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DUTB je tik pred začetkom leta 2014 od dveh največjih sloven-
skih bank prevzela slaba sredstva v nominalni vrednosti  
3,3 milijarde EUR. Čeprav je bila DUTB takrat še družba v za-
gonski fazi in nekatere poslovne funkcije še niso bile popolno-
ma vzpostavljene, je že imela vzpostavljen sistem upravljanja 
družbe. V letu 2014 je zagotovila ustrezne vire, izpolnjevala 
procese, vzpostavila notranje kontrole in začela aktivno upra-
vljati prevzeta slaba sredstva. Do konca leta 2014 je prevzela 
dodatna slaba sredstva še od štirih bank v nominalni vrednosti 
1,5 milijarde EUR. DUTB si z aktivnim upravljanjem sredstev 
prizadeva čim bolj povečati vrednost sredstev v upravljanju in s 
tem zagotavljati pričakovani donos lastnici Republiki Sloveniji 
ter v čim večji možni meri povrniti sredstva davkoplačevalcem.

V letu 2014 se je DUTB srečevala z vrsto izzivov. Po podpisu 
pogodb o prenosu sredstev se je začel dejanski fizični prenos 
sredstev, v katerem se je mnogokrat ugotavljalo, da dokumen-
tacija ni izpolnjevala minimalnih standardov. Prenosnih cen, ki 
jih je določila Evropska komisija, ni bilo mogoče uporabiti kot 
osnovo za določitev poštene vrednosti. Zato je morala DUTB v 
letu 2014 razviti interno metodologijo vrednotenja sredstev ter 
nato tudi ovrednotiti vsa prevzeta slaba sredstva in jim določiti 
pošteno vrednost. Tako obsežen prenos sredstev in izvedba 
spremljajočih aktivnosti sta zahtevala zaposlitev mnogih stro-
kovnjakov, ki so sodelovali z začasnimi zunanjimi strokovnjaki 
in svetovalci. V tem procesu je prišlo do pomembne izmenjave 
znanj in do sredine leta se je potreba po zunanjih svetovalcih 
močno zmanjšala. Nekateri zunanji sodelavci so se v DUTB 
tudi zaposlili. V letu 2014 se je število zaposlenih v DUTB z 12 
povečalo na 81.

Na začetku leta je upravni odbor imenoval tri stalne izvršne 
direktorje, vključno z glavnim izvršnim direktorjem. Ob koncu 
julija je prišlo do sprememb pri izvršnih direktorjih, ko je bil 
namesto dotedanjega izvršnega direktorja imenovan novi glavni 
izvršni direktor in tako okrepil poslovodstvo DUTB. Pospešeno 
so bili tudi uvedeni interni akti, ki so opredeljevali odločitvene 
in operativne procese. Z vidika upravljanja družbe je bilo najpo-
membnejše uvajanje procesa sprejemanja kreditnih in nalož-
benih odločitev, ki omogoča izvajanje pobud od spodaj navzgor 
in dodeljevanje nalog ob hkratnem izvajanju notranjih kontrol. 

KLJUČNI POUDARKI 2014

Zato so bili ustanovljeni trije kreditni odbori (za terjatve) in trije 
naložbeni odbori (za lastniške deleže in nepremičnine), in sicer 
na operativni in izvršni ravni in ravni upravnega odbora, ki so 
se redno sestajali ter obravnavali zadeve glede na velikost in 
zapletenost primerov oziroma odločitev. 

Po izvedbi internega vrednotenja je upravni odbor sprejel prvi 
celoviti strateški poslovni načrt DUTB za obdobje 2014–2017. 
Veliko truda je bilo vloženega tudi v vzpostavljanje centralizira-
ne informacijske podpore za upravljanje posojil, ki bi omogoča-
la lažjo pripravo predlogov za odločanje, učinkovitejše poroča-
nje, po drugi strani pa tudi zagotavljala stroškovno učinkovitost. 
DUTB je tako poslovno leto 2014 zaključila z vzpostavljeno 
poslovno strukturo in sistemom upravljanja, ki ju nadgrajuje 
tudi v letu 2015.

Vzporedno z obsežnim razvojem organizacije v letu 2014 je 
družba dosegala tudi odlične poslovne in finančne rezultate. 

DUTB je unovčila sredstva v višini 129,4 milijona EUR, kar 
ustreza 11,5 % vseh sredstev, ki jih prejela v upravljanje.1 
Neto dobiček za leto 2014 znaša 36,4 milijona EUR, vrednost 
lastniškega kapitala DUTB pa se je povečala za 17,2 milijona 
EUR, z 157,9 milijona EUR na 175,0 milijona EUR. Donosnost 
na kapital je znašala 21,9 %.2 V drugi polovici leta 2014 je DUTB 
pospešila proces prestrukturiranja izpostavljenosti do delujočih 
podjetij; na začetku leta 2015 je bilo tako finančno prestruk-
turiranih 49 % od približno 100 primerov iz portfelja družb za 
prestrukturiranje.3

1 Pri izračunu kazalnika se je upoštevalo dejstvo, da so bila sredstva na 
DUTB prenesena v več različnih obdobjih leta 2014. Izračun je podrobneje 
opisan v finančnem pregledu.

2 DUTB meni, da je za spremljanje dobičkonosnosti poslovanja primernejši 
kazalnik EROE, predstavljen v tabeli 1 v nadaljevanju.

3 Primer je, glede na kontekst, v tem dokumentu lahko poimenovan tudi 
kot dolžnik.

Marko Rems, direktor financ in računovodstva: 
»Sprejeti poslovno odločitev v pogojih negotovosti je bolje kakor ne 
sprejeti odločitve in čakati, da se negotovost odpravi sama po sebi.«



2   |   DUTB - LETNO POROČILO 2014 3   |   DUTB - LETNO POROČILO 2014

Strateški cilji
Upravni odbor DUTB je jeseni 2014 sprejel naslednje strateške 
cilje:

• finančni: (1) povrniti vrednost obveznic z državnim poro-
štvom, izdanih kot plačilo za prenesene terjatve, in (2) ustva-
riti pričakovani donos na prvotno vplačani kapital Republike 
Slovenije;

• intenzivno upravljati sredstva in investirati vanje zaradi 
optimiziranja njihovega poslovnega potenciala in povečevanja 
njihove unovčljive vrednosti;

• skladno s predhodnim ciljem delovati za prestrukturiranje 
družb, če je to ekonomsko upravičeno, ter prispevati k obnovi 
trajnostno naravnanega delovanja na finančnem in drugih 
trgih v Sloveniji.

Ključni poudarki poslovanja

Ob koncu leta 2013 je Republika Slovenija dokapitalizirala dve 
največji banki, Novo Ljubljansko banko d.d. (v nadaljevanju: 
NLB) in Novo kreditno banko Maribor d.d. (v nadaljevanju: 
NKBM). Banki sta na DUTB prenesli 3,3 milijarde EUR slabih 
sredstev, večinoma posojila, po prenosni vrednosti 1.008,4 mili-
jona EUR.

Takoj po podpisu prenosnih pogodb je DUTB začela fizični 
prevzem kreditnih map, ki je bil za obe banki zaključen v maju 
2014, in upravljanje prevzetih sredstev. Najprej je bilo treba 
oceniti pošteno vrednost vsakega prevzetega sredstva ob 
začetnem pripoznanju sredstev. DUTB je do junija z uporabo 
interne metodologije vrednotenja sredstev ovrednotila prevzeta 
sredstva in izkazala 39,9 milijona EUR izgube ob začetnem 
pripoznanju, kar je že ob koncu leta 2013 vplivalo na znižanje 
lastniškega kapitala DUTB z 203,6 milijona EUR na   
157,9 milijona EUR.

Primerjava prenosnih vrednosti z ocenjenimi poštenimi vre-
dnostmi je pokazala precejšnja odstopanja, tako v pozitivno 
kakor tudi negativno smer. Zato je bilo vrednotenje sredstev 
na pošteno vrednost tudi podlaga za določitev strategij, ki jih 
DUTB uresničuje pri upravljanju sredstev s ciljem maksimirati 
njihovo vrednost. 

V prvi polovici leta 2014 je DUTB dodatno prevzela za  
11,6 mili jona EUR nepremičnin od NKBM, v drugi polovici leta 
2014 pa še slaba sredstva od Abanke Vipe d.d., Ljubljana (v 
nadaljevanju: Abanka), in Banke Celje d.d., Celje (v nadaljevanju: 
Banka Celje). Tako je bilo sredi oktobra na DUTB preneseno 
1.142,4 mili jona EUR slabih sredstev od Abanke po prenosni vre-
dnosti 423,8 milijona EUR, konec decembra pa še 392,2 milijona 
EUR po prenosni vrednosti 125,7 milijona EUR od Banke Celje.

Tudi po zaključku prenosov slabih sredstev v letu 2014 je DUTB 
ocenila vrednost sredstev ob začetnem pripoznanju z uporabo 
interne metodologije vrednotenja sredstev. Poštena vrednost 
prevzetih sredstev v letu 2014 je bila za 68,0 milijona EUR nižja 
od prenosnih vrednosti, kar pomeni 12,1 % nižja od prenosnih 
vrednosti. 

Ob prenosih slabih sredstev na DUTB so štiri banke prek DUTB 
prav tako prejele 623 milijonov EUR državne pomoči, ki jo je 
odobrila Evropska komisija. Državna pomoč je predstavljala 
razliko med zneskom, ki ga je dejansko plačala DUTB za slaba 
sredstva, in ocenjeno tržno vrednostjo sredstev, kot jo je oceni-
la Evropska komisija.

DUTB je prevzeta slaba sredstva bank plačala z obveznicami s 
poroštvom Republike Slovenije, ki so sprejete kot zavarovanje 
v Evrosistemu in jih banke prejemnice lahko uporabljajo za 
pridobivanje likvidnosti. V zameno za prevzem slabih sredstev 
je DUTB tako na sanirane banke prenesla prvovrstne obveznice 
z državnim poroštvom, ki dajejo bankam povprečni letni donos 
3,2 %.4

DUTB je v letu 2014 začela aktivno upravljati prevzeta sred-
stva, med katerimi prevladujejo slaba posojila. Celoten portfelj 
posojil 577 dolžnikov (primerov) je bil segmentiran na prime-
re, v katerih DUTB predvideva, da jih je mogoče in smiselno 
prestrukturirati, ter na primere, v katerih je smiselna strategija 
unovčevanja. DUTB je zaradi zaokroževanja izpostavljenosti do 
posameznega dolžnika, s ciljem lažjega in učinkovitejšega pre-
strukturiranja, po tržnih pogojih od Probanke d.d., Maribor (v 
nadaljevanju: Probanka) in Factor Banke d.d., Ljubljana (v na-
daljevanju: Factor banka) odkupila še slaba posojila v nominal-
ni vrednosti 172,9 milijona EUR ter zanje plačala 38,6 milijona 
EUR.5 DUTB je prevzeta posojila plačala z izročitvijo slovenskih 
državnih obveznic RS68 bankama prenosnicama.

4 DUTB je izdala štiri izdaje obveznic, ki imajo različne donosnosti in odražajo 
različno dospelost obveznic ter odsevajo tržne razmere v trenutku izdaje. Pov-
prečna donosnost je zato le informativna, dejanski donosi se gibljejo med 1,4 % 
in 4,5 %.

5 Slabo posojilo je v tem dokumentu krajše poimenovano kot posojilo, glede na 
kontekst pa sta lahko uporabljena tudi izraza izpostavljenost ali terjatev do 
določenega dolžnika.

Slika 1: Pregled leta 2014 za DUTB
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Slika 2: Prenosne cene po bankah
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Ključni deli procesa upravljanja sredstev so tudi vrednotenje 
sredstva v primeru različnih opcij, ki jih ima DUTB na voljo, ter 
opredelitev in izvedba strategije izhoda iz sredstev. Vsa sredstva 
DUTB so na prodaj ves čas in kadar koli DUTB prejme zadovo-
ljivo ponudbo. Izhodi iz sredstev so odvisni od: 

• vrste sredstev – posojilo, lastniški delež, nepremičnina;
• pravnega statusa, v katerem je sredstvo, na primer zasta-

vljena sredstva v stečajnih postopkih, posojila delujočim 
družbam, nepremičnine v neposredni lasti DUTB;

• značilnosti povpraševanja po sredstvu, na primer institucio-
nalni investitorji, fizične osebe.

V letu 2014 je DUTB z upravljanjem sredstev ustvarila  
129,4 mili jona EUR prilivov, ker pomeni 11,5 % povprečne 
tehtane vrednosti prenesenih sredstev.6 Tako je DUTB v letu 
2014 presegla 10 odstotni cilj, ki ga postavlja Zakon o ukrepih 
Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (v nadaljeva-
nju: ZUKSB). 

Decembra 2014 je DUTB petim imetnikom obveznic (slovenske 
banke v državni lasti in njihove hčerinske družbe) izplačala 
41,9 milijona EUR obresti od izdanih obveznic. Poleg tega je od 
izdanih obveznic plačala tudi 13,7 milijona EUR nadomestil za 

Slika 3: Prevzeta sredstva po številu in vrednosti

izdana poroštva Republiki Sloveniji. DUTB je ob koncu leta 2014 
razpolagala s 63,4 milijona EUR denarja oziroma denarnih 
nadomestkov.

Na denarni tok DUTB in njen neto dobiček je vplival tudi sklep 
Vlade RS, na podlagi katerega je DUTB v novembru 2014 v 
proračun Republike Slovenije vrnila prejeta izplačila unovče-
nih poroštev iz Zakona o jamstveni shemi v višini 2,2 milijona 
EUR ter se odpovedala nadaljnjemu unovčevanju poroštev na 
podlagi tega naslova v nominalni vrednosti 26,1 milijona EUR. 
Zato so se tudi zmanjšali bodoči pričakovani prilivi iz unovčitve 
garancij za 5,2 milijona EUR.

Ob koncu leta 2014 je DUTB ponovno ovrednotila vsa svoja 
sredstva po pošteni vrednosti ter iz tega naslova izkazala  
17,0 milijona EUR odhodkov iz prevrednotenja zalog nepremič-
nin in 69,9 milijona EUR prihodkov iz prevrednotenja finančnih 
sredstev.

6 Povprečna vrednost sredstev je bila tehtana glede na čas prevzema sredstev s 
strani DUTB. Na primer, če bi bilo konec junija 2014 na DUTB prenesenih 200 
milijonov EUR sredstev, bi ta sredstva tehtali z utežjo 0,5.
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Vrednost lastniškega kapitala DUTB je 31. decembra 2014 
znašala 175,0 milijona EUR, kar pomeni povečanje glede na za-
četek leta za 17,2 milijona EUR. Povečanje kapitala je rezultat: 

• čistega poslovnega izida v višini 36,4 milijona EUR;
• znižanja za izgube ob začetnem pripoznanju sredstev v višini 

68,0 milijona EUR; 
• povečanja rezerv iz prevrednotenja za 48,7 milijona EUR, 

predvsem zaradi povečanja nerealiziranih dobičkov delnice 
Pivovarne Laško.

DUTB je ustvarila donos na kapital v višini 21,9 %, kar je nad 
8-odstotnim ciljem, ki ga je Vlada RS postavila v Smernicah za 
delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. 

Poleg dveh kazalnikov uspešnosti, določenih z zakonodajo 
oziroma smernicami, je DUTB razvila širši sistem kazalnikov 
uspešnosti. Kazalnike je potrdil upravni odbor, ki jih lahko po 
potrebi tudi dopolni, vključeni pa so bili tudi v odzivno poročilo 
Računskemu sodišču.
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Kazalnik uspešnosti Definicija 2014 *2013 

Ustvarjeni prilivi (cilj: 10 %) Ustvarjeni prilivi/prenosna vrednost sredstev 11,5 % 0,8 %

Dobičkonosnost

ROE (cilj: 8 %) Čisti dobiček/povprečni kapital 21,9 % -3,2 %

CROE Vseobsegajoči donos/povprečni kapital 10,3 % -25,3 %

EROE Kapital/(začetni kapital – kumulativne izgube ob pripoznanju) 82,8 % -3,6 %

Stroškovna učinkovitost Stroški poslovanja/povprečna sredstva v upravljanju 0,98 % 0,76 %

Vračilo sredstev

Sredstva, vrnjena RS Vračila/investirana sredstva 4,3 % 3,3 %

Bruto sredstva, vrnjena RS Bruto vračila/investirana sredstva 7,4 % 3,3 %

Neodplačan dolg Dolg/začetni dolg 99,7 % 100,1 %

Neodplačan dolg s poroštvom Dolg s poroštvom/začetni dolg s poroštvom 99,7 % 100,1 %

Osnovni podatki (v mio EUR)

Ustvarjeni prilivi 129 8

Sredstva v upravljanju 1.752 1.182

Investirana sredstva RS Začetni kapital + obveznice z državnim poroštvom 1.767 1.215

Dolg Vrednost dolga iz bilance stanja 1.558 1.013

Kapital 175 158

Začetni kapital – kumulativne izgube ob pripoznanju 96 164

Tabela 1: Kazalniki uspešnosti

Opomba: * Ob kazalnikih za leto 2013 je treba poudariti, da ti niso reprezentativni, saj so bila prva slaba sredstva, ki so osnova poslanstva in 
delovanja DUTB, prenesena nanjo šele sredi decembra 2013.
Legenda kratic v tabeli: ROE = dobičkonosnost kapitala (angl. return on equity), CROE = vseobsegajoča dobičkonosnost kapitala (angl. 
comprehensive return on equity), EROE = ekonomska dobičkonosnost kapitala (angl. economic return on equity), RS = Republika Slovenija.
Vračila vključujejo izgube ob pripoznanju, vračilo dolga s poroštvom države, dividende in druga izredna vračila (npr. vračilo sredstev jamstvene 
sheme v letu 2014). Bruto vračila vključujejo vračila, skupne davke (davek od dohodka pravnih oseb, neto DDV plačila, davek na finančne storitve, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek na promet nepremičnin), plačila za državno garancijo obveznic in plačilo obresti teh 
obveznic.

Slika 4: Skupni vseobsegajoči donos
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Ljubljana, julij 2015

DUTB je 18. marca praznovala drugo obletnico registracije in 
ustanovitve družbe. Pred dobrima dvema letoma torej še ni 
imela zaposlenih, poslovnih prostorov in poslovnih sredstev. 
Od DUTB se je veliko pričakovalo. Hkrati sta bila javno mnenje 
in politična podpora glede ustanovitve in reševanja bančnega 
sistema na od bank ločeno družbo za upravljanje terjatev zelo 
mešana. Nobenega dvoma ni bilo, da bo uspešnost DUTB izziv 
ter da bo treba odločitve sprejemati pogumno in ob upošte-
vanju precejšnje stopnje negotovosti, kar sicer v slovenskem 
javnem sektorju ni običajno. 

Zdaj je že mogoče povedati več o tem, kar je DUTB že storila, 
kot o tem, kar še bo, poleg tega je zdaj lažje ovrednotiti njeno 
delo glede na dejanske poslovne rezultate. Ob tem je treba 
poudariti, da je DUTB še vedno zelo mlada organizacija. Družba 
se bo še naprej razvijala in izboljševala delovanje. V letu 2014 je 
DUTB zaključila prvo fazo delovanja, ki je predstavljala razbre-
menjevanje bank sistemskega pomena s prevzemom velikega 
dela njihovih slabih sredstev. Zdaj je DUTB že globoko v drugi 
fazi, v fazi prestrukturiranja, povečevanja vrednosti prevzetih 
slabih sredstev in iskanja boljših lastnikov, s podporo nadalj-
njemu okrevanju gospodarstva, tako da DUTB lahko začne 
zmanjševati obveznosti države in davkoplačevalcev ter pokrivati 
izgubo, ki so jo v preteklosti ustvarile banke.

V ponos in čast mi je, da danes vodim organizacijo, ki ima po 
mojem mnenju izjemne zaposlene, ki so sprejeli izziv spopasti 
se z reševanjem nedonosnih kreditov, ki so bremenili slovenski 
finančni sistem, in pri tem ustvariti dobre poslovne rezultate 
za slovenske davkoplačevalce, hkrati pa graditi in razvijati 
organizacijo pod vselej budnim in skeptičnim očesom javnosti. 
Velikokrat smo že poudarili, da naj se delo DUTB vrednoti na 
podlagi dejstev in rezultatov, ne le mnenj. Upam, da je poro-
čanje o poslovnem letu 2014 pomemben korak pri boljšem 
seznanjanju javnosti s tem, kar je DUTB dejansko že storila in 
kakšni so njeni naslednji koraki glede na dosedanje delovanje. 

PISMO GLAVNEGA IZVRŠNEGA DIREKTORJA

Poslovni in finančni rezultati DUTB so boljši, kot smo se nade-
jali ob začetku leta 2014. Z mednarodnega vidika so rezultati 
pravzaprav izjemni. Kratkoročno gledano se bodo pozitivni 
rezultati nadaljevali. Zanimanje investitorjev za vlaganje v 
Slovenijo, tako domačih kot tujih, se je v prvem trimesečju 
2015 močno povečalo. DUTB je na začetku leta 2015 skleni-
la nekatere referenčne posle, s katerimi se bo še dodatno 
izboljšalo zaupanje vlagateljev v Slovenijo kot atraktivno regijo 
za naložbe, hkrati pa bodo tako ustvarjeni precejšnji dobički, s 
katerimi se bodo povrnila sredstva, ki so jih vplačali slovenski 
davkoplačevalci.

Delo na področju prestrukturiranj se bo nadaljevalo, primerja-
mo pa ga lahko z delom, ki poteka na urgenci. Pri precejšnjem 
številu prizadetih podjetij je treba k reševanju pristopiti brez 
odlašanja in DUTB vsa svoja prizadevanja usmerja v pospeše-
vanje dela na tem področju. Žal vseh bolnikov ni mogoče rešiti 
in v prihodnosti bo treba sprejeti še nekaj težkih odločitev. Po 
drugi strani bo mogoče v letih 2015 in 2016 videti tudi nekaj 
prvih celovitih finančno in operativno prestrukturiranih podjetij, 
ki bodo našla nove dolgoročne lastnike.

Vsekakor se je, glede na leto 2014 in prvo polovico leta 2015, 
moj začetni in nadaljnji optimizem glede uspešnosti DUTB 
izkazal za vse bolj upravičenega.

Torbjörn Månsson,
glavni izvršni direktor, Družba za upravljanje terjatev bank

Torbjörn Månsson
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Skladno z 2. odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; ZGD-1) upravni 
odbor Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: 
DUTB), podaja poročilo o načinu vodenja družbe med poslovnim 
letom 2014, preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2014 in 
stališče do revizorjevega poročila za poslovno leto 2014.

Sestava upravnega odbora v letu 2014
Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank 
(ZUKSB) in statut DUTB določata, da ima DUTB enotirni sistem 
upravljanja ter da upravni odbor DUTB sestavlja sedem članov, 
izmed katerih so trije izvršni in štirje neizvršni direktorji. 

Skladno z določili ZUKSB in 19. členom statuta družbe izvršni 
direktorji upravnega odbora svojo funkcijo opravljajo polni de-
lovni čas na podlagi delovnega razmerja z DUTB, vendar najdlje 
za dobo šest let.

Sestava upravnega odbora je bila 31. decembra 2014 naslednja: 

• Lars Nyberg, neizvršni direktor, predsednik upravnega 
odbora; 

• Carl-Johan Lindgren, neizvršni direktor, podpredsednik 
upravnega odbora;

• Arne Berggren, neizvršni direktor;
• Mitja Mavko, neizvršni direktor;
• Torbjörn Månsson, glavni izvršni direktor;
• Janez Škrubej, izvršni direktor;
• Aleš Koršič, izvršni direktor.

Upravni odbor je 8. januarja 2014 imenoval tri stalne izvršne 
direktorje DUTB: Christopherja Gwilliama kot glavnega izvr-
šnega direktorja ter Janeza Škrubeja in Aleša Koršiča. Izvršni 
direktorji so funkcijo nastopili 9. januarja 2014. 

Od septembra 2013, po odpoklicu Andreja Širclja, je imela 
DUTB le tri neizvršne direktorje, eno mesto je ostalo nezase-

POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA ZA LETO 2014

deno. To mesto je kot četrti neizvršni direktor 17. januarja 2014 
zasedel Mitja Mavko.

Neizvršni direktorji so 21. julija 2014 sprejeli odločitev o 
prenehanju zaposlitve in mandata glavnega izvršnega direk-
torja Christopherja Gwilliama z 31. julijem 2014. Istega dne 
so neizvršni direktorji na mesto glavnega izvršnega direktorja 
potrdili Torbjörna Månssona, ki je funkcijo glavnega izvršnega 
direktorja prevzel 1. avgusta 2014.

Poročilo o delu upravnega odbora
Upravni odbor DUTB je pri svojem delovanju zavezan k pregle-
dnosti, spoštovanju zakonodaje in odprti komunikaciji. S svojimi 
sklepi in odločitvami je upravni odbor DUTB pripomogel k na-
daljnjemu oblikovanju družbe v letu 2014, nadgradnji osnovnih 
poslovnih funkcij, ureditvi vseh področij delovanja ter sprejetju 
za to potrebnih povezanih dokumentov, politik in pravilnikov.

Upravni odbor se je v letu 2014 sestal na 11 rednih in 3 izrednih 
sejah, na 39 rednih in 11 izrednih sejah kreditnega odbora ter 
na eni seji naložbenega odbora. Vsi člani so delovali proaktivno 
in spremljali uresničevanje sprejetih sklepov skladno z veljav-
nim poslovnikom o delu upravnega odbora DUTB. 

Med letom je upravni odbor DUTB največ pozornosti namenil:

• zaključevanju prenosov slabih sredstev NLB in NKBM;
• razvoju in vzpostavitvi lastnega sistema vrednotenja sredstev 

DUTB;
• prenosu slabih sredstev Factor banke, Probanke, Abanke in 

Banke Celje ter izdaji obveznic za financiranje odkupov;
• pripravi poslovnega načrta DUTB 2014–2017, ki vključuje tudi 

strategijo družbe;
• sprejetju letnega poročila za poslovno leto 2013 in dopolni-

tvam letnega poročila za poslovno leto 2013 na podlagi poziva 
ministrstva za finance;

• nadgrajevanju organizacije in procesov družbe, vključno s 
sistemom sprejemanja odločitev na komisijah in odborih 
upravnega odbora;

• nadziranju kadrovanja;
• podajanju predlogov k noveli ZUKSB;
• izvajanju ukrepov za odkrivanje in prijavljanje sumov kaznivih 

dejanj ter sodelovanju z organi pregona;
• krepitvi preprečevanja korupcije in zagotavljanju skladnosti 

poslovanja z veljavnimi predpisi;
• nadaljevanju razvoja organizacije, pripravi internih aktov 

(politik, pravilnikov, navodil itd.);
• zagotavljanju optimalne IT-platforme za upravljanje posojil-

nega portfelja in poročanje;
• izboljšanju komunikacijskih zmogljivosti, odnosov z javnost-

mi, predvsem odnosov z mediji in odnosov s potencialnimi 
investitorji; 

• odgovorom na povpraševanja in poročila Komisije za prepre-
čevanje korupcije in Računskega sodišča.

Delo komisij upravnega odbora
Strokovno podporo delu upravnega odbora DUTB zagotavlja pet 
komisij: revizijska komisija, akreditacijska komisija, komisija za 
prejemke, kreditni odbor in naložbeni odbor.

Revizijska komisija
Revizijsko komisijo sta v letu 2014 najprej sestavljala naslednja 
člana: Arne Berggren kot predsednik revizijske komisije in Ta-
mara Jerman kot neodvisna zunanja članica komisije, v marcu 
2014 pa se je revizijski komisiji kot član revizijske komisije 
pridružil še Mitja Mavko. Revizijska komisija se je v letu 2014 
sestala na 12 sejah.

Leto 2014 je bilo prvo polno leto delovanja DUTB, ki se je 
odrazilo tudi v dejavnosti revizijske komisije. Med letom je bila 
tako vzpostavljena večina temeljnih procesov v družbi. Revizij-
ska komisija se je poleg prenosu terjatev in postavitvi nadzora 
nad prenesenimi sredstvi posvečala tudi drugim področjem, in 
sicer:

• izboru zunanjega revizorja in spremljanju napredka pri izved-
bi revizije;

• vzpostavitvi lastnega računovodstva in sistema poročanja;
• opredelitvi metode in postopkov notranjega vrednotenja;
• vzpostavitvi notranje revizije kot funkcije, imenovanju vodje 

za notranjo revizijo in odobritvi načrta notranje revizije za  
leto 2015.

Akreditacijska komisija
Ustanovljena je bila maja 2014. V letu 2014 so jo sestavljali 
naslednji člani: Carl-Johan Lindgren kot predsednik komisije, 
Janez Škrubej kot član komisije in Sonja Šmuc kot neodvisna 
zunanja članica. V decembru 2014 se je komisiji pridružil še 
Aleš Koršič.

Člani akreditacijske komisije so pripravili nabor možnih kandi-
datov za članstvo v nadzornih svetih, ki se stalno posodablja in 
dopolnjuje. Vsi kandidati morajo izpolnjevati minimalna merila, 
ki so določena z Zakonom o gospodarskih družbah, in tudi 
nekatere druge pogoje, ki jih določa Kodeks upravljanja javnih 
delniških družb oziroma so opredeljeni v Politiki upravljanja 
DUTB. Komisija je potencialne kandidate poiskala med svojimi 
zaposlenimi in zunanjimi strokovnjaki, ki že imajo mednarodne 
izkušnje na področju korporativnega upravljanja in vse potreb-
no strokovno znanje.

Akreditacijska komisija se je v letu 2014 sestala na 5 sejah in 
izbrala 11 kandidatov, ki so zasedli položaje v nadzornih svetih 
v 8 različnih podjetjih (od tega gre za 5 kandidatov, zaposlenih 
na DUTB, 6 je pa zunanjih). Upravni odbor je do zdaj potrdil vse 
kandidate, ki jih je predlagala akreditacijska komisija. Večina 
izbranih kandidatov je že nastopila funkcijo člana nadzornega 
sveta določene družbe.

Komisija za prejemke
Komisija za prejemke je bila ustanovljena aprila 2013. Od 
ustanovitve do februarja 2014 so jo sestavljali naslednji člani: 
Carl Lindgren kot predsednik komisije, Lars Nyberg kot član 
komisije in Primož Klemen kot neodvisni zunanji član. Komisija 
za prejemke je od februarja 2014 do decembra 2014 delovala 
brez zunanjega člana, decembra 2014 pa se je komisiji kot 
neodvisna zunanja članica pridružila Sergeja Slapničar.

Bistveni cilji komisije za prejemke v letu 2014 so bili:

• primerna kadrovska sestava DUTB za učinkovito in uspešno 
delovanje družbe ter za doseganje njenih ciljev;

• ustrezno število zaposlenih, ki imajo potrebno znanje za 
izpolnjevanje ciljev družbe;

• omogočanje in določanje prejemkov, ki so dovolj privlačni, da 
lahko družba pritegne in obdrži zaposlene z visoko strokovno 
usposobljenostjo in osebno integriteto;
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• prejemki zaposlenih, usklajeni s trgom dela;
• vzpostavitev spodbujevalnih struktur, ki prispevajo k učinko-

vitim in ciljno usmerjenim rezultatom, hkrati pa ohranjajo 
najvišje standarde strokovnosti in integritete.

Komisija za prejemke se je v letu 2014 sestala na 11 sejah in 
znatno pripomogla k izvajanju kadrovskih postopkov v družbi.

Komisija za prejemke je upravnemu odboru predlagala spreje-
tje naslednjih dokumentov:

• smernice za zaposlene in zunanje izvajalce glede zaupnosti 
in zunanje komunikacije,

• spremenjeni poslovnik dela komisije,
• plačna lestvica za srednji management,
• politika za spremljanje zaposlenih in odškodninska politika, 
• kodeks etike in načrt integritete,
• pravilnik o nagrajevanju in napredovanju.

Kreditni in naložbeni odbor upravnega odbora
Najpomembnejše kreditne in naložbene odločitve sprejmeta 
kreditni in naložbeni odbor upravnega odbora. Oba odbora sta 
sestavljena iz vseh sedmih članov upravnega odbora, v letu 2014 
pa sta jim predsedovala Carl-Johan Lindgren in Arne Berggren. 

Kreditni in naložbeni odbor upravnega odbora sta se sestajala 
vsak teden ter v letu 2014 sprejela 223 odločitev. 

Ocena dela upravnega odbora
Upravni odbor je skladno s svojimi pristojnostmi, opredeljeni-
mi v statutu družbe, v okviru ZUKSB in veljavne korporacijske 
zakonodaje ter ob upoštevanju priporočil Kodeksa upravljanja 
javnih delniških družb in dobre prakse dejavno sodeloval pri 
vzpostavitvi poslovanja DUTB in s pomočjo svojih komisij nad-
zoroval poslovanje družbe. Upravni odbor je uspešno zaključil 
vse potrebne postopke za nadaljnje uspešno poslovanje in 
delovanje družbe.

Preveritev in obravnava letnega poročila
Preveritev letnega poročila in obravnava revizijskega poročila 
sta potekali na seji upravnega odbora 4. avgusta 2015.

Upravni odbor je preveril letno poročilo DUTB in ugotovil, da je 
letno poročilo sestavljeno skladno s statutom družbe, Zakonom 
o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računo-
vodskega poročanja, razen v delu, ki se nanaša na pripravo 
konsolidiranih računovodskih izkazov. Skladno z Mednarod-
nim računovodskim standardom 10 (MSRP 10) se je družba 
opredelila kot naložbeno podjetje. Naložbena podjetja skladno 
z navedenim MSRP niso zavezana k pripravi konsolidiranih 
računovodskih izkazov, zato DUTB ni pripravila konsolidiranih 
računovodskih izkazov za poslovno leto 2014. Zakon o go-
spodarskih družbah ne predvideva oprostitve glede priprave 
konsolidiranih računovodskih izkazov v primeru naložbenega 
podjetja, kot je to opredeljeno v MSRP 10. V tem delu Zakon o 
gospodarskih družbah in MSRP nista usklajena.  

Letno poročilo vsebinsko predstavlja vse bistvene podatke, 
pomembne za njegovo preverjanje. Upravni odbor je prav tako 
ugotovil, da je računovodske izkaze in dokumente, na katerih 
temeljijo računovodski izkazi poslovnega leta, in sestavljeno 
letno poročilo pregledal pooblaščeni revizor ter izdal mnenje 
brez pridržkov.

Glede na navedeno in ob upoštevanju dejstva, da je upravni od-
bor skozi celotno poslovno leto spremljal in preverjal poslova-
nje družbe, ter glede na dejstvo, da je ob koncu poslovnega leta 
po predložitvi letnega poročila slednje preveril in ugotovil, da 
prikazuje pravilno in realno stanje DUTB, je upravni odbor oce-
nil, da je letno poročilo ustrezno in se strinja z njegovo vsebino.

Seznanitev s poročilom pooblaščenega revizorja
Upravni odbor se je seznanil z vsebino revizijskega poročila in 
ugotavlja, da pooblaščeni revizor ni imel pripomb na delo in rav-
nanje odgovornih oseb, povezanih z izdelavo računovodskih iz-
kazov, obvladovanjem tveganj, varnim in skrbnim poslovanjem, 
stanjem notranjih kontrol, kakovostjo informacijskega sistema 
ter pravilnostjo in popolnostjo obvestil in poročil. Na podlagi 
navedenega upravni odbor ugotavlja, da odgovorne osebe delajo 
in ravnajo skladno s predpisi, Mednarodnimi računovodskimi 
standardi ter načelom poštenosti in verodostojnosti.

Upravni odbor se je seznanil z mnenjem pooblaščenega 
revizorja brez pridržkov z dne 30. julija 2015 ter ugotovil, da 
revizorjevo poročilo potrjuje, da so računovodski izkazi v vseh 
pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja 
družbe, njenega poslovnega izida in denarnih tokov za obdobje 
od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.

dr. Jernej Koren, kontroler: 
»Tudi številka lahko pove več kot 1000 besed. Zato DUTB v svojih poročilih 

stremi k čim bolj transparentni in jasni predstavitvi rezultatov. Prave 
informacije ob pravem času – to je cilj, ki se ga da vedno še izboljšati.«
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Firma Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. 
(angl. Bank Assets Management Company)

Skrajšana firma DUTB, d.d. 
(angl. BAMC)

Sedež Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Telefon +386 820 542 35

Telefaks +386 1 429 38 59

E-naslov info@dutb.eu

Spletna stran www.dutb.eu

Osnovna dejavnost Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 

Registrski vložek 2013/11708, Okrožno sodišče Ljubljana

Matična številka 6339620000

Davčna številka 41251482

Identifikacijska številka za DDV SI41251482

Osnovni kapital 203.625.000,00 EUR 

Število delnic 101.812.500 rednih kosovnih delnic

Neizvršni direktorji 
30. julija 2015

Lars Nyberg, predsednik upravnega odbora 
Janez Širovnik, namestnik predsednika upravnega odbora 
Marko Simoneti 
Imre Balogh

Izvršni direktorji  
30. julija 2015

Torbjörn Månsson, glavni izvršni direktor 
Janez Škrubej 
Aleš Koršič

PREDSTAVITEV DUTB

Tabela 2: Osnovni podatki o družbi

Petra Rode Grmaš, sodelavka v podpori:  
»DUTB je kot 'start-up' podjetje, v katerem vsak dobi priložnost, da se 

izkaže in predstavi svoje ideje, na katerih podjetje raste naprej.«
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Korporativno upravljanje in organizacija
DUTB je družba z enotirnim sistemom upravljanja, njen najvišji 
organ odločanja je upravni odbor. Upravni odbor sestavljajo 
štirje neizvršni in trije izvršni direktorji. Upravni odbor ima 
pet komisij, in sicer revizijsko komisijo, komisijo za prejemke, 
akreditacijsko komisijo ter kreditni in naložbeni odbor uprav-
nega odbora. Revizijska, akreditacijska komisija in komisija za 
prejemke imajo tudi zunanjega člana s primernimi strokovnimi 
izkušnjami v Sloveniji. Upravni odbor in vse njegove komisije 
delujejo skladno z ustreznimi poslovniki. Za tekoče poslovanje 
DUTB so pristojni izvršni direktorji.

Neizvršni direktorji na dan 31. decembra 2014
Lars Nyberg, predsednik upravnega odbora, je doktor eko-
nomskih znanosti in dolgoletni član švedskega finančnega 
nadzornega organa Financial Supervisory Authority. Deloval 
je kot izvršni podpredsednik v komercialnih švedskih bankah: 
Handelsbanken in Swedbank. Med švedsko bančno krizo v letih 
od 1991 do 1993 je kot namestnik predsednika uprave Förenin-
gsbanken odločilno prispeval k prestrukturiranju in dokapi-
talizaciji te banke. Poklicno pot je nadaljeval kot namestnik 
guvernerja švedske centralne banke – Riksbanken, kjer je delal 
13 let. Dolga leta je predsedoval tudi skupini ECB za krizni 
menedžment. Kot član skupine de Larosière, ki jo je ustanovila 
Evropska komisija, je sodeloval pri razvoju smernic za moni-
toring evropskih bank po gospodarski krizi leta 2008. Ob tem 
je tudi predsedoval skupini EFC High Level Working Group, 
ki je oblikovala zaključne smernice za izhod Evropske unije iz 
gospodarske krize.

Carl-Johan Lindgren, podpredsednik upravnega odbora ter 
predsednik akreditacijske komisije in komisije za prejemke, 
ima več kot dvajset let izkušenj z upravljanjem bančnih kriz in 
reševanjem bank po vsem svetu. Po dobrih trideset letih dela v 
MDS se je leta 2001 upokojil kot namestnik direktorja oddelka 
za upravljanje bančnih kriz in reševanja bank. Konec devet-
desetih je vodil delovanje MDS pri reševanju bančne krize na 
Tajskem ter leta 2000 in 2001 tudi v Turčiji. Je eden od snoval-
cev dokumenta Financial Sector Assessment Program, ki sta 
ga MDS in Svetovna banka predstavili leta 1999. Zadnjih 10 let 
deluje kot neodvisni svetovalec za področje finančnih politik 

številnim bankam, centralnim bankam, nadzornim agencijam 
in vladam po vsem svetu. Pri svojem delu se usmerja predvsem 
v preprečevanje finančnih kriz skozi mikro in makro nadzorne 
politike ter v oblikovanje zakonskih in institucionalnih okvirov 
za soočanje s finančnimi krizami ter nasvetov, kako se nanje 
odzivati. V bogati karieri je deloval v 70 državah na področju 
bančnega in finančnega sektorja.

Arne Berggren, predsednik revizijske komisije ter kreditnega 
in naložbenega odbora upravnega odbora, je sodeloval pri ban-
čnih sanacijah in upravljanju slabih sredstev od začetka 90. let, 
ko je oblikoval in vodil bančno prestrukturiranje in vrednotenje 
sredstev med švedsko bančno krizo ter ustanovil Securum AB, 
kjer je član upravnega odbora. Securum je postal tudi model za 
družbe za upravljanje po vsem svetu. Med azijsko bančno krizo 
je svetoval in sodeloval pri ustanovitvi več vrst organizacij, ki so 
se ukvarjale s slabimi sredstvi. Med zadnjo finančno krizo je bil 
glavni izvršni direktor Valot AB, švedske banke za upravljanje 
terjatev, vodja finančnega prestrukturiranja in izterjave v Swed-
bank AB, bil pa je tudi predstavnik Mednarodnega denarnega 
sklada v Trojki v Španiji. Več let je deloval kot glavni izvršni 
direktor ali član v upravnih odborih družb, ki so bile predmet 
temeljitega prestrukturiranja. Trenutno je član upravnega 
odbora Bank of Cyprus.

Mitja Mavko je svetovalec direktorja v konstituenčni pisarni 
Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). Pred tem je bil 
državni sekretar na ministrstvu za finance (MF). Med letoma 
2001 in 2008 je bil zaposlen v kabinetu ministra za finance, 
nato pa v sektorju za mednarodne finančne odnose ministrstva 
za finance. Leta 2009 je postal vodja sektorja za mednarodne 
finančne odnose. Med njegove glavne delovne naloge in obve-
znosti so spadali odnosi z mednarodnimi finančnimi institu-
cijami, koordinacija EU zadev v pristojnosti MF, koordinacija 
mednarodnega razvojnega sodelovanja v pristojnosti MF ter 
bilateralni in multilateralni mednarodni odnosi v pristojnosti 
MF, vključno z vprašanji sukcesije. Aprila 2013 je Vlada RS 
mag. Mavka imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu 
za finance. Mavko je tudi namestnik guvernerja za Slovenijo v 
skupini Svetovne banke, Evropske banke za obnovo in razvoj ter 
Medameriške razvojne banke in predsednik uprave Centra za 
razvoj financ.

Izvršni direktorji na dan 31. decembra 2014
Torbjörn Månsson, glavni izvršni direktor od 1. avgusta 2014, 
je magister ekonomskih znanosti in poslovne administracije. 
Njegova temeljna naloga v DUTB je voditi družbo in njeno ekipo 
ter zagotavljati, da bo kakovostno in pravočasno izpolnjevala 
naloge. Ima 25-letne izkušnje s področja strokovnega sveto-
vanja finančnim institucijam in gospodarskim družbam, med 
katere sodijo McKinsey & Co, SIAR-Bossard, Bain & Co in 
Quartz+Co. Najdlje, kar osemnajst let, je bil zaposlen pri Bain 
& Co, zadnjih deset let kot vodja Nordic Private Equity Prac-
tice, s poudarkom na svetovanju pri upravljanju premoženja, 
strateškem načrtovanju in investicijah. Ob tem je vodil tudi 
Nordic Performance Improvement Practice, kjer se je ukvarjal 
predvsem s prestrukturiranjem in optimizacijo poslovanja v 
različnih industrijah. Deloval je v tridesetih državah sveta – od 
Kitajske, Indije, Japonske, Združenih držav in Mehike do evrop-
skih držav. Od leta 2014 je tudi predsednik upravnega odbora v 
Harjak & Månsson AB, v trgovinski družbi za notranjo opremo v 
premijskem segmentu (NK Inredning).

Janez Škrubej, izvršni direktor za upravljanje premoženja, je 
magister ekonomskih znanosti, MBA (Drury University, ZDA). 
Pred tem je bil zaposlen v mednarodni svetovalno revizijski 
družbi Deloitte, kjer je več let vodil področje finančnega sveto-
vanja ter tako pridobil številne izkušnje na področju nakupov 
in prodaj podjetij, združitev, vrednotenja, skrbnih pregledov ter 
prestrukturiranja podjetij v Sloveniji in širši regiji. Kot področni 
vodja prodaje v podjetju Lek d.d. oziroma skupini Novartis, kjer 
je bil zaposlen od leta 2002 do 2005, je poleg vodenja prodajnih 
aktivnosti upravljal vstop novih izdelkov na trg od zaključka nji-
hovega razvoja do lansiranja na trg. Pred tem je vodil podjetje 
ITC Group d.o.o., ki je delovalo na področju uvajanja inovativnih 
poslovnih informacijskih rešitev kot poslovni partner podjetij 
AT&T/Lucent Technologies, US Robotics in drugih.

Aleš Koršič, izvršni direktor za korporativne zadeve, je univ. 
dipl. pravnik. Pred imenovanjem na funkcijo v DUTB je deloval 
kot pravni svetovalec v gospodarski družbi Cimos d.d. Od leta 
2003 do 2006 je bil član NS družbe Livarna Vuzenica in od 2005 
do 2011 član upravnega odbora gospodarske družbe Livarna 
Kikinda v Srbiji. V več projektih doma in v tujini je deloval kot 
koordinator prevzemnih in poprevzemnih aktivnosti. Sodeloval 
je tudi pri procesih prestrukturiranja in poslovne reorganizacije 
družb.

Vlada je na seji 5. marca 2015 v vlogi skupščine DUTB z  
31. marcem 2015 odpoklicala Carla-Johana Lindgrena, Arneja 
Berggrena in mag. Mitjo Mavka z mest neizvršnih direktorjev. Na 
njihova mesta je imenovala dr. Imreja Balogha, dr. Marka Simo-
netija in Janeza Širovnika z mandatom do 31. decembra 2017.
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Normativni okvir delovanja DUTB
Poleg ZUKSB urejajo delovanje in organiziranost DUTB tudi:

• Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank (v 
nadaljevanju: Uredba);

• Smernice za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, 
d.d. (v nadaljevanju: Smernice), ki podrobneje urejajo delova-
nje DUTB;

• statut Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.;
• politika prejemkov v DUTB, ki jo je Vlada RS sprejela v marcu 

2013 ter dopolnila v juliju 2014 in marcu 2015. 

Posamezna področja delovanja opredeljuje tudi več kot 25 po-
litik, ki jih je v letu 2014 sprejel ali dopolnil upravni odbor. Med 
najpomembnejšimi so:

• procesi in pristojnosti odločanja odborov, ki urejajo upravlja-
nje prevzetih sredstev ter sistem sprejemanja kreditnih in 
naložbenih odločitev; ter 

• naložbena politika in politika upravljanja sredstev, ki urejata 
področje upravljanja prostih likvidnostnih sredstev skladno z 
določili 46. člena Uredbe.

Funkcijska organiziranost
DUTB je organizirana na način, ki ji omogoča uresničevanje 
poslanstva in strateških ciljev, ki jih opredeljujejo ZUKSB, 
Republika Slovenija kot lastnica in upravni odbor. Funkcijska 
organiziranost izhaja iz akta o organiziranosti in je prikazana 
na spodnji sliki ter se dopolnjuje s procesno organiziranostjo.

Temelji upravljalski procesi potekajo v organizacijskih eno-
tah za upravljanje terjatev in upravljanje sredstev, ki se deli 
na upravljanje nepremičnin in upravljanje lastniških naložb. 
Upravljalci terjatev in drugih sredstev pri upravljanju dobivajo 
podporo znotraj svojih organizacijskih enot in tudi podpornih 
organizacijskih enot, kot so denimo pravna pomoč, upravljanje 
človeških virov, informacijska podpora. 

Kreditni/naložbeni odbor na
ravni izvršnih direktorjev

Upravni odbor

Izvršni direktorji in CFO 

Upravljanje terjatev Upravljanje 
sredstev Podpora

Revizijska komisija Akreditacijska 
komisija

Komisija za prejemke Notranja revizija

Kreditni/naložbeni odbor na 
ravni upravnega odbora

Slika 5: Organizacijska struktura DUTB

Sistem sprejemanja odločitev
Sistem sprejemanja odločitev znotraj DUTB se odvija na več 
ravneh ter je prilagojen hitremu in učinkovitemu sprejemanju 
odločitev s ciljem maksimirati vrednost sredstev družbe.

Odločitve, ki se nanašajo na korporativno upravljanje, se 
sprejemajo na ravni upravnega odbora ob upoštevanju mnenj 
in priporočil, ki jih dajejo revizijska komisija, akreditacijska 
komisija in komisija za prejemke. Upravni odbor prav tako spre-
jema pomembne strateške odločitve, ki se nanašajo na prevzem 
sredstev in financiranje DUTB.

Upravni odbor sprejema tudi strateške odločitve glede upra-
vljanja sredstev. Upravni odbor je sprejel dokument Procesi in 
pristojnosti odločanja odborov, ki ureja upravljanje prevzetih 
sredstev ter sistem sprejemanja kreditnih in naložbenih odloči-
tev. Ta dokument prav tako določa pooblastila, hierarhijo odloča-
nja, med drugim tudi uveljavlja načelo štirih oči pri sprejemanju 

kreditnih in naložbenih odločitev. Tovrstne odločitve ne more 
sprejeti posameznik.

Odločitve, ki se nanašajo na upravljanje kreditnega, lastniškega 
in nepremičninskega portfelja, se sprejemajo na kreditnih in 
naložbenih odborih na treh ravneh odločanja. Najpomembnejše 
kreditne in naložbene odločitve se sprejemajo na izvršni ravni 
in nato potrdijo na ravni upravnega odbora, medtem ko se manj 
pomembne kreditne in naložbene odločitve sprejemajo na ravni 
operativnih odborov.

V pristojnosti izvršnih direktorjev so tudi predlogi za imenovanje 
kandidatov za direktorje v družbah z omejeno odgovornostjo, ki 
se prestrukturirajo in v katerih ni nadzornih svetov. V družbah, ki 
se prestrukturirajo in imajo nadzorne svete, kandidate za člane 
nadzornih svetov družb predlaga akreditacijska komisija.

Za izvajanje sprejetih odločitev so v celoti odgovorni in pristojni 
izvršni direktorji in podrejene organizacijske enote.

Primeri ključnih odločitev,  
sprejetih v DUTB

Raven upravnega odbora Izvršna in operativna raven
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Imenovanje izvršnih direktorjev Pr Od Po

Prevzem sredstev Od Pr, Iz Mn Mn Mn
Odločanje na področju posojil 
oziroma upravljanja sredstev Od, (Po) Mn Pr Mn

Odprodaja sredstev Po Od Mn Pr Mn

Izdaja vrednostnih papirjev Od Pr, Iz

Imenovanje nadzornih svetov in uprav Pr, Mn Po Od Pr

Zaposlovanje delavcev Mn Po Od Pr

Operativne odločitve Od, Pr, Iz Pr, Mn, Iz

Politike Pr Pr Pr Od Pr, Od

Opomba: Legenda kratic v tabeli: GID = glavni izvršni direktor, ID = izvršna direktorja, BCC = kreditni odbor na ravni upravnega odbora,  
BIC = investicijski odbor na ravni upravnega odbora, ECC = izvršni kreditni odbor, EIC = izvršni investicijski odbor, OCC = operativni kreditni odbor 
in OIC = operativni investicijski odbor. Kratice vlog odločanja po matrici RAPID. Matrica RAPID je registrirana blagovna znamka družbe Bain & Co.
 Priporočilo: Po navadi večino dela pri pripravi odločitve opravi priporočevalec.
 Potrditev: Mora se strinjati in potrditi odločitev, lahko vloži tudi veto.
 Izvedba: Izvrši oziroma izvede odločitev.
 Mnenje: Predloži mnenje (vendar nima nobene druge vloge).
 Odločitev: Končni odločevalec, ki nosi odgovornost.

Tabela 3: Pregled procesa odločanja v DUTB
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Korporativno upravljanje in poročanje
Ministrstvo za finance je 2. januarja obvestilo DUTB, da so 
obveznice, s katerimi je plačala prevzeta sredstva, sprejete kot 
zavarovanje v Evrosistemu.

Upravni odbor DUTB je 8. januarja imenoval stalne izvršne di-
rektorje DUTB: Christopherja Gwilliama kot glavnega izvršnega 
direktorja ter Aleša Koršiča in Janeza Škrubeja kot izvršna 
direktorja.

Vlada je s 17. januarjem za neizvršnega direktorja upravnega 
odbora imenovala mag. Mitja Mavka, državnega sekretarja na 
ministrstvu za finance. Mag. Mitja Mavko je bil imenovan za 
člana revizijske komisije.

Vlada je 14. marca 2014 sprejela dopolnitve statuta DUTB. 
Dopolnitve statuta se nanašajo predvsem na podrobnejšo 
opredelitev obveznosti na področju korporativnega upravljanja 
DUTB, zagotavljanja integritete in preprečevanja korupcije.

DUTB je 30. aprila objavila nerevidirano letno poročilo družbe 
za leto 2013. DUTB do objave nerevidiranega letnega poroči-
la ni prejela zadostnih informacij o uporabljeni metodologiji 
vrednotenja posameznih prenesenih postavk, kar bi omogočilo 
pravilno začetno pripoznanje sredstev s strani DUTB in revizijo 
računovodskih izkazov.

Ministrstvo za finance je 5. junija sprejelo Smernice za delo-
vanje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., ki podrobneje 
urejajo delovanje DUTB.

Dne 10. junija 2014 je DUTB na spletnih straneh DUTB in Ljub-
ljanske borze vrednostnih papirjev d.d. zainteresirano investi-
cijsko javnost obvestila, da se je na podlagi sredi maja dodatno 
prejetih informacij glede metodologije določanja prenosnih cen 
DUTB odločila izvesti interno vrednotenje prevzetih sredstev 
v obsegu 80 % vrednosti celotnega portfelja, da bi ugotovila 
poštene vrednosti za ta sredstva. Zaradi procesa vrednotenja 

prevzetih sredstev je bila revizija računovodskih izkazov za leto 
2013 zaključena po 30. juniju.

Christopher Gwilliam je bil zamenjan kot glavni izvršni direktor 
in je 31. julija 2014 prenehal mandat. Glede na izzive, s katerimi 
se je družba srečevala v letu 2014, je upravni odbor za glav-
nega izvršnega direktorja 1. avgusta 2014 potrdil Torbjörna 
Månssona.

DUTB je 29. avgusta 2014 objavila revidirano letno poročilo 
družbe za poslovno leto 2013. Družba je predhodno z javnima 
objavama na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d.  
30. aprila 2014 in 10. junija 2014 navedla vzroke, ki so pred  
tem onemogočali pripravo revidiranega letnega poročila za 
poslovno leto 2013.

DUTB je 29. avgusta 2014 objavila nerevidirano polletno poroči-
lo o poslovanju DUTB v prvi polovici leta 2014.

DUTB je 6. novembra prejela končno poročilo in oceno sta-
nja v DUTB od Komisije za preprečevanje korupcije. DUTB 
je pripravila odgovor s pojasnili ter ga posredovala komisiji v 
zakonskem roku. 16. decembra je senat Komisije za prepreče-
vanje korupcije sprejel končno poročilo. V zaključku poročila 
so predstavljeni zadržki glede enotirnega sistema upravljanja 
v DUTB, saj naj bi uvedba dvotirnega sistema pripomogla k 
zmanjševanju korupcijskih in drugih tveganj ter opozorila na 
potencialno navzkrižje interesov pri najemanju zunanjih izvajal-
cev in zaposlovanju.

DUTB je 7. novembra 2014 prejela dopis ministrstva za finance, 
v katerem DUTB seznanja, da je Vlada RS na seji dne 29. ok-
tobra 2014 obravnavala letno poročilo DUTB za leto 2013 in ga 
ni potrdila, je pa naložila ministrstvu za finance, ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrstvu za pravosodje, 
naj pošljejo DUTB zahtevo za dopolnitev letnega poročila. Z 
navedenim dopisom je bila DUTB pozvana, naj letno poročilo 
DUTB za leto 2013 ustrezno popravi oziroma dopolni skladno s 
predloženimi pripombami in zahtevami za dopolnitev.

Prenos slabih sredstev
DUTB in Probanka sta 10. septembra 2014 podpisali pogodbo o 
prevzemu terjatev 30 podjetij, dolžnikov Probanke. DUTB je za 
114,2 milijona EUR terjatev plačala 28,0 milijona EUR.7

Dne 12. septembra 2014 je DUTB podpisala pogodbo o prevze-
mu terjatev še s Factor banko, od katere je odplačno prevzela 
sredstva 17 podjetij v nominalni vrednosti 49,2 milijona EUR in 
zanje plačala 10,8 milijona EUR.

Ti prevzemi so omogočili povečanje vrednosti obstoječega port-
felja sredstev DUTB, tako da lahko ta konsolidira svoj položaj, 
realizira možne operativne sinergije in nekoliko poenostavi 
procese prestrukturiranja, obe banki pa sta tako zmanjšali 
svoja kreditna portfelja neplačnikov. Bruto izpostavljenost 
premoženja, prevzetega od Probanke, je znašala 114,2 milijona 
EUR, izpostavljenost za prevzeto premoženje Factor banke pa  
49,2 milijona EUR. Prevzemne cene in drugi pogoji so bili dogo-
vorjeni na podlagi tržnih pogojev, pri čemer se DUTB ni doda-
tno zadolžila, saj je za plačilo uporabila svoja prosta sredstva. 

DUTB in Probanka sta se dogovorili tudi, da bo Probanka za 
DUTB zagotavljala računovodsko in informacijsko podporo 
upravljanju prevzetega premoženja. V DUTB-jev sistem pri 
Probanki so bila že ob prevzemu prenesena tudi posojila Factor 
banke, medtem ko so bili kreditni portfelji NLB in NKBM pre-
neseni na sistem pri Probanki v januarju 2015. Prav tako je bil 
prevzeti kreditni portfelj Banke Celje že ob prevzemu prenesen 
na sistem pri Probanki. Kot zadnji bo na Probankin sistem pre-
nesen kreditni portfelj Abanke, in sicer predvidoma v drugem 
četrtletju 2015.

DUTB in Abanka sta 13. oktobra 2014 podpisali pogodbo o 
izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke, ki jih je odobrila 
Vlada RS, pogodbo o upravljanju premoženja v povezavi z 
ukrepi za krepitev stabilnosti banke in pogodbo o opravlja-
nju storitev v zvezi z ukrepi za krepitev stabilnosti. Skladno 
z določili pogodbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti 
banke je Abanka z dnem podpisa te pogodbe DUTB prodala in 
ji prenesla sredstva v vrednosti 423,8 milijona EUR. Predmet 
prenosa so bile predvsem slabe terjatve v prenosni vrednosti 
421,8 milijona EUR ter obveznice in lastniški deleži v prenosni 
vrednosti 2,0 milijona EUR. Celotna bruto vrednost vseh prene-
senih sredstev je znašala 1.143,7 milijona EUR. Fizični prenos 
dokumentacije se je izvajal v dveh fazah in zaključil do konca 
decembra 2014.

DUTB je 20. oktobra 2014 izdala obveznice z oznako DUT03 s 
poroštvom Republike Slovenije v nominalni višini 424,6 milijona 
EUR z zapadlostjo 15. decembra 2017, s katerimi je plačala 
slaba sredstva, prevzeta od Abanke. 

DUTB in Banka Celje sta 18. decembra 2014 podpisali pogodbo 
o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke. Skladno z do-
ločili pogodbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke 
je Banka Celje z dnem podpisa te pogodbe DUTB prodala in 
ji prenesla sredstva v vrednosti 127,0 milijona EUR. Predmet 
prenosa so slabe terjatve v nominalni vrednosti 125,3 milijona 
EUR, obveznica in lastniški deleži v prenosni vrednosti  
1,7 milijona EUR. Celotna bruto vrednost vseh prenesenih 
sredstev je znašala 411,4 milijona EUR. Fizični prenos doku-
mentacije je bil izveden do konca marca 2015.

DUTB je 19. decembra 2014 izdala obveznice z oznako DUT04  
s poroštvom Republike Slovenije v nominalni višini 127,0 milijo-
na EUR z zapadlostjo 15. decembra 2017.

Vračilo sredstev Republiki Sloveniji
DUTB je 18. novembra 2014 prejela sklep Vlade RS kot skup-
ščine DUTB, da mora DUTB skleniti negativne anekse s SID 
banko kot zastopnico Republike Slovenije, s katerimi se bo 
DUTB odpovedala nadaljnjemu unovčevanju poroštev na pod-
lagi Zakona o jamstveni shemi RS. Dodatno sklep zahteva, da 
DUTB v proračun Republike Slovenije vrne že prejeta izplačila 
unovčenih poroštev v roku 15 dni od prejema sklepa.

DUTB je 3. decembra 2014 v skladu s sklepom Vlade RS v 
proračun Republike Slovenije vrnila prejeta izplačila unovče-
nih poroštev v višini 2,2 milijona EUR. V januarju 2015 je s SID 
banko prav tako sklenila negativne anekse, s katerimi se je 
DUTB odpovedala unovčevanju poroštev na podlagi Zakona 
o jamstveni shemi v nominalni vrednosti 26,1 milijona EUR. 
Zaradi podpisa negativnih aneksov so bodoči pričakovani prilivi 
iz unovčitve garancij nižji za 5,2 milijona EUR. 

PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2014

7 Razlike med zneski, navedenimi v tem poglavju in drugje v poročilu, so posle-
dica tega, da so na tem mestu navedeni pogodbeni zneski, medtem ko so se 
dejanske prenosne vrednosti lahko razlikovale od teh zaradi večjih (več kot 10 
odstotnih) odstopanj v bruto izpostavljenosti do določenih dolžnikov, nastalih 
med dnem podpisa pogodbe in dnem dejanskega prenosa sredstev.
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Ne glede na navedeno mora DUTB tudi v prihodnje v imenu in 
za račun Republike Slovenije brezplačno vršiti izterjavo dolga 
od dolžnikov, prenesenih na DUTB, za zneske unovčenih po-
roštev s strani bank prenosnic (NLB, NKBM, Abanka in Banka 
Celje) še pred prenosom na DUTB. To pomeni, da mora pri 
posojilih, kjer je banka prenosnica še pred prenosom na DUTB 
unovčila poroštvo Republike Slovenije, sorazmerni del prejete 
kupnine ob poplačilu nakazati na račun Republike Slovenije.

Upravljanje sredstev
DUTB je v letu 2014 z upravljanjem prevzetih sredstev ustvari-
la 129,4 milijona EUR denarnih prilivov. Prilivi izhajajo skoraj 
izključno iz kreditnega portfelja. Največji prilivi so rezultat 
naslednjih transakcij:

• prodaje zastavljenih delnic izdajatelja Helios d.d. s strani 
dolžnikov Zvon ena v stečaju in Zvon dva v stečaju v vrednosti 
25,9 milijona EUR;

• prodaje zastavljenih delnic izdajatelja Letrika d.d. s strani 
dolžnikov Zvon ena v stečaju in CBH v stečaju v vrednosti 
12,5 milijona EUR;

• finančnega prestrukturiranja Adrie Airways d.d., kjer je 
družba prestrukturirala svoje finančne obveznosti s prodajo 
in povratnim najemom (angl. sale and lease-back) letal in 
poplačala 18,0 milijona EUR dolga.

Dogodki po zaključku obračunskega 
obdobja
Dne 16. decembra 2014 je DUTB od Računskega sodišča prejela 
osnutek revizijskega poročila o pravilnosti, učinkovitosti in 
gospodarnosti poslovanja DUTB v letu 2013 s pozivom, da do 
začetka januarja 2015 predloži morebitne razloge za izpod-
bijanje revizijskih ugotovitev. Poročilo je na predlog Vlade RS 
označeno s stopnjo tajnosti zaupno. DUTB je pripravila odgovore 
na posamezne revizijske ugotovitve in jih v roku poslala Ra-
čunskemu sodišču. Računsko sodišče je nato 30. januarja 2015 
izdalo predlog revizijskega poročila o pravilnosti, učinkovitosti 
in gospodarnosti poslovanja DUTB v letu 2013, na katerega je 
DUTB 9. februarja 2015 podala svoj ugovor. DUTB se je  
17. februarja 2015 na poziv Računskega sodišča opredelila do 
poslovnih skrivnosti v revizijskem poročilu. Računsko sodišče je 
3. marca 2015 izdalo revizijsko poročilo »Vzpostavitev pogojev za 

delovanje DUTB, d.d., in poslovanje DUTB, d.d., v letu 2013«,  
št. 3262-1/2013/191. Ugotovitev Računskega sodišča je, da je 
DUTB v letu 2013 poslovala neučinkovito in negospodarno, o 
pravilnosti poslovanja v letu 2013 pa ji je računsko sodišče izre-
klo negativno mnenje. Računsko sodišče je naložilo DUTB, naj v 
roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila Računskemu sodi-
šču predloži odzivno poročilo, v katerem mora izkazati izvedene 
popravljalne ukrepe za sprejetje notranjih aktov in vzpostavitev 
notranjih kontrol, določitev ciljev in meril za presojo uspešnosti 
izvršnih direktorjev in pogojev za določanje variabilnega dela 
njihovih prejemkov. Revizijsko poročilo je od 4. marca 2015 
dostopno javnosti na uradnem spletišču Računskega sodišča. V 
objavljenem poročilu so tajni podatki in podatki, ki so določeni 
kot poslovna skrivnost, zakriti.

Upravni odbor je dopolnjeno letno poročilo preveril na svoji seji 
dne 20. februarja 2015 ter ugotovil, da je računovodske izkaze 
za leto 2013 in dokumente, na katerih temeljijo računovodski 
izkazi poslovnega leta 2013, in sestavljeno letno poročilo za leto 
2013 ponovno pregledal pooblaščeni revizor in dne 20. febru-
arja 2015 ponovno izdal novo mnenje brez pridržkov. Vlada RS 
je kot edini delničar DUTB dne 5. marca 2015 sprejela letno 
poročilo DUTB za leto 2013.

Vlada je 5. marca 2015 sprejela revidirano letno poročilo 
DUTB za leto 2013, politiko prejemkov DUTB ter se seznanila 
s poslovnim načrtom DUTB za obdobje 2014–2017 in načrtom 
aktivnosti DUTB za leto 2015.

Vlada je na seji 5. marca 2015 v vlogi skupščine DUTB z 31. mar-
cem 2015 odpoklicala Carla-Johana Lindgrena, Arneja Berggre-
na in mag. Mitjo Mavka z mesta neizvršnih direktorjev. Na njiho-
va mesta je imenovala dr. Imreja Balogha, dr. Marka Simonetija 
in Janeza Širovnika z mandatom do 31. decembra 2017.

DUTB je 13. aprila podpisala pogodbo o prodaji 2,1 milijona 
delnic Pivovarne Laško d.d. po ceni 25,56 EUR na delnico.

DUTB je 17. aprila zaključila večji posel prodaje portfelja 
terjatev do družb ACH, Adria Airways, Elan in Polzela, kjer je 
prodala tudi lastniški delež.

DUTB je 29. maja prenesla nase in na novoustanovljeno družbo 
99,05 % delnic družbe Sava Turizem d.d., ki jih je družba Sava 
d.d. imela zastavljene za zapadla posojila. Na podlagi začasne 
odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani, je DUTB 8. 
junija preknjižila nazaj na družbo Sava d.d. vse delnice družbe 
Sava Turizem d.d. Pravilnost izvedene izvršbe zastavljenih del-
nic Save Turizma d.d. bo DUTB dokazovala v sodnem postopku.

Vlatka Erič, pravnica: 
»DUTB ima v svoji organizaciji velik potencial. Dopušča mi, da postanem 
del nečesa, kar se premika naprej. Dejansko sodelujem v gradnji DUTB 

vsak dan.«
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Bor Vošnjak, upravljalec terjatev: 
»V DUTB se ne zatekamo k ustaljeni praksi, temveč vedno iščemo takšne 

rešitve, ki maksimirajo vrednost premoženja DUTB.«

POSLOVNO POROČILO
IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Skladno z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in določili Kodeksa 
upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks) 
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), kot del letne-
ga poročila podaja naslednjo izjavo o upravljanju DUTB.

Izjava o skladnosti poslovanja s Kodeksom o 
upravljanju javnih delniških družb
Upravni odbor DUTB izjavlja, da je v letu 2014 v največji možni 
meri sledil določbam Kodeksa upravljanja javnih delniških 
družb, katerega spremembe in dopolnitve so bile sprejete  
8. decembra 2009, razen določbam, ki izvirajo iz posebnega 
statusa DUTB, saj je njena edina delničarka Republika Slove-
nija, in določbam, ki so za DUTB urejene z zakonom (ZUKSB) 
ali jih družba ureja skladno z določbami statuta ali internimi 
akti družbe na drugačen način, in tudi določbam v primerih, 
ko neobvezujočih ravnanj nima predpisanih v svojih aktih ali ko 
ravnanja niso določena kot zakonska obveznost.

Namen DUTB je oblikovati pregleden in razumljiv sistem 
upravljanja, ki viša raven zaupanja domačih in tujih vlagateljev, 
zaposlenih in širše javnosti v slovenski sistem upravljanja.  
Besedilo Kodeksa je javno dostopno na spletni strani Ljubljan-
ske borze vrednostnih papirjev (http://www.ljse.si). 

Odstopanje od Kodeksa:
• Točka 1. Organi družbe vseskozi delujejo v skladu z osnovnim 

ciljem, ki je zapisan v ZUKSB in povzet v statutu družbe. Cilj 
ustanovitve DUTB je, da se pri izvajanju ukrepov po ZUKSB 
zagotovijo gospodarna poraba javnih sredstev in povrnitev 
proračunskih sredstev, pospeševanje kreditiranja nefinanč-
nega sektorja, zagotovitev pogojev za odprodajo kapitalskih 
naložb države v bankah in ugotavljanje odgovornosti za na-
stanek kreditov in naložb, ki se vodijo kot slabitve v bilancah 
bank, deležnih ukrepov po ZUKSB.

• Točka 2. Upravni odbor DUTB je 20. februarja 2015 sprejel 
Politiko upravljanja DUTB in na dan izdaje letnega poročila 
ne odstopa več od Kodeksa. Od dneva objave letnega poročila 
DUTB ne odstopa od Kodeksa, ki določa, da uprava deluje 

skupaj z nadzornim svetom pri pripravi in sprejemanju Poli-
tike upravljanja družbe, s čimer se določajo glavne smernice 
korporativnega upravljanja, usklajene z dolgoročnimi cilji 
podjetja. Politika upravljanja DUTB je objavljena na spletni 
strani družbe.

• Točka 8. DUTB ne upošteva smernic v delu, ki določa, da vsi 
člani nadzornega sveta podpišejo posebno izjavo (v primeru 
DUTB so to neizvršni in izvršni direktorji), ki razkriva njihovo 
doseganje meril neodvisnosti iz oddelka C.3 dodatka C 
Kodeksa, ter da se podpisane izjave objavijo na spletni strani 
družbe. Člani upravnega odbora so podpisali izjave o neodvi-
snosti članov upravnega odbora, vendar te niso objavljene na 
spletni strani DUTB, pač pa se hranijo in so tudi na voljo za 
pregled na sedežu družbe.

• Točka 8.3. Upravni odbor DUTB je 20. februarja 2015 sprejel 
poslovnik o delu izvršnih direktorjev DUTB in na dan izdaje 
letnega poročila ne odstopa več od Kodeksa, ki v točki 8.3. 
navaja, da mora naloge in pristojnosti med izvršne direktorje 
podeliti predsednik upravnega odbora, skladno s poslovni-
kom upravnega odbora in nato v vednost posredovati uprav-
nemu odboru.

• Točka 8.7. določa, da upravni odbor določa pravila o komu-
niciranju upravnega odbora z javnostjo v zvezi z odločitvami, 
sprejetimi na sejah upravnega odbora. Izjemoma lahko 
upravni odbor sprejme sklep o zaupnosti ali javnosti določe-
ne zadeve in hkrati opredeli način komunikacije upravnega 
odbora o zadevi. Taka komunikacija poteka prek predsednika 
upravnega odbora oziroma kot zahteva upravni odbor ali 
izjemne okoliščine. Neskladje med Kodeksom upravljanja in 
sedanjo prakso DUTB je povsem tehnične, ne pa vsebinske 
narave, saj komuniciranje upravnega odbora z javnostjo ni 
opredeljeno v poslovniku o delu upravnega odbora, je pa 
upravni odbor sprejel posebno strategijo komuniciranja. 

• Točka 9. Upravni odbor predloži oceno o svojem delovanju v 
letnem poročilu upravnega odbora. Upravni odbor bo v letu 
2015 izvedel samoocenitev svojega dela.
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Podatki v zvezi s prevzemno zakonodajo 
Skladno s prevzemno zakonodajo DUTB ni zavezana dati obve-
zne prevzemne ponudbe skladno z zakonom, ki ureja prevze-
me, če bi prevzemni prag oziroma dodatni prevzemni prag ali 
kvalificirani delež v ciljni družbi dosegla s pridobitvijo vredno-
stnih papirjev ali deleža ciljne družbe v okviru izvajanja ukrepov 
na podlagi ZUKSB. V preostalih primerih je DUTB zavezana k 
uporabi zakona, ki ureja prevzeme, skladno z določilom šeste-
ga odstavka 70. člena ZGD-1. Za družbo v letu 2014 določila 
omenjenega zakona niso bila relevantna, saj niso bile podane 
okoliščine, ki bi zahtevale uporabo navedenih določil. 

Podatki o delovanju in ključnih pristojnostih 
skupščine družbe ter opis pravic delničarjev
DUTB ima enotirni sistem upravljanja s skupščino in upravnim 
odborom. 

Skupščina
Naloge in pristojnosti skupščine DUTB izvršuje Vlada RS kot 
edina delničarka.

Skupščina odloča o temeljnih zadevah DUTB, zlasti pa:

• sprejema statut družbe in spremembe statuta;
• sprejema letno poročilo;
• odloča o uporabi bilančnega dobička;
• odloča o imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora;
• odloča o podelitvi razrešnice članom organov vodenja ali 

nadzora;
• odloča o ukrepih za povečanje ali zmanjšanje kapitala;
• odloča o imenovanju revizorja.

Skupščino skliče upravni odbor, ki o tem odloči z navadno 
večino glasov. Skupščino je treba sklicati tudi, če to zahteva 
delničar. Sklic skupščine je treba objaviti najmanj 30 dni pred 
dnem zasedanja. Pravico do udeležbe na skupščini in uresniče-
vanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik vpisan 
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev 
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščina se 
je v letu 2014 sestala šestkrat.

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in 
nadzora ter njihovih komisij

Upravni odbor
Upravni odbor DUTB sestavlja sedem članov, izmed katerih 
so trije izvršni direktorji. Člane upravnega odbora imenuje 
in razrešuje Vlada RS na predlog ministrstva, pristojnega za 
finance, in ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, pri čemer 
tri člane upravnega odbora predlaga ministrstvo, pristojno za 
finance, enega pa ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Vsak 
član upravnega odbora se imenuje posamično.

Član upravnega odbora je izvoljen za obdobje obstoja družbe, 
vendar najdlje za šest let. Izvršni direktorji upravnega odbora 
funkcijo opravljajo polni delovni čas na podlagi delovnega raz-
merja z DUTB, vendar najdlje šest let. 

Upravni odbor ima predvsem naslednje pristojnosti:

• nadzoruje izvajanje poslov družbe;
• izmed članov upravnega odbora imenuje in razrešuje 

predsednika upravnega odbora ter namestnika predsednika 
upravnega odbora;

• imenuje izvršne direktorje;
• zastopa družbo pri sklepanju pogodb s posameznimi člani 

upravnega odbora in izvršnimi direktorji skladno s sklepom 
skupščine;

• daje soglasje k poslovniku o delu izvršnih direktorjev;
• imenuje revizijsko komisijo, komisijo za prejemke in druge 

komisije upravnega odbora ter njene člane;
• oblikuje predlog za uporabo bilančnega dobička;
• preveri sestavljeno letno poročilo in sprejetje letnega poroči-

la prepusti skupščini;
• sestavi poročilo o preveritvi letnega poročila za skupščino;
• skliče skupščino;
• skupščini da predlog za imenovanje revizorja, ki temelji na 

predlogu revizijske komisije;
• imenuje in razrešuje prokurista družbe;
• sprejme naložbeno strategijo in politiko skladno z 10. členom 

ZUKSB;
• ima druge pristojnosti skladno z zakoni, statutom in sklepi 

skupščine.

Izvršni direktorji predstavljajo in zastopajo družbo.

Izvršni direktorji zastopajo družbo posamično in neomejeno 
za posamezno poslovno področje oziroma poslovna področja, 
dodeljena s sklepom upravnega odbora. Upravni odbor lahko s 
sklepom določi posle v pravnem prometu, kjer izvršni direktorji 
zastopajo družbo skupno.

Izvršni direktorji so pristojni in odgovorni za:

• vodenje tekočih poslov družbe;
• sestavo letnega poročila;
• pripravo naložbene strategije in politike;
• prijave vpisov in predložitve listin registru;
• vodenje poslovnih knjig;
• opravljanje poslov skladno s statutom in sklepi upravnega 

odbora.

Komisije upravnega odbora
Upravni odbor je skladno z Zakonom o gospodarskih družbah 
v letu 2013 ustanovil revizijsko komisijo in komisijo za prejem-
ke ter imenoval njene člane, v maju 2014 pa še akreditacijsko 
komisijo. Vsi člani upravnega odbora so tudi člani kreditnega 
odbora in naložbenega odbora na ravni upravnega odbora.

Revizijska komisija
Cilji in pravila delovanja revizijske komisije so določeni v 
poslovniku o delu revizijske komisije. Komisija deluje neodvi-
sno od izvršnih direktorjev s ciljem zaščititi interes lastnika v 
zadevah, ki se nanašajo na računovodsko poročanje in notranje 
kontrole. Revizijska komisija pomaga upravnemu odboru pri 
nadzoru računovodskega poročanja, učinkovitosti in celovitosti 
delovanja sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj ter 
tudi nad delom in učinkovitostjo delovanja notranje revizije. Ko-
misija zagotavlja, da so pomembnejše zadeve, ki se nanašajo 
na računovodsko poročanje ter finančna in operativna tveganja, 
analizirane podrobneje, kot bi bilo to mogoče na sejah uprav-
nega odbora. Revizijska komisija se prav tako redno seznanja s 
potekom dela zunanje revizije računovodskih izkazov in nadzo-
rom nad neodvisnostjo zunanjih revizorjev. 

Komisija za prejemke
Komisija za prejemke je bila ustanovljena v aprilu 2013 in pred-
stavlja sestavni del sistema korporativnega upravljanja DUTB. 
Komisija je pristojna in odgovorna za vzpostavitev predlogov 
ustrezne politike nagrajevanja in prejemkov za zaposlene DUTB 

ter spremljanja njihove učinkovitosti. Na splošno je komisija za 
prejemke odgovorna za pripravo predlogov glede nagrajevanja 
ob upoštevanju zakonodajnega okvira.

Komisija ima vsaj tri člane, in sicer:

• dva neizvršna direktorja DUTB in
• zunanjega člana, strokovnjaka s področja merjenja učinkovi-

tosti in sistemov nagrajevanja.

Akreditacijska komisija
Akreditacijska komisija je interno telo DUTB in ni telo organa 
nadzora, kot denimo revizijska komisija, opredeljena v Zakonu 
o gospodarskih družbah. Osnovna naloga akreditacijske komi-
sije je izbor možnih kandidatov za organe nadzora v družbah, 
kjer ima DUTB pomemben vpliv ali nadzor. Komisija vrši izbor 
primernih kandidatov, tako internih znotraj DUTB kakor tudi 
zunanjih, na podlagi internih meril in pogojev ter tudi na osnovi 
posebnih potreb, ki izhajajo iz položaja, v katerem so družbe, za 
katere se izbirajo kandidati za člane nadzornih svetov.

Akreditacijska komisija ima vsaj naslednje člane:

• izvršnega direktorja, ki vodi upravljanje sredstev DUTB;
• neizvršnega direktorja DUTB;
• zunanjega člana, strokovnjaka za korporativno upravljanje.

Ob odsotnosti enega ali več članov akreditacijske komisije je 
nadomestni član glavni izvršni direktor ali neizvršni direktor.

Kreditni odbor in naložbeni odbor upravnega 
odbora
Upravni odbor je ustanovil kreditni odbor na ravni upravnega 
odbora, imenovan tudi BCC, za sprejemanje odločitev, ki se 
nanašajo na kreditni portfelj, ter naložbeni odbor na ravni 
upravnega odbora, imenovan tudi BIC, za sprejemanje odloči-
tev, ki se nanašajo na nepremičnine in lastniške naložbe v lasti 
DUTB.

Zaradi večje učinkovitosti dela sta BCC in BIC sprejemanje 
manj pomembnih odločitev prenesla na izvršno in operativno 
raven. Sistem sprejemanja kreditnih in naložbenih odločitev ter 
prenos pooblastil na nižje ravni odborov je natančno oprede-
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ljen v dokumentu Procesi in pristojnosti odločanja odborov, ki 
ga je potrdila tudi Vlada RS. BCC in BIC se torej osredotočata 
predvsem na sprejemanje kreditnih in naložbenih odločitev, ki 
so zelo kompleksna, imajo velik potencialni vpliv na vrednost 
sredstev DUTB, pomenijo definiranje politike oziroma so stra-
teška ali precendenčna ali lahko pomembno vplivajo na ugled 
DUTB. Preostale kreditne in naložbene odločitve se sprejemajo 
na izvršni in operativni ravni.

BCC in BIC sestavljajo vsi člani upravnega odbora. Odbora sta 
sklepčna, če so prisotni vsaj trije člani, od katerih mora biti vsaj 
eden neizvršni direktor.

Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol 
in upravljanje tveganj v družbi v povezavi s 
postopkom računovodskega poročanja
Notranje kontrole pomagajo dosegati zastavljene cilje ter 
so vključene v vrednote in načela DUTB, oblikovane s strani 
vodstva in uvedene v vsakodnevno poslovanje v obliki politik, 
usmeritev, procesov, postopkov in aktivnosti, zato da se tve-
ganja obvladujejo v sprejemljivem okviru. V sistemu notranjih 
kontrol sodelujejo vsi zaposleni, pri čemer imajo določene 
skupine posebno vlogo in odgovornost. Upravni odbor spod-
buja in nadzira ustreznost delovanja sistema notranjih kon-
trol, izvršni direktorji pa skrbijo za izgradnjo in dopolnjevanje 
sistema notranjih kontrol. Operativno vodstvo oblikuje, vpeljuje 
in spremlja notranje kontrole na svojih področjih odgovorno-
sti, drugi zaposleni pa izvajajo svoje odgovornosti v skladu z 
dogovorjenim. Sistem notranjih kontrol je vgrajen v vse procese 
ter z vzpostavljenim preglednim mehanizmom kontrolnih točk 
redno omogoča izvajanje pregledov procesov in ocenjevanje 
izpostavljenosti tveganjem.

Notranja revizija
Po svoji osnovni opredelitvi je notranje revidiranje neodvisna in 
nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, ki jo 
vodi načelo dodajanja vrednosti delovanju in izboljševanja aktiv-
nosti organizacije, v kateri deluje. Notranjerevizijska dejavnost 
naj bi organizaciji pomagala pri doseganju zastavljenih ciljev s 
sistematičnim in metodičnim pristopom k ocenjevanju in izbolj-
ševanju učinkovitosti procesov vodenja, upravljanja tveganj in 
sistema notranjih kontrol.

Na podlagi zgornje opredelitve je cilj notranjerevizijske funkcije 
DUTB postati dejavnost, ki predstavlja dodano vrednost družbi 
in ji pomaga pri doseganju ciljev. Z delovanjem v DUTB je no-
tranjerevizijska funkcija začela v zadnjem četrtletju leta 2014, 
ko se je v družbi zaposlila notranja revizorka. Prva notranje-
revizijska naloga je bila začeta na začetku leta 2015 skladno 
s pripravljenim letnim načrtom notranjerevizijske funkcije za 
leto 2015. Letni načrt aktivnosti notranjerevizijske funkcije je 
obravnavala in podprla revizijska komisija, sprejel in potrdil pa 
ga je upravni odbor DUTB na seji v decembru 2014.

Delo notranjerevizijske funkcije v DUTB sledi zavezujočim 
etičnim in strokovnim standardom mednarodnega Inštituta no-
tranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors) in Sloven-
skega inštituta za revizijo. Notranjerevizijska funkcija poroča 
neposredno upravnemu odboru, ki potrjuje listino notranjerevi-
zijske dejavnosti, načrt revidiranja in načrt ter obseg potrebnih 
virov.

Ključna usmeritev notranjerevizijske funkcije je skozi revizijske 
in svetovalne naloge prispevati k uspešnosti in učinkovitosti 
sistema notranjih kontrol DUTB. Poleg izvajanja sprejetega 
načrta aktivnosti je notranjerevizijska funkcija v vsakodnevne 
aktivnosti DUTB vključena tudi z razgovori in diskusijami s 
sodelavci; ne glede na to, ali se sodelavci na notranjerevizijsko 
funkcijo obračajo po pomoč ali nasvet s področja notranjih 
kontrol in ravnanja s tveganji ali želijo samo preizkusiti svoje 
ideje v odprtem dialogu z nekom, ki zastavlja prava vprašanja 
in predlaga izvedljive rešitve.

Zunanja revizija
Revizijo računovodskih izkazov DUTB za leto 2014 je opravila 
revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. Zunanji revi-
zor v okviru revizije računovodskih izkazov o svojih ugotovitvah 
poroča upravnemu odboru in revizijski komisiji.

Stroški revizije so predstavljeni v pojasnilu 29 k računovodskim 
izkazom.

mag. Robi Flego, vodja IT: 
»V večini podjetij je eden najtežjih izzivov upravljanje sprememb. V DUTB 

smo to težavo rešili – vse, kar se dogaja, so spremembe!«
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STRATEŠKI NAČRTI DUTB IN PRIČAKOVANO 
MAKROEKONOMSKO OKOLJE

Posebnost slabih sredstev, prenesenih na DUTB, je v njihovi 
nehomogenosti. Zato je morala DUTB najprej pripraviti načrt 
maksimiranja vrednosti sredstev na ravni posameznega dolžni-
ka ali sredstva in šele nato je bilo mogoče pripraviti agregatni 
poslovni načrt. Upravni odbor je v oktobru 2014 sprejel poslovni 
načrt DUTB za obdobje 2014–2017. Poslovni načrt upošteva 
trenutno omejeno življenjsko dobo DUTB, ki je zakonsko dolo-
čena do konca leta 2017.

V poslovnem načrtu je upravni odbor DUTB postavil naslednje 
strateške cilje: 

• finančni: (1) povrniti vrednost obveznic z državnim poro-
štvom, izdanih kot plačilo za prenesene terjatve, in (2) ustva-
riti pričakovani donos na prvotno vplačani kapital Republike 
Slovenije;

• intenzivno upravljati sredstva in investirati vanje z namenom 
optimiziranja njihovega poslovnega potenciala in povečevanja 
njihove unovčljive vrednosti;

• skladno s predhodnim ciljem delovati za prestrukturiranje 
družb, če je to ekonomsko upravičeno, ter prispevati k obnovi 
trajnostno naravnanega delovanja na finančnem in drugih 
trgih v Sloveniji.

DUTB si je zastavila ambiciozne cilje. Na podlagi predpostavk 
in takrat razpoložljivih informacij poslovni načrt predvideva 
doseganje donosnosti na kapital, ki rahlo presega 8-odstotni 
cilj Vlade RS.

Vse aktivnosti DUTB so usmerjene v maksimizacijo dobička in 
dodajanje vrednosti za Republiko Slovenijo in njene davkopla-
čevalce. Strategije DUTB za maksimiranje vrednosti upravljanih 
sredstev obsegajo:

 

Strategija na ravni financiranja 

Strategija na ravni organizacije 

Strategija na ravni deležnikov 

Strateški cilji DUTB 

Vzpostavitvena
strategija 

Strategija 
prenosa in 
prevzema
sredstev

Začetna
ureditev in
strategija za 
vsako terjatev

Vrednostno
upravljanje 
terjatev in
drugih sredstev

Strategija 
izstopa in
likvidacije 
sredstev

Strategija
prenehanja

Slika 6: Strateški okvir DUTB

Tjaša Brilej, pravna svetovalka upravnemu odboru: 
»Pridobljeni certifikat Ethic Intelligence za DUTB in zame osebno pomeni 
potrditev naše načrtne strategije upravljanja družbe v skladu z najvišjimi 

standardi etičnega vedenja in integritete ter posledično večjo stopnjo 
zaupanja davkoplačevalcev v naše delo in ukrepe, ki smo jih sprejeli v 

relativno kratkem času.«
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Makroekonomsko okolje
Svetovno gospodarstvo
Letna svetovna stopnja rasti se je utrdila na ravni 3,3 % v letu 
2014, kar je enaka stopnja rasti kot v letu 2013. Napovedi za 
svetovno stopnjo rasti v letu 2015 se gibljejo okrog 3,5 % in  
3,7 % za leto 2016. Največ so k tej napovedi pripomogle razvite 
ekonomije, medtem ko naj bi razvijajoči se trgi in ekonomije 
dosegali padec letne stopnje rasti glede na minula leta (okoli 
4,3 % v letu 2015 in 4,7 % v letu 2016).

Na svetovno gospodarsko rast v letu 2014 je pozitivno vplivalo 
znižanje cen nafte (kar je bil tudi razlog za malenkostno zniža-
nje inflacije na svetovni ravni). Dejavniki, ki so znižali svetovno 
gospodarsko rast, so bili nižje investicije, tržna nihanja, geo-
politični dogodki (zlasti politično tveganje v Ukrajini/Rusiji ter 
na Bližnjem vzhodu) ter stagnacija rasti v evro območju in na 
Japonskem. Obrestne mere so narasle v večini razvijajočih se 
ekonomij, zlasti v pretežno blagovno izvozno naravnanih. 

Evropsko gospodarstvo
Sezonsko prilagojen BDP je v zadnjem četrtletju leta 2014 
glede na predhodno četrtletje narasel za 0,3 % v evro območju 
(EA18) ter za 0,4 % v EU28. Glede na zadnje četrtletje leta 2013 
je narasel za 0,9 % (EA18) oziroma za 1,3 % (EU28). Zadnje 
mesece leta 2014 so naraščajoče investicije vodile k zmerni 
gospodarski rasti in tudi za stopnjo brezposelnosti, ki je bila 
več mesecev nad 11 %, se že na kratek rok pričakuje izboljša-
nje kazalnikov.

Slovenija je bila v letu 2014 priča relativno visoki rasti bruto 
domačega proizvoda (2,6 %) in tudi trg delovne sile je kazal po-
stopne znake okrevanja. Izboljšani pogoji na mednarodnih trgih 
in ekonomsko-politični ukrepi zadnjih let so ugodno vplivali na 
rezultate v letu 2014. BDP je bil na svoji najvišji točki od začetka 
krize leta 2008. Izboljšanje konkurenčnosti je vodilo k večjemu 
izvozu, višje so bile tudi investicije. Stopnja brezposelnosti je 
prvič po začetku krize padla, najbolj na račun večje aktivnosti v 
zasebnem sektorju. Boljši pogoji na trgih delovne sile so vodili 
tudi k zmerni rasti zasebne potrošnje. Javnofinančni primanj-

Kazalnik/leto 2010 2011 2012 2013 2014 *2015

BDP (tekoče cene, v mio EUR) 36.220 36.868 36.006 36.144 37.246 38.216

BDP (realna stopnja rasti, v %) 1,2 0,6 -2,6 -1,0 2,6 2,0

BDP na prebivalca (tekoče cene, v mio EUR) 17.678 17.960 17.506 17.550 18.065 18.500

Produktivnost dela (BDP na prebivalca, v %) 3,4 2,3 -1,8 0,5 *1,8 1,5

Stopnja brezposelnosti (registrirana, v %) 10,7 11,8 12,0 13,1 13,0 12,6

Stopnja brezposelnosti (anketna, v %) 7,3 8,2 8,9 10,1 9,6 9,3

Inflacija, konec leta (v %) 1,9 2,0 2,7 0,7 0,5 0,1

Inflacija, povprečje leta (v %) 1,8 1,8 2,6 1,8 0,2 0,0

Tabela 4: Izbrani makroekonomski kazalniki za Slovenijo

Opomba: * Pričakovano.
Vir: Ekonomsko ogledalo, februar in marec 2015. Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Slika 7: Donosnost 10-letnih slovenskih in nemških obveznic
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kljaj se je zmanjšal za 299 milijonov EUR na raven  
1.259 milijard EUR, kar predstavlja 3,4 % BDP. Javni prihodki 
so se zvišali za 5,2 %.

Zahtevan donos na 10-letne državne obveznice je začel upadati 
že v letu 2013 ter je konec leta 2014 in na začetku 2015 dosegel 
najnižjo raven od vstopa Slovenije v evro območje. Tudi razlika 
med 10-letnimi slovenskimi in nemškimi državnimi obveznica-
mi je na najnižji ravni od začetka splošne gospodarske krize.

Vir: Eurostat.

Slovensko gospodarstvo
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Slika 8: Delež zadolženosti zasebnega sektorja glede na BDP
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Slovensko nepremičninsko okolje
Število prodanih stanovanjskih nepremičnin je v letu 2014 prvič 
od leta 2010 preseglo število prodanih v letu 2013. Največje 
povečanje je bilo opaziti na področju rabljenih stanovanjskih 
nepremičnin, še zlasti na področju rabljenih stanovanjskih hiš. 
Število prodanih stanovanjskih nepremičnin se je sicer v letu 
2014 glede na leto 2009 (ko je bilo doseženo prvo dno nepre-
mičninskega trga) povečalo kar za 31 %.

Vir: Euro Area Statistics.

Število prodanih nestanovanjskih nepremičnin se je v letu 
2014 malo zmanjšalo. Čeprav je bilo v prvem polletju leta 2014 
prodanih več nestanovanjskih nepremičnin (poslovnih prosto-
rov, lokalov, industrijskih nepremičnin itd.) kot v predhodnih 
polletjih, pa je viden močan padec prodaje zemljišč z namenom 
nadaljnje gradnje. To sovpada z nižjimi investicijami v zadnjih 
letih in z visokimi investicijskimi načrti v letih pred krizo.

Število prodanih stanovanjskih nepremičnin 2010 2011 2012 2013 2014 Indeks 2014/2013

Stanovanjske nepremičnine 7.923 6.882 6.336 5.783 7.448 129

Nove stanovanjske nepremičnine 1.589 1.111 819 776 845 109

Nova stanovanja 1.282 927 654 632 694 110

Nove družinske hiše 307 184 165 144 151 132

Rabljene stanovanjske nepremičnine 6.334 5.771 5.517 5.007 6.603 132

Rabljena stanovanja 4.910 4.441 4.196 3.781 4.985 132

Rabljene družinske hiše 1.424 1.330 1.321 1.226 1.618 158

Slovensko bančno okolje
Upadanje posojilne aktivnosti se je v slovenskih bankah na-
daljevalo tudi v letu 2014. Obseg posojil domačemu neban-
čnemu sektorju se je (brez prenosa posojila na DUTB v višini 
1,6 milijarde EUR) zmanjšal za 1,8 milijarde evrov v letu 2014 
glede na leto 2013. Edino povečanje posojilne aktivnosti je bilo 
vidno v posojani državi. Delež varčevanja gospodinjstev se je 
povečal tudi v letu 2014, banke pa so nadaljevale z znižanjem 
svojih obveznosti do ECB. Mednarodne bonitetne agencije so v 
drugi polovici leta 2014 in na začetku leta 2015 rahlo izboljša-
le svoje ocene za Slovenijo.

Na spodnjem grafu je prikazano razmerje med zadolženostjo 
realnega nefinančnega sektorja glede na BDP. Vrhunec je 
bil v Sloveniji dosežen v tretjem četrtletju leta 2010, ko se je 
razmerje povsem približalo 100 %. V letu 2013 je kazalnik začel 
upadati in na začetku leta se je približal vrednosti 84 % bruto 
domačega proizvoda. Razmerje zadolženosti glede na BDP je 
bilo sicer v opazovanem obdobju ves čas pod kazalnikom evro 
območja, toda visoko nad tistim v Nemčiji.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 5: Število prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji
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Potem ko je bil v decembru 2013 na DUTB izveden prenos 
slabih sredstev iz NLB in NKBM, je DUTB v okviru izvajanja 
ukrepov za krepitev stabilnosti bank v letu 2014 prevzela še 
slaba sredstva od Abanke in Banke Celje v skupni vrednosti 
1.546,2 milijona EUR in po prenosni ceni 561,1 milijona EUR. 
Poleg tega je DUTB zaradi učinkovitejšega upravljanja sredstev 
in zaokrožitev terjatev do posameznih dolžnikov od Probanke in 
Factor banke na podlagi pogajanj po tržnih pogojih odkupila še 
38,6 milijona EUR slabih posojil.

Prenosne cene za vse štiri prenose v okviru izvajanja ukrepov 
za krepitev stabilnosti bank je določila Evropska komisija. 
DUTB ni sodelovala pri določitvi prenosnih cen kakor tudi 
ne pri določitvi, katera sredstva in terjatve oziroma lastniške 

PRENOSI SLABIH SREDSTEV

naložbe do katerih dolžnikov oziroma podjetij se bodo prenesle 
na DUTB.

Pri prenosu slabih sredstev je treba razlikovati med pravnim in 
dejanskim oziroma fizičnim prenosom slabih sredstev. Pravni 
prenos slabih sredstev se je kot eden od ukrepov za krepitev 
stabilnosti bank izvedel s podpisom pogodbe o izvedbi ukrepov 
za krepitev stabilnosti bank ter plačilom za prevzeta sredstva. 
S tem je DUTB v svojih bilancah pripoznala prevzeta sredstva, 
medtem ko je bil dejanski oziroma fizični prevzem predvsem 
terjatev izveden postopno, s tem ko je bila tudi fizično prevzeta 
vsa kreditna dokumentacija. DUTB je od bank prevzela okrog 
3.100 fasciklov, ki so vključevali približno 1,2 milijona strani 
dokumentacije.

Slika 9: Pravni in fizični prenosi slabih sredstev

Opomba: Točke v grafu prikazujejo datume pravnih prenosov sredstev od bank na DUTB, trakovi pa trajanje dejanskih (fizičnih) prenosov na DUTB. 
Dve dodatni točki pri NKBM v maju in juniju prikazujeta pravni prenos nepremičnin.
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Značilnosti prevzetih slabih sredstev
DUTB je v letu 2014 od treh bank prevzela slaba sredstva v 
obliki posojil, nepremičnin, obveznic in lastniških naložb.8 V prvi 
polovici leta so bile prenesene nepremičnine od NKBM, v drugi 
polovici leta pa še predvsem slaba posojila od Abanke in Banke 
Celje.

Spodnje slike podrobneje prikazujejo prenose posojil in poleg 
prenosov od Abanke in Banke Celje vključujejo tudi tržne 
prenose od Probanke in Factor banke ter prenose od NLB in 
NKBM iz leta 2013. Največ prenesenih slabih posojil, tako z 
vidika bruto izpostavljenosti in tudi prenosnih vrednosti, je bilo 
od NLB, iz Abanke in NKBM pa sta bila prenesena podobno 
velika portfelja. Čeprav sta bila odkupa od Probanke in Factor 
banke precej manjša, sta omogočila optimizacijo izpostavljeno-
sti do posameznih dolžnikov. Prenosne cene so se pri prenosih 
po ZUKSB gibale med 27 % in 37 % od bruto vrednosti posojil, 
medtem ko so te pri tržnih odkupih od Probanke in Factor 
banke znašale okrog 20 % bruto vrednosti posojil.

Slika 10: Prenosne vrednosti slabih sredstev v letu 2014
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Koncentracija izpostavljenosti do posameznih dolžnikov je 
prikazana na spodnjih dveh slikah. Deset največjih dolžnikov 
predstavlja skoraj četrtino bruto vrednosti posojil in 17 % 
prenosne vrednosti. Naslednjih 90 večjih dolžnikov predstavlja 
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Slika 12: Bruto izpostavljenosti posojil in prenosne cene po velikostnih razredih

9 Na DUTB so bila prenesena posojila do 577 dolžnikov. Ob koncu leta 2014 je 
imela DUTB v kreditnem portfelju posojila do 575 dolžnikov.

približno polovico bruto vrednosti posojil in prenosnih vred-
nosti. Preostalih 477 manjših dolžnikov predstavlja le nekaj 
več bruto vrednosti posojil od največjih 10 dolžnikov in okrog 
dvakrat višjo prenosno vrednost.9
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Več kot četrtina posojil se nanaša na dolžnike iz gradbeništva 
in nepremičninske sfere, kjer so bile tudi največje razlike med 
bruto vrednostmi posojil in prenosnimi vrednostmi. Gradbeni-
štvu sledita finančni holding (20 % bruto vrednosti) in prede-

lovalna industrija (skoraj 15 % bruto vrednosti). Posojila do 
dolžnikov iz turistične in hotelske dejavnosti so bila prene-
sena z najnižjo razliko med bruto vrednostmi in prenosnimi 
vrednostmi (manj kot 50-odstotni diskont).
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Čeprav je bila večina slabih posojil prenesena le iz ene banke, 
je bila prenesena več kot polovica vrednosti slabih posojil iz 
vsaj treh ali celo več bank skupaj. To je DUTB omogočilo kon-
solidacijo izpostavljenosti do večjih dolžnikov in s tem tudi večjo 

pogajalsko moč do drugih bank upnic. Ne glede na navedeno 
obstaja veliko primerov, ko je poleg DUTB še vedno udeleženih 
več kot 10 finančnih upnikov.
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Slika 15: Prekrivanje izpostavljenosti

Opomba: Število izpostavljenosti v štirih, petih in šestih bankah je bilo združeno zaradi preglednosti prikaza. Dejansko število primerov je bilo 20, 
dva in trije primeri s skupnimi bruto izpostavljenostmi 1.147,9 milijona EUR, 199,1 milijona EUR in 285,8 milijona EUR.

Financiranje odkupov slabih sredstev
DUTB je odkupe slabih sredstev od bank v okviru izvajanja 
ukrepov za krepitev stabilnosti bank financirala z izdajo štirih 

Tabela 6: Značilnosti izdanih obveznic

Obe obveznici, izdani v letu 2014, DUT03 in DUT04, zapadeta v 
plačilo 15. decembra 2017, ob koncu življenjske dobe DUTB. 
DUTB jamči za poplačilo obveznic z vsem svojim premoženjem. 
Za obe obveznici brezpogojno jamči tudi Republika Slovenija, 
zaradi česar DUTB plačuje letno nadomestilo v višini 1,25 % 
vrednosti izdaje. 

Vse štiri izdaje obveznic so sprejete kot zavarovanje v Evrosiste-
mu, tako da jih lahko banke imetnice uporabijo za pridobivanje 
likvidnosti.

Odkupe terjatev od Probanke in Factor banke ter preostale 
manjše odkupe terjatev od drugih bank je DUTB financirala z 
lastnimi sredstvi. Večina odkupov je bila plačana z obveznicami 
Republike Slovenije RS68, ki jih je DUTB prejela ob ustanovitvi 
in ki so DUTB služile kot likvidnostna rezerva. 

Dejanski (fizični) prevzem slabih sredstev od bank 
prenosnic
Medtem ko je bil pravni prenos slabih sredstev od bank izveden 
s podpisom prenosnih pogodb in plačilom za prenesene ter-
jatve, se je dejanski fizični prenos teh sredstev izvedel posto-
poma, po podpisu prenosnih pogodb. Ob pravnem prenosu 
sredstva DUTB ni imela informacij in dokumentacije o posa-

Obveznica Vrednost 
 (v mio EUR)

Kuponska  
obr. mera Izdana Dospetje glavnice Dospetje kupona

DUT01 505,8 3,75 % december 2013 december 2015 letno (december)

DUT02 505,8 4,50 % december 2013 december 2016 letno (december)

DUT03 424,6 1,50 % oktober 2014 december 2017 polletno (junij in december)

DUT04 127,0 1,375 % december 2014 december 2017 polletno (junij in december)

obveznic. Za vse izdane obveznice brezpogojno jamči Republika 
Slovenije.

Opomba: Ker nekatere obveznice niso bile »prodane« (izmenjane) po nominalni vrednosti, je njihova efektivna obrestna mera nekoliko višja. Tako 
je efektivna obrestna mera za DUT03 1,57 % in za DUT04 1,38 %.

meznem sredstvu. Zaradi navedenega je DUTB z večino bank 
prenosnic tudi podpisala pogodbe o začasnem upravljanju 
sredstev, na podlagi katerih so banke do datuma dejanskega 
prevzema slabega sredstva na DUTB upravljale ta sredstva in 
DUTB predlagale v sprejemanje kreditne in naložbene predlo-
ge. Odločitve so, kot so jih predlagale ali spreminjale banke, 
sprejemali kreditni in naložbeni odbori DUTB.

Izvedbeno je bil dejanski prevzem slabih sredstev od bank ob-
sežen projekt, ki je zahteval veliko dela. Predstavniki DUTB so 
s skrbniki v bankah opravili vsebinske pogovore, da bi pridobili 
čim več informacij o podjetjih, katerih terjatve so bile prenese-
ne. Hkrati so sodelavci DUTB pregledali in natančno popisali 
vso prejeto dokumentacijo, ki je bila tudi arhivirana. Za prevze-
te terjatve od vsakega posameznega podjetja (v nadaljevanju: 
primer) je bila podpisana cesijska pogodba, s katero je DUTB 
od banke prevzela vlogo upnice iz kreditov in njihovih zavaro-
vanj. Po opravljenem razgovoru, popisu in prevzemu dokumen-
tacije ter sklenjeni cesijski pogodbi sta banka in DUTB za vsak 
posamezni primer podpisali primopredajni zapisnik.
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Dejanski prenosi slabih sredstev od NLB in NKBM, ki so se na-
našali na terjatve do 426 podjetij, so se začeli v januarju 2014. 
Prenos je bil izveden v petih tranšah in bil zaključen do maja. 
Dejanski prenos slabih sredstev od Abanke, ki se je nanašal 
na 229 dolžnikov, je bil izveden v dveh tranšah in je trajal od 

datuma podpisa pogodbe o prenosu sredstev do konca decem-
bra 2014. Zaradi manjšega obsega slabih sredstev, prenesenih 
od Banke Celje (93 dolžnikov), je bil prenos izveden v eni sami 
tranši, ki je trajala od konca decembra 2014 do marca 2015.

Slika 16: Bruto izpostavljenosti posojil po svežnju prenosa
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Pravni skrbni pregled prevzetih sredstev
Po prejemu celotne dokumentacije ima DUTB glede na določbe 
ZUKSB na voljo šest mesecev, da opravi podroben skrben 
pravni pregled premoženja in z njim povezane dokumentacije. 
Če v tem roku ugotovi stvarne ali pravne napake, lahko banke 
pozove k odpravi napake ali uveljavlja pravico do povratnega 
prenosa določenih sredstev bankam. Ob izvajanju skrbnega 
pravnega pregleda DUTB v nobenem primeru ni vrnila ban-
kam prevzetih terjatev, saj se je ugotovilo, da določbe ZUKSB, 
ki se nanašajo na pravni skrbni pregled prevzetih sredstev in 
povratni prenos sredstev, niso dovolj dorečene, če med banko 

in DUTB ni soglasja o obstoju napake. Zaradi navedenega je 
DUTB v letu 2014 ministrstvu za finance predlagala, da se ta 
določba uredbe črta in naj se v ZUKSB določi, da se premože-
nje kupuje po pravilu videno-kupljeno. Uveljavljanje pravnih in 
stvarnih napak bi bilo tako izključeno.

Vrednotenje sredstev po pošteni vrednosti ob 
prevzemu sredstev
Prenos sredstev iz bank, ki so bile deležne ukrepov za krepitev 
stabilnosti bank, je bil izveden po realni ekonomski vrednosti 
(REV) in ne po poštenih vrednostih. Skladno z Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja (MSRP) mora DUTB pre-
vzeta sredstva izkazati po pošteni vrednosti. Tudi za poznejše 

računovodsko poročanje izkazuje DUTB vsa svoja sredstva po 
pošteni vrednosti. Ne nazadnje je pri sprejemanju kreditnih in 
naložbenih odločitev DUTB eno najpomembnejših kvantitativ-
nih odločitvenih meril prav ocena vrednosti sredstva.

Zato je DUTB v prvem polletju 2014 na podlagi internih analiz 
sredstev, izkušenj in znanj svojih strokovnjakov razvila interno 
metodologijo vrednotenja posameznih skupin sredstev: ter-
jatev, nepremičnin in lastniških deležev. Interno metodologijo 
vrednotenja je revidiral tudi DUTB-jev zunanji revizor.

DUTB je ocenila pošteno vrednost v letu 2014 prevzetih 
sredstev od NKBM, Abanke in Banke Celje ter ugotovila, da je 
poštena vrednost sredstev 68,0 milijona EUR oziroma 12,1 % 
nižja od prenosnih vrednosti. 

Ocena poštene vrednosti prenesenih slabih posojil je zajema-
la 281 dolžnikov. Za 173 dolžnikov je bila ocenjena poštena 
vrednost 165,3 milijona EUR nižja od prenosnih vrednosti, 
medtem ko je bila pri 89 dolžnikih ocenjena poštena vrednost 
96,8 milijona EUR višja od prenosnih vrednosti.10 DUTB je pri 
začetnem pripoznanju sredstev v računovodskih izkazih upo-
rabila portfeljski pristop in zato pripoznala 68,5 milijona EUR 
izgube ob začetnem pripoznanju slabih posojil.

Vrednosti prenesenih drugih slabih sredstev so bile manjše 
od posojil, zato so bile tudi razlike pri začetnem pripoznavanju 
sredstev manjše. DUTB je pri obveznicah pripoznala 1,4 mili-
jona EUR dobička, pri lastniških naložbah pa 0,9 milijona EUR 
izgube ob začetnem pripoznanju.11
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Slika 17: Dobiček in izguba ob pripoznanju po vrsti sredstev

10 Pri preostalih 19 dolžnikih je bila poštena vrednost enaka prenosni vrednosti.
11 Skladno z Mednarodnimi računovodskimi standardi se razlika med pošteno 

vrednostjo zaloge nepremičnin in njeno nabavno vrednostjo ne obravnava kot 
dobiček oziroma izguba ob začetnem pripoznanju.



Metodologija vrednotenja posojil (terjatev)
Izračun poštene vrednosti posameznega posojila temelji na izračunu pričakovane vrednosti 
terjatve. Za vsako podjetje sta bili pri ocenjevanju vrednosti obravnavani dve strategiji (strategija 
prestrukturiranja in strategija unovčevanja zavarovanj). Ocenjeni so bili tudi pričakovani denarni 
tokovi in verjetnost za realizacijo teh tokov. Verjetnost je bila ocenjena s pomočjo modela za 
določanje verjetnosti za neplačilo (angl. Default Probability Scorecard – DPS), ki upošteva tudi 
različne elemente poslovnega tveganja za posamezno stranko. Denarni tokovi so v primeru 
strategije prestrukturiranja odvisni od zmožnosti servisiranja dolga posamezne stranke, pri strategiji 
unovčevanja zavarovanj pa glede na likvidacijsko vrednost zavarovanj. Za vsako strategijo je bila 
izračunana sedanja vrednost bodočih denarnih tokov z upoštevanjem diskontnega faktorja v višini 
4,9 %, kar predstavlja tehtano povprečje stroškov kapitala za DUTB na 31. december 2014. Ko je bila 
verjetnost za uresničitev strategije prestrukturiranja nižja kot 50 %, so bili v skladu s konservativnim 
pristopom upoštevani samo denarni tokovi iz unovčevanja zavarovanj. Kjer je verjetnost za uresničitev 
strategije prestrukturiranja presegala 50 %, pa je bila poštena vrednost terjatve ocenjena glede na 
binomski model vrednotenja realnih opcij (BMVRO), ki upošteva tehtanje obeh strategij glede na 
verjetnost za posamezno strategijo.

Metodologija vrednotenja nepremičnin
Za stanovanjske in posamezne individualne nepremičnine, ki so bile glede na zunanje ocene vredne 
manj kot 2 milijona EUR, je bila uporabljena poenostavljena metoda ocenjevanja vrednosti, ki temelji 
na oceni vrednosti Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS). Pridobljene ocene vrednosti so 
bile prilagojene glede na različne dejavnike, med njimi glede na lokacijo, velikost, zasedenost itd. 
Za kompleksnejše nepremičnine je bila vrednost ocenjena na podlagi metodologije diskontiranih 
denarnih tokov, temelječih na napovedih denarnih tokov.

Metodologija vrednotenja lastniških naložb
Lastniške naložbe, v katerih je DUTB lastnica več kot 20 % lastniškega kapitala oziroma katerih 
knjigovodska vrednost presega 5 milijonov EUR, so bile vrednotene z uporabo metode diskontiranja 
prostih denarnih tokov, preostale lastniške naložbe pa z uporabo primerjalne metode z uporabo 
multiplikatorjev EV/EBITDA. Za manjše naložbe, kjer je bila na voljo tržna vrednost ob zadostni 
likvidnosti delnice, je bila uporabljena ta vrednost, dosežena na organiziranem trgu.

mag. Miha Štepec, vodja področja upravljanja s posojili: 
»DUTB je ekipa ambicioznih in predanih posameznikov, ki jih ni strah 

razmišljati izven okvirov in ki bodo odgovorno opravili zaupano nalogo.«
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Tanja Pavovec, sodelavka v korporativnem komuniciranju: 
 »Pri nas je kot v panju. Vse vrvi in brenči. Neutrudno delamo. Včasih tudi 

pičimo. Z veliko vnemo gradimo temelje za bolj medeno prihodnost.«

Znižanje prenosnih cen za stroške upravljanja in 
financiranja DUTB
Prenosne cene za slaba sredstva, prenesena na DUTB, je 
določila Evropska komisija. Uredba določa, da mora prenosna 
cena za sredstva, ki se prenašajo na DUTB, temeljiti na REV 
ter vključevati tudi znižanje sredstev za stroške upravljanja in 
stroške financiranja DUTB. 

Kljub nenehnim prizadevanjem DUTB ni uspela pridobiti na-
tančne informacije, kako so bili pri določitvi prenosnih cen upo-
števani stroški upravljanja in financiranja DUTB ter kolikšen je 
znesek stroškov upravljanja in financiranja, za katerega je bila 
znižana prenosna cena prenesenih sredstev. 

Na podlagi dostopnih informacij je mogoče razumeti, da so bile 
prenosne cene za prenos terjatev določene za večino terjatev 
na podlagi pregleda kakovosti sredstev bank (AQR). Po razume-
vanju DUTB pa vrednosti AQR ne upoštevajo stroškov upravlja-
nja in financiranja DUTB. Zato DUTB v svojih računovodskih 
izkazih tudi ne izkazuje obračunanih odloženih prihodkov iz 
znižanja prenosnih cen za stroške upravljanja in financiranja.

Državna pomoč
Evropska komisija je za vse štiri banke izdala odločbe, s kateri-
mi je opredelila maksimalno dovoljeno višino državne pomoči, 
ki jo lahko prejmejo banke skozi neposredno dokapitalizacijo 
s strani Republike Slovenije in skozi prenos slabih sredstev na 
DUTB v zameno za prejete obveznice.

Prenosi slabih sredstev iz štirih bank na DUTB so se realizirali 
po vrednosti REV, ki jo je določila Evropska komisija. Evropska 
komisija oziroma njeni svetovalci so ob določitvi prenosne cene 
sredstev ocenili tudi takratno tržno vrednost teh sredstev. Oce-
njena REV je bila pomembno višja od ocenjene tržne vrednosti, 
zaradi česar je razlika med REV in ocenjeno trenutno tržno 
vrednostjo predstavljala državno pomoč, ki so jo državne banke 
prejele prek prenosa slabih sredstev na DUTB. 

Tabela 7: Odobrena državna pomoč

Banka (vrednosti v mio EUR) Realna ekonomska vrednost Ocenjena tržna vrednost Državna pomoč

NLB1 711 580 131

NKBM1 422 227 195

Abanka1 452 218 234

Banka Celje2 127 64 63

Skupaj 1.712 1.089 623

Tako je Republika Slovenija prek DUTB in prenosov slabih 
sredstev na DUTB štirim bankam podelila 623 milijonov EUR 
državne pomoči. Pričakuje se, da bo DUTB povečala vrednost 
prevzetih slabih sredstev ter pokrila celoten znesek državne 

pomoči, svoje stroške upravljanja in financiranja in dosegla 
zahtevani donos na vloženi kapital. To je za DUTB največji 
izziv, saj samo stroški financiranja pomembno bremenijo njen 
kapital.

Vir: 1 Ministrstvo za finance, 2 EC SA.38522.
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Po končanem prenosu slabih sredstev z bank začne DUTB 
upravljati prevzeta sredstev s ciljem maksimirati njihovo 
vrednost. Sredstva se upravljajo posamično, na ravni posojil 
(terjatev) ali lastniške naložbe do posameznega dolžnika – 
družbe oziroma posamezne nepremičnine. V primerih, ko ima 
DUTB tako posojila in lastniške naložbe do istega dolžnika, 
DUTB maksimira njuno skupno vrednost (angl. enterprise 
value). V nekaterih primerih DUTB upravlja poslovne skupine 
kot celote, kjer je to smiselno.

Prvi korak pri upravljanju je izvedba skrbnega pravnega pregle-
da prenesene dokumentacije in njena ureditev. Naslednji korak 
je oblikovanje strategije in akcijskega načrta za posamezni 
primer. Izvede se poglobljena analiza posameznega primera in 
pripravi strategija, s katero se doseže največja možna vrednost 
sredstev. Proces se zaključi z izvedbo upravljalske strategije in 
izhodom iz naložbe z uporabo optimalne strategije izhoda.

Vsa sredstva DUTB so na prodaj ves čas in kadar koli DUTB 
prejme zanje zadovoljivo ponudbo. DUTB izvaja prodaje v 
konkurenčnih in preglednih postopkih s ciljem maksimirati 
vrednosti sredstev.12

DUTB je 31. decembra 2014 upravljala prevzeta sredstva v višini 
1.515,1 milijona EUR. Upravljana sredstva vključujejo posojila 
(terjatve), obveznice, nepremičnine in lastniške naložbe.

Večino sredstev (92,9 %) predstavljajo posojila (terjatve) v višini 
1.406,9 milijona EUR do 575 dolžnikov. DUTB ima poleg terjatev 
v lasti tudi lastniške naložbe do 24 družb, od katerih ima v 13 
družbah poleg lastniške naložbe tudi terjatve. Obveznici, ki sta 
bili preneseni na DUTB, sta že zapadli in se upravljata enako 
kot druge terjatve, kjer se prav tako maksimizira skupna vre-
dnost vseh izpostavljenosti do dolžnika (enterprise value). 

UPRAVLJANJE PREVZETIH SREDSTEV

Slika 18: Sredstva v upravljanju konec let 2013 in 2014
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12 DUTB je v postopkih direktne prodaje v letu 2014 prodala terjatve do treh dol-
žnikov, za katere je prejela 3,1 milijona EUR. Bruto vrednost prodanih terjatev je 
znašala 17,8 milijona EUR.

Vse pomembnejše v strukturi sredstev postajajo tudi nepre-
mičnine, ki jih ima DUTB v neposrednem lastništvu. Vrednost 
nepremičninskega portfelja v neposredni lasti DUTB je konec 
leta 2014 znašala 49,1 milijona EUR, sestavljalo pa ga je 75 
nepremičnin.

Slika 19: Pregled odločitev, sprejetih v letu 2014
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Kreditne in naložbene odločitve 
Upravljanje sredstev zahteva sprejemanje vrste kreditnih in 
naložbenih odločitev, ki se nanašajo predvsem na terjatve do 
dolžnikov, lastniških naložb in tudi na nepremičnine. Osno-
va za sprejetje kreditne ali naložbene odločitve je akcijski 
načrt, ki ga pripravi vodja primera ali upravljalec sredstva. V 
akcijskem načrtu so prikazane strategije za maksimizacijo 
vrednosti posameznega primera ali sredstva, podane osta-

le pomembne informacije za sprejetje odločitev in predlog 
odločitve. Kreditne in naložbene odločitve sprejemajo kreditni 
oziroma naložbeni odbori na operativni, izvršni ravni in ravni 
upravnega odbora. 

V letu 2014 je DUTB sprejela 1.540 kreditnih in naložbenih 
odločitev.
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Strategije do dolžnikov
Po prevzemu terjatev DUTB izvede podrobno analizo, najprej 
na ravni celotne izpostavljenosti do določene družbe, pri 
poslovnih sistemih pa na ravni izpostavljenosti do celotne 
poslovne skupine. Ta analiza vključuje:

• oceno zmožnosti dolgoročnega poplačila dolga z denarnimi 
tokovi, možnosti za dezinvestiranje;

• pravni okvir, ki bi omogočal maksimalno poplačilo terjatev;
• dolžnikovo pripravljenost za iskanje vzajemno zadovoljive 

rešitve; 

• druge okoliščine, ki vplivajo na poplačilo terjatev DUTB. 

Na podlagi navedene analize DUTB izbere eno izmed nasle-
dnjih strategij: prestrukturiranje ali unovčevanje zavarovanj.13

Družbe, v katerih DUTB izvaja prestrukturiranje, so v povprečju 
večje od družb, kjer se izvaja strategija unovčevanja. Prav tako 
se v teh družbah pričakuje višja stopnja poplačila.

Slika 20: Primeri glede na zasledovano strategijo
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13 Za potrebe vrednotenja portfelja sta strategiji definirani, kot sledi:

• Primer je beležen s strategijo prestrukturiranja, kjer je ocena uspešnosti 
prestrukturiranja ocenjena na vsaj 50 %, v vsakem primeru pa je kot rezervna 
možnost ocenjena tudi vrednost po strategiji unovčevanja zavarovanj.

• Primer je beležen s strategijo unovčevanja zavarovanj, kjer je njegova 
vrednost odvisna izključno od zavarovanj in so pričakovani denarni tokovi za 
DUTB povezani s prodajo teh sredstev. Poleg podjetij v stečaju ta kategorija 
vključuje tudi druge primere, ki temeljijo na poplačilu iz prodaje sredstev, na 
primer izterjave, prostovoljno dezinvestiranje.

Ob tem je treba poudariti, da lahko DUTB kratkoročno zasleduje strategijo pre-
strukturiranja tudi pri primerih, ki so za potrebe vrednotenja beleženi s strategijo 
unovčevanja zavarovanj, če in dokler to ne poslabšuje upniške pozicije DUTB. 
Posledica tega je, da je DUTB konec leta 2014 aktivno obravnavala 95 primerov 
prestrukturiranja, od katerih pa jih je zaradi strožjih meril v vrednotenju nepo-
sredno upoštevanih 79 (ostali so beleženi kot primeri s strategijo unovčevanja 
zavarovanj).

Prestrukturiranje dolžnikov
DUTB se odloči za strategijo prestrukturiranja družb, kadar 
presodi, da bo mogoče z ukrepi finančnega in operativnega 
prestrukturiranja dolžnika izboljšati poslovanje dolžnika do te 
mere, da bo mogoče doseči večje poplačilo kakor v primeru, 
če bi se od dolžnika izterjal dolg prek unovčevanja zasta-
vljenega premoženja. Slednje za družbo (dolžnika) navadno 
pomeni stečaj družbe in prenehanje poslovanja.

Cilj DUTB pri prestrukturiranju družbe je zagotoviti dolgoroč-
no učinkovitost poslovanja dolžnika in njegovo konkurenčnost 
ter doseči največje mogoče poplačilo dolgov z denarnimi to-
kovi iz poslovanja. Zato je finančno prestrukturiranje povezano 
tudi s poslovnim prestrukturiranjem, kar pogosto pomeni 
odprodajo poslovno nepotrebnih sredstev oziroma dejavnosti 
družbe.

Slika 21: Primeri s strategijo prestrukturiranja

Ob koncu leta 2014 je DUTB izvajala prestrukturiranje v 79 
družbah, do katerih je imela za 1.100,2 milijona EUR bruto 
terjatev. Ocenjena poštena vrednost teh terjatev je znašala 
643,5 milijona EUR. Razlika med bruto vrednostjo terjatev in 
ocenjeno pošteno vrednost v višini 41,5 % kaže, da je mogoče 
pričakovati od dolžnikov v prestrukturiranju precej višje prilive 
oziroma poplačilo kakor do dolžnikov, kjer je strategija unov-
čevanje zavarovanj, saj tam omenjena razlika znaša 80,1 %.
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Napredek, ki ga je DUTB dosegla v družbah, ki se prestrukturi-
rajo, je viden na spodnji sliki in tabeli. V dobrih sedmih mesecih 
je opazen napredek v postopkih prestrukturiranja, saj je bilo na 
začetku leta 2015 že v polovici družb prestrukturiranje po-

Slika 22: Napredek pri prestrukturiranjih

Opomba: Pregled vključuje 101 podjetje zaradi primerljivost 
s stanjem 30. 6. 2014, ko so bile lahko za prestrukturiranje 
obravnavane le terjatve, prenesene iz NLB in NKBM. Število primerov 
prestrukturiranja se razlikuje od predhodno navedenih številk skladno 
z opombo številka 13.
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godbeno urejeno oziroma že v izvedbeni fazi. Manjši del, ki še 
vedno ostaja v fazi prenosa in analize, se nanaša predvsem na 
prenose iz Abanke in Banke Celje. 

Tabela 8: Napredek pri prestrukturiranjih
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30. 6. 2014 22 % 6 % 10 % 3 % 29 % 15 % 11 % 1 % 0 % 2 % 0 % 1 % 0 %
22 % 19 % 44 % 12 % 2 % 1 %

6. 2. 2015 0 % 3 % 9 % 3 % 6 % 28 % 25 % 1 % 3 % 14 % 5 % 1 % 1 %
0 % 15 % 34 % 26 % 22 % 2 %

Opomba: Pregled vključuje 101 podjetje zaradi primerljivost s stanjem 30. 6. 2014, ko so bile lahko za prestrukturiranje obravnavane le terjatve, 
prenesene iz NLB in NKBM. Vsota navedenih odstotkov je lahko različna od 100 zaradi zaokroževanja. Število primerov prestrukturiranja se 
razlikuje od predhodno navedenih številk skladno z opombo številka 13.

Finančno prestrukturiranje
DUTB izvaja ukrepe finančnega prestrukturiranja v sodelovanju 
z drugimi upniki. S temi ukrepi dolžnikom omogoča podaljša-
nje roka za odplačilo dolgov, razdolžitev in izboljšanje kapital-
ske strukture ter tudi zagotavljanje dodatne likvidnosti.

DUTB glede na trenutne določbe ZUKSB nima možnosti 
neposrednega financiranja svojih dolžnikov, lahko pa pomaga 
pri zagotavljanju likvidnosti prek delnega umika zastav v korist 
bank, ki izvajajo sveže financiranje dolžnikov. DUTB je v letu 
2014 v šestih primerih izvedla ta ukrep in s tem družbam dol-
žnikom omogočila, da so prek dodatnega obratnega kapitala 
ali prek garancij za izvedbo poslov lahko nadaljevale ohranjanje 
ali povečevanje obsega poslovanja ter ukrepe operativnega 
prestrukturiranja.

Zaradi zagotavljanja kapitalske ustreznosti in delne razdolžitve 
dolžnikov je DUTB v letu 2014 izvedla sedem konverzij dolga v 
lastniške deleže. Nominalno je bilo konvertiranih 61,2 mili jona 
EUR dolga v lastniški kapital dolžnikov.

S prevzemom ali povečanjem lastniškega deleža v dolžniku 
DUTB tudi začasno prevzame ali poveča kontrolo nad dolžni-
kom, kjer prek imenovanja svojih članov v nadzorne svete ali z 
neposrednim imenovanjem vodstev v družbah z omejeno odgo-
vornostjo znižuje agentske stroške in s tem povečuje vrednost 
svojih sredstev.

Upravljanje lastniških naložb
DUTB načeloma pridobiva lastniške naložbe prek neposredne-
ga prenosa lastniških naložb od bank v okviru ukrepov za zago-
tavljanje stabilnosti bank ali v okviru upravljanja terjatev, ko se 
v sklopu prestrukturiranja dolžnika izvede konverzija terjatev v 
lastniško naložbo (angl. D/E swap). Ne glede na pojavno obliko 
terjatve – posojilo ali lastniška naložba – DUTB vedno zasleduje 
cilj maksimirati skupno vrednost (angl. enterprise value).

V okviru upravljanja terjatev je DUTB v letu 2014 s konverzijami 
dolga v kapital pridobila lastniške deleže v sedmih družbah, ki 
so bile predmet prestrukturiranja, kakor je podrobneje prikaza-
no v tabeli spodaj.

Tabela 9: Konverzije dolga v kapital v letu 2014

Podjetje Konvertirana bruto vrednost 
(v mio EUR)

Pridobljen lastniški delež

Merkur nepremičnine d.o.o. 33,1 62,5 %

ŠC Pohorje d.o.o. – v stečaju 10,0 97,3 %

MLM d.d. 7,9 52,5 %

Litostroj Jeklo d.o.o. 6,1 51,5 %

LIV Kolesa d.o.o. 3,1 100,0 %

AERO d.d. 0,6 18,8 %

Litostroj Ravne d.o.o. 0,4 65,4 %

Skupaj 61,2  

DUTB je leto 2014 začela z 12 lastniškimi naložbami, ki jih je 
prejela v decembru 2013 od NLB po prenosni vrednosti  
24,0 milijona EUR. Knjigovodska vrednost lastniškega portfelja 
31. decembra 2013 je znašala 14,2 milijona EUR zaradi učinkov 
vrednotenja z uporabo interne metodologije vrednotenja sred-
stev. Najpomembnejša lastniška naložba konec leta 2013 je 
bila naložba v 23,5-odstotni lastniški delež Pivovarne Laško d.d.

Konec leta 2014 je imela DUTB v lasti lastniške naložbe v 24 
družbah, katerih poštena vrednost je znašala 57,0 milijo-
na EUR. Največ je k povišanju vrednosti lastniških naložb 
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Slika 23: Lastniške naložbe DUTB
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prispevalo povišanje borzne cene delnice Pivovarne Laško d.d. 
Ne glede na veliko nominalno vrednost konvertiranega dolga 
v lastniške naložbe je bila poštena vrednost lastniških naložb, 
pridobljenih s konverzijo dolga v kapital, navadno nizka, se pa 
po drugi strani poštena vrednost terjatev kljub konverziji ni 
znižala. 

DUTB je pridobila lastniške deleže tudi skozi izterjavo, ko je 
prevzela lastniške deleže oziroma delnice, ki jih ni bilo mogoče 
unovčiti v stečajnih postopkih.

Tabela 10: Lastniški portfelj DUTB na dan 31. 12. 2014

Podjetje Lastništvo DUTB Podjetje Lastništvo DUTB

Argolina d.o.o. 100,0 % Adria Airways d.d. 19,6 %

LIV kolesa d.o.o. 100,0 % HIT d.d. (prednostne delnice) 19,2 %

MLM d.d. 99,6 % NFD holding d.d. 10,0 %

ŠČ Pohorje d.o.o. – v stečaju 97,3 % Certa d.d. 8,8 %

Litostroj Ravne d.o.o. 65,4 % Merkur d.d. – v stečaju 8,7 %

AERO d.d. 62,6 % Istrabenz holding d.d. 5,0 %

Merkur nepremičnine d.d. 62,5 % Gorenjska banka d.d. 4,4 %

Litostroj Jeklo d.o.o. 51,5 % Elektro Gorenjska d.d. 1,2 %

Nigrad d.d. 24,9 % Elektro Primorska d.d. 0,4 %

Pivovarna Laško d.d. 23,5 % Elektro Ljubljana d.d. 0,2 %

Thermana d.d. 21,2 % Elektro Celje d.d. 0,1 %

Menina d.d. 20,3 % Perutnina Ptuj d.d. 0,0 %

Opomba: Lastniška deleža DUTB v podjetjih Elektro Celje d.d. in Perutnina Ptuj d.d. znašata 0,06 % in 0,04 %.

dr. Domen Nahtigal, skrbnik nepremičninskega portfelja: 
»DUTB poseduje zahteven portfelj projektov, vsebinsko je zasuta s 
težavami in spori iz preteklosti, zato je pri delu usmerjena v cilje in 

rešitve za prihodnost. Vsaka težava je za nas izziv, delo pa se ne šteje za 
opravljeno, dokler težava ni rešena na optimalen način.«
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Mojca Kapič, sodelavka v podpori: 
»DUTB nudi svojim zaposlenim odprt delovni prostor, v katerem vladata 
sproščeno delovno vzdušje in horizontalna organizacijska struktura. Vse 
to pripomore k učinkovitemu iskanju rešitev in doseganju zastavljenih 

ciljev.«

Primeri uspešnega prestrukturiranja družb
V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov prestrukturiranja, 
ki jih je DUTB vodila v letu 2014. Gre za zahtevne primere pre-
strukturiranj, kjer se kažeta strokovnost in napor, ki ju je DUTB 
vložila za uspešen zaključek prestrukturiranja.

Cimos je pomemben 
dobavitelj v evropski 
avtomobilski industriji, 
ki je na ravni celotne-

ga poslovnega sistema v letu 2013 ustvaril 426 milijonov EUR 
poslovnih prihodkov in imel 6.853 zaposlenih. Cimos ima že več 
let težave na finančnem in tudi poslovnem področju. Prosto-
voljno prestrukturiranje z državno pomočjo v višini 35 mili jonov 
EUR, odobreno v maju 2013, je propadlo le nekaj mesecev po 
podpisu sporazuma. DUTB je slaba posojila do Cimosa prevze-
la konec decembra 2013. Ko je DUTB konec decembra 2013 
prejela primer v upravljanje, je bila Skupina Cimos plačilno 
nesposobna, poslovno neučinkovita in v akutnih likvidnostnih 
težavah.

Na začetku leta 2014 je DUTB podprla še eno prostovoljno 
prestrukturiranje, ki ga je usmerjala svetovalna družba, ki so jo 
najeli lastniki. Ta poskus je bil neuspešen in DUTB kot najve-
čja upnica je takoj prevzela pobudo in oblikovala nove pogoje 
za načrt prostovoljnega prestrukturiranja, vključno z obsežno 
pretvorbo dolga v kapital. Novi seznam pogojev, ki so ga v 
sredini februarja podpisale banke, je vseboval predpogoje, ki so 
za pogajalsko mizo pritegnili druge deležnike, vključno s kupci, 
tujimi bankami upnicami, dobavitelji ter družbami za faktoring 
in lizingodajalci. Vsi ti subjekti bi morali podpreti Cimos s pre-
programiranjem svojih kreditov, odpisom dela svojih terjatev, 
zagotavljanjem novih naročil in svežih likvidnostnih sredstev za 
družbo. Ta podpora je bila ključna za prestrukturiranje družbe.

Kmalu se je pokazalo, da ostali deležniki niso bili pripravljeni 
podpreti predlaganega prostovoljnega prestrukturiranja. Zato 
je 23. maja 2014 DUTB skupaj s 5 slovenskimi bankami začela 
izvedbo alternativnega načrta – postopek prisilne poravnave, 
da bi umirila razmere in zagotovila podporo drugih ključnih 
deležnikov. Nasprotno bi lahko prišlo do stečaja zaradi plačilne 
nesposobnosti ali pa bi morale slovenska država in finančne 
institucije v državni lasti same financirati prestrukturiranje. To 
ne bi bilo samo zelo drago, ampak bi bilo problematično tudi 
zaradi pravil Evropske unije glede dovoljenih državnih pomoči 
in bi najverjetneje privedlo do negativne odločitve Generalnega 
direktorata za konkurenco (DG Comp).

DUTB je izdelala načrt, kako maksimirati vrednost terjatev do 
Cimosa z vzdržnim prestrukturiranjem družbe, s čimer bi se 
ohranila njena ekonomska vrednost, hkrati pa bi se zmanjšali 
stroški za državo. V okviru prisilne poravnave se je oblikovalo 
novo poslovodstvo, pod usmerjanjem DUTB pa so se izvajala 
stroga, a konstruktivna pogajanja z deležniki. Oktobra je bil 
sklenjen celovit sporazum o prestrukturiranju, h kateremu 
so se zavezale vse relevantne skupine deležnikov. Kupci so se 
zavezali k novemu financiranju, dobavitelji so se odpovedali 
delu svojih terjatev, slovenske banke so se zavezale k novemu 
financiranju družbe, izvedena pa je bila tudi obsežna konverzija 
dolga v kapital zaradi obvarovanja poslovanja. Poleg tega so se 
tuje banke in lizingodajalci zavezali, da bodo kredite ugodno 
preprogramirali. Zaradi enakovrednih prispevkov zasebnih 
kupcev, dobaviteljev, IFC in bank je tudi preiskava Evropske ko-
misije glede državne pomoči doživela obrat na bolje. Finančno 
prestrukturiranje je spremljalo tudi celovito poslovno pre-
strukturiranje pod vodstvom novega poslovodstva in s podporo 
novega, izkušenega nadzornega sveta (sestavljenega iz enega 
domačega in dveh tujih strokovnjakov) ter vrhunsko usposo-
bljenega svetovalca za avtomobilsko industrijo.

S podporo več kot 90 % upnikov, ki so se zavezali podpreti načrt 
prestrukturiranja v sklopu prisilne poravnave, je zdaj primer 
na sodišču v Kopru, ki odloča o prisilni poravnavi. Tako se bo 
uspešno končalo finančno prestrukturiranje družbe in nada-
ljevalo poslovno prestrukturiranje. Naslednji korak so priprave 
na privatizacijo Cimosa. Vsi kupci, novi lastniki in DUTB se stri-
njajo, da je treba družbo čim prej privatizirati in tako zagotoviti 
njen dinamični razvoj tudi v prihodnosti. Zato bo v aprilu 2015 
za pomoč uradno najet strokovni svetovalec. 

Z uspešnim prestrukturiranjem se je v primerjavi s prosto-
voljnim prestrukturiranjem ustvarila pomembna ekonomska 
vrednost za vse finančne upnike in državo, ob tem pa se je 
ohranilo na tisoče delovnih mest. Prav tako bo Cimos ponov-
no začel investiranje, rast in razvoj poslovnega sodelovanja s 
strankami.

Avtotehna je holdinška 
družba s 14 hčerinskimi 
družbami. Skupina deluje 
v okviru 4 poslovnih od-

delkov – prodaja informatike, prodaja avtomobilov, proizvodnja 
in druge dejavnosti. Konsolidirani poslovni prihodki družbe so 
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v letu 2013 znašali 243 milijonov EUR, na ravni celotne skupine 
pa je bilo zaposlenih 1.485 oseb. 

Avtotehna je primer skupine, v kateri je bilo matično podjetje 
Avtotehna d.d. plačilno nesposobno in je močno ogrozilo po-
slovanje treh razmeroma uspešnih ključnih hčerinskih družb, 
Swatycomet, Avtera in Avtotehna Vis. Matično podjetje prav 
tako ni bilo ključno za poslovanje omenjenih družb. Hčerinske 
družbe so kljub sicer solidnemu poslovanju čutile negativne 
posledice zaradi slabega ugleda in bonitetne ocene matične 
družbe. 

DUTB se je ob podpori ključnih posojilodajalcev odločila za 
prisilno poravnavo Avtotehne d.d. ter s tem odpravila prej 
navedene slabosti. V naslednjem koraku je DUTB zamenjala 
poslovodstvo matične družbe in odstranila vpliv predhodnih 
lastnikov. To je bil prvi tak primer v Sloveniji, ki ga je izvedel 
upnik. Poslovodstva treh ključnih hčerinskih družb Avtotehne 
so ob podpori novega poslovodstva matične družbe in DUTB 
uspešno stabilizirala poslovanje, popravila zaupanje ključnih 
dobaviteljev in ključnih deležnikov. Te družbe imajo zdaj dobro 
možnost za nadaljnji razvoj. Vodstvene ekipe v družbah že raz-
vijajo poslovanje. S tem te družbe tudi postajajo privlačnejše za 
potencialne vlagatelje. Tako bodo ustvarjeni pogoji za izvedbo 
strokovnega, preglednega in s svetovalci podprtega procesa 
odprodaje.

ACH je eden največjih finančnih holdin-
gov v Sloveniji z naložbami v družbah, 
kot so Adria Mobil, Grand hotel Union in 
Debitel. Konsolidirani poslovni prihod-

ki družbe so v letu 2013 znašali 460 milijonov EUR, na ravni 
celotne skupine pa je bilo zaposlenih 2.073 oseb. Ko je DUTB 
na začetku januarja 2014 prevzela primer, je bilo zaupanje med 
posojilodajalci in poslovodstvom družbe popolnoma uničeno. 
Razmere so bile zelo napete in situacija se je še poslabševala. 
Grozil je stečaj, ki bi lahko pripeljal do velikega zmanjšanja 
ekonomske vrednosti družbe. 

Prvi cilj DUTB je bil stabilizirati razmere. V naslednjem koraku 
je DUTB vzpostavila dobro poslovno sodelovanje s poslovod-
stvom ACH, po intenzivnih pogajanjih med DUTB in poslovod-
stvom ACH pa je bil sklenjen tudi sporazum o stabilizacijskem 
paketu ukrepov. Ključni element stabilizacijskega paketa je bil, 
da je družba določena strateška sredstva prek DUTB zastavila 

upnikom, DUTB pa se je zavezala, da bo v obdobju dogovorje-
nega moratorija podpirala prostovoljno prestrukturiranje.

V dolgotrajnih in intenzivnih pogajanjih med preostalimi 
posojilodajalci in družbo ACH se je znova vzpostavilo zaupanje 
do tolikšne mere, da je bilo mogoče uskladiti različne, včasih 
celo nasprotne interese upnikov. Ta kompleksna situacija se 
je razrešila do konca tretjega četrtletja 2014, nato pa je bil 
med družbo in posojilodajalci podpisan sporazum o prestruk-
turiranju, ki je omogočil strukturirano in strokovno odprodajo 
nestrateških sredstev, hkrati pa je družbi ACH omogočil, da se 
osredotoči na izvajanje osnovne dejavnosti. DUTB je s svojimi 
ukrepi ustvarila veliko ekonomsko vrednost, kar je koristilo ne 
le njej, ampak tudi upnikom ACH.

DUTB je v prvem četrtletju 2015 realizirala ustvarjeno vrednost 
in svoje terjatve do ACH prodala ameriški investicijski banki 
Bank of America Merrill Lynch International.

Aha Emmi je proi-
zvodno podjetje, ki se 
ukvarja z izdelavo alu-
minija in drugih kompo-
nent. V letu 2013 je 

ustvarilo 26 milijonov EUR prihodkov in imelo 338 zaposlenih. 

Kot glavna upnica je DUTB v aprilu 2014 predlagala uvedbo 
postopka prisilne poravnave zaradi ohranitve osnovne de-
javnosti družbe Aha Emmi. Ukrepi za prestrukturiranje niso 
vključevali zmanjševanja obveznosti do poslovnih upnikov, 
načrt finančnega prestrukturiranja pa je predvideval popolno 
poplačilo terjatev dobaviteljev. DUTB je imela pomembno vlogo 
pri komunikaciji s poslovnimi partnerji, da so tudi ti zagotovili 
svojo podporo.

DUTB je sodelovala pri razbremenjevanju finančnega dolga 
družbe in je tudi sklenila sporazum, s katerim je družba prek 
kredita zasebne finančne institucije pridobila 1,5 milijona EUR 
dodatnih likvidnostnih sredstev. Tako je finančno razbremenje-
na družba dobila priložnost za poslovanje in razvoj.

MLM je proizvajalec 
aluminijskih tlačnih 
ulitkov in aluminijskih 
radiatorjev. Je tudi eno 
največjih industrijskih 
podjetij v Mariboru, ki 

je v letu 2013 ustvarilo 39 milijonov EUR poslovnih prihodkov in 
zaposlovalo 456 oseb. 

DUTB je v letu 2014 prevzela terjatve in lastniške deleže od 
Abanke, NKBM in Probanke v MLM. Družba je bila takrat še 
plačilno nesposobna in čeprav je bila že potrjena prisilna 
poravnava, je družbi še pretila nevarnost stečaja, saj družba 
še vedno ni uspela skleniti dogovora z zavarovanimi upniki. 
Zato je DUTB takoj prevzela pobudo in posedla vse upnike za 
pogajalsko mizo. Po zahtevnih pogajanjih, ki jih je usmerjala, 
je bila aprila 2014 podpisana krovna pogodba o prestrukturira-

nju za finančne terjatve. Tako je družba lahko reprogramirala 
obstoječe dolgove, znižala obrestne mere in izboljšala kapital-
sko pozicijo z delno konverzijo dolga v kapital oziroma odpisom 
terjatev finančnih upnikov.

To je novi upravi družbe, imenovani na začetku leta 2014, omo-
gočilo izvajanje nujno potrebnega poslovnega prestrukturira-
nja. Izboljšanje stanja se bo v veliki meri pokazalo že ob koncu 
2015. Po izvedbi ustreznih ukrepov je zdaj družba pripravljena 
na prodajo vlagatelju na podlagi profesionalnega, transparen-
tnega in ustrezno podprtega procesa odprodaje.
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Kadar dolžniki poslujejo negativno ter tudi z ukrepi finančnega 
in operativnega prestrukturiranja v prihodnosti ne bi bilo mo-
goče ustvariti večje vrednosti, kot jo je mogoče dobiti z izterjavo 
in unovčevanjem zavarovanj, se DUTB kot dobra lastnica odloča 
za strategijo unovčevanja zavarovanj. Strategija unovčevanja 
zavarovanj se v osnovi uporabi tudi v družbah, zoper katere je 
bil že uveden stečajni postopek.

DUTB je konec leta 2014 strategijo unovčevanja zavarovanj 
izvajala pri 496 dolžnikih, do katerih je imela bruto terjatve v 
višini 3.830,3 milijona EUR, ocena poštene vrednosti pa je zna-
šala 763,4 milijona EUR. V primerjavi z dolžniki v prestrukturi-
ranju imajo te družbe precej manjši potencial poplačila, saj je 
znašala ocena poštene vrednosti le slabih 20 % bruto vrednosti 
terjatev, medtem ko je ta pri dolžnikih v prestrukturiranju zna-
šala skoraj 60 % bruto vrednosti terjatev. 

Slika 24: Strategija unovčevanja zavarovanj

Upravljanje posojil s strategijo unovčevanja zavarovanj
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V primerih, kjer prezadolžena družba ne more preživeti na 
trgu, DUTB vloži predlog za začetek stečajnega postopka zoper 
dolžnika, pri čemer deluje s ciljem zagotavljati enako obravna-
vo vseh upnikov in preprečevatti potencialno izgubo za upnike. 
DUTB je v letu 2014 vložila 20 predlogov za uvedbo stečajnih 
postopkov. Ne glede na dejstvo, da stečajne postopke vodi 
stečajni upravitelj, ki spremlja in nadzoruje postopke prodaje 
zastavljenih sredstev tudi v smislu izbire načina prodaje in 
določanja prodajne cene, DUTB aktivno sodeluje v upniških od-
borih oziroma jih usmerja, pri tem pa skrbno spremlja vodenje 
stečajnih postopkov in prodajo premoženja dolžnika v stečaju. 
Konec leta 2014 je imela DUTB predstavnike v 19 upniških 
odborih.

DUTB povečuje vrednost svojega premoženja v stečajnih 
postopkih tudi z aktivnim oglaševanjem zastavljenih nepremič-

Upravljanje nepremičnin
Nepremičnine so največja vrednost zavarovanj terjatev, prene-
senih na DUTB. Ker je bila kakovost prenesenih terjatev slaba 
in je zato v večini družb dolžnikov najbolj racionalna strategija 
unovčevanja, bodo večino teh zavarovanj – nepremičnin na 
trgu unovčili stečajni upravitelji in sami dolžniki. V teh prime-
rih se DUTB poplača s prejeto kupnino, zmanjšano za stroške 
prodajnih postopkov. DUTB se lahko odloči tudi za prevzem 
nepremičnine zaradi poznejše prodaje.

Prevzem nepremičnin
Kadar v postopkih unovčevanja zavarovanj (nepremičnin) ni 
mogoče doseči ustrezne prodajne cene, se DUTB odloči, da 
sama sodeluje v prodajanju zavarovanj – nepremičnin kot 
kupec in odkupi nepremičnino s pobotom terjatve, ki jo ima 
do dolžnika. Osnovno merilo, ki ga DUTB upošteva pri spreje-
manju odločitev, ali bo prevzela zastavljeno sredstvo v nepo-
sredno lastništvo ali ne, je ocena, ali bo lahko z neposrednim 
lastništvom in upravljanjem nepremične, ki včasih zahteva tudi 
razvoj nepremičnine, popravila napake, upravljanje ter na kon-
cu dosegla prodajo in iztržila za nepremičnino več, kakor znaša 
prodajna cena, dosežena v postopku unovčevanja nepremičnine 
s strani stečajnega upravitelja ali same družbe – dolžnika. Pri 

nin, ki jih prodaja stečajni upravitelj, na svoji spletni strani in v 
neposrednih stikih s potencialnimi kupci.

DUTB je zaradi preprečitve prodaje nepremičnin pod ceno tudi 
večkrat aktivno sodelovala na dražbah v insolventnih postopkih. 
Z draženjem DUTB so bile tako dosežene višje prodajne cene.

Kadar DUTB oceni, da lahko sama doda večjo vrednost zasta-
vljenemu sredstvu v primerjavi s stečajnim upraviteljem ali 
družbo, ki je pred stečajem, oziroma na trgu ob trenutku unov-
čevanja ni ustreznega interesa, se odloči ta sredstva prevzeti 
v last, jih nato upravljati in na koncu prodati po višji vrednosti. 
DUTB je v letu 2014 prevzela v last 51 nepremičnin v nominal-
ni vrednosti 54,2 milijona EUR in lastniške naložbe v sedmih 
družbah v Sloveniji v nominalni vrednosti 28,3 milijona EUR.

presoji DUTB upošteva stroške upravljanja, ki jih bo imela, in 
tudi stroške financiranja.

Podobno se DUTB odloči za prevzem nepremičnin tudi, kadar 
v stečajnih postopkih zanje ni zanimanja na trgu in jih sploh ni 
mogoče prodati, presodi pa, da nepremičnina ni obremenjena 
s potencialnimi obveznostmi, na primer zaradi onesnaževanja 
okolja.

Čeprav so nepremičnine glavno sredstvo zastave pri prevzetih 
terjatvah, je DUTB leto 2014 začela brez neposrednega lastni-
štva nepremičnin. V okviru prenosa sredstev od NLB in NKBM 
v decembru 2013 je bil predviden tudi prenos nepremičnin iz 
NKBM, ki je bil dejansko pravno formalno izveden v drugem 
četrtletju 2014 v vrednosti 11,6 milijona EUR.

Poleg izvedenih prenosov nepremičnin neposredno od bank je 
DUTB pridobivala nepremičnine predvsem od družb v postop-
kih unovčevanja in s tem zapirala del terjatev do dolžnikov. 
DUTB je v letu 2014 prevzela iz tega naslova 51 nepremičnin v 
nominalni vrednosti 54,2 milijona EUR, katerih ocenjena pošte-
na vrednost je znašala 43,4 milijona EUR.

Slika 25: Pregled nepremičninskega portfelja
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Vrednotenje nepremičnin
Za določitev poštene vrednosti nepremičnin DUTB uporablja 
interno metodologijo vrednotenja sredstev. Poštena vrednost 
nepremičnin v lasti DUTB je 31. decembra 2014 znašala  
54,7 milijona EUR.

Ocenjene poštene vrednosti nepremičnin so bile pri 51 prevze-
tih nepremičninah za 16,6 milijona EUR nižje od nominalnih 
vrednosti, zaradi česar je DUTB v letu 2014 izkazala tudi sla-
bitve za enak znesek. 22 nepremičnin je imelo višje ocenjene 
poštene vrednosti od nominalnih prenosnih oziroma nabavnih 
vrednosti v skupnem znesku 5,0 milijona EUR, pri dveh nepre-
mičninah pa ni bilo razlike med pošteno vrednostjo in vredno-
stjo ob pridobitvi.

Upravljanje nepremičnin
Po prevzemu nepremičnine v neposredno lastništvo DUTB 
poskrbi, da se vrednost prevzete nepremičnine maksimira ter 
prepreči njeno propadanje in izguba vrednosti. V nekaterih 
primerih je treba nepremičninske projekte dokončati, v dokon-
čanih pa mnogokrat poskrbeti za odpravo napak pri gradnji, 
čiščenje in odvoz odpadkov, zavarovanje in varovanje objektov 
ter pridobitev energetskih izkaznic. Prevzete nepremičnine je 
treba tudi vzdrževati in poskrbeti za druge aktivnosti, povezane 
z njihovim upravljanjem, s ciljem pripraviti jih na prodajo.
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Slika 26: Stroški, povezani z nepremičninami
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DUTB je imela v letu 2014 po prevzemu nepremičnin 0,3 mi-
lijona EUR stroškov z njihovim upravljanjem. Večina stroškov 
upravljanja se nanaša na davščine (nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča). S povečevanjem nepremičninskega 
portfelja v lasti DUTB se bodo v naslednjih letih povečevali tudi 
stroški upravljanja nepremičnin.

Trženje nepremičnin
DUTB je po dejanskem prevzemu nepremičnin začela izvajati 
pripravljene aktivnosti za prodajo nepremičnin v neposredni 
lasti.

DUTB si prizadeva doseči boljše pogoje prodaje, kot bi bilo to 
sicer mogoče v stečajnih postopkih. DUTB lahko:

• nudi garancijo za odpravo napak;
• nepremičnino začasno odda;
• prodaja nepremičnino brez prisile;
• nepremičnino prodaja prek najrazličnejših prodajnih kanalov 

in
• nepremičnino uvrsti v del večjega portfelja, za katerega bi se 

investitorji zanimali.

V novembru 2014 je DUTB predstavila spletni portal za prodajo 
nepremičnin DUTB. Na tej spletni strani so objavljene tudi vse 
aktualne dražbe nepremičnin, ki so dane v zavarovanje DUTB in 
ki se prodajajo v insolventnih postopkih. Potencialnim kupcem 
je tako omogočeno lažje iskanje zanimivih nepremičnin.

Slika 27: Nepremičninski portal DUTB

Decembra 2014 je DUTB izvedla tudi javni razpis za storitve 
posredovanja pri prodaji ali oddaji nepremičnin v lasti DUTB. V 
zadnjem četrtletju 2014 je DUTB začela aktivno trženje svojih 

nepremičnin. Prejela je več ponudb in izvedla več pogajanj o 
prodaji nepremičnin. Prve prodaje nepremičnin so bile izvedene 
v prvem četrtletju leta 2015.

Primeri večjih prevzemov nepremičnin 
Nokturno Koper
DUTB je konec leta 2014 prevzela v last stanovanjski kom-
pleks Nokturno, ki ga je pred tem odkupila na javni dražbi od 
stečajnega dolžnika GPG. Stanovanjski kompleks Nokturno je 
ostal nedokončan ujet v stečajnem postopku, ki traja že več let. 
Glavni razlog za prevzem nepremičnine je maksimizacija vre-
dnosti nepremičnine prek dokončanja izgradnje, odprave napak 
in prodaje posameznih stanovanj.

Hoteli na Pohorju
DUTB je v septembru 2014 od dolžnika Športni center Pohorje 
odkupila hotele na Pohorju. Usposobila jih je za delovanje in 
nato oddala v najem družbi Terme Maribor, priznanemu hotel-
skemu operaterju iz Maribora. Tako so bili hoteli pripravljeni za 
delovanje skozi zimsko sezono 2014/2015. 
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Finančni rezultati
Ustvarjena denarna sredstva
DUTB je v letu 2014 ustvarila 129,4 milijona EUR prilivov iz 
upravljanja prevzetih sredstev14,15, kar predstavlja 11,5 % 
povprečne vrednosti prevzetih sredstev. Ker je DUTB dejansko 
začela prevzemati sredstva šele v letu 2014, je ustvarjeno velik 
dosežek. DUTB je tako presegla zakonski cilj, da mora vsako 
leto odprodati vsaj 10 % prevzetih sredstev.16 

Največji prilivi izvirajo iz prodaje zastavljenih delnic Heliosa 
(25,9 milijona EUR), prodaje delnic Letrike (12,5 milijona EUR) 

FINANČNI PREGLED 2014

Slika 28: Prilivi, ustvarjeni v letu 2014

in prodaje večjega števila zastavljenih nepremičnin. Pri izvedbi 
finančnega prestrukturiranja (prodaja in povratni najem letal) 
je DUTB od Adrie Airways prejela 18,0 milijona EUR poplačila 
posojil. V letu 2014 je prejela 3,1 milijona EUR iz neposredne 
prodaje terjatev.

Med prilive iz upravljanja sredstev po ZUKSB niso všteti prilivi 
iz odprodaje obveznic Republike Slovenije v višini 53,7 mili  jona 
EUR, ki jih je DUTB porabila za: 

• odkup kreditnega portfelja od Probanke in Factor banke v 
višini 38,6 milijona EUR; 

• zagotavljanje likvidnosti za operativno delovanje.
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Opomba: Skupaj ustvarjeni prilivi vključujejo 
8,0 milijona EUR prilivov iz decembra 2013.

14 To ne vključuje 8,0 milijona EUR, ki so jih dolžniki v letu 2013 plačali na račune 
NLB in NKBM za račun DUTB. Banki sta navedene zneske prenakazali na 
račun DUTB v letu 2014.

15 Po drugi strani znesek vključuje 2,2 milijona EUR, ki jih je DUTB prejela z 
unovčitvijo jamstev iz Zakona o jamstveni shemi, ki jih je v novembru 2014 na 
podlagi sklepa Vlade RS vrnila v državni proračun.

16 Kazalnik 11,5 % je izračunan kot razmerje med ustvarjenimi prilivi in tehtano 
povprečno prenosno vrednostjo portfelja, kjer je kot utež uporabljen datum 
prenosa na DUTB. Na primer, če bi bilo konec junija 2014 na DUTB prenesenih 
200 milijonov EUR sredstev, bi ta sredstva tehtali z utežjo 0,5, kar bi prispevalo 
100 milijonov EUR k povprečni vrednosti prenesenih sredstev v letu 2014, saj bi 
imela DUTB le pol leta časa za odprodajo ali unovčenje teh sredstev. V letu 2015 
bodo v imenovalcu kazalnika uporabljene celotne prenosne vrednosti sredstev 
ob predpostavki, da ne bo prišlo do novih prenosov sredstev na DUTB.

DUTB je ob koncu leta 2014 razpolagala s 63,4 milijona EUR 
denarja in denarnih nadomestkov. Ob tem je treba upošteva-
ti, da je bil odkup nepremičnin od NKBM, ki so bile v okviru 
izvajanja ukrepov za zagotavljanje stabilnosti bank prenesene 
na DUTB, v višini 11,6 milijona EUR financiran s plačilom v 

denarju iz upravljanja sredstev po ZUKSB in ne z dodatnim 
zadolževanjem z izdajo dodatnih obveznic s poroštvom države. 
Tako je DUTB implicitno že vrnila denarna sredstva v tej višini 
državi oziroma davkoplačevalcem.

Izkaz poslovnega izida in vseobsegajoči donos
Tabela 11: Povzetek izkaza poslovnega izida in vseobsegajočega donosa

v mio EUR 2014 2013

Rezultat iz poslovanja -31,0 -5,3

Prihodki od prodaje 0,3 0,0

Stroški poslovanja -14,3 -5,3

Prevrednotovalni poslovni odhodki -17,0 0,0

Rezultat iz financiranja 73,8 -0,5

Finančni prihodki 166,1 2,2

Finančni odhodki -92,4 -2,7

Rezultat iz drugih kategorij -0,1 0,0

Drugi prihodki 0,0 0,0

Drugi odhodki -0,1 0,0

Rezultat pred obdavčitvijo 42,7 -5,8

Odhodek za davek -6,3 0,0

Čisti dobiček/izguba 36,4 -5,8

Izgube ob začetnem pripoznanju sredstev in spremembe vrednosti sredstev,  
razpoložljivih za prodajo -19,3 -39,9

Skupni vseobsegajoči donos 17,2 -45,7
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Poslovni prihodki in odhodki ter rezultat iz 
poslovanja
Primarna dejavnost DUTB je upravljanje slabih terjatev in dru-
gih s tem povezanih sredstev. Zato DUTB v rezultatu iz poslo-
vanja izkazuje predvsem odhodke iz poslovanja, medtem ko so 
poslovni prihodki v letu 2014 znašali 0,3 milijona EUR.

Stroški poslovanja
DUTB je v letu 2014 še zaključevala vzpostavljanje organizaci-
je. Nadaljeval se je proces zaposlovanja; število zaposlenih se 
je povečalo z 12 na 81. Leto 2014 je bilo tudi leto, ko je DUTB 
izvedla dejanski prevzem celotnega portfelja sredstev od NLB 
in NKBM ter pravni in v večjem delu tudi dejanski prenos 
sredstev od Abanke, Banke Celje, Probanke in Factor banke. 
Poleg navedenega je DUTB začela aktivno upravljanje prevzetih 
slabih sredstev ter aktivnosti za prestrukturiranje in unovče-
vanje sredstev. Izvedba navedenih aktivnosti je bila mogoča le 
s polno vključenostjo lastnih zaposlenih ter najemanjem dolo-

čenih storitev pri zunanjih strokovnjakih, kjer je bilo to nujno in 
ekonomsko upravičeno.

DUTB je imela v letu 2014 za 14,3 milijona EUR stroškov poslo-
vanja. Največji del teh odpade na stroške storitev v višini 8,5 mili-
jona EUR, medtem ko so stroški dela znašali 4,9 milijona EUR.

Med stroški storitev prevladujejo stroški svetovalnih in intelek-
tualnih storitev v višini 3,5 milijona EUR. Med njimi obsegajo 
svetovalne storitve 2,2 milijona EUR ter odvetniške in notarske 
storitve 1,2 milijona EUR. Stroški drugih storitev so znašali 
3,0 milijona EUR in večji del teh so stroški upravljanja pre-
vzetih sredstev od bank, kjer sta NLB in NKBM do maja pred 
dejanskim prevzemom sredstev po pogodbi upravljali sredstva. 
S pridobivanjem nepremičnin v neposredno lastništvo posta-
jajo vse pomembnejši tudi stroški upravljanja in vzdrževanja 
nepremičnin, ki so v letu 2014 znašali 0,5 milijona EUR.

Za DUTB nastajajo v postopkih izterjave terjatev tudi pomembni 
stroški, ki jih DUTB sicer formalno prenese na dolžnike, vendar 

večinoma dolžniki, ki že sicer ne morejo poplačati svojih obve-
znosti, niso in največkrat tudi ne bodo sposobni poplačati teh, 
nanje prenesenih, dodatnih obveznosti. Ti stroški so v letu 2014 
znašali 0,7 milijona EUR in obsegajo večji del od 0,8 milijona 
drugih stroškov.

Finančni prihodki in odhodki 
DUTB je v letu 2014 ustvarila 166,1 milijona EUR finančnih 
prihodkov in 92,4 milijona EUR finančnih odhodkov.

Finančni prihodki
Večina finančnih prihodkov v letu 2014 izvira iz kreditnega 
portfelja DUTB, kar je povsem pričakovano glede na to, da 
posojila zavzemajo tudi večino sredstev DUTB. Obrestni 
prihodki so znašali skupno 41,9 milijona EUR. Skoraj tri 
četrtine (31,3 milijona EUR) teh prihodkov izhaja iz posojil, 
medtem ko so obrestni prihodki od obveznic Republike Slo-
venije znašali 10,5 milijona EUR.

v tisoč EUR 2014 2013 Indeks 2014/2013

Stroški materiala 46 10 460

Stroški storitev 8.522 4.734 180

Stroški upravljanja nepremičnin 521 16 3.256

Stroški zaledne pisarne in računovodskih storitev 1.479 124 1.193

Stroški svetovalnih in intelektualnih storitev 3.495 4.019 87

Drugi stroški storitev 3.027 576 526

Stroški dela 4.868 531 917

Amortizacija 47 3 1.567

Drugi stroški poslovanja 833 13 6.408

Stroški, povezani z unovčevanjem premoženja 719 0 -

Drugi stroški 114 13 877

Skupaj stroški poslovanja 14.317 5.291 271

Tabela 13: Finančni prihodki

Med drugimi finančnimi prihodki je DUTB dosegla za  
69,9 mili jona EUR krepitev finančnih sredstev zaradi prilagodi-
tve na ocenjeno pošteno vrednost in ustvarila 50,2 milijona EUR 
finančnih prihodkov iz odprave diskonta od posojil.

DUTB je svoja prosta denarna sredstva upravljala skladno z 
likvidnostno politiko, ki jo je potrdil upravni odbor. Iz upravljanja 
prostih denarnih sredstev je DUTB ustvarila 0,2 milijona EUR 
prihodkov.

Finančni odhodki
Med finančnimi odhodki prevladujejo stroški obresti iz izdanih 
obveznic v višini 43,3 milijona EUR in strošek za izdano poro-
štvo Republike Slovenije v višini 13,8 milijona EUR. DUTB je v 
decembru 2014 tudi izplačala obresti v znesku 41,9 milijona 
EUR petim imetnikom kuponov izdanih obveznic DUTB. DUTB 
je v letu 2014 med finančnimi odhodki izkazala tudi 27,1 mi-
lijona EUR slabitev finančnih sredstev zaradi prilagoditve na 
ocenjeno pošteno vrednost.

v mio EUR 2014 2013

Obrestni prihodki 41,9 2,2

Posojila 31,3 1,6

Obveznice 10,5 0,5

Depoziti in drugo 0,2 0,0

Drugi finančni prihodki 124,2 0,0

Prevrednotovalni prihodki  
iz posojil 69,9 0,0

Prihodki iz odprave diskonta pri 
posojilih 50,2 0,0

Dividende 0,1 0,0

Drugo 4,0 0,0

Finančni prihodki 166,1 2,2

Tabela 12: Stroški poslovanja Tabela 14: Finančni odhodki

v mio EUR 2014 2013

Obrestni odhodki -43,3 -1,2

Provizije za državno garancijo -13,8 -0,4

Slabitev naložb v deleže -27,1 0,0

Odpisi terjatev -5,0 -0,1

Drugo -3,2 -1,0

Finančni odhodki -92,4 -2,7
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Vrednotenje sredstev: spremembe poštene vrednosti
Vsa sredstva DUTB so bila konec leta ponovno ocenjena na pošteno vrednost. Ocenjevanje poštene 
vrednosti sredstev, ki jih upravlja DUTB, pomeni ključno presojo pri pripravi računovodskih izkazov. 
DUTB dvakrat letno oceni pošteno vrednost sredstev z uporabo interne metodologije vrednotenja 
sredstev, ki so jo revidirali zunanji revizorji. DUTB izkazuje spremembe poštenih vrednosti posojil in 
drugih terjatev, nepremičnin in lastniških naložb, ki ne kotirajo na organiziranem trgu, skozi izkaz 
poslovnega izida kot finančne prihodke – krepitve ali kot finančne odhodke – slabitve, odvisno od 
tega, ali je ocenjena poštena vrednost sredstva večja ali manjša od knjigovodske vrednosti sredstva 
pred vrednotenjem. Ocene poštene vrednosti sredstev so tudi ena ključnih kvantitativnih informacij, 
ki jih pri sprejemanju odločitev upošteva DUTB.

Tabela 15: Učinki vrednotenja na pošteno vrednost

Vrsta sredstev 
v mio EUR

Vrednost pred 
vrednotenjem

Dobiček/izguba 
ob začetnem 
pripoznanju

Prevrednotenje  
v izkazu uspeha

Prevrednotenje  
v kapitalu

Ocenjena 
vrednost  

na 31. 12. 2014

Posojila 1.413,8 -68,5 61,6 0,0 1.406,9

Nepremičnine1 65,8 0,0 -16,6 0,0 54,7

Lastniške naložbe 44,9 -0,9 -27,1 40,1 57,0

Zapadle obveznice 0,7 1,4 0,0 0,0 2,1

Druge terjatve2 2,9 0,0 -0,4 0,0 2,5

Skupaj 1.528,1 -68,0 17,5 40,1 1.517,0

Opomba: 1 Pozitivne razlike med ocenjeno pošteno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo pri nepremičninah v lasti DUTB so, upoštevaje MSRP, v 
računovodskih izkazih pripoznane drugače kot prevrednotenja ostalih sredstev. Medtem ko se pri ostalih sredstvih pozitivne razlike prikažejo kot 
prevrednotovalni finančni prihodek, tega pri nepremičninah ni mogoče pripoznati. Tako je vrednost nepremičnin v lasti DUTB izkazana v znesku 
49,1 milijona EUR, medtem ko je njihova poštena vrednost ocenjena na 54,7 milijona EUR.
2 Druge terjatve sestavljajo poslovne terjatve do kupcev, terjatve, pridobljene s konverzijo posojil, terjatve do bank in terjatve za DDV do Finančne 
uprave.

Čisti poslovni izid in vseobsegajoči donos 
DUTB je v letu 2014 ustvarila bruto dobiček v višini 42,7 milijo-
na EUR, medtem ko je neto dobiček znašal 36,4 milijona EUR. 
Vseobsegajoči donos je za leto 2014 znašal 17,2 milijona EUR ter 
ga sestavljajo neto dobiček v višini 36,4 milijona EUR, presežek 

iz prevrednotenja naložbe v delnice Pivovarne Laško in obveznice 
RS38 v višini 48,8 milijona EUR17 ter izguba ob začetnem pripo-
znanju sredstev po pošteni vrednosti v višini 68,0 milijona EUR.

17 Presežek iz prevrednotenja je podan v neto znesku, tj. bruto spremembe, 
zmanjšane za odložene davke.

Bilanca stanja
Tabela 16: Povzetek bilance stanja

v mio EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Sredstva 1.755,5 1.182,2

Posojila 1.406,9 947,0

Nepremičnine 49,1 0,0

Lastniške naložbe 57,0 14,2

Zapadle obveznice 2,1 0

Denar in ustrezniki 63,4 5,6

Obveznice RS 171,8 206,2

Drugo 5,2 9,3

Obveznosti 1.580,4 1.024,3

Dolžniški vrednostni papirji 1.558,0 1.012,7

Drugo 22,4 11,6

Kapital 175,0 157,9

Sredstva
Celotna sredstva DUTB so se v letu 2014 povečala za 573,3 mili-
jona EUR in so 31. decembra 2014 znašala 1.755,5 milijona EUR. 
Vrednost sredstev DUTB se je v letu 2014 povečala predvsem za-
radi prenosa slabih sredstev iz Abanke, Banke Celje in NKBM ter 
preostalih manjših odkupov sredstev od drugih bank. Glede na 
dejstvo, da DUTB vsa svoja sredstva vrednoti po pošteni vredno-
sti, je tudi sprememba poštene vrednosti sredstev pomembno 
vplivala na spremembo vrednosti sredstev. 

Posojila
Posojila so največji del sredstev DUTB. Posojila se merijo in 
izkazujejo po pošteni vrednosti, tako ob začetnem pripoznanju, 
ob prenosih in tudi pozneje na obračunske datume.
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Slika 29: Gibanja v posojilih
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Opomba: Na sliki je prikazana neto vrednost denarnih poplačil, že zmanjšanih za obrestne prihodke v obdobju. Dejanski denarni prilivi so znašali 
125,9 milijona EUR in obrestni prihodki 31,3 milijona EUR.

V letu 2014 se je vrednost posojil povečala predvsem zaradi pre-
nosa dodatnih slabih posojil od bank v višini 584,5 milijona EUR. 
Izgube in dobički ob začetnem pripoznanju so skupno znižali 
posojila za 68,5 milijona EUR, medtem ko so poplačila znašala 
skupno 204,8 milijona EUR, od katerih je bilo poplačil v denarju 
125,9 milijona EUR, konverzij posojil v nepremičnine za  
45,5 mili jona EUR, konverzij v lastniške deleže za 28,3 milijona 
EUR in ostalih poplačil v višini 5,1 milijona EUR. Obrestni prihod-
ki od posojil so znašali 31,3 milijona EUR in prihodki od odprave 
diskontov 50,2 milijona EUR. Prevrednotenje posojil na pošteno 
vrednost je povečalo vrednost posojil za 69,9 milijona EUR, kar 
je pomenilo, da je po odpisih posojil (5,0 milijona EUR) in drugih 

povečanjih za 2,3 milijona EUR vrednost posojilnega portfelja ob 
koncu leta 2014 znašala 1.406,9 milijona EUR.

Nepremičnine
Vrednost nepremičnin v lasti DUTB je konec leta 2014 izkazana 
kot zaloga nepremičnin, namenjena prodaji. Skladno z MSRP 
je vrednost zaloge nepremičnin izkazana po pošteni vrednosti 
za nepremičnine, katerih poštena vrednost je nižja od nabavne 
vrednosti. V obratnem primeru, ko je poštena vrednost nepre-
mičnine višja od nabavne vrednosti, je nepremičnina izkazana 
po nabavni vrednosti. Zato je DUTB konec leta 2014 izkazovala 
vrednost zaloge nepremičnin v višini 49,1 milijona EUR, čeprav 
je bila poštena vrednost zaloge 54,7 milijona EUR.

Lastniške naložbe 
Vrednost lastniških naložb DUTB je ob koncu leta 2014 znašala 
57,0 milijona EUR, od česar je 48,3 milijona EUR obsegala 
naložba v delnice Pivovarne Laško d.d. Vrednost te naložbe se 
je v letu 2014 povečala za 40,1 milijona EUR skozi prevrednote-
nje kapitala, medtem ko je bila vrednost preostalih lastniških 
naložb skupno slabljena za 27,1 milijona EUR. DUTB je v aprilu 
2015 prodala svoj lastniški delež v Pivovarni Laško d.d. po ceni 
25,56 EUR za delnico.

Upravljanje z likvidnostjo
Skladno z likvidnostno politiko, ki jo je sprejel upravni odbor, 
mora DUTB upravljati likvidna sredstva tako, da lahko poravna 
vse svoje zapadle obveznosti ob datumu zapadlosti. Ob tem pri 
upravljanju likvidnih sredstev upošteva načela varnosti, likvi-
dnosti in donosnosti, in sicer po navedenem vrstnem redu.

DUTB je konec leta 2014 razpolagala s 63,4 milijona EUR de-
narja in denarnih nadomestkov. Skladno z likvidnostno politiko 
so vse likvidnostne rezerve naložene v depozite z zelo kratko 
ročnostjo. Poleg tega je imela v lasti tudi državne obveznice 
RS38 v vrednosti 171,8 milijona EUR, ki jih je ob ustanovitvi pre-
jela kot stvarni vložek od ustanoviteljice Republike Slovenije.

Sklad za poplačilo obveznic 
Skladno s 46. členom Uredbe je DUTB v decembru leta 2014 
pri Banki Slovenije odprla poseben denarni račun, na katerem 
se vodijo sredstva za poplačilo glavnice in obresti iz izdanih 
vrednostnih papirjev. Iz tega računa je DUTB v decembru 2014 
plačala imetnikom obveznic DUTB 41,9 milijona EUR obresti.

Obveznosti do virov sredstev
DUTB je svoja sredstva konec leta 2014 financirala sko-
raj izključno z dolžniškimi viri. Natančneje, z lastniškim 
kapitalom v višini 175,0 milijona EUR in obveznostmi v višini 
1.580,4 milijona EUR. Večino obveznosti obsegajo izdane ob-
veznice s poroštvom Republike Slovenije, s katerimi je DUTB 
financirala prenose slabih sredstev. 

Dolgoročne obveznosti so 31. decembra 2014 znašale 
1.063,3 milijona EUR in se večinoma nanašajo na izdane ob-
veznice v višini 1.053,3 milijona EUR. Kratkoročne obveznosti 
v višini 517,1 milijona EUR se prav tako večinoma nanašajo 
na izdane obveznice, natančneje na obveznico DUT01, ki 
zapade v decembru 2015.

Obveznice DUTB
V letu 2014 se je DUTB dodatno zadolžila za 551,6 milijona EUR 
z izdajo dveh novih izdaj obveznic (DUT03 in DUT04) v nominalni 
vrednosti 424,6 milijona EUR in 127,0 milijona EUR.

Konec leta 2014 je odplačna vrednost izdanih obveznic znašala 
1.558,0 milijona EUR. V decembru 2014 je DUTB, skladno z 
amortizacijskim načrtom, izplačala obresti iz izdanih obveznic 
DUT01, DUT02 in DUT03 petim imetnikom v višini 41,9 mili - 
jona EUR.

Lastniški kapital
Lastniški kapital DUTB je konec leta 2014 znašal 175,0 mili - 
j ona EUR in se je povečal za 17,2 milijona EUR glede na zače-
tek leta kot rezultat neto dobička v višini 36,4 milijona EUR in 
vseobsegajoče izgube v višini 19,3 milijona EUR.
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DUTB je pri svojem delovanju izpostavljena številnim tvega-
njem, ki lahko negativno vplivajo na finančno in operativno 
učinkovitost DUTB ter lahko posledično celo znižajo vrednost 
kapitala. S pomočjo učinkovitega sistema upravljanja tveganj 
DUTB lahko opredeli, izmeri, odgovori ter spremlja in nadzira 
zaznana tveganja. To DUTB omogoča, da zmanjša in omeji vpliv 
tveganj zaradi izpolnitve strateških ciljev.

Spodaj so predstavljena najpomembnejša zaznana tveganja, 
ki so opredeljena kot strateška tveganja in tveganja ugleda ter 
operativna, finančna in tržna tveganja. Podrobnejši pregled 
tveganj in vplivi na delovanje DUTB so predstavljeni v računo-
vodskem delu letnega poročila.

Strateška tveganja
Tveganje neuspešne implementacije optimalne 
strategije prestrukturiranja
DUTB zasleduje strategijo prestrukturiranja v skoraj 100 
podjetjih. Za to strategijo se odloči v primerih, kjer meni, da bo 
finančno in operativno prestrukturiranje zagotovilo višjo vre-
dnost kot v primeru strategije unovčevanja zavarovanj. Vseeno 
obstaja tveganje, da prestrukturiranje ne bo uspešno in da bo 
strategijo treba prilagoditi glede na unovčenje zavarovanj, kar 
bo pomenilo manjše prilive za DUTB. To tveganje se lahko rea-
lizira zaradi sprememb v makroekonomskem okolju ali zaradi 
neuspešnega finančnega oziroma najpogosteje strateškega in 
operativnega prestrukturiranja dolžnikov.

Tveganje omejenega časa delovanja DUTB
Skladno z ZUKSB je življenjska doba DUTB omejena do  
31. decembra 2017. Obstaja znatno tveganje, da DUTB zaradi 
omejene življenjske dobe ne bo mogla uresničiti zakonsko 
določenega osnovnega namena, ki je zmanjšanje skupnih 
stroškov proračuna in v največji možni meri povrnitev vrednosti 
premoženja za slovenske davkoplačevalce. Prav tako obstaja 

UPRAVLJANJE TVEGANJ

precejšnje tveganje glede doseganja strateških ciljev, ki jih je 
postavil upravni odbor DUTB, predvsem povrnitev vrednosti 
izdanih obveznic DUTB in izvedba prestrukturiranja družb, kjer 
je to ekonomsko upravičeno.

Tveganje ugleda
Tveganje ugleda je tveganje izgube, nastale zaradi okrnjenega 
ugleda podjetja. V primeru DUTB se to lahko odraža kot nega-
tivno javno, politično ali sektorsko mnenje, ki lahko vpliva na 
njeno osnovno dejavnost in oteži njena prizadevanja za dosego 
zastavljenih ciljev. Ugled DUTB je lahko okrnjen kot posledica 
njenih neprimernih dejanj ali kot posledica percepcije. Negati-
ven ugled je lahko posledica visokih stroškov poslovanja, izgu-
be v odmevnih sodnih primerih, odtekanja informacij ali dejanj 
goljufij. Negativna medijska pozornost, pogosto spodbujena s 
strani različnih interesnih skupin, lahko pomembno vpliva na 
negativno zaznavo prizadevanj DUTB za dosego zastavljenih 
ciljev.

Operativna tveganja
Tveganje prevar
Obstaja tveganje prevar, ki jih storijo zaposleni, kar lahko vodi v 
napačne kreditne ali investicijske odločitve, ki lahko povzročijo 
zmanjšane prilive za DUTB.

Tveganje napak v pravnih postopkih
Tveganje napak v pravnih postopkih je posebej vidno v prime-
rih, kjer se DUTB odloči za strategijo unovčevanja zavarovanj. 
Tveganje prekoračitve zakonskih rokov pomembno vpliva na 
možnost DUTB za poplačilo prek unovčevanja zavarovanj.

Finančna tveganja
Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da družba ne bo zmožna 
poravnati finančnih obveznosti ob dospelosti. DUTB zagotavlja 

največjo možno likvidnost tako, da ima vedno zadostna likvidna 
sredstva za poravnavanje finančnih obveznosti ob zapadlosti 
v normalnih in tudi v zahtevnih pogojih, pri tem pa ne utrpi 
nesprejemljive izgube ali ne tvega oškodovanja svojega ugleda. 
Glavno likvidnostno tveganje je poplačilo izdanih obveznic.

Tveganje, povezano z refinanciranjem izdanih 
obveznic
Glede na kratkoročnost izdanih DUTB obveznic obstaja tve-
ganje, da jih DUTB ne bo mogla pravočasno poplačati in jih 
bo zato primorana refinancirati po višji obrestni meri, kot so 
obstoječe. To tveganje je razmeroma majhno glede na pogoje 
in obrestne mere v času financiranja prvih dveh izdaj, vendar 
se lahko ob spremembah makroekonomskega okolja spremeni 
tudi pomembnost tega tveganja.

Tržna tveganja
Največje tržno tveganje za DUTB je tveganje padca cen ne-
premičnin in lastniških deležev v Sloveniji. Ocena vrednosti 
portfelja DUTB pomembno temelji na vrednosti zavarovanj ter 
največji delež zavarovanj so ravno nepremičnine in lastniški 
deleži. Pomembno tveganje izhaja tudi iz DUTB-jevih lastniških 
nepremičnin, medtem ko je izpostavljenost tveganju spre-
membe cene slovenskih delnic manjša, še zlasti po podpisu 
prodajne pogodbe za delnice Pivovarne Laško.
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DELNICA DUTB

Na 31. decembra 2014 ima DUTB v sodnem registru vpi-
san osnovni kapital v višini 203.625.000 EUR, kar pomeni 
101.812.500 navadnih, prosto zamenljivih, kosovnih imenskih 

Tabela 17: Osnovne informacije o delnici DUTB

delnic. Vsaka kosovna delnica prinaša enak delež in enak odgo-
varjajoč znesek osnovnega kapitala. Vse izdane delnice so bile 
v celoti vplačane.

Oznaka DUTR

Vrsta navadna, prosto zamenljiva, kosovna imenska delnica

Borzna kotacija delnica ne kotira

Osnovni kapital 203.625.000,00 EUR

Število delnic 101.812.500

Število delničarjev 1

Lastnica Republika Slovenija

V letu 2014 ni bilo sprememb v lastniški strukturi.

Opomba: Podatki o delnici na 31. 12. 2014.

mag. Jana Cimerman, skrbnica nepremičninskega portfelja: 
»Veseli me, da svoje delo lahko opravljam z veliko mero samostojnosti in 
sproščenosti ter da zaradi kolegialnih in prijaznih sodelavcev z veseljem 

prihajam v službo.«
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mag. Tanja Štrukelj, vodja področja upravljanja s posojili: 
»Na nekem kolegiju nam je CEO dejal: 'Prosim za predloge, mnenja, 

ki so drugačna od mojega. Če razmišljate enako kot jaz, potem vas ne 
potrebujem ob sebi.' In mislil je iskreno.«

ORGANIZACIJA DUTB IN NJENI PROCESI

Slika 30: Podrobnejša organizacijska struktura DUTB
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Upravljanje človeških virov
Zaposlovanje
Glavna kadrovska aktivnost v letu 2014 je bilo intenzivno zapo-
slovanje in uvajanje novih sodelavcev. Število zaposlenih se je 
povečalo z 12 na 81 zaposlenih ob koncu leta 2014.

Upravni odbor je 9. januarja 2014 imenoval tri izvršne direktorje 
s trajnim mandatom, ki so zamenjali vršilce dolžnosti izvršnih 
direktorjev. Do konca februarja sta se družbi pridružila še drugi 
vodja upravljanja terjatev in vodja upravljanja nepremičnin. 
Marca se je zaposlil direktor financ in računovodstva, julija pa 
še tretji vodja upravljanja terjatev. Avgusta je glavnega izvr-

Tabela 18: Zaposleni po organizacijskih enotah

šnega direktorja Christopherja Gwilliama zamenjal Torbjörn 
Månsson. Trije izvršni direktorji, direktor financ in računovod-
stva ter tri vodje so, poleg strokovnosti, tudi temelj za kakovo-
stno vodenje ekipe sodelavcev.

V prvi polovici leta je večina novozaposlenih okrepila organi-
zacijsko enoto za upravljanje terjatev, v drugi polovici leta pa 
je pričakovani rasti nepremičnin v upravljanju sledila krepi-
tev organizacijske enote za nepremičnine, ki jo je konec leta 
sestavljala ekipa osmih sodelavcev. Skozi leto je bila nadgra-
jena ekipo v t. i. organizacijski enoti za podporo na področjih 
informacijske tehnologije, računovodstva, kontrolinga, kadrov 
in skladnosti poslovanja.

Organizacijska enota 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Upravljanje terjatev 47 3

Upravljanje sredstev 10 1

Podpora 19 5

Vodstvo 5 3

Skupaj 81 12

DUTB sestavlja uravnotežen tim 60 % žensk in 40 % moških. 
Kar 80 % sodelavcev ima univerzitetno diplomo, znanstveni 
magisterij ali doktorat, kar je dober temelj za strokovnost nji-
hovih odločitev. Povprečna starost 37 let se odseva v dinamič-
nosti in odzivnosti kolektiva, ki je hkrati tudi izkušen s povpreč-

no 12 leti delovnih izkušenj. Kar 16 % sodelavcev ima prek  
20 let delovnih izkušenj, katerih zrelost je dragocena kompo-
nenta ekipe DUTB. Podatki o strukturi sodelavcev so prikazani 
po stanju konec leta 2014.

Slika 31: Izobrazba in izkušnje zaposlenih
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Ključne aktivnosti
Cilj upravnega odbora DUTB na kadrovskem področju je bil 
ustanoviti družbo z visoko strokovno usposobljenim vodstvom 
in motiviranimi, visoko etičnimi zaposlenimi, ki so pripravljeni 
trdo delati. Cilj je bil izgraditi majhen kolektiv z ustreznimi stro-
kovnimi znanji in izkušnjami, z osebami, ki bodo samoiniciativ-
ne in neodvisne. Pri zaposlovanju sta se upravni odbor in tudi 
ostalo vodstvo DUTB zavedala, da lahko le visoko profesionalna 
ekipa in kakovostno korporativno upravljanje vodita do uresni-
čitve postavljenih strateških ciljev in maksimiranja vrednosti za 
Republiko Slovenijo.

Zaposleni na DUTB morajo zadostiti visokim profesionalnim 
standardom. DUTB želi zaposlovati, izobraziti in razviti najboljši 
tim zaposlenih v Sloveniji na vseh področjih delovanja DUTB. 
Timsko delo, odprtost in sprejemanje odločitev so ključnega 

pomena pri pridobivanju in razvoju zaposlenih ter njihovi lojal-
nosti DUTB.

V letu 2014 je bila v DUTB na področju upravljanja človeških 
virov, poleg zaposlovanja, usmerjena predvsem na vzpostavlja-
nje temeljnih kadrovskih procesov. Selekcija sodelavcev je bila 
nadgrajena z uvajalnim dnem, na katerem so novi sodelavci 
sistematično spoznali organizacijo, glavna pravila in vodstvo 
družbe. 

Z vzpostavitvijo sistema poskusnega dela je bilo začeto snova-
nje sistema ciljnega vodenja in upravljanja delovne uspešnosti. 
Kodeks ravnanja je formaliziral pričakovana ravnanja sodelav-
cev. 
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Integriteta in etika 
DUTB je zavezana upoštevanju veljavnih zakonov in predpisov 
ter uporabi visoko etičnih poslovnih praks. DUTB skrbi, da 
so vsem njenim zaposlenim in podizvajalcem dostopna jasna 
pravila in usmeritve glede etičnih praks. Od vseh zaposlenih 
se pričakuje, da bodo razumeli pravila in prijavili vsako njihovo 
kršitev vodji za skladnost poslovanja ali ustreznim organom.

DUTB ima stroga pravila glede zaupnosti informacij. Sprejela 
je vse razumne ukrepe, da bi se zaposleni zavedali zaupne 
narave poslovanja ter potrebe po tem, da varujejo zaupnost 
in ne razkrivajo informacij, da ne tvegajo in da upoštevajo 
etične standarde, vključno s potrebo po tem, da so pozorni na 
koruptivno prakso, da skrbno ravnajo z dokumenti in jih enako 
skrbno hranijo ter da varujejo podatke. Vsi zaposleni so podpi-
sali ustrezno izjavo, v pogodbah o zaposlitvi pa imajo klavzulo o 
zaupnosti.

DUTB je aprila 2014 sprejela Kodeks ravnanja za zaposlene 
na DUTB, ki natančneje definira pravila ravnanja zaposlenih in 
pomeni okvir poklicne etike. Zaposleni morajo svoje dolžnosti 
opravljati vestno in v dobri veri, ob tem pa upoštevati najvišje 
standarde poklicne etike, ne glede na lastne interese. Zaposle-
ni prav tako ne smejo razkrivati zaupnih informacij, s katerimi 
so se seznanili pri opravljanju svojega dela, nepooblaščenim 
osebam, zavezani so k varovanju zaupnih podatkov in dosledni 
uporabi drugih pravil, ki veljajo pri DUTB.

Podporne aktivnosti
Informacijska podpora
Cilj informacijske podpore DUTB je podpirati procese podjetja 
na način, da so ti uspešnejši in učinkovitejši. V letu 2014 se je 
DUTB srečevala z dvema ključnima izzivoma. Prvi izziv je bila 
informatizacija procesov, ki še niso podprti z informacijsko 
rešitvijo, in drugi razpršenost informacijskih rešitev. V praksi 
sta se ta dva izziva odražala v težavni izdelavi konsolidiranih 
poročil in hitrosti pridobivanja informacij.

Razpršenost informacijskih rešitev je bila prisotna predvsem 
na področju upravljanja terjatev. Zato je bila večina aktivnosti 
namenjena prav temu področju. Ustanovljena je bila skupina, 
ki je pripravila zahteve za tako rešitev in projekt prehoda na 
enoten informacijski sistem za podporo upravljanju terjatev. 

Tako se je jeseni začel projekt konsolidacije procesa operativ-
nega vodenja kreditov na enoten sistem. Po temeljiti analizi je 
bil izbran sistem Probanke, na katerem so bile do konca leta 
že prenesene terjatve od treh bank (Probanka, Factor banka, 
Banka Celje), za največji dve (NLB, NKBM) pa so potekale 
intenzivne priprave na migracijo, ki je bila uspešno izvedena v 
januarju 2015.

Podobne aktivnosti se izvajajo tudi na področju procesa upra-
vljanja nepremičnin, kjer so bile predstavljene možne rešitve 
za informatizacijo tega procesa. Izbrana je bila rešitev, ki 
primerno podpira poslovne procese upravljanja nepremičnin in 
je hkrati integrirana v celotno informacijsko arhitekturo. Konec 
leta 2014 se je začel projekt vpeljave, ki bo predvidoma zaklju-
čen v prvem četrtletju 2015.

S prej naštetimi aktivnostmi DUTB gradi tudi temelje za sistem 
poslovnega obveščanja. Cilj je izdelati kakovostno podatkovno 
skladišče, poročila in orodja za analizo podatkov, ki bodo omo-
gočala učinkovito poslovno poročanje.

Zaradi navedenega se je v drugi polovici leta 2014 nadgradila 
tudi informacijska infrastruktura, ki bo zagotavljala varnost 
in zadostno zmogljivost. Postavljen je bil podatkovni strežnik, 
uvedena sta bila platforma za avtomatizacijo procesov ter 
zajem podatkov in dokumentov. Postavljena je bila tudi plat-
forma za izdelavo intranetnega portala, vpeljana je bila tudi 
strežniška virtualizacija in nadgrajeno omrežje, ki bo omogo-
čalo večjo varnost. Predvsem bo ta platforma omogočila razvoj 
lastnih rešitev za podporo specifičnih procesov, kar je v načrtu 
za leto 2015.

Na področju informacijske varnosti je DUTB v drugem četr-
tletju sprejela Pravilnik o varovanju podatkov in informacij, ki 
določa varnostna pravila na področju informatike in tudi širše. 
V njem so definirana področja varovanja podatkov, informacij in 
informacijskega sistema. Na operativni ravni je bila zagotovlje-
na revizijska sled dostopov do podatkov ter nadgrajena varnost 
in zanesljivost same infrastrukture. Izboljšano je bilo varnostno 
kopiranje podatkov, povečala pa se je redundantnost posame-
znih ključnih gradnikov sistema (fizična in tudi programska).

Odnosi z javnostmi
Cilj korporativnega komuniciranja DUTB je podpora uresniče-
vanja njenih strateških ciljev. To je dosegala z ozaveščanjem o 
vlogi in poslanstvu družbe, z izobraževanjem zainteresiranih 
javnosti o procesih upravljanja nedonosnega premoženja v do-

nosno ter oblikovanjem pozitivne podobe družbe s proaktivnim 
in reaktivnim komuniciranjem.

Mediji so v letu 2014 kritično spremljali različne vidike poslova-
nja DUTB. Splošno gledano so mediji poročali precej nega-
tivno in ne vedno podprto s pravilnimi dejstvi. DUTB je vložila 
veliko napora pri pojasnjevanju in prikazu dejanskega stanja. 
Vsekakor bi moral biti pristop DUTB bolj aktiven, zaradi česar 
bo DUTB v letu 2015 bolj proaktivno pristopila k obveščanju 
javnosti. 

DUTB je vseskozi z mediji in tudi z drugimi javnostmi komu-
nicirala strokovno, redno, odprto, dosledno in proaktivno. 
Zavedati se je treba, da so strateški cilji DUTB uresničljivi le 
ob podpori ključnih javnosti, poleg zaposlenih tudi lastnikov 
in drugih odločevalcev, finančno-poslovne javnosti, mnenjskih 
voditeljev in medijev kot posrednikov informacij med DUTB 
ter drugimi javnostmi in obratno. Potrebno podporo si DUTB 
poskuša zagotavljati s preglednim, strokovnim, na dejstvih te-
melječim in pravočasnim (on-time) komuniciranjem o učinkih 
svojih aktivnosti na okrevanje slovenskega finančnega sistema, 
z ustvarjanjem komunikacijskih priložnosti, s spremljanjem 
komunikacijskih potreb ključnih javnosti, z zagotavljanjem 
rednih odzivov nanje in s proaktivnim upravljanjem morebitnih 
komunikacijskih ovir.

Dostop do informacij javnega značaja
Državni zbor je v marcu 2014 sprejel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
(ZDIJZ-C). Skladno z določili novele je 17. aprila 2014 DUTB 
objavila končni seznam vseh dolžnikov in podatke o končni bru-
to izpostavljenosti, ki jih je od ministrstva za finance prejela na 
dan prenosa terjatev na DUTB. 

DUTB je objavila tudi informacije javnega značaja v zvezi 
z zastopniki poslovnega subjekta, ki se nanašajo na vrsto 
zastopnika oziroma navedbo članstva v poslovodnem organu, 
organu upravljanja ali nadzornem organu in informacijo o višini 
prejemkov in bonitet te osebe, ter informacije javnega zna-
čaja v zvezi z donacijami, sponzorstvi in v zvezi s svetovalnimi 
in drugimi avtorskimi pogodbami ali v zvezi z intelektualnimi 
storitvami.

Tri mesece po objavi omenjenega zakona v Uradnem listu RS je 
morala DUTB kot prosto dostopne informacije javnega značaja 
objaviti tudi vse informacije, neposredno povezane s krediti 
neplačnikov kot tveganimi postavkami, ki se vodijo kot slabi-

tve v bilancah te banke in ki so bili iz take banke preneseni na 
DUTB.

Priprava, obdelava in objava vseh navedenih podatkov je od 
DUTB terjala precej energije in časa. Poleg tega je DUTB v letu 
2014 prejela tudi veliko število zahtev za dostop do informa-
cij javnega značaja in v presojanje o prejetih zahtevah vložila 
veliko mero strokovnega znanja, tako da je bila vsakokratna 
odločitev DUTB skladna z vsebino posameznega zahtevka in 
zakonom.

Zunanji izvajalci storitev
Za dosego ciljev, ki jih pred DUTB postavlja ZUKSB, je z vidika 
maksimiranja vrednosti za Republiko Slovenijo in njene dav-
koplačevalce včasih bolj ekonomično, da določene aktivnosti 
najame pri zunanjih izvajalcih storitev, kot pa zaposli lastne 
zaposlene in izgradi lastno organizacijo znotraj DUTB. To še 
zlasti velja za zadeve, katerih obseg precej niha skozi čas.

V letu 2014 je DUTB najemala zunanje izvajalce za naslednje 
pomembnejše storitve: 

• vodenje IT, knjigovodskih in zalednih storitev za kreditne 
portfelje,

• upravljanje sredstev,
• računovodske storitve in obračun plač,
• vzpostavitev organizacije in pomoč pri prenosih slabih sred-

stev,
• pravna pomoč.

IT, knjigovodske in zaledne storitve za posojilne portfelje
Ob prevzemu slabih sredstev od NLB in NKBM v decembru 
2013 DUTB ni razpolagala z lastnim sistemom za analitično 
vodenje posojil ter ni imela zaposlenih za opravljanje zalednih 
in računovodskih storitev za posojila. Zato je DUTB z bankami 
prenosnicami posojil, ki so pri sebi v svojih informacijskih sis-
temih že imele vse podatke, sklenila dogovore o zagotavljanju 
IT, računovodskih in zalednih storitev za vodenje prevzetih kre-
ditnih portfeljev. Enak dogovor je DUTB v oktobru 2014 sklenila 
tudi z Abanko.

Poleti 2014 je postalo jasno, da ob prevzemih posojil od pre-
ostalih bank, ki naj bi bile deležne ukrepov za zagotavljanje 
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stabilnosti bank, DUTB ne bo mogla učinkovito izvajati svoje 
dejavnosti, če bo analitično vodenje kreditnih portfeljev raz-
drobljeno pri več bankah prenosnicah. Zato je bilo nujno najti 
hitro in zanesljivo rešitev za vzpostavitev centralnega sistema 
za analitično vodenje kreditnih portfeljev pri eni od obstoječih 
bank, ki že imajo razvit dober informacijski sistem, primeren za 
DUTB. Ob prevzemu kreditnega portfelja od Probanke je tako 
DUTB v septembru s Probanko sklenila dogovor, na podlagi 
katerega je že ob prevzemu portfelja prenesla ne samo kreditni 
portfelj od Probanke, temveč tudi odkupljeni kreditni portfelj od 
Factor banke. Enako je bil že ob samem prevzemu kreditnega 
portfelja od Banke Celje v decembru 2014 na centralni sistem 
pri Probanki prenesen celoten prevzeti portfelj.

V zadnjem četrtletju 2014 so se začele tudi aktivnosti za migra-
cijo kreditnih portfeljev iz NLB in NKBM na centralni sistem 
pri Probanki. Migracija je bila uspešno dokončana in podatki 
preneseni v januarju 2015. Tako ima DUTB od februarja 2015 
na svojem sistemu pri Probanki zbrane vse kreditne portfe-
lje, razen prevzetega kreditnega portfelja od Abanke, ki ga 
namerava v maju 2015 prav tako prenesti na centralni sistem 
pri Probanki. Tako bo upravljanje kreditnega portfelja lažje, saj 
bodo vse informacije na enem mestu, kar bo omogočalo tudi 
učinkovitejše, standardizirane procese upravljanja in poročanja 
ter ne nazadnje tudi povečanje stroškovne učinkovitosti.

Za zagotavljanje IT, računovodskih in zalednih storitev za vo-
denje prevzetih kreditnih portfeljev je DUTB v letu 2014 plačala 
NLB, NKBM, Abanki in Probanki 1,0 milijona EUR.

Upravljanje sredstev
Ob pravnem prevzemu slabih sredstev od bank DUTB ni razpo-
lagala z informacijami o prevzetih sredstvih in tudi z doku-
mentacijo ne. Zato je bila edina možnost, če je želela ravnati 
kot dober gospodar, tudi pred dejanskim prevzemom sredstev, 
sklenitev dogovorov o upravljanju sredstev z bankami preno-
snicami. Na tej podlagi so banke, ki so imele pri sebi še vso 
dokumentacijo o posojilih in so poznale primere, za DUTB pri-
pravljale strokovne podlage za sprejemanje kreditnih in inve-
sticijskih odločitev vse do takrat, ko so bili zaključeni dejanski 
prenosi (več o prenosih v poglavju Prenosi slabih sredstev).

DUTB je imela v letu 2014 sklenjene dogovore o upravljanju 
sredstev z NLB, NKBM in Abanko. Stroški izvajanja storitev 
upravljanja sredstev so znašali 1,1 milijona EUR.

Računovodske storitve in obračun plač
DUTB v letu 2014 še ni imela vzpostavljenega lastnega raču-
novodstva, ki bi v celoti izvajalo računovodenje, zato je tudi v 
letu 2014 imela zunanjega izvajalca za storitev računovodenja, 
davčnega svetovanja in obračuna plač – družbo Unija računo-
vodska hiša d.d., Ljubljana.

Stroški za navedene storitve v letu 2014 so znašali 0,2 mili - 
jona EUR.

Vzpostavitev organizacije in pomoč pri prenosih slabih sred-
stev 
Sodelovanje z družbo Quartz+Co, ki se je začelo v letu 2013, 
se je nadaljevalo tudi v prvih dveh četrtletjih leta 2014. V prvi 
polovici leta 2014 se je vzpostavila notranja organizacija DUTB, 
ekipa Quartz+Co pa je podpirala aktivnosti zaposlenih DUTB 
na področju upravljanja in izvedbe prenosov slabih sredstev z 
NLB in NKBM. Aktivnosti so vključevale pomoč in upravljanje 
fizičnega prenosa sredstev, pomoč pri upravljanju izvajanja 
storitvenih pogodb (SLA) z obema bankama ter usklajevanje 
časovnih načrtov in njihovo usklajevanje z bankami, kar je 
zagotovilo, da so bile aktivnosti opravljene v rokih. 

Ista ekipa Quartz+Co je DUTB pomagala tudi pri vzpostavljanju 
organizacije upravljanja terjatev, tako da je pripravljala akcijske 
načrte za kritične primere, ki so zahtevali sprejemanje odloči-
tev DUTB v prvi polovici 2014. Quartz+Co je konkretno podpira-
la dejavnosti DUTB na področju upravljanja procesov, razvijanja 
finančnih analiz v primerih prestrukturiranja, testiranja načrtov 
operativnega prestrukturiranja, hkrati pa je upravljalcem terja-
tev pomagala pri pripravi zadev za odločanje v okviru kreditnih 
odborov DUTB.

V času od 6. marca do 27. junija se je prek Quartz+Co v delo 
vključil tudi Torbjörn Månsson ter nudil dodatno podporo izvr-
šnim direktorjem in finančnemu direktorju DUTB na področju 
pripravljanja vsebin za letno poročilo 2013, prav tako je podpiral 
ekipe za prestrukturiranje na DUTB ter svetoval upravnemu od-
boru in glavnemu izvršnemu direktorju DUTB na njihovo zahtevo. 

Izplačila družbi Quartz+Co v letu 2014 so skupaj znašala  
1,4 milijona EUR, zadnje aktivnosti družbe Quartz+Co so bile 
zaključene 27. junija 2014.

Pravna pomoč
DUTB je najela zunanjo pravno pomoč za izvedbo skrbnih 
pravnih pregledov prenesenih kreditnih map od NLB, NKBM, 
Abanke, Probanke in Factor banke. 

Glede na določbe ZUKSB ima DUTB po prejemu celotne doku-
mentacije na voljo šest mesecev, da opravi podroben skrben 
pravni pregled premoženja in z njim povezane dokumenta-
cije. Če v tem roku ugotovi stvarne ali pravne napake, lahko 
DUTB banke pozove k odpravi napake ali uveljavlja pravico do 
povratnega prenosa določenih sredstev bankam. Vnaprej ni 
bilo mogoče predvideti, koliko dela bodo zahtevali skrbni pravni 
pregledi. DUTB prav tako ni mogla tako hitro zaposliti izkuše-
nih pravnikov, ki bi lahko takoj začeli delati. Zato je DUTB takoj 
po prenosih sredstev pri bankah najela zunanjo pomoč izkuše-
nih pravnih strokovnjakov, ki so že v preteklosti izvajali podobne 
storitve. Zaradi izredno kratkih časovnih okvirov so tri odvetni-
ške pisarne (Odvetniška družba Fatur o.p., d.o.o., Odvetniška 
družba KRB, o.p., d.o.o. in Odvetniška pisarna Jadek&Pensa 
d.o.o.) hkrati izvajale pravni skrbni pregled. 

Stroški pravnih skrbnih pregledov v letu 2014 so znašali  
0,6 milijona EUR.

Izvedene aktivnosti naznanitve sumov 
kaznivih ravnanj
Skladno z ZUKSB in Smernicami za delovanje DUTB je DUTB 
dolžna ugotavljati odgovornost za nastanek kreditov in naložb, 
ki so se kot tvegane postavke iz bank prenesle na DUTB, saj 
DUTB s prenosom tveganih postavk dobi vpogled v kreditne 
mape posameznega dolžnika banke. 7. točka Smernic za 
delovanje DUTB družbi nalaga, da mora sum, da so tvegane 
postavke nastale kot posledica kaznivega dejanja v povezavi 
z ravnanjem članov organov vodenja in nadzora bank, orga-
nov nadziranja bank ali kreditojemalca, naznaniti pristojnim 
organom. 

DUTB si prizadeva za uspešno, celovito in odgovorno sode-
lovanje z organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj ter v 
ta namen sodeluje z Nacionalnim preiskovalnim uradom (v 
nadaljevanju: NPU) in specializiranim državnim tožilstvom Re-
publike Slovenije. DUTB je v letu 2014 z NPU sklenila dogovor 
o najprimernejšem in najučinkovitejšem konceptu za uspešno 
reševanje vseh morebitnih odprtih zadev, poteku nadaljnjega 
sodelovanja in načinu poročanja DUTB.

DUTB je v letu 2014 zaradi zaznanih nepravilnosti sprožila 
interne preiskave 14 primerov. O internih preiskavah DUTB 
tekoče obvešča NPU. Pri dveh od navedenih 14 primerov je 
banka, pri treh pa so stečajni upravitelji sami podali kazen-
sko ovadbo ali naznanitev suma kaznivega dejanja organom 
pregona, v dveh primerih sum škodljivega ravnanja neodvisno 
preiskuje tudi banka, iz katere so bile terjatve prenesene na 
DUTB. Za vse druge primere je DUTB ministrstvu za notranje 
zadeve poslala zaprosilo za posredovanje informacij o poteku 
vloženih kazenskih ovadb.

Neuporaba nekaterih institutov iz ZUKSB 
in omejitve, ki jih DUTB postavljajo drugi 
zakoni
DUTB pri svojem delu ugotavlja, da nekatere določbe ZUKSB 
niso ustrezne za izvajanje poslanstva in ciljev, ki jih ji nalagajo 
uvodne določbe ZUKSB. Prav tako sta se vlada in parlament v 
letu 2013 odločila, da se dokapitalizacija bank sistemskega po-
mena ne bo izvajala prek DUTB, ampak se je država odločila za 
neposredni vstop v lastniško strukturo bank, kar je onemogoči-
lo uporabo nekaterih institutov ZUKSB.18 Zaradi navedenega je 
DUTB v letu 2014 ministrstvu za finance posredovala predloge 
za spremembo ZUKSB v smeri, ki bo dejansko odražala vlogo 
DUTB v izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank in tudi 
operacionalizirala nekatere instrumente, predvidene že v se-
danjem ZUKSB, vendar niso bili operativni zaradi nejasnosti in 
prevelike ohlapnosti oziroma neobstoja ustrezne podzakonske 
regulative, ki bi ustrezno urejala izvedbo teh določb.

Pri doseganju strateških ciljev se DUTB srečuje tudi z nekate-
rimi omejitvami in nedorečenostmi, ki jih postavljajo nekateri 
drugi zakoni, predvsem s področja insolvenčne zakonodaje in 
zakonodaje, ki omejuje plače v družbah v lasti države. V nada-
ljevanju je prikazan kratek pregled področij, na katerih so po 
mnenju DUTB smiselne spremembe ZUKSB in tudi nekaterih 
drugih zakonov:

• odpraviti obvezo, da vsako leto odproda najmanj 10 % prevze-
tih sredstev (ob upoštevanju nakupne cene);

18 Podrobnejše pojasnilo razlogov za neuporabo nekaterih institutov ZUKSB je 
podano v letnem poročilu DUTB za leto 2013.
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• v DUTB lahko vstopi zasebni kapital (po trenutno veljavni 
zakonodaji je lahko edina delničarka DUTB država); 

• podaljšati življenjsko dobo DUTB;
• odpraviti obvezno oblikovanje Sklada za stabilnost bank19;
• omogočiti financiranje družb, do katerih ima DUTB terjatve 

ali lastniški delež;
• jasno izvzeti DUTB iz uporabe določil Zakona o gospodarskih 

družbah, ki se nanašajo na t. i. tanko kapitalizacijo;
• DUTB bi morala biti izvzeta iz dveh določil insolvenčne 

zakonodaje (ZFPPIPP), ki se nanašata na to, da ne more biti 
hkrati članica kreditnega odbora in odkupiti sredstva insol-
ventnega dolžnika;

• DUTB je treba zakonsko omogočiti, da lahko učinkoviteje 
angažira zunanje izvajalce;

• DUTB mora biti oproščena oddajanja konsolidiranih letnih 
poročil, kot zahteva Zakon o gospodarskih družbah;

• DUTB bi morala biti izključena iz zakona, ki ureja plačila di-
rektorjev družb v večinski lasti države (t. i. Lahovnikov zakon) 
– ta zakon določa stroge omejitve pri nagrajevanju direktor-
jev družb, ki so v okviru prestrukturiranja prešle v last DUTB.

19 Kot je bilo že pojasnjeno v letnem poročilu za leto 2013, DUTB ni ustanovila 
Sklada za stabilnost bank (SSB) z naslednjo obrazložitvijo:

 Sprememba poslanstva in vloge DUTB, do katere je prišlo konec maja 2013, ko 
se je ta skrčila na odplačen prevzem slabih sredstev od bank v sanaciji, njihove-
ga učinkovitega upravljanja in s tem zagotovitve čim večje povrnitve proračun-
skih sredstev, se je odrazila tudi v spremenjenem načinu pokrivanja stroškov 
DUTB. Ker je vloga DUTB omejena le na upravljanje prevzetega premoženja 
od bank in ne vključuje lastništva nad bankami, posledično vsa sredstva, 
prenesena ali vložena v DUTB, služijo izključno namenu čim višje povrnitve pro-
računskih sredstev prek poplačila izdanih obveznic, za katere jamči Republika 
Slovenija, povrnitve vloženega lastniškega kapitala Republike Slovenije in za-
gotovitve zahtevanega donosa na vloženi kapital v DUTB, kot izhaja iz Smernic, 
ki jih je izdala Vlada RS v letu 2014. Zaradi navedenega oblikovanje SSB ni bilo 
smiselno.

mag. Boris Tuma, vodja upravljanja nepremičnin: 
»DUTB je glede na moje večletne izkušnje v bančništvu nenavadno 

učinkovita organizacija. Učinkovitost je nujna, saj je treba v zelo kratkem 
času razrešiti goro zavoženih naložb, ki so nastajale več let.«



Nadina Sadiković Imamović, upravljalka terjatev: 
»Odkar sem del enačbe DUTB, osebno rastem, se izpopolnjujem in vsak 

nov dan je drugačen od predhodnega. Delo, ki ga opravljam, je pestro, 
razgibano ter zahteva obilico odgovornosti in znanj za racionalno presojo 

in najoptimalnejšo odločitev. Monotonija v naši enačbi nima doma. 
Ponosna sem, da lahko soustvarjam enačbo in s svojim delovanjem 

pripomorem k pozitivnim spremembam v množici našega delovanja.«

RAČUNOVODSKO POROČILO DUTB
ZA OBDOBJE

OD 1. JANUARJA 2014
DO 31. DECEMBRA 2014
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Poslovodstvo potrjuje, da je letno poročilo z vsemi sestavnimi deli pripravljeno in objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, razen v delu, ki se nanaša na pripravo 
konsolidiranih računovodskih izkazov. V skladu z Mednarodnim računovodskim standardom 10 (MSRP 10) se je družba opredelila 
kot naložbeno podjetje. Naložbena podjetja skladno z navedenim MSRP niso zavezana k pripravi konsolidiranih računovodskih 
izkazov, zato DUTB ni pripravila konsolidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2014. Zakon o gospodarskih družbah ne 
predvideva oprostitve glede priprave konsolidiranih računovodskih izkazov v primeru naložbenega podjetja, kot je to opredeljeno v 
MSRP 10. V tem delu Zakon o gospodarskih družbah in MSRP nista skladna.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri pripravi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve. Ra-
čunovodske ocene so bile izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslovodstvo potrjuje, da letno poročilo v vseh 
bistvenih pogledih podaja resnično sliko finančnega položaja DUTB in njenega poslovnega izida za obdobje od 1. januarja 2014 do 
31. decembra 2014.

Računovodski izkazi skupaj s pojasnili so bili pripravljeni ob predpostavki delujočega podjetja ter v skladu z veljavno slovensko 
zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Davčni organi lahko kadar koli v treh do šestih letih po odmeri davka preverijo poslovanje DUTB, kar lahko povzroči nastanek 
dodatnih obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni v zvezi z davkom od dobička ali drugimi davki in dajatvami. Poslovod-
stvo ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Ljubljana, 30. julij 2015

Aleš Koršič    Janez Škrubej    Torbjörn Månsson 
izvršni direktor    izvršni direktor    glavni izvršni direktor

IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA

REVIZORJEVO POROČILO O 
RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
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RAČUNOVODSKO POROČILO

v EUR Pojasnilo 31. 12. 2014 31. 12. 2013
  

Nekratkoročna sredstva 1.280.823.771 422.607.068
Neopredmetena dolg. sredstva 4 8.238 0
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 7.929 0
Opredmetena osnovna sredstva 5 178.612 76.918
Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega 
izida 6 8.627.355 5.937.748

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 7 221.056.480 8.247.519
Posojila in terjatve 8 1.050.945.156 408.344.884

Kratkoročna sredstva 474.676.236 759.572.866
Zaloge 9 51.338.768 0
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 7 2.148.718 206.183.922
Odloženi stroški 11 224.351 500.830
Posojila in terjatve 8 355.942.604 538.640.953
Poslovne in druge terjatve 10 1.631.736 8.695.292
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 12 63.390.059 5.551.869

Skupaj sredstva 1.755.500.007 1.182.179.934

Skupaj kapital 175.074.945 157.902.270
Osnovni kapital 13 203.625.000 203.625.000
Zadržani dobiček 13 -77.216.882 -45.652.845
Presežek iz prevrednotenja 13 48.666.827 -69.885

Nekratkoročne obveznosti 1.063.278.228 1.012.877.560
Dolžniški vrednostni papirji 14 1.053.309.033 1.012.716.282
Obveznosti iz poslovanja 1.291 441
Odložene obveznosti za davek 13 9.967.904 160.837

Kratkoročne obveznosti 517.146.834 11.400.104
Posojila 15 4.541 2.196.611
Dolžniški vrednostni papirji 14 504.722.885 0
Poslovne in druge obveznosti 16 11.509.331 9.100.243
Vnaprej vračunani stroški 17 910.077 103.250

Skupaj kapital in obveznosti 1.755.500.007 1.182.179.934

Izkaz finančnega položaja

Pojasnila k računovodskim izkazom na straneh 97–150 so sestavni del teh računovodskih izkazov.

v EUR Pojasnilo Za obdobje  
od 1. 1. 2014  

do 31. 12. 2014

Za obdobje  
od 19. 3. 2013  

do 31. 12. 2013

Dobiček/izguba iz poslovanja -30.988.064 -5.291.121

Prihodki od prodaje 343.300 0

Stroški materiala 19 -45.592 -10.429

Stroški storitev 19 -8.522.474 -4.734.437

Stroški dela 20 -4.868.481 -530.595

Amortizacija 19 -46.853 -2.957

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 19 -17.014.502 0

Drugi stroški iz poslovanja 19 -833.461 -12.703

Dobiček/izguba iz financiranja 73.757.130 -492.947

Finančni prihodki 21 166.127.014 2.223.844

Finančni odhodki 21 -92.369.884 -2.716.791

Drugi prihodki 21 1.782 38

Drugi odhodki 21 -66.562 -1

Dobiček/izguba pred obdavčitvijo 42.704.286 -5.784.031

Odhodek za davek 22 -6.276.368 0

Odloženi davek 22, 13 0 0

Čisti dobiček/izguba v obdobju 36.427.919 -5.784.031

Čisti dobiček/izguba v obdobju, delež lastnikov 23 36.427.919 -5.784.031

Čisti in popravljeni dobiček/izguba na delnico 23 0,40 -0,50

Izkaz poslovnega izida

Pojasnila k računovodskim izkazom na straneh 97–150 so sestavni del teh računovodskih izkazov.
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Izkaz bilančnega dobička/izgube
v EUR Za obdobje  

od 1. 1. 2014  
do 31. 12. 2014

Za obdobje  
od 19. 3. 2013  

do 31. 12. 2013

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 36.427.919 -5.784.031

Izguba iz drugih sestavin kapitala -67.991.956 -39.868.814

Prenesena izguba -45.652.845 0

Bilančna izguba -77.216.882 -45.652.845

Pojasnila k računovodskim izkazom na straneh 97–150 so sestavni del teh računovodskih izkazov.

Izkaz vseobsegajočega donosa
v EUR Pojasnilo Za obdobje  

od 1. 1. 2014  
do 31. 12. 2014

Za obdobje  
od 19. 3. 2013  

do 31. 12. 2013

Čisti dobiček/izguba v obdobju 23 36.427.919 -5.784.031

Postavke, ki se v prihodnje lahko prerazvrstijo v izkaz poslovnega izida 13 48.736.712 -69.885

Druge sestavine vseobsegajočega donosa 13 -67.991.956 -39.868.814

Drugi vseobsegajoči donos v obdobju po obdavčitvi skupaj  -19.255.244 -39.938.699

Skupaj vseobsegajoči dobiček/izguba v obdobju, delež lastnikov  17.172.675 -45.722.730

Pojasnila k računovodskim izkazom na straneh 97–150 so sestavni del teh računovodskih izkazov.

Izkaz gibanja kapitala
v EUR Osnovni  

kapital
Presežek iz 

prevrednotenja
Zadržani  
dobiček

Skupaj  
kapital

Stanje na dan 1. 1. 2014 203.625.000 -69.885 -45.652.845 157.902.270

Skupaj vseobsegajoči dobiček/izguba v obdobju po obdavčitvi - 48.736.712 36.427.919 88.934.520

Čisti dobiček/izguba v obdobju - 0 36.427.919 36.427.919

Drugi vseobsegajoči donos - 48.736.712 0 48.736.712

Vpis osnovnega kapitala 0 0 - 0

Druga zmanjšanja sestavin kapitala* (pojasnili 3.1 in 3.3) - 0 -67.991.956 -67.991.956

Stanje na dan 31. 12. 2014 203.625.000 48.666.827 -77.216.882 175.074.945

Opomba: * Druga zmanjšanja sestavin kapitala v vrednosti 67.991.956 EUR pomenijo razliko med prenosno vrednostjo posojil in lastniških deležev 
ter njihovo pošteno vrednostjo. Ker je ta razlika rezultat transakcije med podjetji pod skupnim upravljanjem države, se pripozna kot vračilo 
kapitala lastniku.

v EUR Osnovni  
kapital

Presežek iz 
prevrednotenja

Zadržani  
dobiček

Skupaj  
kapital

Stanje na dan 19. 3. 2013 25.000 0 0 25.000

Skupaj vseobsegajoči dobiček/izguba v obdobju po obdavčitvi - -69.885 -5.784.031 -5.853.916

Čisti dobiček/izguba v obdobju - 0 -5.784.031 -5.784.031

Drugi vseobsegajoči donos - -69.885 0 -69.885

Vpis osnovnega kapitala 203.600.000 0 - 203.600.000

Druga zmanjšanja sestavin kapitala (pojasnili 3.1 in 3.3) - 0 -39.868.814 -39.868.814

Stanje na dan 31. 12. 2013 203.625.000 -69.885 -45.652.845 157.902.270

Pojasnila k računovodskim izkazom na straneh 97–150 so sestavni del teh računovodskih izkazov.
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Izkaz denarnih tokov
v EUR Za obdobje od 1. 1. 2014 

do 31. 12. 2014
Za obdobje od 19. 3. 2013  

do 31. 12. 2013

A) Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju -63.908.208 -3.715.665

Prejemki pri poslovanju 24.704.682 0
Prejemki od prodaje storitev 19.746.096 0
Drugi prejemki 4.958.585 0

Izdatki pri poslovanju -88.612.890 -3.715.665
Izdatki za nakup materiala in storitev -68.091.431 -3.347.032
Izdatki za plače in druge zaslužke -3.753.933 -367.934
Izdatki za dajatve vseh vrst -1.683.246 0
Drugi odhodki pri poslovanju -15.084.279 -698

B) Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju 171.234.490 955.728

Prejemki pri naložbenju 175.339.454 992.496
Prejemki od odtujitve kapitalskih naložb 126.845 0
Prejemki od odtujitve neopredmetenih osnovnih sredstev 0 0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 8.638.455 0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 166.574.153 992.496

Izdatki pri naložbenju -4.104.963 -36.768
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -7.552 0
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -117.245 -36.768
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -1.247.617 0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -2.732.549 0

C) Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju -49.488.093 8.311.805

Prejemki pri financiranju 2.036.932 8.311.805
Prejemki od vplačanega kapitala 0 3.625.299
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 2.036.932 4.686.506

Izdatki pri financiranju -51.525.024 0
Izdatki za obresti, ki se nanašajo na financiranje 0 0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -40.950.493 0
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -10.574.531 0

Končno stanje denarnih sredstev 63.390.059 5.551.869
Denarni izid v obdobju 57.838.190 5.551.869
Začetna bilanca 5.551.869 0

Pojasnila k računovodskim izkazom na straneh 97–150 so sestavni del teh računovodskih izkazov.

Pojasnila k računovodskim izkazom
POJASNILO 1: Splošne informacije
Vlada RS je ustanovila Družbo za upravljanje terjatev bank, d.d. 
(DUTB), kot ključno ustanovo, ki bo s svojim delovanjem pripo-
mogla h krepitvi stabilnosti slovenskega finančnega sistema in 
s tem k obnovi zaupanja vanj. Gre za enega od ukrepov vlade za 
krepitev finančne sposobnosti in vzdržnosti sistemskih bank, ki 
naj bi posledično pripomogel k povečanju gospodarske rasti.

Zakonska podlaga za ustanovitev DUTB je dana z Zakonom 
o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank 
(ZUKSB), ki je začel veljati konec leta 2012. Prva naloga DUTB 
je razbremenitev sistemskih bank s prevzemom in nato upra-
vljanjem njihovih nedonosnih terjatev. Gre zlasti za posojila, ki 
so jih banke odobrile v preteklosti, pa jih podjetja in organiza-
cije, ki so ta posojila najela, zaradi učinkov gospodarske krize 
ali drugih razlogov ne vračajo. Banke so za pričakovane izgube 
oblikovale oslabitve, kar je načelo njihovo kapitalsko osnovo.

Glavni namen DUTB je odkup sredstev v obliki posojil, poveza-
nih z nepremičninami, od finančnih ustanov, ki jih je določilo 
ministrstvo za finance. DUTB ta sredstva upravlja, zato da bi 
ohranila njihovo realno vrednost in jih prodala na trgu.

Vplačilo osnovnega kapitala
DUTB je 7. marca 2013 ustanovila Vlada RS z osnovnim kapita-
lom v višini 25.000 EUR, razdeljenim na 12.500 navadnih prosto 
prenosljivih imenskih delnic. Novoustanovljena družba je bila 
19. marca 2013 vpisana v sodni register. 

21. marca 2013 je DUTB izdala 1.800.000 novih delnic v nomi-
nalni vrednosti 3.600.000 EUR. Celotno izdajo delnic je pridobi-
la Republika Slovenija, osnovni kapital družbe pa se je povišal 
na 3.625.000 EUR.

12. decembra 2013 je družba izdala še 100.000.000 novih delnic 
v nominalni vrednosti 200.000.000 EUR, prav tako je celotno 
izdajo delnic pridobila Republika Slovenija. Osnovni kapital 
družbe je tako znašal 203.625.000 EUR. 

Financiranje pridobljenih sredstev
DUTB je izdala štiri serije obveznic z državnim jamstvom za 
plačilo prenesenih terjatev z bank in za poplačilo posojila, 
pridobljenega od Nove Ljubljanske banke, d.d. (NLB). Razkritja 
o višini posamezne izdaje, njihovih zapadlostih in obrestnih 
merah so vključena v pojasnilo 14.

Poleg stroška kupona je DUTB dolžna plačati še strošek garan-
cije v višini 125 bazičnih točk, glede na določbo Uredbe o izvaja-
nju ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Izdane obveznice, 
uporabljene izključno za plačilo bankam, kotirajo na Ljubljan-
ski borzi. Obveznice so sprejete kot zavarovanje v Evrosistemu 
in jih banke lahko uporabijo za pridobivanje likvidnosti.

POJASNILO 2: Pregled pomembnih računovodskih 
usmeritev
2.1 Podlage za pripravo računovodskih izkazov
Delujoče podjetje – Računovodski izkazi so pripravljeni ob 
predpostavki delujočega podjetja.

DUTB je bila ustanovljena z zakonom za obdobje do konca leta 
2017, ko bodo na podlagi 36. člena ZUKSB premoženje, pravice 
in obveznosti prešle na Slovensko odškodninsko družbo oziro-
ma njenega pravnega naslednika. Zaradi tega upravni odbor 
meni, da je glede na namen zakonodaje predpostavka delujo-
čega podjetja ustrezna.

2.2 Dogodki po datumu izkaza finančnega položaja
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela 
EU. Poslovodstvo družbe je računovodske izkaze potrdilo  
4. avgusta 2015.

Skladno z določili ZUKSB naloge in pristojnosti skupščine 
DUTB izvršuje Vlada RS kot edina delničarka, ki lahko skladno 
z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-2) letno poroči-
lo sprejme ali zavrne.

2.3 Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih prikazujejo 
pošteno finančno stanje, finančno uspešnost in denarne tokove 
družbe. Pošteno predstavljanje pomeni prikazovanje dejanskih 
učinkov transakcij, drugih dogodkov in stanj skladno z opre-
delitvami in pripoznavalnimi sodili za sredstva, obveznosti, 
prihodke in odhodke iz okvirnih navodil. 

Računovodski izkazi vsebujejo tudi razkritja, ki jih zahteva ZGD-
2. DUTB je registrirana kot delniška družba in skladno z ZGD-2 
uporablja obliko računovodskih izkazov za gospodarske družbe 
in ne za banke.



98   |   DUTB - LETNO POROČILO 2014 / RAČUNOVODSKO POROČILO 99   |   DUTB - LETNO POROČILO 2014 / RAČUNOVODSKO POROČILO

2.4 Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi obračunavanja 
po nabavnih vrednostih, razen posojil in terjatev ter finančnih 
obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti, ki je osnova za 
nadaljnje merjenje po pošteni vrednosti, in finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo, ki jih družba meri po pošteni vrednosti.

2.5 Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so pripravljeni in predstavljeni v evrih, 
zneski so zaokroženi na najbližjo enoto.

2.6 Uporaba ocen in presoj
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov predložiti 
ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računo-
vodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, obvezno-
sti, prihodkov in odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen 
odstopajo.

Ocene in predpostavke je treba stalno pregledovati. Popravki 
računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se 
ocena popravi, in za vsa prihodnja leta, na katera popravek 
vpliva.

Ključne presoje in ocene, ki jih je poslovodstvo pripravilo pri 
izvrševanju računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo 
na zneske naslednjih računovodskih postavk:

• slabitve zalog (pojasnilo 2.10); 
• pripoznavanje obrestnih prihodkov (pojasnilo 2.15);
• pripoznavanje odloženih davkov (pojasnilo 2.16);
• poštene vrednosti posojil, naložb in zalog (pojasnilo 2.18); 
• obseg skupine in pripravo konsolidiranih računovodskih 

izkazov oziroma prikazovanje teh v skladu s predpostavko 
naložbenega podjetja (pojasnilo 3.4).

Podrobnejše informacije o glavnih virih negotovosti ocen in 
ključnih presojah vsebuje pojasnilo 3. 

2.7 Novi in dopolnjeni računovodski standardi in pojasnila v 
letu 2014
2.7.1 Spremenjeni standardi in pojasnila z začetkom uporabe 
1. 1. 2014, ki jih je izdal UOMRS in sprejela EU
Izdani so bili nekateri novi standardi in pojasnila, ki veljajo za 
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje, ter ki 
jih je družba sprejela.

MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, ki ga je EU spre-
jela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2014 ali pozneje). Standard glede navodil v zvezi z 
obvladovanjem in konsolidacijo nadomešča MRS 27, Konsoli-
dirani in ločeni računovodski izkazi, in SOP-12, Konsolidacija 
– podjetja za posebne namene. MSRP 10 spreminja opredelitev 
obvladovanja, tako da se za vsa podjetja ugotavlja z uporabo 
istih meril. Opredelitev spremljajo izčrpna navodila za upora-
bo. Standard lahko pomembno vpliva na računovodske izkaze 
družbe, kajti v skladu z njim se obvladovanje lahko pojavi na 
podlagi posedovanja slabih posojil in terjatev. To lahko povzroči  
v družbi potrebo po konsolidaciji nekaterih subjektov. Podrobni 
razmislek, utemeljitev presoj in odločitve poslovodstva DUTB, 
uporabljene pri pripravi teh računovodskih izkazov, so vključeni 
v pojasnilo 2.19.

MSRP 11 Skupni aranžmaji, ki ga je EU sprejela 11. decem-
bra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 
ali pozneje). Standard nadomešča MRS 31 Deleži v skupnih 
podvigih in SOP-13 Skupaj obvladovana podjetja – nedenarni 
prispevki podvižnikov. Spremembe opredelitev so zmanjšale 
število vrst skupnih aranžmajev na dve: skupna dejavnost ali 
skupni podvig. Odpravljena je bila izbira sorazmerne konso-
lidacije za skupaj obvladovana podjetja. Kapitalska metoda 
je obvezna za udeležence v skupnih podvigih. Družba nima 
tovrstnih aranžmajev. 

MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih, ki ga je EU 
sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se zač-
nejo 1. januarja 2014 ali pozneje). Standard velja za podjetja, 
ki imajo delež v odvisnem podjetju, skupnem aranžmaju ali 
nekonsolidiranem strukturiranem podjetju. MSRP 12 določa 
potrebna razkritja za podjetja, ki poročajo v skladu z dvema no-
vima standardoma: MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi 
in MSRP 11 Skupni aranžmaji, ter nadomešča zahteve po raz-
kritju iz MRS 28, Finančne naložbe v pridružena podjetja. MSRP 
12 od podjetja zahteva razkritje informacij, ki uporabnikom 
njegovih računovodskih izkazov omogočijo oceno vrste njegovih 
deležev v odvisnem podjetju, pridruženem podjetju, skupnem 

aranžmaju ali nekonsolidiranem strukturiranem podjetju ter 
z njimi povezanih tveganj. Za doseganje navedenih ciljev novi 
standard zahteva razkritja na številnih področjih, vključno s 
pomembnimi presojami in predpostavkami, ki jih je podjetje 
oblikovalo pri določitvi, ali drugo podjetje obvladuje, sku-
paj obvladuje ali bistveno vpliva na njegov donos. Prav tako 
zahteva razširjena razkritja glede prispevka neobvladujočih 
deležev k dejavnostim in denarnim tokovom skupine, povze-
tek računovodskih informacij o odvisnih podjetjih s pomemb-
nimi neobvladujočimi deleži in podrobna razkritja o deležih v 
nekonsolidiranih strukturiranih podjetjih. Podrobni razmislek, 
utemeljitev presoj in odločitve poslovodstva DUTB, upora-
bljene pri pripravi teh računovodskih izkazov, so vključeni v 
pojasnilo 2.19.

MRS 27 (spremenjen 2011) Ločeni računovodski izkazi, ki 
ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, 
ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). Standard je bil 
spremenjen tako, da določa računovodske zahteve in zahteve 
po razkritju za naložbe v odvisne družbe, skupne podvige in 
pridružene družbe, če podjetje pripravlja ločene računovodske 
izkaze. Navodila o obvladovanju in konsolidiranih računovod-
skih standardih so se nadomestila z MSRP 10 Konsolidirani 
računovodski izkazi. Podrobni razmislek, utemeljitev presoj 
in odločitve poslovodstva DUTB, uporabljene pri pripravi teh 
računovodskih izkazov, so vključeni v pojasnilo 2.19.

MRS 28 (spremenjen 2011) Finančne naložbe v pridružena pod-
jetja in skupne podvige, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012  
(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozne-
je). Sprememba izhaja iz projekta upravnega odbora s področja 
skupnih podvigov. Upravni odbor se je med razpravo o projektu 
odločil, da obračunavanje skupnih podvigov z uporabo kapital-
ske metode vključi v MRS 28, ker se metoda uporablja za sku-
pne podvige in tudi za pridružena podjetja. Razen te spremem-
be so preostala navodila ostala nespremenjena. Sprememba 
ne vpliva na računovodske izkaze družbe. 

Spremembe MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, 
MSRP 11 Skupni aranžmaji in MSRP 12 Razkritje deležev v 
drugih podjetjih – Napotki za prehod, ki jih je EU sprejela  
4. aprila 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 
ali pozneje). Spremembe razjasnijo napotke za prehod iz MSRP 
10, Konsolidirani računovodski izkazi. Podjetja, ki sprejmejo 
MSRP 10, morajo oceniti obvladovanje na prvi dan letnega ob-
dobja, v katerem so sprejela MSRP 10. Če se ugotovitev glede 
konsolidacije razlikuje od tiste po MRS 27 in SOP-12, se prvo 
predhodno primerjalno obdobje preračuna (npr. leto 2012 (po-

datki ob koncu leta), če podjetje sprejme MSRP 10 v letu 2013), 
razen če to ni izvedljivo. Spremembe MSRP 10, MSRP 11 Sku-
pni aranžmaji in MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih 
zagotavljajo tudi dodatno pomoč pri prehodu, saj omejujejo 
zahtevo po predložitvi prilagojenih primerjalnih informacij na 
zgolj predhodno primerjalno obdobje. Spremembe tudi odpra-
vljajo zahtevo za razkritja v zvezi z nekonsolidiranimi struk-
turiranimi podjetji po predstavljanju primerjalnih informacij 
za obdobja pred prvo uporabo MSRP 12. Podrobni razmislek, 
utemeljitev presoj in odločitve poslovodstva DUTB, upora-
bljene pri pripravi teh računovodskih izkazov, so vključeni v 
pojasnilo 2.19.

Spremembe MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, 
MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih in MRS 27 
(spremenjen 2011) Ločeni računovodski izkazi – Naložbe-
na podjetja, ki jih je EU sprejela 20. novembra 2013 (veljajo 
za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). 
Spremembe uvajajo opredelitev naložbenega podjetja, ki je 
podjetje, ki: (i) prejme finančna sredstva od naložbenikov z na-
menom zagotavljanja storitev upravljanja finančnih naložb tem 
naložbenikom; (ii) se svojim naložbenikom zaveže, da je njegov 
poslovni cilj nalaganje finančnih sredstev izključno z namenom 
povečevanja vrednosti naložb ali prihodkov od naložb; ter (iii) 
uspešnost svojih finančnih naložb meri in ocenjuje na podlagi 
poštene vrednosti. Naložbena podjetja morajo meriti svoja 
odvisna podjetja po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in 
konsolidirati samo tista odvisna podjetja, povezana z njihovimi 
naložbenimi dejavnostmi. MSRP 12 je bil spremenjen zaradi 
uvedbe novih razkritij, vključno s pomembnimi presojami, ki 
jih je podjetje oblikovalo pri določitvi, da je naložbeno podjetje, 
in informacijami o nameravani ali dejanski finančni ali drugi 
podpori nekonsolidiranemu odvisnemu podjetju. Podrobni 
razmislek, utemeljitev presoj in odločitve poslovodstva DUTB, 
uporabljene pri pripravi teh računovodskih izkazov, so vključeni 
v pojasnilo 2.19.

Spremembe MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje – 
Pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti, ki jih 
je EU sprejela 13. decembra 2012 (veljajo za letna obdobja, ki 
se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). Spremembe prinašajo 
navodila za uporabo MRS 32, kar odpravlja nedoslednost pri 
uporabi nekaterih meril pobotanja. Med drugim razjasnjuje, kaj 
pomeni, da ima podjetje »trenutno zakonsko izvršljivo pravi-
co pobotati« in da se nekateri sistemi bruto poravnave lahko 
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štejejo za enakovredne neto poravnavi. Spremembe ne vplivajo 
na računovodske izkaze družbe. 

Spremembe MRS 36 Oslabitev sredstev – Razkritja nadome-
stljive vrednosti za nefinančna sredstva, ki jih je EU sprejela 
19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo  
1. januarja 2014 ali pozneje). Spremembe odpravljajo zahtevo 
za razkritje nadomestljive vrednosti neoslabljenih sredstev, 
kadar denar ustvarjajoča enota vsebuje dobro ime ali neopred-
metena sredstva z nedoločeno dobo koristnosti. Spremembe 
ne vplivajo na računovodske izkaze družbe. 

Spremembe MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje 
in merjenje – Novacija izvedenih finančnih instrumentov in 
nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem, ki jih 
je EU sprejela 19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki 
se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje). Spremembe pomenijo, 
da se lahko obračunavanje varovanja pred tveganjem nadaljuje 
v primerih, ko se izvedeni finančni instrument, ki je bil ozna-
čen kot instrument za varovanje pred tveganjem, prenese na 
centralno nasprotno stranko (stranke se dogovorijo o zame-
njavi prvotne nasprotne stranke), da bi se z njo izvedel kliring, 
skladno z zakonom ali predpisi, če so izpolnjeni posebni pogoji. 
Spremembe ne vplivajo na računovodske izkaze družbe. 

2.7.2 Novi, še neveljavni standardi, dopolnila in pojasnila, ki 
jih je izdal UOMRS in sprejela EU ter ki niso bili upoštevani pri 
pripravi računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2014
Dopolnila k MRS 19 Zaslužki zaposlencev: Prispevki za-
poslenih (veljajo za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 
1. februarja 2015, z uporabo za nazaj, prav tako je dovoljena 
uporaba pred tem datumom). Spremembe so pomembne le 
za programe z določenimi zaslužki oziroma za izpolnjevanje 
zahtev, ki se nanašajo na prispevke zaposlenih ali tretjih oseb. 
Gre za prispevke, ki:

• jih določajo formalne določbe programa;
• so povezani z opravljeno storitvijo in
• so neodvisni od števila let delovne dobe.

Če so ta merila izpolnjena, jih lahko (ni pa nujno) družba upo-
števa kot zmanjšanje stroškov službovanja v obdobju, ko je bila 
zadevna storitev opravljena. Družba predvideva, da dopolnilo ne 
bo vplivalo na računovodske izkaze, saj nima programov z dolo-
čenimi zaslužki, ki se nanašajo na zaposlene ali tretje osebe.

OPMSRP 21 Dajatve (velja za letna obračunska obdobja, ki se 
začnejo 17. 6. 2014, z uporabo za nazaj, prav tako je dovolje-
na uporaba pred tem datumom). Pojasnilo daje smernice k 
opredelitvi obvezujočega dogodka, na podlagi katerega nastane 
obveznost, in določitvi časovnega okvira za pripoznanje obve-
znosti plačila dajatve.

• Skladno s pojasnilom je obvezujoči dogodek tisti, ki sproži 
plačilo dajatve in kot je opredeljen z zakonodajo, obveznost 
plačila dajatve pa se pripozna ob nastanku tega dogodka. 

• Obveznost plačila dajatve se pripozna postopoma, če obvezu-
joči dogodek nastopi v določenem časovnem obdobju.

• Če je obvezujoči dogodek doseganje najnižjega praga dejav-
nosti (kot so najnižji znesek ustvarjenih prihodkov ali prodaje 
ali proizvedenih outputov), se ustrezna obveznost pripozna, 
ko je dosežen ta najnižji prag dejavnosti.

Pojasnilo nadalje določa, da družba nima posredne obveze plačati 
dajatve, ki se sproži s poslovanjem v prihodnjem obdobju, če mora 
zaradi gospodarskih razlogov nadaljevati poslovanje v navedenem 
prihodnjem obdobju. Vpliv tega pojasnila je odvisen od posamezne 
dajatve, ki jo je treba poravnati in ki velja na dan prve uporabe. 
Družba pojasnila ne bo upoštevala pred začetno uporabo, zato 
je težko oceniti vpliv pojasnila na računovodske izkaze.

MSRP 3 Poslovne združitve – Dopolnilo k MSRP 3 Poslovne 
združitve (posledično vključujejo spremembe ostalih standar-
dov) pojasnjuje, ko gre pri finančnem instrumentu za pogojno 
nadomestilo; v tem primeru se skladno z MRS 32 instrument 
razvrsti kot obveznost ali kapital. Nadalje dopolnilo pojasnjuje, 
da je pogojno nadomestilo, razvrščeno kot sredstvo ali ob-
veznost, treba na dan poročanja meriti po pošteni vrednosti. 
Družba v svojih računovodskih izkazih ne izkazuje pogojnih 
nadomestil.

2.8 Neopredmetena osnovna sredstva
Neopredmetena osnovna sredstva se pripoznajo po nabavni 
vrednosti, zmanjšani za natečeno amortizacijo in izgube zaradi 
oslabitve.

Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se neposredno pripisu-
jejo nabavi sredstev. Neopredmetena osnovna sredstva družbe 
zajemajo licenco.

Dobiček ali izguba pri odtujitvi neopredmetenega osnovne-
ga sredstva se določi kot razlika med prihodki iz odsvojitve 
sredstva z njegovo knjigovodsko vrednostjo in izkaže v izkazu 
poslovnega izida med drugimi poslovnimi prihodki/odhodki. 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega 
amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega posa-
meznega neopredmetenega osnovnega sredstva.

Ocenjena doba koristnosti za licenco je pet let.

Metode amortiziranja in dobe koristnosti sredstva se ponovno 
pregledajo na dan poročanja ter po potrebi prilagodijo.

2.9 Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva se pripoznajo po nabavni 
vrednosti, zmanjšani za natečeno amortizacijo in izgube zaradi 
oslabitve.

Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se neposredno pripi-
sujejo nabavi sredstev. Nabavljeni računalniški programi, ki 
pomembno prispevajo k funkcionalnosti opreme, se usredstvijo 
kot del te opreme. Opredmetena osnovna sredstva družbe 
obsegajo zlasti računalniško opremo.

Dobiček ali izguba ob odtujitvi opredmetenega  sredstva se 
določi tako, da se od iztržka pri odtujitvi odšteje knjigovodska 
vrednost sredstva, pripozna pa se v izkazu poslovnega izida 
med drugimi prihodki/odhodki iz poslovanja.

Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časov-
nega amortiziranja v dobi koristnosti vsakega posameznega 
(sestavnega dela) opredmetenega osnovnega sredstva.

Ocenjena doba koristnosti računalniške opreme je tri leta.

Metode amortiziranja in dobe koristnosti se pregledajo na vsak 
datum poročanja ter po potrebi spremenijo. 

2.10 Zaloge
Zaloge so sredstva v posesti za prodajo znotraj rednega poslo-
vanja DUTB. Zaloge predstavljajo nepremičnine in zemljišča.

Na začetku se pripoznajo po nakupni vrednosti, povečani za 
neposredne stroške posla. Pripoznana nakupna vrednost je 
enaka plačani kupnini. 

Po začetnem pripoznanju se zaloge vrednotijo po nižji od naku-
pne ali čiste iztržljive vrednosti. 

Ko so zaloge prodane, se mora njihov knjigovodski znesek pri-
poznati kot odhodek obdobja, v katerem je bil ustrezni prihodek 
obračunan. Znesek vsakega delnega odpisa zalog do čiste 
iztržljive vrednosti in vseh izgub pri zalogah se pripozna kot 

odhodek v obdobju, ko se delni odpis ali izguba pojavi. Znesek 
kakršnega koli storna oziroma delnega odpisa zalog, ki izvira iz 
povečanja čiste iztržljive vrednosti, se pripozna kot zmanjšanje 
zneska zalog, iz katerega se je pojavil odhodek v obdobju, v 
katerem je prišlo do razveljavitve.

Na vsak datum poročanja družba oceni vrednost zalog, da bi 
ugotovila, ali obstaja objektiven dokaz o oslabljenosti, tj. ali je 
zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakova-
nih bodočih denarnih tokov tega sredstva.

Nakupe nepremičnin in prevzeme teh v različnih insolventnih 
postopkih DUTB opravlja z namenom poplačila prenesenih sla-
bih posojil. Zaradi tega so vse prevzete in kupljene nepremični-
ne izkazane med zalogami ter namenjene nadaljnji prodaji.

2.11 Najemi
Najemi, pri katerih pomembna tveganja in koristi, povezane 
z lastništvom, ostajajo pri najemodajalcu, so poslovni najemi. 
Najem poslovnih prostorov družbe se obravnava kot poslovni 
najem, tako da prostori niso pripoznani v izkazu finančnega 
položaja družbe. Najemnine pri poslovnem najemu (brez spod-
budnin, ki jih odobri najemodajalec) se pripoznajo v poslovnem 
izidu po enakomerni časovni metodi.

2.12 Finančna sredstva
Posojila, terjatve in vloge se prvotno pripoznajo na dan, ko 
družba nasprotni stranki nakaže denarni predujem. Druga 
finančna sredstva se prvotno pripoznajo na dan trgovanja, tj. ko 
družba postane del pogodbenih določil v finančnem instrumen-
tu. Družba odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko pogod-
bene pravice do prejema denarnih tokov iz finančnega sredstva 
potečejo ali ko jih družba prenese hkrati z vsemi tveganji in 
koristmi, povezanimi z lastništvom finančnega sredstva. Vsak 
del prenesenega finančnega sredstva, ki ga družba ustvari ali 
prenese, se pripozna kot posamezno sredstvo ali obveznost. 
Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa 
se prikaže v izkazu finančnega položaja, če in le če ima družba 
pravno pravico bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sred-
stvo in hkrati poravnati svojo obveznost.
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a) Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so neizvedena finančna sredstva z določe-
nimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. 
Družba odkupljena posojila obravnava kot posojila in terjatve, 
ker so bila v izvirnih pogodbah predvidena določena ali določlji-
va plačila. Glede na pričakovane denarne tokove se razvrščajo 
kot kratkoročna (zapadlost v 12 mesecih od datuma izkaza 
finančnega položaja) ali nekratkoročna finančna sredstva 
(zapadlost v več kot 12 mesecih od datuma izkaza finančnega 
položaja).

Posojila in terjatve se prvotno pripoznajo po pošteni vrednosti 
(pojasnilo 3.1), povečani za vse neposredno pripisljive transak-
cijske stroške. Prenos slabih posojil iz finančnih institucij na 
DUTB, skladno z določili ZUKSB, je bil izveden med banka-
mi v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, ki je prav tako 
100-odstotna lastnica DUTB. Zaradi tega razloga se omenjena 
transakcija upošteva kot posel z družbami pod skupnim upra-
vljanjem. Vsi učinki tega prenosa se pripoznajo neposredno v 
kapitalu kot transakcija med povezanimi osebami (lastnikom).

Ob prevzemu slabih posojil skladno z določili ZUKSB, ki se je 
vršil v letu 2013 in 2014, so se vsa posojila pregledala (pravni in 
ekonomski skrbni pregled) ter ovrednotila skladno z metodo-
logijo vrednotenja posojil, ki jo je razvila DUTB (glej pojasnilo 
3.1). Odmiki med prenosnimi in ocenjenimi poštenimi vre-
dnostmi na dan prenosa so vključeni v izkazu vseobsegajočega 
donosa.

Posojila in terjatve se pozneje merijo po pošteni vrednosti (po-
jasnilo 3.1), učinki merjenja pa se izkazujejo v izkazu poslovne-
ga izida.

b) Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki vključujejo denar na 
računih pri bankah in vloge na vpogled, ki zapadejo prej kot v 
treh mesecih, ter druge kratkoročne in hitro unovčljive naložbe.

c) Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi izkaz 
poslovnega izida
Med finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi izkaz poslov-
nega izida družba razvršča naložbe v lastniške deleže družb, ki 
ne kotirajo na borzi.

Ob začetnem pripoznanju se naložbe izmerijo po nabavni 
vrednosti, pozneje pa po pošteni vrednosti, pri čemer se spre-
membe poštene vrednosti pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

d) Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neizvedena 
finančna sredstva, ki so označena kot razpoložljiva za prodajo 
ali niso uvrščena v nobeno od zgornjih kategorij. Naložbe druž-
be v lastniške vrednostne papirje so razvrščene kot za prodajo 
razpoložljiva finančna sredstva. Na začetku se pripoznajo po 
pošteni vrednosti, ki je enaka odkupni ceni prenesenega sred-
stva.

Po začetnem pripoznanju se merijo po pošteni vrednosti, pri 
čemer se spremembe v pošteni vrednosti pripoznajo v drugem 
vseobsegajočem donosu, brez spremembe poštene vrednosti, 
ki se nanaša na slabitev teh sredstev. Če poštene vrednosti 
naložbe ni mogoče zanesljivo izmeriti, DUTB naložbo pripozna 
po nabavni vrednosti.

Na vsak datum poročanja družba oceni vrednost sredstev, da 
bi ugotovila, ali obstaja objektiven dokaz o oslabljenosti, tj. ali 
je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričako-
vanih bodočih denarnih tokov tega sredstva. Objektivni dokazi 
o oslabljenosti sredstev vključujejo naslednje: neizpolnitev ob-
veznosti ali kršitev pri plačevanju; prestrukturiranje zneska, ki 
sicer ne bi bilo odobreno; verjetnost, da bo dolžnik šel v stečaj; 
in izginotje delujočega trga za instrument. V primeru naložbe v 
lastniške vrednostne papirje je objektiven dokaz o oslabljenosti 
tudi pomembno (več kot 20 %) ali dolgotrajnejše (daljše od  
9 mesecev) znižanje poštene vrednosti pod nabavno vrednost.

Oslabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev se pripo-
zna v izkazu poslovnega izida, kjer se ob odtujitvi teh sredstev 
pripoznajo tudi natečeni dobički oziroma izgube, predhodno 
pripoznani v izkazu vseobsegajočega donosa. 

2.13 Finančne obveznosti
Izdani dolžniški vrednostni papirji in podrejene obveznosti 
se prvotno pripoznajo na dan nastanka. Vse druge finančne 
obveznosti se prvotno pripoznajo na dan trgovanja, tj. ko družba 
postane del pogodbenih določil v finančnem instrumentu. 
Družba odpravi pripoznanje finančne obveznosti, ko je obveza, 
določena v pogodbi, izpolnjena, razveljavljena ali zastarana. 
Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, znesek pa se 
pripozna v izkazu finančnega položaja, če in le če ima družba 
zakonsko izvršljivo pravico bodisi poravnati čisti znesek ali 
unovčiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost.

Družba pripozna posojila in predujme, prekoračitve na teko-
čem računu pri banki, obveznosti in terjatve iz poslovanja kot 
neizvedene finančne obveznosti. Take finančne obveznosti se 
prvotno pripoznajo po pošteni vrednosti, povečani za vse nepo-
sredno pripisljive transakcijske stroške. Pozneje se merijo po 
odplačni vrednosti z uporabo metode efektivnih obresti.

2.14 Dolžniški vrednostni papirji
Dolžniški in lastniški vrednostni papirji so razvrščeni kot 
obveznosti v skladu z vsebino pogodbenih določil instrumenta. 
Instrumenti, katerih pogodbena določila ne vsebujejo obveze 
predaje denarnega ali drugega finančnega sredstva drugemu 
subjektu, se razvrstijo kot kapital (osnovni kapital). 

Obveznice, ki jih je izdala družba, so razvrščene kot dolžniški 
vrednostni papirji, ker imajo fiksen kupon z vnaprej dogovorje-
nim plačilom.

Izdani dolžniški vrednostni papirji se prvotno izmerijo po 
pošteni vrednosti, pozneje pa po odplačni vrednosti z uporabo 
metode efektivnih obresti.

2.15 Finančni prihodki in finančni odhodki
Finančni prihodki in odhodki za vse obrestonosne finančne 
instrumente se pripoznajo v poslovnem izidu z uporabo metode 
efektivnih obresti. Efektivna obrestna mera je tista, ki natančno 
diskontira pričakovane prihodnje denarne tokove ali prejemke v 
pričakovani življenjski dobi finančnega instrumenta na knji-
govodsko vrednost finančnega sredstva ali obveznosti. Družba 
pri njenem izračunu oceni denarne tokove na podlagi vseh po-
godbenih določil finančnega instrumenta, vendar ne upošteva 
prihodnjih izgub iz kreditnega tveganja, ki bi presegale tiste že 
pripoznane v odkupni vrednosti posojil.

Finančni prihodki vključujejo obresti na naložbe (vključno 
z obrestmi na finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo), 
prihodki iz presežkov nad prenosno vrednostjo slabih poso-
jil, pozitivne učinke merjenja finančnih sredstev po pošteni 
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, dividende, dobičke ob 
odtujitvi za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev in dobičke 
iz tečajnih razlik. Finančni prihodki iz prenesenih kreditov se 
v izkazu uspeha pripoznajo, ko se pričakujejo bodoči denarni 
tokovi. Poslovodstvo bodoče denarne tokove ocenjuje glede na 
verjetnost poplačila in obračunane finančne prihodke od obre-
sti kreditov, za katere se ocenjuje, da so dvomljivi, izključuje do 
dneva plačila. Ostali finančni prihodki se pripoznajo ob uporabi 
efektivnih obrestnih mer (pojasnilo 3.2). 

Prihodki iz odprave diskonta vključujejo prihodke iz poplačila 
nad prenosno vrednostjo posojil ter ob odpravi ugotovljenih za-
četnih odmikov med prenosno in ocenjeno pošteno vrednostjo, 
ki se ob začetnem merjenju izkaže v vseobsegajočem izkazu

Finančni odhodki vključujejo negativne učinke merjenja finanč-
nih sredstev po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, 
stroške izposojanja, izgube iz tečajnih razlik in izgube zaradi 
oslabitve finančnih sredstev, ki se pripoznajo v poslovnem 
izidu. Stroški izposojanja se v poslovnem izidu pripoznajo z 
uporabo metode efektivnih obresti.

2.16 Davek od dobička
Davek od dobička se v računovodskih izkazih pripozna skladno 
s predpisi, uveljavljenimi ali v bistvu uveljavljenimi do zaključka 
poročevalnega obdobja. Davek od dobička ali izgube za poslov-
no leto vključuje odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička 
se vključi v poslovni izid, razen če se ne nanaša na postavke, 
pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu ali neposredno 
v kapitalu.

Odmerjeni davek je znesek, ki ga je treba plačati na obdavčljivi 
dobiček poslovnega leta po davčni stopnji ob koncu poročeval-
nega obdobja, ob upoštevanju vseh prilagoditev obveznosti za 
davek za prejšnja obdobja.

Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik 
med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti za po-
trebe finančnega poročanja ter zneskov za potrebe davčnega 
poročanja. Odloženi davek se izkaže v znesku, v katerem bo 
po pričakovanjih plačan ob odpravi začasnih razlik, davek od 
dobička pa se izračuna skladno s predpisi, uveljavljenimi ali v 
bistvu uveljavljenimi do zaključka poročevalnega obdobja.

Odložena terjatev za davek se pripozna, če je verjetno, da bo 
na razpolago obdavčljiv dobiček, v breme katerega bo mo-
goče izrabiti odloženo terjatev. Odložena terjatev za davek se 
zmanjša, če ni več verjetno, da bo mogoče izkoristiti povezano 
davčno olajšavo.

Odložena terjatev za davek se pripozna za prenos neizrabljenih 
davčnih izgub v naslednje obdobje, če je verjetno, da bo na raz-
polago obdavčljiv dobiček, v breme katerega bo mogoče izrabiti 
te izgube. Družba stalno preverja verjetnost, ali bo obdavčljivi 
dobiček na razpolago.
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2.17 Čisti dobiček na delnico
Družba razkriva osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico 
za redne delnice.

Osnovni čisti dobiček na delnico se izračuna tako, da se čisti 
poslovni izid poslovnega leta, ki se nanaša na redne delni-
čarje, deli s tehtanim povprečnim številom v poslovnem letu 
uveljavljajočih se rednih delnic.

Pri izračunavanju popravljenega čistega dobička na delnico je 
treba čisti dobiček ali izgubo, ki se nanaša na redne delničarje, 
in tehtano povprečno število uveljavljajočih se rednih delnic pri-
lagoditi za učinke vseh popravljalnih potencialnih rednih delnic.

2.18 Določanje poštene vrednosti
Računovodske usmeritve in razkritja družbe v številnih primerih 
(vključno z merjenjem oslabitve) zahtevajo določitev poštene 
vrednosti finančnih ter tudi nefinančnih sredstev in obveznosti.

Poštena vrednost je znesek, s katerim je mogoče zamenjati 
sredstvo oziroma poravnati obveznost med dobro obveščenima 
in voljnima strankama v premišljenem poslu. Družba določa 
pošteno vrednost finančnih instrumentov ob upoštevanju na-
slednje hierarhije poštene vrednosti:

• raven 1 – v to raven poštene vrednosti družba uvrsti finanč-
ne instrumente, za katere se je poštena vrednost izmerila z 
neposrednim opazovanjem cene na trgih za enake finančne 
instrumente, do katerih lahko družba dostopa na datum 
merjenja;

• raven 2 – v to raven poštene vrednosti družba uvrsti finanč-
ne instrumente, za katere se je poštena vrednost izmerila z 
uporabo vhodnih podatkov, ki ne omogočajo uvrstitve finanč-
nega instrumenta v raven poštene vrednosti 1, pri tem pa so 
vhodni podatki dostopni na trgu in so posredno pokazatelj 
tržnih razmer oziroma so vhodni podatki izpeljani iz opazova-
nih cen na trgih ali so izpeljani iz opazovanih kotiranih cen, ki 
jih za enake finančne instrumente zagotovijo udeleženci trga 
ali tretje osebe, če gre za cene, oblikovane na podlagi rednih 
transakcij, in če cena predstavlja zavezujočo ponudbo tretje 
osebe;

• raven 3 – v to raven poštene vrednosti družba uvrsti finanč-
ne instrumente, za katere se je poštena vrednost izmerila z 
uporabo neopazovanih vložkov. Neopazovani vložki vključuje-
jo predpostavke in predvidevanja. 

Družba uporablja kotirane cene kot osnovo poštene vrednosti 
finančnih instrumentov. Če finančni instrument ne kotira na 
organiziranem trgu in je trg nedelujoč, družba uporabi vložke 
ravni 2 in 3 za določitev poštene vrednosti finančnega instru-
menta. Morebitne dodatne informacije v zvezi s predpostavka-
mi, uporabljenimi pri določanju poštenih vrednosti, so razkrite 
v pojasnilih k posameznim postavkam sredstev oziroma 
obveznosti družbe.

Družba določa poštene vrednosti za potrebe merjenja in raz-
krivanja z uporabo spodaj opisanih metod. Morebitne dodatne 
informacije v zvezi s predpostavkami, uporabljenimi pri določa-
nju poštenih vrednosti, so razkrite v pojasnilih k posameznim 
postavkam sredstev oziroma obveznosti družbe.

a) Posojila in terjatve
Poštena vrednost terjatev in posojil se izračuna kot sedanja 
vrednost prihodnjih denarnih tokov, diskontirana z uporabo 
tehtanega povprečnega stroška kapitala (angl. WACC) ob za-
ključku poročevalnega obdobja. V oceni je upoštevano kreditno 
tveganje, značilno za ta finančna sredstva. Nadaljnja pojasnila 
so podana v točkah 3.1, 3.2 in 18.

b) Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi izkaz 
poslovnega izida
Poštena vrednost finančnih sredstev skozi izkaz poslovnega 
izida se določa na ravni podjetja po metodi prostih denarnih 
tokov. Več o tem je zapisanega v pojasnilih 3.1, 3.3 in 18).

c) Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Poštena vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev 
se določi z uporabo navedene hierarhije poštene vrednosti 
za finančne instrumente. Če poštene vrednosti ni mogoče 
zanesljivo izmeriti, ker je razpon utemeljenih ocen poštene 
vrednosti širok, verjetnosti takih različnih ocen pa ni mogoče 
utemeljeno oceniti, družba meri finančno sredstvo po nabavni 
vrednosti (pojasnili 3.3 in 18).

d) Finančne obveznosti
Poštena vrednost neizvedenih finančnih obveznosti se za 
namene razkrivanja izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih 
plačil glavnice in obresti, diskontiranih z uporabo tržne obre-
stne mere ob zaključku poročevalnega obdobja.

e) Zaloge
Metodologija vrednotenja zalog je opisana v pojasnilu 3.1 v 
povezavi s pojasnilom 2.10. 

POJASNILO 3: Ključne računovodske ocene in 
presoje
Sestava računovodskih izkazov v skladu z MSRP zahteva 
uporabo ocene in predpostavk, ki vplivajo na izkazane vrednosti 
sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. Ocene in presoje 
se stalno preverjajo ter temeljijo na izkušnjah in drugih dejav-
nikih, vključno s prihodnjimi dogodki, ki jih je v danih okolišči-
nah razumno pričakovati. Ker presoja poslovodstva zahteva 
oceno verjetnosti prihodnjih dogodkov, se dejanski rezultati 
lahko razlikujejo od ocenjenih, kar lahko vpliva na prihodnje 
poročane zneske sredstev in obveznosti.

3.1 Pregled metodologije vrednotenja
Skladno z ZUKSB je bila prenosna cena določena na podlagi 
ocen Evropske komisije. DUTB pri procesu ocenjevanja 
prenosnih cen ni sodelovala in je bila o določenih prenosnih 
cenah le obveščena skladno s prvo točko prvega odstavka 
26. člena ZUKSB, kjer je opredeljeno, da vrednost sredstev 
določi Evropska komisija ter da ta vključuje tudi stroške 
upravljanja in financiranja. Ob prenosih slabih sredstev na 
DUTB so banke prejele državno pomoč, ki jo predstavlja raz-
lika med plačilom za slaba posojila in njihovo ocenjeno tržno 
vrednostjo, kot jo je ocenila Evropska komisija, katera je to 
državno pomoč tudi odobrila.

DUTB sledi usmeritvam MRS 39 in MSRP 13, ki zahtevajo 
pripoznanje po pošteni vrednosti za vsa finančna sredstva, tudi 
posojila in terjatve.

Metodologija vrednotenja posojil
Vrednotenje posojil je metodološko osnovano na binominalnem 
modelu vrednotenja realnih opcij (BMVRO). Upošteva usme-
ritve MSRP 13 Raven 3 hierarhije poštene vrednosti in ima 
značilnosti neopazovanih vložkov, ki predstavljajo predpostavke 
o upoštevanju najboljših razpoložljivih informacij v danih raz-
merah. To vključuje lastne podatke DUTB in podatke o vedenju 
udeležencev na trgu. Dve strategiji (strategija prestrukturiranja 
in strategija unovčevanja zavarovanj) sta obravnavani za vsako 
posamezno stranko skupaj z napovedjo bodočih pričakovanih 
denarnih tokov.

Ključni neopazovani vložek pri ocenjevanju posojil je ocena ver-
jetnosti za uresničenje vsake od obeh strategij. V primerih, ko 
družba oceni, da prevladuje verjetnost za uresničenje strategije 
unovčevanja zavarovanj, so upoštevani bodoči denarni tokovi 
zgolj te strategije s 100-odstotno verjetnostjo. V primerih, kjer 
družba oceni, da obstaja večja verjetnost uresničenja strate-

gije prestrukturiranja, je uporabljen DPS Model (angl. Default 
Probability Scorecard) za določitev verjetnosti obeh strategij. 
Opisana metodologija vrednotenja posojil je skladna z zahteva-
mi MSRP 13 in Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti 
(MSOV), saj zagotavlja:

• uporabnost in teoretično konsistentnost;
• ponovljivost postopka ocenjevanja vrednosti;
• primerljivost postopka ocenjevanja verjetnosti ne glede na to, 

kdo ocenjuje; in
• identifikacijo ključnih specifičnih tveganj, ki so povezana z 

verjetnostjo izvedljivosti scenarija in ki niso zajeta v diskontni 
stopnji.

Model DPS opredeljuje 13 različnih elementov poslovnega 
tveganja na 7-stopenjski lestvici, ki izraža različno stopnjo tve-
ganja. Elementi tveganja so opredeljeni na podlagi specifičnega 
poznavanja stranke. Če je za posamezni element poslovnega 
tveganja opredeljena visoka stopnja tveganja, potem se ver-
jetnost strategije prestrukturiranja zniža. Ko so določene vse 
stopnje tveganja posameznih elementov, se izračuna povprečni 
profil tveganja (avgP) strategije prestrukturiranja, ki je lahko:

• avgP < 3,5 = obstaja več kot 50-odstotna verjetnost za reali-
zacijo strategije prestrukturiranja;

• avgP = 3,5 = obstaja 50-odstotna verjetnost za realizacijo 
strategije prestrukturiranja;

• avgP > 3,5 = obstaja manj kot 50-odstotna verjetnost za reali-
zacijo strategije prestrukturiranja.

Verjetnost uresničenja strategije unovčevanja zavarovanj je 
določena kot 1 – verjetnost uresničenja strategije prestruktu-
riranja. 

Ko so določene verjetnosti za uresničenje vsake posamezne 
strategije in bodoči denarni tokovi glede na posamezno strate-
gijo, je izračunana vrednost posojila. Če je upoštevana stra-
tegija prestrukturiranja, je uporabljen tudi model BMVRO. Ta 
model je diskretni model, ki temelji na verjetnostni porazdelitvi 
in predpostavlja, da se lahko DUTB odloči tudi za spremenjen 
scenarij – da lahko strategijo spremeni iz prestrukturiranja v 
unovčevanje zavarovanj, če prestrukturiranje spodleti. Glavni 
vhodni podatki za model BMVRO so:
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• verjetnost uresničenja strategije prestrukturiranja (določena 
z modelom DPS);

• verjetnost uresničenja strategije unovčevanja zavarovanj 
(določena z modelom DPS);

• obdobje spremembe strategije prestrukturiranja v strategijo 
unovčevanja zavarovanj. DUTB predpostavlja to spremem-
bo strategije s takojšnjim učinkom z namenom zagotovitve 
konservativnega pristopa. Model upošteva verjetnost, da 
prestrukturiranje spodleti, in zato onemogoča možnost 
prelaganja tega neuspeha na poznejše obdobje. Dodatno 
DUTB ocenjuje, da je zaradi zgodnje faze prestrukturiranja 
in negotove narave prestrukturiranja mogoče upravičeno 
predvidevati, da če prestrukturiranje spodleti, spodleti v zelo 
kratkem obdobju;

• vrednost bodočih denarnih tokov glede na vsako strategijo 
(prestrukturiranja in unovčevanja zavarovanj). V primeru 
strategije prestrukturiranja bodoči denarni tokovi izvirajo iz 
strankine zmožnosti servisiranja dolga in njenih napovedi 
denarnih tokov. V primeru strategije unovčevanja zavarovanj 
bodoči denarni tokovi temeljijo na oceni vrednosti zavarovanj;

• netvegana stopnja donosa v okviru modela BMVRO je v 
primeru DUTB enaka nič, saj je že upoštevana v kalkulaciji 
tehtanega povprečnega stroška kapitala (WACC) in zato 
vključena v sedanjo vrednost v obeh strategijah;

• WACC je izračunan na ravni 4,9 % na 31. december 2014 (31. 
decembra 2013 je WACC znašal 5,9 %).

Metodologija vrednotenja lastniških deležev
Najpogosteje uporabljeni metodi za vrednotenje lastniških de-
ležev v podjetjih sta bili metoda prostih denarnih tokov (angl. 
FCFF – free cash flows to firm) za diskontiranje denarnih 
tokov in kazalnik EV/EBITDA (angl. Enterprise value/EBIT-
DA) za primerjalno metodo. Lastniški deleži, ki imajo več kot 
20-odstotni kontrolni delež ali knjigovodsko vrednost nad  
5 milijonov EUR, so bili ocenjeni z metodo diskontiranja 
denarnih tokov. Pri lastniških deležih z nižjim kontrolnim de-
ležem oziroma z nižjo knjigovodsko vrednostjo je bila upora-
bljena primerjalna metoda prilagojenega kazalnika EV/EBIT-
DA. V primerih, kjer je zagotovljena velika likvidnost lastniških 
deležev, je uporabljena tržna cena lastniških vrednostnih 
papirjev. 

Metodologija vrednotenja nepremičnin
Poštena vrednost nepremičnin se določa za nepremičnine, 
dane v zavarovanje prevzetih posojil in terjatev, ter za preverja-
nje čiste iztržljive vrednosti lastnih zalog nepremičnin.

Pri posameznih stanovanjskih nepremičninah in nestanovanj-
skih nepremičninah, ki po zunanjih cenitvah ne presegajo vre-
dnosti 2 milijona EUR, je uporabljena poenostavljena metoda 
vrednotenja nepremičnin. Ta temelji na podatkih Geodetske 
uprave Republike Slovenije (GURS) z uporabo aplikacije NEP. 
Osnovna vrednost nepremičnine je nato prilagojena glede na 
številne dejavnike, med njimi tudi denimo lokacijo nepremič-
nine, velikost, zasedenost. Pri kompleksnejših nepremičninah, 
ki presegajo zgornji dve merili, je uporabljena metoda diskon-
tiranja bodočih denarnih tokov na podlagi analize napovedi 
denarnih tokov. 

3.2 Pripoznanje obrestnih prihodkov od posojil in terjatev
Ker so posojila in terjatve, ki jih je DUTB odkupila, skladno z 
zakonskimi določbami slabe, je DUTB proučila verjetnost pla-
čila obresti od teh posojil in terjatev ter na podlagi svoje ocene 
pripoznala prihodke od obresti, kot je opisano v pojasnilu 2.15.

Naziv Dejavnost Država Delež (v %)

Pivovarna Laško d.d. Pivovarna Slovenija 23,51 %

Thermana d.d. Zdravstvo in turizem Slovenija 21,20 %

Nigrad d.d. Komunalne storitve Slovenija 24,91 %

MLM d.d. Industrija Slovenija 99,61 %

ŠC Pohorje d.o.o.* Turizem Slovenija 97,31 %

LIV Kolesa d.o.o. Proizvodnja Slovenija 100 %

Argolina d.o.o. Gradbeništvo Slovenija 100 %

Litostroj jeklo d.o.o. Proizvodnja Slovenija 51,51 %

Litostroj Ravne d.o.o. Proizvodnja Slovenija 65,43 %

AERO d.d. Proizvodnja Slovenija 62,64 %

Menina d.d. Proizvodnja Slovenija 20,28 %

Merkur nepremičnine d.d. Nepremičnine Slovenija 62,49 %

Opomba: * V stečaju.

3.3 Določitev pomembnega vpliva na druge subjekte

DUTB ima 31. decembra 2014 v posesti:

DUTB ima v lasti še nekaj manjših deležev, ki so prikazani in opisani v poslovnem delu letnega poročila za leto 2014.

DUTB ima 31. decembra 2013 v posesti:

Naziv Dejavnost Država Delež (v %)

Pivovarna Laško d.d. Pivovarna Slovenija 23,88 %

Thermana d.d. Zdravstvo in turizem Slovenija 21,20 %

Nigrad d.d. Komunalne storitve Slovenija 24,91 %

Čeprav lastniški deleži presegajo 20 odstotkov, DUTB ne priprav-
lja konsolidiranih računovodskih izkazov (glej pojasnilo 3.4). 

Glavni namen DUTB je unovčiti terjatve, ki jih je prejela od po-
slovnih bank, in ne obvladovati prejemnikov naložb. Kadar pride 
do zamenjave dolga za kapital in DUTB v družbah pridobi delež, 
potreben za njihovo obvladovanje, to stori le zaradi prestruk-
turiranja podjetij, potem pa svoj delež proda. DUTB je tako le 
začasna lastnica in v lastništvo vstopi samo zaradi začasnega 
obvladovanja.

Preneseni lastniški vrednostni papirji v Pivovarno Laško d.d., 
Thermana d.d., Argolina d.o.o. in Menina d.d. ne izvirajo iz 
zamenjave dolga za kapital, za katero bi se odločila DUTB, pač 
pa so bili nanjo preneseni neposredno od bank. Kratkoročni 
namen DUTB v zvezi s temi deleži ni izvajanje nadzora.

Pridobljeni lastniški vrednostni papirji v družbah MLM d.d., ŠC 
Pohorje d.o.o., LIV Kolesa d.o.o., Litostroj jeklo d.o.o., Litostroj 
Ravne d.o.o., AERO d.d. in Merkur nepremičnine d.d. izvirajo 
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iz zamenjave dolga v lastniške deleže, za katero se je DUTB 
odločila v postopku prisilne poravnave. 

Skladno s tem družba teh naložb ne obravnava kot naložbe v 
pridružene družbe, temveč kot finančna sredstva, razpoložljiva 
za prodajo.

Naložba v Pivovarno Laško se meri in vrednoti z uporabo tržne 
cene na dan 31. december 2014, ko je bila izračunana kot 
zmnožek števila delnic in tržne cene na delnico na Ljubljanski 
borzi. Spremembe poštene vrednosti se pripoznajo v drugem 
vseobsegajočem donosu.

Naložbe v ostale družbe se ob pripoznanju merijo po nabavni 
vrednosti, saj poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti 
in se pozneje preizkušajo glede obstoja objektivnih okoliščin, 
ki bi narekovale oslabitve izkazanih vrednosti. Več informacij je 
mogoče najti v pojasnilu 6. 

Podrobneje so metode vrednotenja lastniških deležev opisane v 
pojasnilu 3.1 Metodologija vrednotenja lastniških deležev.

3.4 Priprava konsolidiranih računovodskih izkazov in upo-
števanje izjeme za naložbena podjetja
Ti računovodski izkazi so pripravljeni kot računovodski izkazi 
naložbenega podjetja, saj po mnenju poslovodstva DUTB izpol-
njuje vse tri pogoje in tudi vse štiri tipične lastnosti naložbene-
ga podjetja, kot ga opredeljuje MSRP 10.

MSRP 10 določa načela za pripravo in predstavitev konsolidi-
ranih računovodskih izkazov. Osnovna presoja, ki jo standard 
zahteva, je ocena družbe, ali obvladuje drugo družbo, kar je 
pogoj za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov. Izjemo 
pri pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov standard 
dovoljuje le pri naložbenih podjetjih.

Pri uporabi omenjene izjeme je ključno prepoznanje obvladu-
joče družbe kot naložbenega podjetja, pri čemer MSRP 10.27 
našteva tri pogoje:

• prejme finančna sredstva od enega ali več naložbenikov za-
radi zagotavljanja storitev upravljanja finančnih naložb temu 
naložbeniku oziroma naložbenikom;

• svojemu naložbeniku oziroma naložbenikom se zaveže, da 
je njegov poslovni cilj nalaganje finančnih sredstev izključno 

z namenom doseganja donosov iz povečevanja vrednosti 
dolgoročnih naložb, prihodkov od naložb ali obojega; 

• uspešnost bolj ali manj vseh svojih finančnih naložb meri in 
ocenjuje na podlagi poštene vrednosti.

Poleg izpolnjevanja navedenih pogojev standard navaja štiri 
tipične lastnosti naložbenega podjetja, ki pomagajo pri presoji. 
Čeprav ni zahtevano, da obvladujoča družba izkazuje vse štiri 
lastnosti, da bi bila prepoznana kot naložbeno podjetje, pa 
mora izvesti dodatne ocene, s katerimi se popolnoma prepri-
ča o izpolnjevanju predhodno navedenih treh pogojev. MSRP 
10:BC234 celo omenja primer pokojninskega sklada, ki ne 
izkazuje nobene od štirih lastnosti, pa je vendar pripoznan kot 
naložbeno podjetje. Tipične štiri lastnosti naložbenega podjetja, 
ki jih navaja MSRP 10.28, so:

• ima več kot eno finančno naložbo;
• ima več kot enega naložbenika;
• ima naložbenike, ki niso povezane osebe podjetja; in
• ima lastniške deleže v obliki lastniškega kapitala ali podob-

nih deležev.

Ne glede na vse navedeno je treba upoštevati in presoditi vse 
okoliščine, preden je dana dokončna odločitev o obvladujoči 
družbi kot naložbenem podjetju. Podrobnosti presoj so podane 
v nadaljevanju.

a) Prejema finančna sredstva od enega ali več naložbeni-
kov z namenom zagotavljanja storitev upravljanja finančnih 
naložb temu naložbeniku oziroma naložbenikom
Naložbenica (lastnica) je v tem primeru Republika Slovenija. 
Država je vplačala začetni kapital za aktivnosti, ki potekajo (za-
gonski stroški, plače, storitve svetovanja, plačilo obveznosti za 
obresti v prvih letih itd.). Za namene pridobitve sredstev (posoji-
la in naložbe) od bank v lasti države je DUTB izdala obveznice, 
za poplačilo katerih jamči Republika Slovenija.

Širši pogled na DUTB pokaže, da so naložbeniki v družbo dav-
koplačevalci (predstavlja jih Republika Slovenija). Namen usta-
novitve DUTB je naložbenikom zagotoviti storitve upravljanja 
naložb in posojil, prejetih od državnih bank s ciljem povečevati 
njihovo vrednost skozi upravljanje, prestrukturiranje in njihovo 
prodajo.

b) Svojemu naložbeniku oziroma naložbenikom se zaveže, 
da je njegov poslovni cilj nalaganje finančnih sredstev izključ-
no z namenom doseganja donosov iz povečevanja vrednosti 
dolgoročnih naložb, prihodkov od naložb ali obojega
Kot že rečeno, je namen DUTB upravljanje pridobljenih sred-
stev na način povečevanja njihove vrednosti in povračil davko-
plačevalcem, bodisi z unovčevanjem zavarovanj bodisi s prodajo 
prestrukturiranih sredstev. V portfelju DUTB so tudi številna 
obrestovana sredstva, ki pri prestrukturiranju zagotavljajo 
obrestne prihodke in tudi poplačila glavnic. 

DUTB poleg navedenih ne ponuja storitev, razen upravljanja 
sredstev z namenom povečevanja poplačil iz sredstev (lastniški 
deleži, posojila), kar ustreza zahtevi MSRP 10:B85D.

DUTB ne razpolaga z nikakršnimi dodatnimi koristmi, pove-
zanimi s svojimi naložbami, ko določa MSRP 10:B85I. DUTB 
ima zakonsko omejen rok obstoja. Ta omejen čas obstoja jasno 
kaže, da DUTB nima namena sredstva držati v svoji lasti neo-
mejeno dolgo, pač pa jih želi v celoti prodati v vnaprej določe-
nem roku (MSRP 10:B85F).

c) Uspešnost bolj ali manj vseh svojih finančnih naložb 
meri in ocenjuje na podlagi poštene vrednosti
Družba upravlja portfelj sredstev na temelju poštenih vredno-
sti, kot je opisano v pojasnilih 2.18 in 3, kar dodatno podpira 
predpostavko stalnega ocenjevanja poštenih vrednosti sredstev. 
Sredstva so opredeljena kot sredstva po pošteni vrednosti skozi 
izkaz poslovnega izida (posojila) ali drugi vseobsegajoči izkaz 
(dolžniški instrumenti) v računovodskih izkazih družbe. 

Poslovodstvo družbe vse svoje poslovne odločitve utemeljuje 
izključno na podlagi ocene poštene vrednosti teh sredstev 
(MSRP 10:B85K). Vse kreditne in naložbene odločitve temeljijo 
na analizah, katerih ključni vhodni podatki temeljijo na oceni 
poštene vrednosti izvršitve predpostavljenega scenarija.

DODATNE LASTNOSTI
a) Ima več kot eno finančno naložbo
Ta lastnost je izkazana, saj ima DUTB v svojem portfelju prek 
500 posojil in tudi prek 20 različnih lastniških deležev.

b) Ima več kot enega naložbenika
Lastnica družbe je država, ki predstavlja davkoplačevalce. 
Naložbeniki so tudi imetniki izdanih obveznic (tj. trenutno pet 
bank v državni lasti).

Ne glede na navedeno standard v nekaterih primerih kot spre-
jemljivo stanje sprejema tudi obstoj enega samega naložbeni-
ka. Kot primere enega samega naložbenika navaja pokojninski 
sklad, državni naložbeni sklad ali družinski sklad, ki pa vsi 
posredno predstavljajo večjo skupino posameznih naložbeni-
kov. Dovoljuje tudi možnost obstoja individualnega naložbenika 
v sklad (angl. single feeder fund) v okviru širše strukture nalož-
benikov (angl. master-feeder structure; MSRP 10.B85R).

c) Ima naložbenike, ki niso povezane osebe podjetja
Ta lastnost v danem trenutku še ni izpolnjena, saj so vsi nalož-
beniki v DUTB za zdaj še v lasti Republike Slovenije.

Ne glede na to, če razumemo državo kot predstavnico davko-
plačevalcev, trditev, da so vsi davkoplačevalci z DUTB-jem po-
vezane osebe, v skladu z MRS 24, ne drži. Ob in ko bodo banke 
(trenutne lastnice obveznic DUTB) v državni lasti prodane, se 
bo število naložbenikov povečalo. Izvedba prve prodaje državne 
banke se pričakuje v letu 2015. 

d) Ima lastniške deleže v obliki lastniškega kapitala ali 
podobnih deležev
Republika Slovenija je 100-odstotna lastnica DUTB in je tako 
lastnica 100-odstotnega deleža izdanih navadnih delnic.

Vsaka enota lastništva naložbenega podjetja navadno pome-
ni lastništvo natančno določenega ustreznega deleža neto 
sredstev tega podjetja. Ne glede na to je sprejemljivo, če ima 
naložbeno podjetje več različnih razredov naložbenikov z loče-
nimi naložbenimi skladi ali različnimi proporcionalnimi deleži 
neto sredstev v njihovi lasti, t. i. kaskadna lastniška struktura 
(MSRP 10.B85V).

Naložbeno podjetje ima lahko pomembne lastniške deleže, ki 
so v skladu z MRS 32 razvrščeni med obveznosti, če je naložbe-
no podjetje izpostavljeno spremenljivim povračilom, kot posle-
dici sprememb poštene vrednosti neto sredstev družbe (MSRP 
10.B85W). Ta lastnost se lahko presoja z vidika državnih bank 
kot lastnic obveznic ter končnih koristi iz teh obveznic in lastni-
ških deležev, ki gredo davkoplačevalcem. Spremembe poštenih 
vrednosti sredstev vplivajo na višino dividend, plačanih državi, 
ki prav tako predstavlja davkoplačevalce, kar kaže dejstvo, da 
so tudi imetniki obveznic izpostavljeni spremenljivim povrači-
lom zaradi sprememb v pošteni vrednosti neto sredstev družbe.
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Odsotnost ene ali več naštetih tipičnih lastnosti naložbenega 
podjetja ne predstavlja takojšnjo izključitev družbe iz razvrstitve 
med naložbena podjetja. Poslovodstvo lahko presodi in se od-
loči, da družba v celoti izpolnjuje potrebne pogoje za razvrstitev 
med naložbena podjetja.

Na podlagi navedenega je poslovodstvo presodilo, da DUTB 
ustreza pogojem in vsebuje tipične lastnosti naložbenega pod-
jetja ter jo je kot tako družbo treba obravnavati kot izjemo pri 
pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov.

mag. Matej Černigoj, kadrovski menedžer: 
»Visoko motivirani, odzivni in strokovni sodelavci. Okolje, v katerem 
sodelavci preudarno, na podlagi dejstev, neodvisno in hitro rešujejo 

najzahtevnejše primere slovenskega bančno gospodarskega sistema.«
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Simona Rodež, svetovalka za upravljanje komunikacij:  
»V DUTB usmerjamo energijo za iskanje napak in krivcev zanje v iskanje 
najboljših rešitev. Tako smo skupaj ustvarili edinstveno poslovno okolje, 

ki spodbuja kreativnost, timsko delo in iskrene notranje odnose.«

Pojasnila k izkazu finančnega položaja

POJASNILO 4: Neopredmetena dolgoročna sredstva

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Licence 8.238 0

Skupaj 8.238 0

Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2014 – neto vrednosti

v EUR Neopredmetena sredstva

Začetno stanje 1. 1. 2014 0

Povečanje 9.497

Amortizacija -1.259

Končno stanje 31. 12. 2014 8.238

DUTB nima neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki bi jih pridobila s finančnim najemom, niti nima svojih neopredmetenih 
osnovnih sredstev zastavljenih.

POJASNILO 5: Opredmetena osnovna sredstva

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Računalniška oprema 156.949 76.917

Pohištvo 21.663 0

Skupaj 178.612 76.917

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2014 – neto vrednosti

v EUR Računalniška oprema Pohištvo Skupaj

Začetno stanje 1. 1. 2014 76.917 0 76.917

Povečanje 126.223 24.467 150.690

Amortizacija -44.686 -2.804 -47.490

Odpis -1.505 0 -1.505 

Končno stanje 31. 12. 2014 156.949 21.663 178.612
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2014 – bruto vrednosti

v EUR                           Računalniška oprema                                           Pohištvo Skupaj

Nabavna vrednost Amortizacija Nabavna vrednost Amortizacija

Začetno stanje 1. 1. 2014 79.874 -2.957 0 0 76.917

Povečanja 126.223 0 24.467 0 150.690

Amortizacija 0 -44.686 0 -2.804 -47.490

Odpis -1.672 167 0 0 -1.505

Končno stanje 31. 12. 2014 204.425 -47.476 24.467 -2.804 178.612

DUTB nima opredmetenih osnovnih sredstev, ki bi jih pridobila s finančnim najemom, niti nima svojih opredmetenih osnovnih 
sredstev zastavljenih. 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2013

v EUR                             Računalniška oprema                                            Pohištvo Skupaj

Nabavna vrednost Amortizacija Nabavna vrednost Amortizacija

Začetno stanje 19. 3. 2013 0 0 0 0 0

Povečanja 79.874 0 0 0 79.874

Amortizacija 0 -2.957 0 0 -2.957

Končno stanje 31. 12. 2013 79.874 -2.957 0 0 76.917

POJASNILO 6: Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Lastniški deleži v podjetjih, ki ne kotirajo na borzi 8.627.355 5.937.748

Skupaj 8.627.355 5.937.748

Gibanje finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida v letu 2014

v EUR Za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Začetno stanje delnic, ki ne kotirajo na borzi 1. 1. 2014 5.937.748

Povečanje zaradi nakupa 347.617

Prenosi iz bank 2.936.321

Zamenjave iz posojil 28.275.504

Negativni odmiki od prenosne vrednosti -926.910

Oslabitve -27.109.143

Zamenjava delnic Interevrope za obveznice DUT01 -833.781

Končno stanje 31. 12. 2014 8.627.355

V letu 2014 je bilo pripoznanih 926.910 EUR negativnih odmikov 
od prenosne cene iz naslova iz Abanke in Banke Celje prenese-
nih kapitalskih naložb v delnice. Ker je omenjena razlika rezul-

tat transakcije med podjetji pod skupnim upravljanjem države, 
se ta pripozna kot vračilo kapitala lastniku (pojasnilo 3.1).

Gibanje finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida v letu 2013

v EUR Za obdobje od 19. 3. 2013 do 31. 12. 2013

Začetno stanje delnic, ki ne kotirajo na borzi 19. 3. 2013 0

Prenosi iz bank 16.661.528

Negativni odmiki od prenosne vrednosti -10.323.859

Pozitivni odmiki od prenosne vrednosti 403.272

Oslabitve -803.193

Končno stanje 31. 12. 2013 5.937.748

POJASNILO 7: Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Obveznice 173.971.855 206.183.922

Delnice in deleži 48.333.343 8.247.519

Kotacija na borzi, da 48.333.343 8.247.519

Depozit 900.000 0

Skupaj 223.205.198 214.431.441
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Kratko- in dolgoročni deli finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida v letu 2014

v EUR 31 12. 2014

Kratkoročni del 2.148.718

Obveznice 2.148.718

Dolgoročni del 221.056.480

Obveznice 171.823.137

Kotacija na borzi, da 48.333.343

Depoziti 900.000

Skupaj 223.205.198

Za prodajo razpoložljiva sredstva predstavljajo državne obvezni-
ce in naložba v Pivovarno Laško (glej pojasnilo 3.3), ki se meri 
po tržni ceni na dan izkaza finančnega položaja, ter obveznice 
Save in Cimosa.

Obveznice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih, se 
pripoznajo po neporavnani nominalni vrednosti, pomnoženi s 
tržnim tečajem v skladu s pogoji, ki jih je izdajatelj določil ob 
izdaji. Tako dobljena vrednost se poveča za obresti, izračunane 
skladno s pogoji, ki jih je določil izdajatelj.

Vrednost obveznic v znesku 173.971.855 EUR se nanaša na:

• obveznice, ki jih je izdala Republika Slovenija: 
RS38 z nominalno vrednostjo 149.008.700 EUR. Družba ima v 
posesti 1.490.087 apoenov po 100 EUR. Obveznice imajo rok 
dospetja 19. aprila 2017. Obrestna mera je fiksna in znaša 
5,625 % letno. Družba je v letu 2014 del obveznic prodala, 
preostanek pa je razvrstila med dolgoročna finančna sred-
stva, razpoložljiva za prodajo;

• obveznice, ki jih je izdala Sava d.d.: 
SA38 z nominalno vrednostjo 9.281.000 EUR. Družba ima v 
posesti 9.281 apoenov po 1.000 EUR, ki so zapadli 30. novem-
bra 2014;

• obveznice, ki jih je izdal Cimos d.d.: 
CIM2 z nominalno vrednostjo 1.000.000 EUR. Družba ima v po-
sesti 1.000 apoenov po 1.000 EUR, ki so zapadli 1. avgusta 2014.

Dolgoročni depozit v višini 900.000 EUR, vezan pri Abanki d.d., 
se nanaša na depozit za izdajo bančne garancije in zapade leta 
2016.

V letu 2014 je bilo pripoznanih 1.413.046 EUR pozitivnih odmi-
kov od prenosne cene iz prenesenih obveznic. Ker je omenjena 
razlika rezultat transakcije med podjetji pod skupnim upra-
vljanjem države, se ta pripozna kot vračilo kapitala lastniku 
(pojasnilo 3.1).

Gibanje naložb, razpoložljivih za prodajo v letu 2014

v EUR Za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Začetno stanje 1. 1. 2014 214.431.441

A) Obveznice

Začetno stanje 206.183.922

Obveznice RS

Izplačilo za vrednost natečenih obresti 6.501.385

Prejeto plačilo za kuponske obresti obveznic RS68, RS38 -9.550.625

Obračunane obresti RS68, RS38 10.443.019

Prejeto plačilo iz prodaje RS68 -53.705.909

Finančni prihodki ob prodaji RS68 748.785

Povečanje prevrednotovalnega popravka kapitala 11.202.558

 

Ostale obveznice

Prenos iz bank (Sava, Cimos) 735.673

Pozitivni odmiki od prenosne vrednosti (pojasnilo 3.3) 1.413.046

 

B) Delnice in deleži

Začetno stanje delnic, ki kotirajo na borzi 8.247.519

Povečanje prevrednotovalnega popravka kapitala 40.085.824

 

C) Depoziti

Začetno stanje 0

Povečanje 900.000

Končno stanje 31. 12. 2014 223.205.198
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Gibanje naložb, razpoložljivih za prodajo v letu 2013

v EUR Za obdobje od 19. 3. 2013 do 31. 12. 2013

Začetno stanje 19. 13. 2013 0

Povečanje rednega delniškega kapitala z obveznicami RS 199.999.700

Natečene obresti 6.184.222

Delnice 8.247.519

Končno stanje 31. 12. 2013 214.431.441

POJASNILO 8: Posojila
Prenos slabih posojil je potekal v letu 2013 (20. december 2013) 
iz NLB in NKBM, 10. septembra 2014 in 1. oktobra 2014 iz 
Probanke in Factor banke, 13. oktobra 2014 iz Abanke 
ter 18. decembra 2014 iz Banke Celje. Zaradi dejstva, da 
je družba prevzela slaba posojila, ki so bila ob začetnem 
pripoznanju vrednotena po pošteni vrednosti, je v letu 2014 

pripoznala 68.479.664 EUR negativnih odmikov od prenosne 
vrednosti. Ker je ta razlika rezultat transakcije med podjetji pod 
skupnim upravljanjem države, se pripozna kot vračilo kapitala 
lastniku (pojasnili 3.1 in 3.3). V letu 2014 je družba pripoznala 
69.905.089 EUR prevrednotovalnih finančnih prihodkov kot 
okrepitev posojil in terjatev.

Učinki vrednotenja posojil v letu 2014

v EUR 31. 12. 2014

Stanje posojil pred vrednotenjem 1.413.771.017

Negativni odmiki ob začetnem pripoznanju (pojasnilo 3.1) -68.479.664

Vrednotenje na 31. december 2014 61.596.407

Skupaj 1.406.887.760

Po prenosu nedonosnih sredstev iz NLB in NKBM v decembru 
2013 je DUTB prenesla tudi nedonosna sredstva iz NKBM, 
Abanke in Banke Celje v letu 2014 v skupni bruto vrednosti 
1.542,5 milijona EUR in po prenosni ceni 561,1 milijona EUR. 
Za zagotovitev učinkovitejšega upravljanja teh sredstev je DUTB 
odkupila tudi terjatve po dogovorjenih tržnih vrednostih  v višini 
38,6 milijona EUR od Probanke in Factor banke kot nepoveza-
nima in neodvisnima strankama. 

Transferne cene za štiri banke (razen Probanke in Factor ban-
ke) so bile cene, ki jih je določila Evropska komisija. Družba ni 
bila vključena v določanje transfernih cen, niti ni bila kakor koli 
vključena v določanje posojil ali delnic in druge vrste nedono-
snih terjatev, ki bi se prenesle.

Gibanje posojil v letu 2014

v EUR
Začetno stanje 1. 1. 2014 946.985.837

Povečanje zaradi prenosa iz Probanke 27.833.942
Povečanje zaradi prenosa iz Factor banke 10.796.253
Povečanje zaradi prenosa iz Abanke 421.816.346
Povečanje zaradi prenosa iz Banke Celje 124.019.042

Negativni odmiki ob začetnem pripoznanju (pojasnilo 3.1) -175.177.927
Pozitivni odmiki ob začetnem pripoznanju (pojasnilo 3.1) 106.698.263

Povečanje zaradi stroškov (opravnine, sodni stroški) 1.785.719

Odplačila -204.773.584
Na račun DUTB -125.912.332
Povratni odkup -1.158.834
Zamenjava v nepremičnine -45.481.259
Zamenjava v kapitalske deleže -28.275.504
Povratni odkup (zamenjava z obveznicami DUTB) -3.745.821
Zamenjava v poslovne terjatve -199.834

Obrestni prihodki 31.272.182
Drugi finančni prihodki (opravnine, stroški) 96.242
Tečajne razlike 288.330
Finančni prihodki iz odprave diskonta 50.239.635
Finančni prevrednotovalni prihodki 69.905.089
Odpisi -5.007.088
Ostalo 109.479

Končno stanje 31. 12. 2014 1.406.887.760

Kratko- in dolgoročni del posojil je bil v letu 2013 razdeljen na 
podlagi amortizacijskega načrta posameznega posojila. V letu 

2014 je delitev na kratko- in dolgoročni del posojil prikazana na 
podlagi pričakovanih denarnih tokov posojil.

Kratko- in dolgoročni deli posojil

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2014* 31. 12. 2013

Dolgoročna posojila 1.050.945.156 597.018.221 408.344.884

Kratkoročna posojila 355.942.604 809.869.540 538.640.953

Skupaj 1.406.887.760 1.406.887.760 946.985.837

Opomba: * Prikaz delitve kratko- in dolgoročnega dela posojil po stanju 31. decembra 2014 v skladu z amortizacijskimi načrti.
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Gibanje posojil v letu 2013

v EUR

Začetno stanje 19. 3. 2013 0

Povečanje zaradi prenosa posojil in terjatev 984.486.121

Prenos na druge kratkoročne terjatve −1.215.650

Negativni odmiki ob začetnem pripoznanju (pojasnilo 3.1) −175.647.607

Pozitivni odmiki ob začetnem pripoznanju (pojasnilo 3.1) 145.699.380

Poštena vrednost ob začetnem pripoznanju 953.322.244

Nova posojila 55.000

Denarna odplačila −7.834.737

Na račun DUTB −992.496

Poslovne terjatve do NLB (pojasnilo 7) −5.670.739

Poslovne terjatve do NKBM (pojasnilo 7) −1.171.502

Obrestni prihodki od posojil 1.637.698

Od NLB 1.122.626

Od NKBM 515.072

Tečajne razlike −118.538

Odpisi −94.322

Ostalo 18.492

Končno stanje 31. 12. 2013 946.985.837

POJASNILO 9: Zaloge

v EUR 31. 12. 2014

Nepremičnine 37.147.999

Nakup 49.299.202

Oslabitve -12.151.202

Zemljišča 11.974.083

Nakup 16.464.496

Oslabitve -4.490.413

Zaloge 49.122.082

Dani predujmi 2.216.686

Skupaj 51.335.768

Gibanje zalog po vrsti

v EUR Nepremičnine Zemljišča

Začetno stanje 1. 1. 2014 0 0

Nakup 49.299.202 16.464.496

Prodaje 0 0

Oslabitev -12.151.202 -4.490.413

Končno stanje 31. 12. 2014 37.147.999 11.974.083

11 nepremičnin in 13 zemljišč je bilo kupljenih od NKBM v 
vrednosti 11.576.989 EUR, vse omenjene nepremičnine so raz-
vrščene med zalogami. Preostalih 51 nepremičnin in zemljišč 
v višini 54.186.708 EUR je družba pridobila z zamenjavo posojil 
ali kupila na dražbi stečajnih postopkov. Tudi te nepremičnine 
so razvrščene kot zaloge. 

Poštena vrednost zaloge nepremičnin in zemljišč 31. decem-
bra 2014 znaša 54.679.491 EUR.

Družba je iz oslabitev zalog 31. decembra 2014 pripoznala 
16.641.616 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, tako da 
znaša 31. decembra 2014 knjigovodska vrednost zaloge nepre-
mičnin in zemljišč 49.122.082 EUR.
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Slabitve zalog v letu 2014

v EUR 31. 12. 2014

Zaloge pred oslabitvami 65.763.697

Oslabitve na dan 31. 12. 2014 -16.641.616

Skupaj 49.122.082

Družba je za nakup na dražbi izvedla tudi predplačila za nove 
nepremičnine v vrednosti 2.216.687 EUR, katerih dokončni 
nakup se do 31. decembra 2014 ni izvedel.

Metoda vrednotenja nepremičnin je opisana v pojasnilu 3.1.

POJASNILO 10: Poslovne in druge terjatve

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Poslovne terjatve do kupcev 337.376 324

Poslovne terjatve do drugih 1.294.360 8.694.968

Skupaj 1.631.736 8.695.292

v EUR 31. 12. 2014

Poslovne terjatve do kupcev 337.376

Poslovne terjatve do drugih 1.294.360

Povečanje terjatev iz zamenjave posojil 199.833

Povečanje terjatev iz zaračunanih stroškov in najemnin 207.548

Prevrednotovalni poslovni odhodki iz oslabitev -371.381

Druge poslovne terjatve 1.258.360

Skupaj 1.631.736

Poslovne terjatve do kupcev se večinoma nanašajo na zaraču-
nane stroške v višini 281.891 EUR, ostale terjatve do kupcev pa 
predstavljajo zaračunane in neplačane najemnine. Poslovne 
terjatve do drugih v višini 199.834 EUR vključujejo terjatve, pri-
dobljene z zamenjavo posojil, 52.772 EUR predstavlja terjatev 
do Banke Celje iz pozneje znižane prenosne cene, 32.093 EUR 

znaša terjatev do Abanke za prejeta vplačila dolžnikov v letu 
2014, ki so bila na DUTB prenesena v januarju 2015.

Druge poslovne terjatve v višini 21.014 EUR predstavljajo dane 
predujme v sodnih postopkih in predujme za stroške sodnega 
postopka v višini 19.250 EUR. Terjatev v višini 1.137.615 EUR pa 
je terjatev za DDV do Davčne uprave RS. 

POJASNILO 11: Odloženi stroški in razmejeni prihodki

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Odloženi stroški 190.571 122.142

Razmejeni poslovni prihodki iz še ne zaračunanih najemnin 33.780 0

DDV od predujmov 0 378.688

Skupaj 224.351 500.830

POJASNILO 12: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Denar na računih 1.385.325 5.551.869

Depozit na odpoklic 61.194.339 0

Nočni depozit 810.395 0

Skupaj 63.390.059 5.551.869

Družba je imela 31. decembra 2014 depozite pri BKS Banki in Unicredit banki.

POJASNILO 13: Kapital
Prvo vplačilo osnovnega kapitala v znesku 25.000 EUR je druž-
ba, ki je bila uradno vpisana v register 19. marca 2013, prejela 
7. marca 2013. Drugo vplačilo v znesku 3.600.000 EUR v obliki 
povečanja kapitala je prejela 21. marca 2013.

Do drugega povečanja kapitala v znesku 199.999.701 EUR je 
prišlo s pretvorbo obveznic Republike Slovenije. Razlika v višini 
299 EUR je bila vplačana v denarju.

Osnovni kapital DUTB, kot je vpisan v sodni register in določen 
v statutu družbe, znaša 203.625.000 EUR in je razdeljen na 
101.812.500 navadnih, prosto zamenljivih, kosovnih imenskih 
delnic. Vsaka kosovna delnica prinaša enak delež in enak 
odgovarjajoč znesek osnovnega kapitala. Vse izdane delnice so 
bile vplačane v celoti.

DUTB nima lastnih delnic.

Kratkoročni del odloženih stroškov v višini 164.010 EUR se 
nanaša na vplačano zavarovalno premijo za zavarovanje odgo-
vornosti zaposlenih, preostanek pa na vplačano zavarovalno 

premijo za nepremičnine na zalogi in vplačane naročnine za 
spletne aplikacije. 
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Presežek iz prevrednotenja

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Čisti presežek iz prevrednotenja 48.666.827 -69.885

Skupaj 48.666.827 -69.885

Razčlenitev presežka iz prevrednotenja:

• Povečanje poštene vrednosti iz naložbe v Pivovarno Laško v 
višini 40.085.824 EUR, poštena vrednost je bila določena na 
podlagi tržnih cen.

• Povečanje poštene vrednosti iz naložb v obveznice v višini 
18.457.956 EUR, poštena vrednost je bila določena na podlagi 
tržnih cen.

• Skupni učinek povečanja poštene vrednosti znaša 
58.543.780 EUR.

• Družba je oblikovala obveznost za odložene davke v višini 
9.967.904 EUR, zato neto presežek iz prevrednotenja v letu 
2014 znaša 48.736.712 EUR.

Gibanje zadržanega rezultata

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Začetno stanje -45.652.845 0

Poslovni izid tekočega leta 36.427.919 -5.784.031

Odmiki ob začetnem pripoznanju (pojasnili 3.1 in 3.3) -67.993.528 -39.868.814

Iz posojil -68.479.664 -29.948.227

Iz kapitalskih deležev -926.910 -9.920.587

Iz obveznic 1.413.046 0

Drugo 1.571 0

Skupaj -77.216.883 -45.652.845

POJASNILO 14: Izdani dolžniški vrednostni papirji

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Izdani dolžniški vrednostni papirji 1.558.031.918 1.012.716.282

Dolgoročni del 1.053.309.033 1.012.716.282

Kratkoročni del 504.722.885 0

Skupaj 1.558.031.918 1.012.716.282

Stanja dolžniških vrednostnih papirjev po izdajah

v EUR 2014 2013

Odplačna vrednost izdanih obveznic 1.558.031.918 1.012.335.200

DUT01, izdane 20. 12. 2013 503.267.527 506.113.577

DUT02, izdane 20. 12. 2013 504.759.238 506.221.623

DUT03, izdane 20. 10. 2014 424.103.374 0

DUT04, izdane 19. 12. 2014 125.901.778 0

Obveznost za poroštvo za izdane obveznice 52.192 381.082

Skupaj 1.558.084.109 1.012.716.282

Izdani dolžniški vrednostni papirji predstavljajo štiri serije ob-
veznic, ki jih je izdala DUTB. Izdani dolžniški vrednostni papirji 

se prvotno izmerijo po pošteni vrednosti, pozneje pa po odplač-
ni vrednosti z uporabo metode efektivne obrestne mere.

Lastnosti posameznih izdaj obveznic

Oznaka Vrednost  
(v mio EUR)

Kuponska  
obr. mera

Izdaja Zapadlost Izplačila kupona Št. lastnih 
obveznic

DUT01 505,8 3,75 % December 2013 December 2015 Letno (december) 33

DUT02 505,8 4,50 % December 2013 December 2016 Letno (december) 19

DUT03 424,6 1,50 %* Oktober 2014 December 2017 Polletno (junij in december) 0

DUT04 127,0 1,375 %* December 2014 December 2017 Polletno (junij in december) 12

Opomba: * Ker so bile nekatere obveznice prodane po izdaji je njihova efektivna obrestna mera višja (DUT03: 1,57 %; DUT04: 1,38 %).
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Vse štiri izdaje dolžniških vrednostnih papirjev so izdane s 
poroštvom države.

Lastne obveznice je družba dobila ob prenosu posojil ter dele-
žev iz Banke Celje in Abanke zaradi poznejšega znižanja pre-

nosne cene – s strani NLB (glej pojasnilo 7) zaradi povratnega 
odkupa posojila in s strani NKBM zaradi zamenjave za delnice 
Interevrope d.d. v skupni višini 6.298.004 EUR.

POJASNILO 15: Posojila in ostale finančne obveznosti (kratkoročna)

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Posojila od bank 0 2.100.000

Druga kratkoročna posojila 4.541 96.611

Skupaj 4.541 2.196.611

Gibanje posojil in drugih kratkoročnih obveznosti v letu 2014

v EUR Kratkoročna posojila

Začetno stanje 1. 1. 2014 2.196.611

Povečanja 1.252.158

Zmanjšanja -3.444.228

Prenos iz nekratkoročnih obveznosti 0

Končno stanje 31. 12. 2014 4.541

Gibanje posojil in drugih kratkoročnih obveznosti v letu 2013

v EUR Kratkoročna posojila

Začetno stanje 19. 3. 2013 0

Povečanja 2.196.611

Zmanjšanja 0

Prenos iz nekratkoročnih obveznosti 0

Končno stanje 31. 12. 2013 2.196.611

POJASNILO 16: Poslovne in druge obveznosti

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Poslovne obveznosti 1.443.861 1.225.512

Obveznosti do zaposlencev 422.949 96.167

Obveznosti do države in drugih ustanov 6.440.333 7.668.562

Obveznosti do drugih 3.202.188 110.002
Skupaj 11.509.331 9.100.243

Poslovne obveznosti v višini 725.673 EUR se nanašajo na stro-
ške postopkov unovčevanja premoženja v višini 115.975 EUR. 
Predstavljajo odvetniške in notarske storitve, 245.068 EUR se 
nanaša na storitve bank po pogodbi o zagotavljanju IT in raču-
novodskih storitev. 

Večino obveznosti do države v višini 6.276.368 EUR predstavlja-
jo obveznosti za davek od dobička leta 2014.

Največji del obveznosti do drugih v višini 2.700.000 EUR pred-
stavljajo obveznosti za vračilo unovčene bančne garancije in 
v višini 212.254 EUR obveznosti za sodni depozit iz zamenjave 
posojila.

POJASNILO 17: Vnaprej vračunani stroški

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Vnaprej obračunani stroški 910.077 103.250

Skupaj 910.077 103.250

Vnaprej vračunani stroški v znesku 91.112 EUR predstavlja-
jo neizkoriščeni dopust leta 2014, v višini 73.380 EUR gre za 

stroške revizije in 745.585 EUR za stroške vračunanih izplačil iz 
delovne uspešnosti za leto 2014.

POJASNILO 18: Poštena vrednost 
Družba je 31. decembra 2014 po pošteni vrednosti merila za 
prodajo razpoložljiva sredstva (naložbo v Pivovarno Laško in 
obveznice Republike Slovenije (RS)). Merjenja so bila razvršče-

na na raven 1 hierarhije poštene vrednosti. V letu 2014 družba 
prenosov med ravnmi merjenja ni opravila.

Povečanje kratkoročnih finančnih obveznosti v višini  
900.000 EUR se nanaša na dodatno črpanje odobrenega poso-

jila iz leta 2013, ki je bilo v prvi polovici leta 2014 poplačano v 
skupni višini 3.000.000 EUR.
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Poštena vrednost na dan 31. december 2014

v EUR Pojasnilo Raven 1 Raven 3 Skupaj  
poštena  

vrednost

Skupaj  
knjigovodska 

vrednost

Sredstva 223.205.198 1.555.916.129 1.779.121.627 1.752.864.189
Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi IPI 6 0 8.627.355 8.627.355 8.627.355
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 7 223.205.198 0 223.205.198 223.205.198
Dolgoročna odobrena posojila 8 0 1.066.407.853 1.066.407.853 1.050.945.156
Kratkoročna odobrena posojila 8 0 361.179.635 361.179.635 355.942.604
Poslovne in druge terjatve 10 0 1.631.736 1.631.736 1.631.736
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 12 0 63.390.059 63.390.059 63.390.059
Zaloge 9 0 54.679.491 54.679.491 49.122.082

Obveznosti 1.558.031.918 11.515.163 1.569.547.081 1.569.547.081
Posojila s fiksno obrestno mero 15 0 4.541 4.541 4.541
Dolgoročne poslovne obveznosti 0 1.291 1.291 1.291
Poslovne in druge obveznosti 16 0 11.509.331 11.509.331 11.509.331
Izdane obveznice 12 1.558.031.918 0 1.558.031.918 1.558.031.918

Poštena vrednost na dan 31. december 2013

v EUR Pojasnilo Raven 1 Raven 3 Skupaj  
poštena  

vrednost

Skupaj 
knjigovodska 

vrednost

Sredstva 214.431.442 967.170.745 1.181.602.187 1.181.602.187
Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi IPI 6 0 5.937.747 5.937.747 5.937.747
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 7 214.431.442 0 214.431.442 214.431.442
Dolgoročna odobrena posojila 8 0 408.344.884 408.344.884 408.344.884
Kratkoročna odobrena posojila 8 0 538.640.953 538.640.953 538.640.953
Poslovne in druge terjatve 10 0 8.695.292 8.695.292 8.695.292
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 12 0 5.551.869 5.551.869 5.551.869

Obveznosti 1.011.600.000 11.297.295 1.022.897.295 1.024.013.577
Posojila s fiksno obrestno mero  15 0 2.196.611 2.196.611 2.196.611
Dolgoročne poslovne obveznosti 0 441 441 441
Poslovne in druge obveznosti  16 0 9.100.243 9.100.243 9.100.243
Izdane obveznice 14 1.011.600.000 0 1.011.600.000 1.012.716.282

Finančni instrumenti po ravni 3 hierarhije poštene vrednosti

Gibanje finančnih sredstev v letu 2014 po ravni 3

v EUR Druga sredstva Posojila in terjatve

Začetno stanje 1. 1. 2014 5.937.747 955.681.129

Nakup/prenos 31.559.442 588.254.607

Negativni odmiki ob začetnem pripoznanju (pojasnili 3.1 in 3.3) -926.910 -68.479.664

Poravnave 0 -213.468.876

Dobički in izgube, pripoznane v poslovnem izidu -27.109.143 146.423.008

Ostalo 0 109.482

Zamenjave/konverzije -833.781 0

Končno stanje 31. 12. 2014 8.627.355 1.408.519.685

Gibanje finančnih sredstev v letu 2013 po ravni 3

v EUR Druga sredstva Posojila in terjatve

Začetno stanje 19. 3. 2013 0 0

Nakup/prenos 16.661.527 984.486.121

Prenos na druge terjatve 0 −1.215.650

Negativni odmiki ob začetnem pripoznanju (pojasnili 3.1 in 3.3) −10.323.859 −175.647.607

Pozitivni odmiki ob začetnem pripoznanju (pojasnili 3.1 in 3.3) 403.272 145.699.380

Izdaje 0 8.749.969

Poravnave 0 −7.834.737

Dobički in izgube, pripoznane v poslovnem izidu −803.193 1.425.159

Ostalo 0 18.494

Končno stanje 31. 12. 2013 5.937.747 955.681.129

Merjenje finančnih sredstev v letu 2014 po ravni 3

Vrsta finančnega instrumenta Poštena vrednost 31. 12. 2014 (v EUR) Metoda vrednotenja

Posojila 1.406.887.760 Diskontirani denarni tokovi (pojasnilo 3.1)

Terjatve 1.631.736 (pojasnilo 3.1)

Sredstva, namenjena trgovanju 8.627.355 (pojasnilo 3.3)

Skupaj 1.417.146.851  
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Čeprav DUTB meni, da so ocene poštene vrednosti primerne, 
bi lahko uporaba različnih metodologij in predpostavk pripelja-
la do različnih meritev poštene vrednosti. Ključni element, ki 
se uporablja v modelu za vrednotenje posojilnega portfelja, je 
določanje verjetnosti scenarija prestrukturiranja in scenarija 
unovčevanja zavarovanj. Sestavni deli vrednosti za izterjavo 
osnovnega zavarovanja (predvsem nepremičnin in lastniških 
vrednostnih papirjev) so omejitve in pogoji, ki izhajajo iz prav-
nega položaja (predvsem razvrstitev zastavljenega premoženja 
in njegove vrednosti ter neporavnane izpostavljenosti imetnikov 
zastavljenega premoženja). Sprememba vrednosti scenarija 
unovčevanja zavarovanj za 10 % bi se izrazila kot 5-odstotna 
sprememba vrednosti posojil, medtem ko učinka na finančnih 
sredstvih, razpoložljivih za prodajo, ne bi bilo.

mag. Mojca Perhavc, upravljalka terjatev: 
»Drugačni, ja, povsem drugačni od drugih … tudi v tem, da smo si med 

seboj tako zelo različni. In ko se ta različnost sreča v okolju, ki zares 
spodbuja dialog, so rezultati rešitve.«
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Pojasnila k izkazu poslovnega izida
POJASNILO 19: Poslovni odhodki razen stroškov dela

v EUR Za obdobje  
od 1. 1. 2014  

do 31. 12. 2014

Za obdobje  
od 19. 3. 2013  

do 31. 12. 2013

Stroški materiala 45.592 10.429

Stroški storitev 8.522.474 4.734.437

Stroški vzdrževanja 652.815 12.162

Najemnine 205.992 71.604

Stroški strokovnih storitev 4.973.789 3.919.007

Stroški zavarovanja 165.209 0 

Stroški drugih storitev 2.524.669 731.664

  Stroški izobraževanj 54.902 n. p.

  Stroški telekomunikacij 53.862 n. p.

  Stroški provizij izdanih obveznic 113.176 n. p.

  Stroški po pogodbi o upravljanju premoženja 1.079.481 n. p.

  Stroški upravljanja terjatev 378.150 n. p.

  Provizije in drugi stroški upravljanja terjatev, vrednostnih papirjev 131.977 n. p.

  Drugi stroški storitev 713.121 n. p.

Amortizacija 46.853 2.957

Prevrednotevalni poslovni odhodki 17.014.502 0

Prevrednotovalni poslovni odhodki iz zalog 16.641.616 0

Odpis IT-opreme 1.505 0

Prevrednotovalni poslovni odhodki iz poslovnih terjatev 371.381 0

Drugi operativni stroški 833.461 12.703

Skupaj 26.462.882 9.448.319

mag. Žiga Gregorinčič, upravljalec premoženja: 
»DUTB je učinkovita in ciljno orientirana družba, kar se že kaže v njenih 

dosedanjih dosežkih in izpeljanih transakcijah. Smo na dobri poti, da 
dosežemo svojo misijo in ob skrbnem upravljanju premoženja povrnemo 

vrednost davkoplačevalcem.«
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Stroški strokovnih storitev vključujejo plačilo za svetovalne sto-
ritve v znesku 3.494.934 EUR. Svetovalne storitve se nanašajo 
zlasti na ustanovitev DUTB ter na prenos posojil in terjatev. 

Stroški drugih storitev v višini 1.079.481 EUR predstavljajo stro-
ške po pogodbi o upravljanju premoženja s strani bank. 

Drugi operativni stroški v višini 833.461 EUR se nanašajo na 
sodne stroške, sodne takse in stroške unovčevanja premoženja 
v sodnih postopkih. 

POJASNILO 20: Stroški dela

v EUR Za obdobje  
od 1. 1. 2014  

do 31. 12. 2014

Za obdobje  
od 19. 3. 2013  

do 31. 12. 2013

Plače (vključno z bonusi) 4.109.392 378.712

Prispevki za pokojninsko zavarovanje 261.593 33.961

Prispevki za zdravstveno in socialno zavarovanje 233.400 27.834

Ostalo 264.096 90.088

Skupaj 4.868.481 530.595

Prejemki članov komisij v letu 2014

Priimek in ime (zneski v EUR) Obdobje Položaj Bruto dohodek

Jerman, Tamara 1. 1.–31. 12. 2014 Članica revizijske komisije 6.000

Klemen, Primož 1. 1.–31. 12. 2014 Član komisije za prejemke 2.000

Šmuc, Sonja 1. 1.–31. 12. 2014 Članica komisije za prejemke 2.500

Skupaj   10.500

POJASNILO 21: Finančni prihodki in odhodki

v EUR Za obdobje  
od 1. 1. 2014  

do 31. 12. 2014

Za obdobje  
od 19. 3. 2013  

do 31. 12. 2013

Finančni prihodki 166.127.014 2.223.844
Obrestni prihodki 41.899.605 2.175.680

Depozit 151.178 0 
Obveznice RS38, RS68, Sava, DUT 10.476.245 537.982
Prejeta posojila 31.272.182 1.637.698

Drugi finančni prihodki 124.227.409 48.164
Finančni prihodki iz prejetih dividend 126.845 0 
Drugi finančni prihodki (oslabitve, odprava diskonta, sredstva na vpogled, tečajne 
razlike)

124.100.564 0 

  Prevrednotovalni finančni prihodki 69.905.088 0 
  Prihodki iz odprave diskonta 50.239.635 0 
  Prihodki iz opravnin in drugih stroškov 96.242 0 
  Tečajne razlike 3.399.599 0 
  Drugi finančni prihodki 460.000 0

Finančni odhodki -92.369.884 -2.716.791
Obrestni odhodki (izdani dolžniški vrednostni papirji) -43.324.225 -1.238.364
Provizije za izdajo državne garancije -13.744.151 -381.082
Zamudne obresti -40.245 -33.449
Oslabitev naložb v deleže -27.109.142 0 
Tečajne razlike -3.123.467 -166.380
Drugi finančni odhodki -21.566 -803.193
Odpisi terjatev -5.007.088 -94.322

Dobiček/izguba iz financiranja 73.757.130 -492.946

Prejemki članov upravnega odbora v letu 2014

Priimek in ime (zneski v EUR) Obdobje Položaj Bruto  
dohodek

Bonitete Ostala 
povračila*

Odprav-
nina

Skupaj

Berggren, Sten Arne 1. 1.–31. 12. 2014 Neizvršni direktor 121.698 5.093 9.885 136.676

Lindgren, Carl Johan Nils Viktor 1. 1.–31. 12. 2014 Neizvršni direktor 122.500 7.500 35.715 165.715

Mavko, Mitja** 17. 1 –31. 12. 2014 Neizvršni direktor 24.118 358 1.849 26.319

Nyberg, Lars Erik 1. 1.–31. 12. 2014 Neizvršni direktor 122.444 7.332 13.183 142.959

Gjerkeš, Boštjan 1. 1.–8. 1. 2014 Izvršni direktor 11.146 51 12 11.209

Gwilliam, Chris 1. 1.–31. 7. 2014 Izvršni direktor 162.079 1.124 2.329 142.135 307.667

Koršič, Aleš 9. 1.–31. 12. 2014 Izvršni direktor 123.118 2.594 4.031 127.408

Månsson, Torbjörn  
Ingemar, Anders

1. 1.–8. 1. ter 1. 
8.–31. 12.  2014 Izvršni direktor 131.770 274 691 132.735

Škrubej, Janez 9. 1.–31. 12. 2014 Izvršni direktor 258.908 327 8.580 267.815

Skupaj   1.077.781 24.653 76.275 142.135 1.318.503

Opomba: * Ostala povračila se nanašajo na povračila stroškov, kot so letalske karte, hotelske nočitve, prevoz s taksiji in povračilo prehrane.
** Mitja Mavko se je kot neizvršni direktor v obdobju hkratnega opravljanja funkcije državnega sekretarja na ministrstvu za finance (do 31. julija 
2014) odpovedal prejemkom.

Drugi stroški predstavljajo zlasti prevoz na delo in z dela, pre-
hrano med delom, regres za letni dopust ter povračila drugih 

stroškov, kot so potni in materialni stroški (namestitev, taksi, 
prehrana).
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Obrestni prihodki vključujejo obresti na posojila v znesku 
31.272.182 EUR, ki so bile pripoznane tako, kot je opisano v 
pojasnilu 7, obresti v višini 151.178 EUR predstavljajo dane 
kratkoročne depozite in v višini 10.476.245 EUR na prejete 
obveznice.

Prevrednotovalni finančni prihodki predstavljajo vrednotenje 
posojil po pošteni vrednosti. Vrednotenja se opravljajo ob 
polletju in zaključku poslovnega leta. Skupen učinek prevred-
notovanj v letu 2014 znaša 69.905.088 EUR, kar vključuje 
259.268.271 EUR pozitivnih in 189.363.183 EUR negativnih 
učinkov vrednotenj.

Prihodki iz odprave diskonta vključujejo prihodke iz poplačila 
nad prenosno vrednostjo posojil ter ob odpravi ugotovljenih za-

četnih odmikov med prenosno in ocenjeno pošteno vrednostjo, 
ki se ob začetnem merjenju izkaže  v vseobsegajočem izkazu, 
in so v letu 2014 znašali 50.239.635 EUR. 

Obrestni odhodki v znesku 43.324.225 EUR vključujejo obre-
sti na izdane dolžniške vrednostne papirje, kot je opisano v 
pojasnilu 14, znesek 13.744.151 EUR pa predstavlja strošek 
provizije za izdane obveznice.

Odhodki za tečajne razlike v višini 3.123.467 EUR predstavljajo 
prenesena posojila, s strani bank v tuji valuti, finančni odhodki 
v višini 27.109.142 EUR predstavljajo oslabitev kapitalskih dele-
žev in prevzetih delnic, odhodki iz odpisov terjatev in posojil, ki 
se pripoznajo ob zaključku insolventnih postopkov, pa znašajo 
5.007.088 EUR.

POJASNILO 22: Odhodek za davek

v EUR V obdobju  
od 1. 1. 2014  

do 31. 12. 2014 

V obdobju  
od 19. 3. 2013  

do 31. 12. 2013

Poslovni izid pred obdavčitvijo 42.704.286 -5.784.031

Davčno nepriznani odhodki 242.439 7.108

Pokrivanje izgube preteklih let -5.776.923 0

Davčno nepriznani prihodki -126.845 0

Olajšava za investicije v osnovna sredstva -83.742 0

Olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje -37.163 0

Davčna osnova 36.922.053 -5.776.923

Predpisana davčna stopnja 17 % 17 %

Davek od dobička po predpisani davčni stopnji pred prilagoditvijo davčne osnove 6.276.368 0

Davčni učinki davčne izgube, za katero niso bile pripoznane odložene terjatve za davek 0 0

Obveznost za odložene davke 9.967.904 160.837

Odmerjeni in odloženi davek od dobička 16.244.272 160.837

Efektivna davčna stopnja 38 % 0 %

POJASNILO 23: Čisti dobiček na delnico

v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Izguba/dobiček tekočega leta 36.427.919 -5.784.031

Število izdanih delnic na koncu leta 101.812.500 101.812.500

Tehtano povprečno število rednih delnic 101.812.500 11.632.500

Čisti dobiček na delnico in popravljeni čisti dobiček na delnico 0,36 -0,50

Družba je v letu 2013 vzpostavljala organizacijo in izvajala 
pripravljalne aktivnosti za prenos slabih sredstev. Do preno-
sa slabih sredstev iz NLB in NKBM je prišlo konec leta 2013, 
zato družba v letu 2013 še ni upravljala sredstev in izkazovala 
pomembnejših finančnih prihodkov, temveč je imela predvsem 
poslovne stroške. V letu 2014 je družba že upravljala sredstva, 
predvsem posojilni portfelj, zaradi česar so bili tudi finančni 
prihodki precej višji kakor leta 2013 in realiziran čisti dobiček v 
višini 40.197.808 EUR .

DUTB nima popravljalnih potencialnih rednih delnic, zato sta 
osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico enaka.

POJASNILO 24: Poročanje po odsekih
Družba je ugotovila, da ima le en operacijski odsek, ki predsta-
vlja poslovno upravljanje premoženja družbe. Osnovna dejav-
nost podjetja je prevzem slabih posojil bank.

POJASNILO 25: Finančni instrumenti in 
izpostavljenost tveganjem
Učinkovito upravljanje tveganj je eden ključnih elementov za 
stabilno poslovanje zaradi uresničitve strateških ciljev DUTB. 
DUTB je postavila ogrodje za upravljanje tveganj že v letu 2014. 
Vodstvo, vodje oddelkov in drugi zaposleni so aktivno vpleteni 
v funkcijo upravljanja tveganj. DUTB je namreč na dnevni ravni 
izpostavljena številnim tveganjem, ki so kategorizirana kot:

• strateška tveganja,
• tveganja ugleda,
• operativna tveganja,
• tržna tveganja,
• likvidnostna tveganja in
• kreditna tveganja.

Kreditna, likvidnostna in tržna tveganja so tveganja, ki izhajajo 
iz uporabe finančnih instrumentov. Njihova opredelitev skupaj 
z ukrepi za obvladovanje je predstavljena v tem pojasnilu. 
Sposobnost upravljanja teh tveganj ter njihovega ublaževanja 
neposredno vpliva na stabilnost podjetja in njegove poslovne 
rezultate. Upravljanje tveganj je zato deležno vse več pozorno-
sti ter vključuje identifikacijo tveganj, merjenje in oceno tveganj 
ter kontrolo, spremljavo in poročanje o zaznanih tematikah s 
področja tveganj.

Strateške odločitve in s tem povezano dokumentacijo v poveza-
vi z upravljanjem tveganj odobri upravni odbor, ki tudi spremlja 
učinkovitost in primernost metod upravljanja tveganj.

25.1 Pregled upravljanja tveganj
Revizijska komisija
Revizijska komisija je sestavljena iz dveh članov izvršnega od-
bora in neodvisnega zunanjega člana. Odgovorna je za pregled 
finančnega poročanja ter ugotovitev zunanjih in notranjih revi-
zorjev. Vloga revizijske komisije je tudi zagotavljanje svetovalnih 
aktivnosti in priporočil upravnemu odboru s poudarkom na 
skladnosti poslovanja, finančnem poročanju, notranjih sistemih 
kontrole, sistemu upravljanja tveganj ter notranjemu in zuna-
njemu revidiranju.

Kreditni/investicijski odbori
Kreditni/investicijski odbori so ustanovljeni zaradi odloča-
nja o zadevah, povezanih s kreditno izpostavljenostjo v lasti 
ali upravljanju DUTB, znotraj pooblastil, ki jih določi upravni 
odbor. Vključuje odločanje o upravljanju sredstev, strategijah, 
unovčevanju zavarovanj, o začetkih insolventnih postopkov in 
odločanje o ukrepih prestrukturiranja.
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Notranja revizija
Področje notranje revizije vključuje, vendar ni omejeno na, pre-
gled in oceno primernosti in učinkovitosti upravljanja organi-
zacije, sistema upravljanja tveganj in notranjih kontrol ter tudi 
učinkovitosti doseganja zastavljenih ciljev organizacije.

Zakladništvo
Primarna odgovornost zakladništva je upravljanje likvidnostne-
ga tveganja in tveganja financiranja.

Upravljanje tveganj
Glavna odgovornost upravljanja tveganj je izboljševanje proce-
sov in sistemov upravljanja tveganj, skrb za sistem upravljanja 
tveganj kot celoto, za spremljavo in ažuriranje kataloga tveganj 
ter poročanje. Odgovornost za zbiranje in spremljavo sprejetih 
ukrepov za ublažitev tveganj ter implementacijo kontrolnih 
aktivnosti nosi oddelek za upravljanje tveganj, ki tudi zbira vso 
pomembno dokumentacijo s področja upravljanja tveganj in 
zviševanja kulture ozaveščanja v organizaciji.

Skladnost poslovanja
Glavne funkcije oddelka za skladnost poslovanja vključujejo 
svetovanje vodstvu DUTB o skladnosti poslovanja družbe z 
veljavno zakonodajo in standardi ter o razvoju predpisov in pra-
kse na tem področju; informiranje zaposlenih o spremembah 
relevantne zakonodaje, internih aktov in notranjih postopkov; 
sodelovanje in poročanje različnim institucijam in državnim 
organom, na primer Ministrstvo za finance RS, Računsko sodi-
šče RS, Komisija za preprečevanje korupcije, organi pregona, 
Informacijski pooblaščenec, borza; priprava načrta integritete 
in drugih ukrepov, potrebnih za ugotavljanje in preprečevanje 

korupcijskih tveganj in drugih potencialnih kršitev oziroma 
neetičnega ravnanja.

25.2 Kreditna tveganja
Kreditno tveganje je tveganje izgube kot posledica dolžnikove 
nesposobnosti izpolniti obveznosti do DUTB zaradi katerega 
koli razloga pravočasno ali v celoti. Kreditno tveganje vključu-
je tudi tveganje koncentracije (znotraj posamezne industrije, 
področja ali sredstva). Kreditno tveganje je prisotno v primerih, 
kjer se je DUTB odločila za strategijo prestrukturiranja. V takih 
primerih namreč obstaja verjetnost, da bodo stranke končale v 
insolventnih postopkih in prenehale opravljanje svoje dejav-
nosti, DUTB pa bi zato izgubila pričakovane denarne tokove iz 
rednega delovanja stranke. Tveganje, ki izhaja iz denarja in de-
narnih ustreznikov, je razmeroma majhno, saj DUTB zasleduje 
stroga določila glede investicije presežkov, dodatno so kratko-
ročni depoziti razpršeni med dve mednarodni bančni instituciji. 

a) Boniteta strank
Kreditno tveganje na DUTB je odvisno predvsem od značilnosti 
strank. DUTB upravlja posojila, prenesena s strani bank, na rav-
ni skupine povezanih oseb. Za vsako stranko se DUTB odloči za 
strategijo prestrukturiranja ali strategijo unovčevanja zavarovanj. 
Podrobnosti o teh strategijah so navedene v pojasnilu 3.1.

V spodnji tabeli je predstavljena izpostavljenost posojil kredi-
tnemu tveganju. Posojila so predstavljena po pošteni vrednosti 
(neto izpostavljenosti) glede na interne cenitve DUTB. Ročnost 
posojil je določena glede na interne cenitve in odraža čas pri-
čakovanja bodočih denarnih tokov.

Izpostavljenost posojil kreditnemu tveganju

v EUR Neto izpostavljenost 31. 12. 2014 Neto izpostavljenost 31. 12. 2013

Dolgoročna posojila 1.050.945.156 408.344.884

Kratkoročna posojila 355.942.604 538.640.953

Skupaj 1.406.887.760 946.985.837

V spodnjih tabelah je predstavljena poštena vrednost glede 
na strategijo stranke. Število strank, izpostavljenih kreditne-
mu tveganju, je 575, kar je več od leta 2013 zaradi dodatnih 

prenosov slabih posojil na DUTB v letu 2014. Konec leta 2013 
strategije strank še niso bile določene, saj so bila posojila na 
DUTB prenesena le 10 dni pred tem.

Posojilni portfelj glede na strategijo na dan 31. 12. 2014

Strategija (vrednosti v EUR) Neto izpostavljenost Število dolžnikov Povprečna neto izpostavljenost na dolžnika

Strategija unovčevanja zavarovanj 763.436.405 496 1.539.186

Strategija prestrukturiranja 643.451.355 79 8.144.954

Skupaj 1.406.887.760 575 2.446.761

Posojilni portfelj glede na strategijo na dan 31. 12. 2013

Strategija (vrednosti v EUR) Neto izpostavljenost Število dolžnikov Povprečna neto izpostavljenost na dolžnika

Strategija unovčevanja zavarovanj n. p. n. p. n. p.

Strategija prestrukturiranja n. p. n. p. n. p.

Skupaj 946.985.837 426 2.222.971

Med največjimi zaznanimi tveganji DUTB je tveganje premika 
strategije iz strategije prestrukturiranja v strategijo unovčeva-
nja zavarovanj, torej tveganje propada zastavljenih prestruk-

turiranj. V spodnji tabeli je predstavljena neto izpostavljenost 
posojil 31. decembra 2014, če propadejo vsa prestrukturiranja.

Neto izpostavljenost ob propadu vseh prestrukturiranj na dan 31. 12. 2014

Strategija (vrednosti v EUR) Neto izpostavljenost Neto izpostavljenost, če vsa 
prestrukturiranja propadejo

Razlika

Strategija unovčevanja zavarovanj 763.436.405 1.302.277.781 538.841.376

Strategija prestrukturiranja 643.451.355 0 -643.451.355

Skupaj 1.406.887.760 1.302.277.781 -104.609.979

b) Struktura posojil in terjatev
DUTB ni vpeljala kreditne bonitete za prenesena posojila, saj 
ima glavnina strank že lastnosti neplačnikov. Spodaj je pred-
stavljena struktura posojil glede na dneve zamud.

V spodnji tabeli sta predstavljeni bruto in neto izpostavljenost 
glede na 31. december 2014. Bruto izpostavljenost je predsta-
vljena glede na pogodbene denarne tokove znotraj razredov 

zamud. Dnevi zamud so izračunani glede na dan, ko je posa-
mezna terjatev znotraj posojila zapadla v plačilo. Posamezno 
posojilo je zato lahko vračunano večkrat, če ima več različnih 
terjatev, ki so različno zapadala v plačilo. Neto izpostavljenost 
znotraj posameznega razreda zamude je izračunana glede na 
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maksimalno število dni zamude posamezne terjatve znotraj 
posameznega posojila, ne glede na materialnost te terjatve.

Podatki za 31. december 2013 niso dostopni, saj so bila posojila 
prenesena na DUTB le nekaj dni pred tem datumom.

Dnevi v zamudi glede na izpostavljenost na dan 31. 12. 2014

Kategorija zapadlosti (vrednosti v EUR) Bruto izpostavljenost Neto izpostavljenost

Brez zamude 395.837.560 262.831.624

V zamudi 4.534.457.173 1.144.056.136

Zamuda do 90 dni 394.777.582 246.643.271

Zamuda nad 90 dni in do 1 leta 362.462.304 159.944.731

Zamuda med 1 in 3 leti 1.851.743.853 487.239.700

Zamuda prek 3 let 1.925.473.434 250.228.434

Skupaj 4.930.294.733 1.406.887.760

V spodnji tabeli je predstavljena bruto izpostavljenost glede na 
zapadlost posojilnega portfelja. Velik del portfelja je že zapadel 

(73 % na dan 31. december 2014), ta številka pa glede na konec 
leta 2013 ni močno spremenjena.

Bruto izpostavljenost glede na zapadlost posojil na dan

v EUR Zapadla posojila Nezapadla posojila Skupaj % zapadlih posojil

31. 12. 2014 3.583.379.608 1.346.915.125 4.930.294.733 73 %

31. 12. 2013 2.435.639.832 860.980.244 3.296.620.076 74 %

Posojila, ki niso zapadla in niso slabljena
Glede na pogodbeno zapadlost posojil, prenesenih na DUTB s 
strani bank, je bil pomemben delež posojil še nezapadlih. Vsa 
posojila so bila obravnava prek internega modela ocenjevanja.

Posojila, ki so zapadla in so slabljena
Poleg razlike med nakupno in prenosno vrednostjo posojil so 
bile izračunane tudi razlike med pošteno vrednostjo 31. decem-
bra 2014, kot je predstavljeno v pojasnilu 7.

c) Izpostavljenost tveganju koncentracije
DUTB upravlja posojila, ki jih je prevzela od več slovenskih 
bank. Posledično DUTB ni imela vpliva na tveganje koncen-
tracije prenesenih posojil. V spodnji tabeli je predstavljena 
struktura posojil glede na glavno dejavnost podjetij 31. de-
cembra 2014 in 2013. Dejavnost podjetij je določena skladno 
z registrirano dejavnostjo glede na Standardno klasifikacijo 
dejavnosti (SKD).

Izpostavljenost tveganju koncentracije na dan 31. 12. 2014

Dejavnost (vrednosti v EUR) Bruto izpostavljenost Neto izpostavljenost Število dolžnikov Povprečna neto 
izpostavljenost na 

dolžnika

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 967.917.581 296.691.191 45 6.593.138

Gradbeništvo 1.299.863.748 293.284.501 120 2.444.038

Predelovalne dejavnosti 896.355.960 248.637.803 129 1.927.425

Trgovina 634.987.589 220.399.664 106 2.079.242

Gostinstvo 187.208.144 101.709.940 20 5.085.497

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 329.758.835 84.196.588 63 1.336.454

Drugo 614.202.876 161.968.072 92 1.760.523

Skupaj 4.930.294.733 1.406.887.760 575 2.446.761

Izpostavljenost tveganju koncentracije na dan 31. 12. 2013

Dejavnost (vrednosti v EUR) Bruto izpostavljenost Neto izpostavljenost Število dolžnikov Povprečna neto 
izpostavljenost na 

dolžnika

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 593.801.509 175.735.555 35 5.021.016

Gradbeništvo 1.028.339.388 255.845.431 98 2.610.668

Predelovalne dejavnosti 554.685.651 143.007.309 95 1.505.340

Trgovina 342.438.518 121.794.114 69 1.765.132

Gostinstvo 133.871.902 62.335.869 15 4.155.725

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 180.344.343 55.561.558 41 1.355.160

Drugo 463.138.765 132.706.001 73 1.817.890

Skupaj 3.296.620.076 946.985.837 426 2.222.971

25.3 Likvidnostna tveganja
Likvidnostno tveganje je tveganje, da DUTB ne bo mogla po-
ravnati vseh svojih obveznosti ob dospetju oziroma bi se za to 
morala zadolžiti ob veliko višjih stroških (obrestnih merah). 

Ključno likvidnostno tveganje za DUTB je poplačilo izdanih 
obveznic s poroštvom države konec let 2015, 2016 in 2017, kot 
je predstavljeno v pojasnilu 6.
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Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju na dan 31. 12. 2014

v EUR Knjigovodska 
vrednost

Pogodbeni  
denarni tokovi

Do 12 mesecev 1 do 2 leti 2 do 5 let

Dolžniški vrednostni papirji 1.558.031.918 1.652.013.724 555.622.224 536.676.250 559.715.250

Poslovne in druge terjatve 1.631.736 1.631.736 1.631.736 0 0

Posojila 4.541 4.541 4.541 0 0

Skupaj 1.559.672.736 1.653.650.001 557.258.501 536.676.250 559.715.250

Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju na dan 31. 12. 2013

v EUR Knjigovodska 
vrednost

Pogodbeni  
denarni tokovi

Do 12 mesecev 1 do 2 leti 2 do 5 let

Dolžniški vrednostni papirji 1.012.716.282 1.117.246.376 41.156.876 547.528.500 528.561.000

Poslovne in druge terjatve 8.695.292 8.695.292 8.695.292 0 0

Posojila 2.196.611 2.196.611 2.196.611 0 0

Skupaj 1.023.608.185 1.128.138.279 52.048.779 547.528.500 528.561.000

DUTB upravlja likvidnostno tveganje s stalnim usklajevanjem 
dospelih sredstev in obveznosti. Konec leta 2015 zapadejo v 
plačilo glavnica obveznice DUT01 v višini 505,8 milijona EUR in 
obresti za kupone, kar je za DUTB visoko likvidnostno tveganje. 
DUTB pričakuje, da bo za poplačilo te obveznosti morala delno 
refinancirati svojo obveznost. Podobno pričakuje, da bo tudi za 
obveznico DUT02, ki zapade v plačilo decembra 2016 v višini 
prav tako 505,8 milijona EUR morala delno refinancirati svojo 
obveznost. DUTB bo poskušala refinancirati svoje obveznosti v 
celoti ali delno brez poroštva Republike Slovenije.

25.4 Tržna tveganja
Tržno tveganje je tveganje izgube kot posledice spremenjenih 
razmer na trgu, na primer spremembe obrestnih mer, valutnih 
tečajev in drugih tržnih cen. Izhaja iz odprtih pozicij v obrestnih 

merah in valutah, izpostavljenih splošnim in posebnim tržnim 
gibanjem ter tudi spremembi v stopnji nestanovitnosti tržnih 
tečajev ali cen. DUTB je tržnemu tveganju izpostavljena na 
področju posojil in terjatev ter iz naslova spremembe tržnih 
cen sredstev.

a) Obrestno tveganje
Tveganje spremembe obrestnih mer je posledica sprememb 
obrestnih mer na trgu. DUTB je pridobila posojila s fiksno in 
variabilno obrestno mero, velik delež teh posojil pa so bila sla-
ba posojila in so že bila zapadla, kot je prikazano v pojasnilih s 
področja kreditnega tveganja.

V spodnji tabeli je predstavljena izpostavljenost obrestnemu 
tveganju na 31. december 2014.

Izpostavljenost obrestnemu tveganju na dan 31. 12. 2014

v EUR Fiksna obrestna mera Variabilna obrestna mera Skupaj

Finančna sredstva 960.913.234 619.946.382 1.580.859.616

Posojila in terjatve 786.941.379 619.946.382 1.406.887.761

Obveznice 173.971.855 0 173.971.855

Finančne obveznosti 1.012.720.823 0 1.012.720.823

Dolžniški vrednostni papirji 1.012.716.282 0 1.012.716.282

Posojila 4.541 0 4.541

Razmerje med finančnimi sredstvi z variabilno obrestno mero 
glede na celotna finančna sredstva je konec leta 2014 znašalo 
prek 39 odstotkov.

Podatki 31. decembra 2013 niso dostopni, saj so bila posojila 
prenesena na DUTB le nekaj dni pred tem datumom.

Obrestno tveganje je ocenjeno kot relativno majhno tveganje, 
saj obstaja veliko tveganje, da DUTB ne bo v celoti poplačana 

zaradi slabe bonitete strank in v nekaterih primerih neprimer-
nega zavarovanja, ne pa zaradi sprememb v obrestnih merah.

Dodatno je sta spodnji tabeli prikazani bruto in neto (po dis-
kontih) izpostavljenost 31. decembra 2014 glede na zapadlost 
in vrsto obrestnih mer (fiksna oz. variabilna). Nezapadli del 
bruto izpostavljenosti (brez diskontov) z variabilno obrestno 
mero predstavlja le 14,42 % celotne bruto izpostavljenosti  
31. decembra 2014.

Izpostavljenost obrestnemu tveganju na dan 31. 12. 2014

v EUR Fiksna obrestna mera Variabilna obrestna mera Skupaj

Bruto izpostavljenost 31. 12. 2014 3.098.870.016 1.831.424.717 4.930.294.733

Nezapadla bruto izpostavljenost 635.865.018 711.050.107 1.346.915.125

Zapadla bruto izpostavljenost 2.463.004.998 1.120.374.610 3.583.379.608

Neto izpostavljenost 31. 12. 2014 786.941.379 619.946.381 1.406.887.760

Nezapadla neto izpostavljenost 312.182.342 399.925.461 712.107.802

Zapadla neto izpostavljenost 474.759.037 220.020.921 694.779.957
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Obrestno tveganje – analiza občutljivosti
DUTB je prevzela posojila s fiksno in variabilno obrestno mero, 
izdane so bile tudi obveznice s fiksno obrestno mero. Skoraj 
vsa posojila z variabilno obrestno mero so sestavljena kot 
EURIBOR + pribitek. Na 31. december 2014 so taka posojila 
obsegala 98 % vseh posojil z variabilno obrestno mero.

V tabeli 10 so predstavljeni analiza občutljivosti in vplivi na 
nezapadli del bruto izpostavljenosti z variabilno obrestno mero 
glede na spremembe v bazičnih točkah (b.t.). Spremembe v 

obrestnih merah vplivajo le na nezapadli del bruto izpostavlje-
nosti, zato je učinek na celotno bruto izpostavljenost razme-
roma majhen. Še enkrat pa je treba poudariti, da tveganje, da 
terjatve DUTB ne bodo poplačane v celoti, ne izvira iz spre-
memb obrestnih mer, pač pa zaradi dolžnikovih nezmožnosti 
poplačila dolgov v celoti in pravočasno. Ne glede na spremem-
be v bruto izpostavljenosti je neto izpostavljenost izračunana 
skladno z interno metodologijo vrednotenja posojil glede na 
pričakovane denarne tokove, zato sprememba bruto izposta-
vljenosti ni linearna s spremembo neto izpostavljenosti.

Analiza občutljivosti na obrestno tveganje na dan 31. 12. 2014

Nezapadli del bruto izpostavljenost z variabilno obrestno mero  
v EUR

                                        Poslovni izid iz poslovanja

Povečanje Znižanje

Sprememba 100 b.t. 7.110.501 -7.110.501

Sprememba 50 b.t. 3.555.251 -3.555.251

Sprememba 10 b.t. 711.050 -711.050

b) Valutno tveganje
DUTB je pridobila tudi posojila, nominirana v tuji valuti, in je 
za posledico izpostavljena valutnemu tveganju sprememb me-
njalnih tečajev. DUTB redno preverja izpostavljenost valutnemu 
tveganju.

Naslednja tabela povzema izpostavljenost DUTB valutnemu 
tveganju 31. decembra 2014 in 31. decembra 2013. Neto izpo-

stavljenost DUTB valutnemu tveganju predstavlja  
9,30 % celotne neto izpostavljenosti 31. decembra 2014. Ta 
delež je večji glede na konec leta 2013, ko je znašal 5,39 % 
zaradi prenosov dodatnih slabih posojil med letom 2014.

Izpostavljenost valutnemu tveganju na dan 31. 12. 2014

v EUR EUR CHF USD RSD RUB JPY Skupaj

Pogodbeni denarni tokovi 4.886.896.430 37.075.789 2.439.722 17.227 2.302.599 1.562.967 4.930.294.733

Bruto izpostavljenost 1.683.092.474 11.449.224 425.543 1.363 59.491 86.848 1.695.114.942
Pogodbeni denarni tokovi z 
diskontom 1.394.865.292 11.449.224 425.543 1.363 59.491 86.848 1.406.887.760

Finančna sredstva 223.205.198 0 0 0 0 0 223.205.198
Poslovne in druge terjatve 1.631.925 0 0 0 0 0 1.631.925
Denarna sredstva in njihovi 
ustrezniki 63.390.059 0 0 0 0 0 63.390.059

Bruto izpostavljenost 1.565.775.901 0 0 0 0 0 1.565.775.901
Poslovne obveznosti 7.739.441 0 0 0 0 0 7.739.441
Posojila 4.541 0 0 0 0 0 4.541
Finančne obveznosti 1.558.031.918 0 0 0 0 0 1.558.031.918

Neto izpostavljenost 117.316.573 11.449.224 425.543 1.363 59.491 86.848 129.339.041

Izpostavljenost valutnemu tveganju na dan 31. 12. 2013

v EUR EUR CHF USD RSD RUB JPY Skupaj

Pogodbeni denarni tokovi 3.254.116.103 35.706.946 2.157.095 2.460 3.267.553 1.369.918 3.296.620.075

Bruto izpostavljenost 1.167.496.391 7.142.612 813.389 0 7.116 204.931 1.175.664.439
Pogodbeni denarni tokovi z 
diskontom 938.817.789 7.142.612 813.389 0 7.116 204.931 946.985.837

Finančna sredstva 214.431.441 0 0 0 0 0 214.431.441
Poslovne in druge terjatve 8.695.292 0 0 0 0 0 8.695.292
Denarna sredstva in njihovi 
ustrezniki 5.551.869 0 0 0 0 0 5.551.869

Bruto izpostavljenost 1.024.013.136 0 0 0 0 0 1.024.013.136
Poslovne obveznosti 9.100.243 0 0 0 0 0 9.100.243
Posojila 2.196.611 0 0 0 0 0 2.196.611
Finančne obveznosti 1.012.716.282 0 0 0 0 0 1.012.716.282

Neto izpostavljenost 143.483.255 7.142.612 813.389 0 7.116 204.931 151.651.303
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Valutno tveganje – analiza občutljivosti 
Okrepitev ali slabitev vrednosti evra glede na ostale valute, ki 
jih ima DUTB v svojem posojilnem portfelju, bi različno vplivale 
na vrednost bruto izpostavljenosti. Delež neto izpostavljeno-

sti v tujih valutah dosega 9,30 odstotkov glede na vse skupno 
izpostavljenost. 

Delež neto izpostavljenosti na dan

v EUR Neto izpostavljenost 31. 12. 2014 Neto izpostavljenost 31. 12. 2013

EUR 117.316.573 143.483.255

CHF 11.449.224 7.142.612

USD 425.543 813.389

JPY 86.848 204.931

RUB 59.491 7.116

RSD 1.363 0

Skupaj 129.339.041 151.651.303

Delež tujih valut glede na skupno izpostavljenost (v %) 9,30 % 5,39 %

Analiza občutljivosti je bila pripravljena glede na scenarija 
20- in 10-odstotne spremembe v vrednosti EUR glede na CHF 
in USD. Vpliv spremembe EUR glede na USD bi bil razmeroma 
majhen zaradi majhne vrednosti posojil, nominiranih v tej valu-

ti. Po drugi strani pa bi 20-odstotna sprememba vrednosti EUR 
glede na CHF in USD pomenilo spremembo za 1,64 oziroma 
-1,70 odstotne točke na 31. december 2014.

Analiza občutljivosti izpostavljenosti valutnemu tveganju na dan 31. 12. 2014

v odstotnih točkah Slabitev Okrepitev

20 % sprememba EUR glede na CHF 1,58 p.p. -1,63 p.p.

10 % sprememba EUR glede na CHF 0,80 p.p. -0,81 p.p.

20 % sprememba EUR glede na USD 0,06 p.p. -0,06 p.p.

10 % sprememba EUR glede na USD 0,03 p.p. -0,03 p.p.

20 % sprememba EUR glede na CHF in USD 1,64 p.p. -1,70 p.p.

10 % sprememba EUR glede na CHF in USD 0,83 p.p. -0,87 p.p.

c) Tveganje spremembe tržnih cen 
Cene nepremičnin
DUTB je imela 31. decembra 2014 v lasti 75 nepremičnin v sku-
pni knjigovodski vrednosti 49.122.082 EUR. Vsaka sprememba v 
tržnih razmerah bi lahko vodila do sprememb v cenah nepre-
mičnin in bi zato lahko vplivala na prilive, ki jih DUTB pričakuje.

V spodnji tabeli so prikazane nepremičnine glede na namemb-
nost (vrednost nepremičnin in njihovo število). Na 31. de-
cember 2013 DUTB ni imela v lasti nobenih nepremičnin.

Nepremičnine glede na namembnost na dan 31. 12. 2014

v EUR Število nepremičnin Knjigovodska vrednost

Stanovanjske nepremičnine 9 24.279.042

Zemljišča 32 11.974.082

Turizem 11 5.777.984

Industrijske nepremičnine 9 3.946.663

Poslovni prostori 6 2.151.019

Storitve na drobno 5 671.556

Parkirišča 3 321.735

Skupaj 75 49.122.082

Lastniški vrednostni papirji
DUTB ima v lasti tudi deleže in vrednostne papirje različnih 
podjetij. Delnice Pivovarne Laško, d.d., so vrednotene po tržni 

vrednosti na Ljubljanski borzi na 31. december 2014 in  
31. december  2013.

Lastniški vrednostni papirji, vrednoteni po tržnih cenah

Pivovarna Laško, d.d. Število delnic Tržna vrednost na delnico 
(v EUR)

Skupna tržna vrednost 
(v EUR) 

31. 12. 2014 2.056.738 23,50 48.333.343

31. 12. 2013 2.056.738 4,01 8.247.519

Ostali lastniški vrednostni papirji so bili vrednoteni po interni 
metodologiji ter so prikazani v spodnji tabeli na 31. december 
2014 in 31. december 2013.
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Lastniški vrednostni papirji, vrednoteni po interni metodologiji na dan

v EUR Skupna izpostavljenost tržnemu tveganju 

31. 12. 2014 8.627.355

31. 12. 2013 5.937.747

V spodnji tabeli je predstavljena celotna izpostavljenost tve-
ganju sprememb lastniških vrednostnih papirjev. Ta izposta-
vljenost je bila 31. decembra 2014 za 402 % višja od tiste  

31. decembra 2013 zaradi dodatnih slabih posojil, prenesenih 
na DUTB med letom 2014.

Skupna izpostavljenost tržnemu tveganju sprememb vrednosti lastniških vrednostnih papirjev

v EUR Skupna tržna vrednost Skupna poštena vrednost Skupna izpostavljenost  
tržnemu tveganju 

31. 12. 2014 48.333.343 8.627.355 56.960.698

31. 12. 2013 8.247.519 5.937.747 14.185.266

Spremembe tržnih cen lastnih nepremičnin in lastniških vre-
dnostnih papirjev bi vplivale na izkaz poslovnega izida oziroma 
vseobsegajoči donos. Sprememba tržne vrednosti nepremičnin 
navzgor se ne odraža v spremembi vrednosti zalog in ne vpliva 
na spremembo izkaza poslovnega izida. Nasprotno spremem-
ba tržne vrednosti nepremičnin navzdol sorazmerno zniža 
vrednost zalog, posledica so višje slabitve lastnih nepremičnin 
in sorazmerno nižji izkaz poslovnega izida.

Sprememba lastniških vrednostnih papirjev je lahko sestavlje-
na iz dveh komponent. Sprememba vrednosti delnic Pivovarne 
Laško, d.d. (PILG), pomeni sorazmerno spremembo izkaza vse-
obsegajočega donosa. Sprememba vrednosti drugih lastniških 
vrednostnih papirjev navzgor bi sorazmerno vplivala na poslov-
ni izid. Ob objektivnih dokazih o oslabitvi lastniških vrednostnih 
papirjev se učinki vedno izkažejo v izkazu poslovnega izida. 

POJASNILO 26: Dogodki po poročevalnem obdobju
Vlada je 5. marca 2015 sprejela revidirano Letno poročilo DUTB 
za leto 2013, Poslovni načrt DUTB za obdobje 2014–2017, Poli-
tiko prejemkov in se seznanila s cilji DUTB za leto 2015. 

Vlada je na svoji seji 5. marca 2015 v vlogi skupščine DUTB z 
31. marcem 2015 odpoklicala Carl-Johan Lindgrena, Arneja Ber-
ggrena in mag. Mitjo Mavka z mesta neizvršnih direktorjev. Na 
njihova mesta je imenovala dr. Imreja Balogha, dr. Marka Simo-
netija in Janeza Širovnika z mandatom do 31. decembra 2017.

DUTB je 13. aprila 2015 podpisala pogodbo o prodaji 2,1 milijo-
na delnic Pivovarne Laško d.d. po ceni 25,56 EUR na delnico.

DUTB je 17. aprila zaključila večji posel prodaje portfelja 
terjatev do družb ACH, Adria Airways, Elan in Polzele, kjer je 
prodala tudi lastniški delež.

DUTB je 29. maja nase in na novoustanovljeno družbo prene-
sla 99,05 % delnic družbe Sava Turizem d.d., ki jih je družba 
Sava d.d. imela zastavljene za zapadla posojila. Na podlagi 
začasne odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani, je 
DUTB 8. junija preknjižila nazaj na družbo Sava d.d. vse del-
nice Sava Turizem d.d. Pravilnost izvedene izvršbe zastavlje-
nih delnic Save Turizma d.d. bo DUTB dokazovala v sodnem 
postopku.

POJASNILO 27: Transakcije med povezanimi 
osebami
Lastniška struktura družbe je prikazana v pojasnilu 3.3.

Skladno z MRS 24 se za povezane osebe poleg Vlade RS, ki je 
100-odstotna lastnica, štejejo tudi:

• odvisne in pridružene družbe;

• družbe, povezane z vodstvom in člani nadzornega odbora, 
vključno z revizijsko komisijo in njihovimi ožjimi družinskimi 
člani;

• družbe, v katerih ima država pomemben vpliv.

Najpomembnejše transakcije s povezanimi osebami v letu 2014

Naziv Kraj Poslovne obveznosti Finančne obveznosti

Agencija za trg vrednostnih papirjev Ljubljana 62.800 0

Mestna občina Ljubljana Ljubljana 49.500 0

Mestna občina Maribor Maribor 13.983 0

Mestna občina Nova Gorica Nova Gorica 38.512 0

Mestna občina Novo mesto Novo mesto 145 0

Ministrstvo za finance Ljubljana 0 20.292.499

Občina Komenda Komenda 5.337 0

Občina Mokronog-Trebelno Mokronog 4.822 0

Občina Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi 136 0

Občina Trbovlje Trbovlje 6.666 0

Občina Trebnje Trebnje 214 0

Okrajna sodišča v Sloveniji 103.884 0

Okrožna sodišča v Sloveniji 265.107 0

Vrhovno sodišče RS Ljubljana 26.701 0

Skupaj  577.807 20.292.499
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Posli z drugimi povezanimi osebami, in sicer družbami, povezanimi z državo, v obdobju od 1. januarja 2014 
do 31. decembra 2014 

POJASNILO 28: Sodni postopki
V nobenem postopku, kjer DUTB nastopa kot tožena stranka, 
ni zahtevka za  plačilo denarnega zneska, kar pomeni, da iz 
obstoječih postopkov za DUTB ne more nastati nobena denarna 
obveznost (torej rezervacije niso potrebne).

POJASNILO 29: Revizijski stroški
Strošek zunanje revizije računovodskih izkazov za leto 2014 
znaša 79.287 EUR, strošek drugih revizijskih storitev pa  
29.867 EUR.

Nina Šmigić, sodelavka v podpori: 
»Ko se zjutraj peljem v službo in ugotovim, da se spet veselim službe 

in zanimivega dela, kjer se vedno kaj novega naučim, in najboljših 
sodelavcev, s katerimi odlično sodelujemo, se zavem, da imam srečo, ker 

sem lahko del tega uspešnega tima zaposlenih.«

Naziv

Delež Transakcije Stanje na dan 31. 12. 2014
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ABANKA VIPA, D.D. 100 900.000 520.068 3.000.000 421.816.346 735.673 1.264.327 900.000 32.093 32.093 853 33.377

BANKA CELJE D.D. 100 143.585 124.019.042 0 1.671.993 143.585

GORENJSKA BANKA, D.D. 0,05 4,42 33.800 2.423.279 33.800

NKBM, D.D. 100 11.576.989 14.226.663 73.408

NLB, D.D. 100 55.837 1.595.829 347.617 55.837 204.160

SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN 
RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA 99,41 101.441 111.532 4.620.818 101.441

ELEKTRO CELJE, D.D. 79,5 0,06 1.500 38.418

ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ 79,42 0,31 1,2 16.576 479.749

ELEKTRO LJUBLJANA D.D. 79,5 0,3 0,2 4.604 175.899

ELEKTRO MARIBOR, D.D. 79,5 45.888 1.132

ELEKTRO PRIMORSKA, D.D. 79,5 0,36 4.786 134.896

GEN ENERGIJA, D.O.O. 100 82

SAVA, D.D. 0,03 11,06 15.499 0

CASINO PORTOROŽ, D.D., PORTOROŽ 9,46 6.667.377

HIT, D.D., NOVA GORICA 20 19,15 1.648.041

MAKSIMA INVEST, D.D. - V STEČAJU 0,00005 2.108.283

MAKSIMA HOLDING, D.D. - V STEČAJU 0,01 3.792.385

MURA, D.D. - V STEČAJU 12,23 3.016.966

NFD HOLDING, D.D. - V STEČAJU 0,000003 9,97 4.948.120 0

RIMSKE TERME, D.O.O. - V STEČAJU 3,83 834.776

POŠTA SLOVENIJE, D.O.O. 100 14.674 1.185

TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA 62,54 4,25 9.684 38.520 9.684 2.999

PERUTNINA, D.D., PTUJ 0,00003 0,04 8.322

CIMOS, D.D. 6,9 45.892.758

INKOS, D.O.O., KRMELJ 2,54 1.386.880

POLZELA, D.D. 30,42 1.522.053

ADRIA AIRWAYS, D.D. 69,87 19,63 4.788.570 0

INTEREUROPA, D.D., KOPER 1,73 -833.781

ŠCP d.o.o. 97,31 8.956.519 19.968 5.699.457 10.112

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., 
LJUBLJANA 34,47* 28,09 36.421 13.024



Agencija Consensus: 
»DUTB očitno deluje drugače kot večina slovenskih podjetij že zato, ker 
so se zaposleni, ki smo jih zaprosili za izjave, odzvali izjemno hitro, in to 

skoraj vsi!«
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