajni in stanje na rač. pri CB 694.213 232.129 462.084 462.084 0 0 0 0
A. IV. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.508 1.508 0 0 0 0 0 0
A. V. Krediti 12.627.250 0 12.627.250 94.201 0 521.922 6.249.657 5.761.470
A. VI. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 6.151.150 0 6.151.150 0 6.151.150 0 0 0
A. IX. Obresti od fi nančnih sredstev 43.576 0 43.576 6.461 0 1.743 21.352 14.020
A. X. Opredmetena osnovna sredstva 1.238.985 1.238.985 0 0 0 0 0 0
A. XII. Neopredmetena dolgoročna sredstva 39.930 39.930 0 0 0 0 0 0
A. XIII. Dolg. naložbe v kap. odvisnih pridru.in skup. 

obvl. družb
2.100 2.100 0 0 0 0 0 0

A. XV. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 36.078 36.078 0 0 0 0 0 0
A. XVI. Druga sredstva 21.804 21.804 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ SREDSTVA (1) 20.856.594 1.572.534 19.284.060 562.746 6.151.150 523.665 6.271.009 5.775.490
P. IV. Finančne obveznosti, merjene po odplačni 

vrednosti
18.299.103 0 18.299.103 1.646.467 996.908 4.540.723 9.248.048 1.866.957

P. VIII. Obresti za fi nančne obveznosti 270.326 0 270.326 24.323 14.727 67.078 136.618 27.580
P. IX. Rezervacije 42.522 42.522 0 0 0 0 0 0
P. X. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 64.576 64.576 0 0 0 0 0 0
P. XI. Druge obveznosti 284.041 284.041 0 0 0 0 0 0
P. XIII. Vpisani kapital 853.530 853.530 0 0 0 0 0 0
P. XIV. Kapitalske rezerva 529.897 529.897 0 0 0 0 0 0
P. XVI. Prevrednotovalni popravek kapitala 5 5 0 0 0 0 0 0
P. XVII. Rezere (vključno z zadržanim dobičkom) 389.635 389.635 0 0 0 0 0 0
P. XIX. Čisti dobiček/izguba polovnega leta 122.959 122.959 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ OBVEZNOSTI (2) 20.856.594 2.287.165 18.569.429 1.670.790 1.011.635 4.607.801 9.384.666 1.894.537
Neto izpostavljenost obrestnemu
tveganju (1) manj (2) 0 -714.631 714.631 -1.108.044 5.139.515 -4.084.136 -3.113.657 3.880.953
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2.4.5.  Neusklajenost aktive in pasive bilance stanja glede na 
ročnost na dan 31.12.2006

(v tisoč SIT)

    Do Od 1 - 3 Od 3 - 12 Od 1 - 5 Nad

  Bilančne postavke Skupaj 1 meseca mesecev mesecev let 5 let

  1 2 4 5 6 7 8

A. I. Denar v blagajni in stanje na rač. pri CB 701.090 701.090 0 0 0 0

A. II. Finančna sredstva, namenjena trgovanju 198.486 198.486 0 0 0 0

A. IV. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.508 1.508 0 0 0 0

A. V. Krediti 17.933.508 1.320.030 1.612.091 3.322.723 9.151.781 2.526.883

A. VI. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 7.140.108 3.167.843 1.450.297 900.087 1.621.881 0

A. IX. Obresti od fi nančnih sredstev 51.428 37.367 7.631 1.967 4.147 316

A. X. Opredmetena osnovna sredstva 1.655.097 0 0 0 0 1.655.097

A. XII. Neopredmetena dolgoročna sredstva 38.743 0 0 0 0 38.743

A. XIII. Dolg. naložbe v kap. odvisnih pridru.in skup. obvl. družb 2.100 0 0 0 0 2.100

A. XV. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 12.314 0 0 12.314 0 0

A. XVI. Druga sredstva 51.610 37.792 0 13.818 0 0

  SKUPAJ SREDSTVA (1) 27.785.992 5.464.116 3.070.019 4.250.909 10.777.809 4.223.139

P. IV. Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 25.322.518 7.454.237 2.790.427 7.635.969 6.971.509 470.376

P. VIII. Obresti za fi nančne obveznosti 213.123 25.641 3.452 92.361 78.574 13.095

P. IX. Rezervacije 23.952 0 0 0 23.952 0

P. X. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 59.017 0 0 12.583 46.434 0

P. XI. Druge obveznosti 253.706 75.010 0 178.696 0 0

P. XIII. Vpisani kapital 853.530 0 0 0 0 853.530

P. XIV. Kapitalske rezerva 529.898 0 0 0 0 529.898

P. XVI. Prevrednotovalni popravek kapitala 5 0 0 0 0 5

P. XVII. Rezere (vključno z zadržanim dobičkom) 432.132 0 0 0 0 432.132

P. XIX. Čisti dobiček/izguba polovnega leta 98.111 0 0 0 0 98.111

  SKUPAJ OBVEZNOSTI (2) 27.785.992 7.554.888 2.793.879 7.919.609 7.120.469 2.397.147

  NETO LIKVIDNOSTNI RAZMIK (1) - (2) 0 -2.090.772 276.140 -3.668.700 3.657.340 1.825.992

  Predviden odliv na podlagi prevzetih      

  zunajbilančnih obveznosti (3) 3.091.521 0 0 3.091.521 0 0

  NETO LIKVIDNOSTNI RAZMIK       

  (1) - (2) - (3) -3.091.521 -2.090.772 276.140 -6.760.221 3.657.340 1.825.992
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2.4.6. Neusklajenost aktive in pasive bilance stanja glede na 
ročnost na dan 31.12.2005

(v tisoč SIT)

    Do Od 1 - 3 Od 3 - 12 Od 1 - 5 Nad

  Bilančne postavke Skupaj 1 meseca mesecev mesecev let 5 let

  1 2 4 5 6 7 8

A. I. Denar v blagajni in stanje na rač. pri CB 694.213 694.213 0 0 0 0

A. IV. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.508 1.508 0 0 0 0

A. V. Krediti 12.627.250 94.201 0 521.922 6.164.066 5.847.061

A. VI. Finančna sredstva v posesti do zapaslosti 6.151.150 0 6.151.150 0 0 0

A. IX. Obresti od fi nančnih sredstev 43.576 43.576 0 0 0 0

A. X. Opredmetena osnovna sredstva 1.238.985 0 0 0 0 1.238.985

A. XII. Neopredmetena dolgoročna sredstva 39.930 0 0 0 0 39.930

A. XIII. Dolg. naložbe v kap. odvisnih pridru.in skup. obvl. družb 2.100 0 0 0 0 2.100

A. XV. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 36.078 0 0 36.078 0 0

A. XVI. Druga sredstva 21.804 21.804 0 0 0 0

  SKUPAJ SREDSTVA (1) 20.856.594 855.302 6.151.150 558.000 6.164.066 7.128.076

P. IV. Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 18.299.103 1.646.467 996.908 4.540.723 9.248.048 1.866.957

P. VIII. Obresti za fi nančne obveznosti 270.326 270.326 0 0 0 0

P. IX. Rezervacije 42.522 0 0 0 42.522 0

P. X. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 64.576 0 0 21.525 43.051 0

P. XI. Druge obveznosti 284.041 256.596 27.445 0 0 0

P. XIII. Vpisani kapital 853.530 0 0 0 0 853.530

P. XIV. Kapitalske rezerva 529.897 0 0 0 0 529.897

P. XVI. Prevrednotovalni popravek kapitala 5 0 0 0 0 5

P. XVII. Rezere (vključno z zadržanim dobičkom) 389.635 0 0 0 0 389.635

P. XIX. Čisti dobiček/izguba polovnega leta 122.959 0 0 0 0 122.959

  SKUPAJ OBVEZNOSTI (2) 20.856.594 2.173.389 1.024.353 4.562.248 9.333.621 3.762.983

  NETO LIKVIDNOSTNI RAZMIK (1) - (2) 0 -1.318.087 5.126.797 -4.004.248 -3.169.555 3.365.093

  Predviden odliv na podlagi prevzetih      

  zunajbilančnih obveznosti (3) 885.241 885.241 0 0 0 0

  NETO LIKVIDNOSTNI RAZMIK       

  (1) - (2) - (3) -885.241 -2.203.328 5.126.797 -4.004.248 -3.169.555 3.365.093
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2.4.7. Izpostavljenost hranilnice valutnemu tveganju 
na dan 31. 12. 2006

(v tisoč SIT)

DEVIZNA PODBILANCA* TOLARSKA PODBILANCA SKUPAJ

Bilančne postavke EUR USD Ostale 
valute

SKUPAJ val. 
klavzula

SIT SKUPAJ (8 + 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. I. Denar v blagajni in sstanje na rač. pri CB 135.874 6.190 10.383 152.447 0 548.643 548.643 701.090

A.  II. Finančna sredstva, namenjena trgovanju 0 0 0 0 0 198.486 198.486 198.486

A. IV. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 0 0 0 0 0 1.508 1.508 1.508

A. V. Krediti 353.778 296 11.521 365.595 16.599 17.551.314 17.567.913 17.933.508

A. VI. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 1.417.824 0 0 1.417.824 0 5.722.284 5.722.284 7.140.108

A. IX. Obresti od fi nančnih sredstev 6.599 0 0 6.599 0 44.829 44.829 51.428

A. X. Opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0 1.655.097 1.655.097 1.655.097

A. XII. Neopredmetena dolgoročna sredstva 0 0 0 0 0 38.743 38.743 38.743

A. XIII. Dolg. naložbe v kap. odvisnih pridru.in skup. 
obvl. družb

0 0 0 0 0 2.100 2.100 2.100

A. XV. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 12.314 12.314 12.314

A. XVI. Druga sredstva 0 0 0 0 0 51.610 51.610 51.610

SKUPAJ SREDSTVA (1) 1.914.075 6.486 21.904 1.942.465 16.599 25.826.928 25.843.527 27.785.992

P. IV. Finančne obveznosti, merjene po odplačni 
vrednosti

2.737.269 4.653 3.127 2.745.050 140.747 22.436.721 22.577.468 25.322.518

P. VIII. Obresti za fi nančne obveznosti 5.529 0 0 5.529 0 207.595 207.595 213.123

P. IX. Rezervacije 0 0 0 0 0 23.952 23.952 23.952

P. X. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 59.017 59.017 59.017

P. XI. Druge obveznosti 13.302 0 0 13.302 0 240.404 240.404 253.706

P. XIII. Vpisani kapital 0 0 0 0 0 853.530 853.530 853.530

P. XIV. Kapitalske rezerva 0 0 0 0 0 529.898 529.898 529.898

P. XVI. Prevrednotovalni popravek kapitala 0 0 0 0 0 5 5 5

P. XVII. Rezere (vključno z zadržanim dobičkom) 0 0 0 0 0 432.132 432.132 432.132

P. XIX. Čisti dobiček/izguba polovnega leta 0 0 0 0 0 98.111 98.111 98.111

SKUPAJ OBVEZNOSTI (2) 2.756.099 4.653 3.127 2.763.880 140.747 24.881.365 25.022.112 27.785.992

NEUSKLAJENOST (1) manj (2) -842.024 1.833 18.777 -821.415 -124.148 945.563 821.415 0
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2.4.8. Izpostavljenost hranilnice valutnemu tveganju 
na dan 31. 12. 2005

(v tisoč SIT)

DEVIZNA PODBILANCA* TOLARSKA PODBILANCA SKUPAJ

Bilančne postavke EUR USD Ostale 
valute

SKUPAJ val. 
klavzula

SIT SKUPAJ (8 + 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. I. Denar v blagajni in stanje na rač. pri CB 76.600 265 3.503 80.368 0 613.845 613.845 694.213

A. IV. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 0 0 0 0 0 1.508 1.508 1.508

A. V. Krediti 120.019 930 1.108 122.057 13.906 12.491.287 12.505.193 12.627.250

A. VI. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 780.868 0 0 780.868 0 5.370.282 5.370.282 6.151.150

A. IX. Obresti od fi nančnih sredstev 0 0 0 0 0 43.576 43.576 43.576

A. X. Opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0 1.238.985 1.238.985 1.238.985

A. XII. Neopredmetena dolgoročna sredstva 0 0 0 0 0 39.930 39.930 39.930

A. XIII. Dolg. naložbe v kap. odvisnih pridru.in skup. 
obvl. družb

0 0 0 0 0 2.100 2.100 2.100

A. XV. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 36.078 36.078 36.078

A. XVI. Druga sredstva 2.010 0 0 2.010 0 19.794 19.794 21.804

SKUPAJ SREDSTVA (1) 979.497 1.195 4.611 985.303 13.906 19.857.385 19.871.291 20.856.594

P. IV. Finančne obveznosti, merjene po odplačni 
vrednosti

1.004.456 1.997 1.111 1.007.564 136.550 17.154.989 17.291.539 18.299.103

P. VIII. Obresti za fi nančne obveznosti 1.973 0 0 1.973 0 268.353 268.353 270.326

P. IX. Rezervacije 0 0 0 0 0 42.522 42.522 42.522

P. X. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 64.576 64.576 64.576

P. XI. Druge obveznosti 0 0 0 0 0 284.041 284.041 284.041

P. XIII. Vpisani kapital 0 0 0 0 0 853.530 853.530 853.530

P. XIV. Kapitalske rezerva 0 0 0 0 0 529.897 529.897 529.897

P. XVI. Prevrednotovalni popravek kapitala 0 0 0 0 0 5 5 5

P. XVII. Rezere (vključno z zadržanim dobičkom) 0 0 0 0 0 389.635 389.635 389.635

P. XIX. Čisti dobiček/izguba polovnega leta 0 0 0 0 0 122.959 122.959 122.959

SKUPAJ OBVEZNOSTI (2) 1.006.429 1.997 1.111 1.009.537 136.550 19.710.507 19.847.057 20.856.594

NEUSKLAJENOST (1) manj (2) -26.932 -802 3.500 -24.234 -122.644 146.878 24.234 0
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2.5  Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

2.5.1  Čiste obresti in obrestim podobni prihodki in odhodki 
a) Analiza prihodkov in odhodkov od obresti po sektorjih

(v tisoč SIT)

 2006 2005

Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki

Iz stanj na računih pri centralni banki   2.222 (0)   1.935 (0)

Iz danih kreditov in vlog 1.166.844 (899.844) 1.063.241 (829.408)

Iz fi nančnih sredstev v posesti do zapadlost   240.581 (0)   213.888 (0)

Iz drugih sredstev oziroma drugih obveznosti   4 (0)   0 (6)

Skupaj 1.409.651 (899.844) 1.279.064 (829.414)

Neto  509.807  449.650 

b) Analiza glede na vrste prihodkov in odhodkov od obresti

(v tisoč SIT)

 2006 2005

Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki

Redne  1.398.856 (899.844)  1.267.288 (829.414)

Zamudne  10.795 0  11.776 0

Skupaj 1.409.651 (899.844) 1.279.064 (829.414)

Neto  509.807  449.650 

c) Analiza obresti glede na vrsto sredstev in ustreznih virov 

(v tisoč SIT)

 2006 2005

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

Prihodki

Iz stanj na računih pri centralni banki   2.222 0   1.935 0

Iz danih kreditov in vlog   49.729 1.117.115   45.133 1.018.108

Iz fi nančnih sredstev v posesti do zapadlost   231.869 8.712   213.888 0

Iz drugih sredstev oziroma drugih obveznosti  4 0  0 0

Skupaj 283.824 1.125.827 260.956 1.018.108

Skupaj  1.409.651  1.279.064

(v tisoč SIT)

 2006 2005

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

Odhodki

Iz danih kreditov in vlog  (296.988) (602.856)  (253.198) (576.216)

Iz drugih sredstev oziroma drugih obveznosti   (0)  (0)   (0)  (0)

Skupaj (296.988) (602.856) (253.198) (576.216)

Skupaj  (899.844)  (829.414)

Neto skupaj  509.807  449.650 
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2.5.2  Čiste opravnine (provizije)
(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Prejete opravnine

Opravnine od danih jamstev 857 40

Opravnine od plačilnega prometa v državi 7.550 5.357

Opravnine od plačilnega prometa s tujino 1.733 432

Opravnine od kreditnih poslov 235.493 214.242

Opravnine za opravljene adm. storitve 191.819 23.778

Skupaj 437.452 243.849

Dane opravnine

Opravnine za bančne storitve v državi (41.078) (13.335)

Opravnine za bančne storitve v tujini (2) (960)

Opravnine za opravlj. posred. in kom. poslov (1.154) (1.494

Opravnine za opravlj. borzne posle (1.223) (0)

Opravnine za opravljanje plačilnega prometa (141) (11)

Opravnine dane za druge storitve (57) (247)

Skupaj (43.655) (16.047)

Čiste opravnine 393.797 227.802

2.5.3 Realizirani dobički/izgube iz fi nančnih sredstev in 
obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz 
poslovnega izida

(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Realizirani dobički 0 0

Realizirane izgube (27) (0)

• Od kreditov merjenih po odplačni vrednosti (27) (0)

Skupaj (27) 0

2.5.4 Čisti dobički/izgube iz fi nančnih sredstev in obveznosti, na-
menjenih trgovanju

(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Čisti dobički iz trgovanja z delnicami

Prihodki od prodanih vrednostnih papirjev 18.652 0

Izgube pri trgovanju z vrednostnimi papirji (3.775) (0)

Skupaj 14.877 0
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(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Čisti dobički pri nakupu in prodaji tujih valut

Dobički pri nakupu in prodaji tujih valut 6.790 2.330

Izgube pri prodaji tujih valut (1.754) (389)

Skupaj 5.036 1.941

Čisti dobiček 19.913 1.941

2.5.5 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik
(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Dobički 33.155 658

Izgube (38.941) (576)

Čisti dobički (5.786) 82

2.5.6 Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez 
nekratkoročnih sredstev, v posesti za prodajo

(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Prevrednotovalni prihodki pri prodaji opredmetenih in neopredme-
tenih dolgoročnih sredstev 230 44

Prevrednotovalni odhodki pri prodaji opredmetenih in neopredme-
tenih dolgoročnih sredstev (698) (0)

Čisti dobički (468) 44

2.5.7 Drugi čisti poslovni dobički/izgube 
(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Prihodki za nebančne storitve 916 678

Drugi poslovni prihodki 24.749 4.280

Davki in druge dajatve iz prihodka (3.879) (1.946)

Članarine (6.011) (1.301)

Drugi poslovni odhodki (4.014) (728)

Skupaj 11.761 983

2.5.8 Administrativni stroški
(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Stroški dela 444.809 316.714

Bruto plače 317.379 220.260

Dajatve za socialno zavarovanje 23.135 16.114

Dajatve za pokojninsko zavarovanje 28.240 19.671

Dajatve za dod. pok. zav. 2. steber 5.400 4.620

Druge dajatve odvisne od bruto plač 22.967 21.217
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(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Drugi stroški dela 47.688 34.832

Stroški materiala in storitev
 

263.637  202.368

Stroški materiala 33.081 19.309

Najemnine 16.271 22.510

Storitve drugih 138.086 101.582

Stroški službenih potovanj 7.471 5.069

Stroški vzdrževanja OS 9.814 8.799

Reklamni stroški 39.567 28.530

Reprezentančni stroški 4.519 2.911

Stroški svetovalnih storitev 7.981 8.762

Šolnine in štipendije 1.410 1.840

Stroški zavarovanja 4.186 1.926

Drugi upravni stroški 1.251 1.130

Skupaj 708.446 519.082

Skupni znesek vseh bruto prejemkov za opravljanje funkcije:
(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Člana uprave 54.921 53.891

Člani nadzornega sveta 587 619

Skupaj 55.508 54.510

2.5.9.  Amortizacija
(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Opredmetena osnovna sredstva 64.400 31.838

Neopredmetena dolgoročna sredstva 7.948 13.322

Skupaj 72.348 45.160

 Hranilnica v letu 2006 ni izvedla prevrednotenja osnovnih sredstev.

2.5.10 Rezervacije
(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Odprava rezerv. za terj. razvrščene v skupino A  0  150.089

Odprava rezervacij za pravno nerešene tožbe 23.000 0

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi (6.795) (19.521)

Skupaj 16.205  130.568

Rezervacije za pravno nerešene tožbe so bile oblikovane v predhodnem letu in posledično od-
pravljene v dobro prihodkov iz odprave rezervacij. Hranilnica je na novo oblikovala rezervacije 
za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.
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2.5.11  Oslabitve
(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Oslabitev kreditov in terjatev merjenih po odplačni vrednosti (151.897) (226.678)

Odprava oslabitev in terjatev, merjenih po odplačni vrednosti 108.281 253.014

Skupaj (43.616) 26.336 

2.5.12 Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in 
skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi

(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

DH Storitve d.o.o. Maribor 0 (782)

Skupaj 0 (782)

2.5.13 Davek iz dohodka in odloženi davek
(v tisoč SIT)

Leto 2006 2005

Davek iz dohodka pravnih oseb  (4.641)  (62.217)

Odloženi davek (18.040) 4.880

Skupaj (22.681) (57.337)

Davek od dohodka pravnih oseb je potrebno v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih 
oseb poravnati po predpisani davčni stopnji, ki je za leti 2005 in 2006 enaka in znaša 25%. Brez 
upoštevanja obveznosti za davek od dohodka iz prehoda na MSRP, znaša obveznost davka od 
dohodka 4.641 tisoč SIT.
Odloženi davki v znesku 18.040 tisoč SIT predstavljajo zneske davka od dohodkov pravnih 
oseb, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih in so posledica začasnih razlik med odhodki, 
ugotovljenimi v skladu z računovodskimi predpisi in davčno priznanimi odhodki. 
Hranilnica je za leto 2006 obračunala davek od dohodka pravnih oseb v znesku 27.858 tisoč SIT 
in ga mora upoštevaje plačane akontacije med letom doplačati v višini 11.335 tisoč SIT. V davčni 
obračun je vključila eno tretjino razlik iz prehoda na mednarodne standarde računovodskega po-
ročanja. Hranilnica izkazuje tudi obveznost iz naslova davka v znesku 46.435 tisoč SIT od učinka 
prehoda na MSRP v višini preostalih dveh tretjin osnove zaradi razlik iz prehoda na spremenjen 
način sestavljanja računovodskih poročil, ki jo bo vključila v davčno osnovo v naslednjih dveh 
letih. Uporabljena je bila povprečna znana davčna stopnja, za katero hranilnica ocenjuje, da je 
najboljši približek uporabe davčne stopnje ob realizaciji terjatev za odloženi davek.
Efektivna davčna stopnja, ki odraža razmerje med dobičkom poslovnega leta po obdavčitvi in 
dobičkom poslovnega leta pred obdavčitvijo, znaša 18,78%.
Hranilnica nima zapadlih in neplačanih davkov ali drugih dajatev.

2.6.  Posli s povezanimi osebami
2.6.1. Krediti
Hranilnica izkazuje po stanju na dan 31.12.2006 237.551 tisoč SIT danih kreditov zaposlencem.
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2.6.2  Druga sredstva
Druga sredstva  2006

Terjatve do kupcev

DH Storitve d.o.o. 387

Skupaj  387

2.6.3.  Vloge
Vloge DH Storitve d.o.o. Zaposlenci Skupaj

Vloge na vpogled 4.957 28.421 33.378

Kratkoročne vloge 0 41.840 41.840

Dolgoročne vloge 0 70.046 70.046

Vloge v tuji valuti 0 14.337 14.337

Skupaj 4.957 154.644 159.601

2.6.4.  Čiste obresti
Čiste obresti Prihodki Odhodki

DH Storitve d.o.o. 0 32

Zaposlenci 7.143 6.885

Skupaj 7.143 6.917

Skupaj čiste obresti 226  

2.6.5 Čiste opravnine
Čiste opravnine Prihodki Odhodki

DH Storitve d.o.o. 19 0

Zaposlenci 196 155

Skupaj 215 155

Skupaj čiste obresti 60

2.6.6. Drugi čisti poslovni dobički
Drugi čisti poslovni dobički  2006

Dobički

DH Storitve d.o.o. 387

Skupaj  387

2.6.7. Administrativni stroški
Administrativni stroški  2006

Stroški materiala

DH Storitve d.o.o. 480

Skupaj  480

Dogodki po datumu bilance stanja
V obdobju po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov.
Revizijski stroški za poslovno leto 2006 glede na sklenjeno pogodbo znašajo 25.800,00 EUR
(6.129 tisoč SIT).
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2.7.  RAZŠIRJENE SHEME RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

2.7.1  BILANCA STANJA na dan 31.12.2006
v tisoč SIT

Zap.    

št. Oznaka Vsebina 31.12.2006 31.12.2005

  1 2 3 4 

1 A. I. DENAR V BLAGAJNI IN STANJE NA RAČUNIH   
 PRI CB (centralni banki) 701.090 694.213
2 A. II. FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA TRGOVANJU 198.486 0
3 A. II. Delnice in deleži 198.486 0
4 A. IV. FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO 1.508 1.508
5 A. IV. Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo, izkazani po pošteni vre-

dnosti
1.508 1.508

6 A. V. KREDITI 17.933.508 12.627.250
7 A. VI. FINANČNA SREDSTVA V POSESTI DO ZAPADLOSTI 7.140.108 6.151.150
8 A. VI. Dolžniški vrednostni papirji 7.140.108 6.151.150
9 A. IX. OBRESTI OD FINANČNIH SREDSTEV 51.428 43.576

10 A. X. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.655.097 1.238.985
11 A. XII. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 38.743 39.930
12 A. XIII. DOLGOROČNE NALOŽBE V KAPITAL ODVISNIH,   
 PRIDRUŽENIH IN SKUPAJ OBVLADOVANIH DRUŽB 2.100 2.100

13 A. XV. TERJATVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 12.314 36.078
14 A. XV. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 0 5.724
15 A. XV. Dolgoročne odložene terjatve za davke 12.314 30.354
16 A. XVI. DRUGA SREDSTVA 51.610 21.804
 17   SKUPAJ SREDSTVA 27.785.992 20.856.594
18 P. IV. FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI 

VREDNOSTI
25.322.518 18.299.103

19 P. IV. Vloge 20.349.187 14.402.611
20 P. IV. Krediti 1.018.470 669.151
21 P. IV. Dolžniški vrednostni papirji 3.627.000 2.910.000
22 P. IV. Podrejene obveznosti 327.861 317.341
23 P. VIII. OBRESTI ZA FINANČNE OBVEZNOSTI 213.123 270.326
24 P. IX. REZERVACIJE 23.952 42.522
25 P. IX. Rezervacije za pravno nerešene tožbe 0 23.000
26 P. IX. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev 23.952 19.522
27 P. X. OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 59.017 64.576
28 P. X. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 59.017 64.576
29 P. XI. DRUGE OBVEZNOSTI 253.706 284.041
30 P. XIII. VPISANI KAPITAL 853.530 853.530
31 P. XIV. KAPITALSKE REZERVE 529.898 529.897
32 P. XVI. PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK KAPITALA 5 5
33 P. XVI. Drugi prevred. pop. kapitala 5 5
34 P. XVII. REZERVE (vključno z zadržanim dobičkom) 432.132 389.635
35 P. XIX. ČISTI DOBIČEK / IZGUBA POSLOVNEGA LETA 98.111 122.959
   SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 27.785.992 20.856.594
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v tisoč SIT

Zap.    

št. Oznaka Vsebina 31.12.2006 31.12.2005

  1 2 3 4 

36 B.  ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 3.091.521 885.241
37 B. -2 Jamstva in sredstva dana v zastavo 35.231 836.835
38 B. -3 Prevzete fi nančne obveznosti 559.317 48.170
39 B. -5 Deponenti in druga evidenca vrednostnih papirjev 2.496.973 236
 E. ZABILANČNI PODATKI 148.488 260.106

40 Popravki vrednosti zaradi oslabitve fi nančnih sredstev,   
 merjenih po odplačni vrednosti 148.488 260.106

41 E. -2 Popravki vrednosti kreditov 148.321 260.010
42 E. -3 Popravki vrednosti drugih sredstev 167 96

2.7.2  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA v obdobju od 01.01.2006 
do 31.12.2006

v tisoč SIT

Zap.   

št. Oznaka Vsebina 2006 2005

  2 3 4 

I.  Finančni in poslovni prihodki in odhodki   
 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) 928.997 680.502
1. Čiste obresti (1.1 - 1.2) 509.807 449.650
1.1. Prihodki iz obresti 1.409.650 1.279.064
 1.1.1. Obresti iz stanj na računih pri centralni banki 2.222 1.935
 1.1.6. Obresti iz danih kreditov in vlog (tudi iz fi nančnega leasinga) 1.166.843 1.063.067
 1.1.7. Obresti iz fi nančnih sredstev v posesti do zapadlosti 240.581 213.888
 1.1.8. Obresti iz drugih fi nančnih sredstev 4 174
1.2. Odhodki za obresti 899.843 829.414
 1.2.5. Obresti za fi nančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 899.843 829.414
3. Čiste opravnine (provizije) (3.1. - 3.2.) 393.797 227.802
3.1. Prihodki iz opravnin (provizij) 437.452 243.849
3.2. Odhodki za opravnine (provizije) 43.655 16.047
4. Realizirani dobički/izgube iz fi nančnih sredstev in obveznosti, ki   
 niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (4.1. - 4.2.)  27  0
4.2. Realizirane izgube (4.2.1. + 4.2.2. + 4.2.3. + 4.2.4. + 4.2.5.) 27 0
 4.2.2. Izgube iz kreditov (tudi iz fi nančnega leasinga) 27 0
5. Čisti dobički/izgube iz fi nančnih sredstev in obveznosti,   
 namenjenih trgovanju (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4. + 5.6.) 19.913 1.941
5.1. Čisti dobički/izgube iz trgovanja z delnicami in deleži 14.877 0
5.3. Čisti dobički/izgube pri nakupu in prodaji tujih valut in plem.kovin 5.036 1.941
8. Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik (8.1. - 8.2.) 5.786 82
8.1. Dobički 33.155 658
8.2. Izgube 38.941 576
9. Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoroč-

nih sredstev, v posesti za prodajo (9.1. - 9.2.)
 468  44

9.1. Dobički 230 44
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v tisoč SIT

Zap.   

št. Oznaka Vsebina 2006 2005

  2 3 4 

9.2. Izgube 698 0
10. Drugi čisti poslovni dobički/izgube (10.1. - 10.2.) 11.761 983
10.1. Dobički 25.666 4.958
10.2. Izgube 13.905 3.975
II. Administrativni stroški (1 + 2) 708.446 519.082
1. Stroški dela 444.809 316.714
2. Splošni in administrativni stroški 263.637 202.368
III. Amortizacija (1 + 2 + 3) 72.348 45.160
1. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 64.400 36.131
2. Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7.948 9.029
IV. Rezervacije 16.205 130.568
V. Oslabitve (1 + 2) 43.616 26.336
1. Oslabitve fi nančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti v 

izkazu poslovnega izida (1.1. + 1.2. + 1.3. +1.4.)
 43.616  26.336

1.3. Oslabitve kreditov (tudi iz fi nančnega leasinga), merjenih po odplačni 
vrednosti

 43.616  26.336

VII. Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj 
obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi

  0   782

IX. DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 
(I - II - III - IV - V + VI + VII + VIII)

 120.792  272.382

X. Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja 22.681 57.337
XI. ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (IX - X) 98.111 215.045 
XIII.  ČISTI DOBIČEK/ IZGUBA POSLOVNEGA LETA (XI + XII - XII) 98.111 215.045 

2.8.  IZJAVA UPRAVE
Uprava hranilnice potrjuje računovodske izkaze po stanju na dan 31. 12. 2006 na straneh od 35 
do 40 in pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 41 do 77. 
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila, tako da ta predstavlja resnično in pošteno 
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov poslovanja za leto 2006.
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.
Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na podlagi predpo-
stavke o nadaljnjem poslovanju hranilnice ter v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja, uveljavljenimi v EU.
Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukre-
pov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilno-
sti ter nezakonitosti.

 Član uprave: Predsednik uprave:
 Zmago Studenčnik Jože Stegne

Ljubljana, 28.02.2007

Film Letno poročilo DH.indd   80Film Letno poročilo DH.indd   80 12.6.2007   14:35:4412.6.2007   14:35:44


