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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

Addiko Bank po šestih letih

Ljubljana, 22. maj 2017 – Addiko banka 
izida ponovno zaključila pozitivno in sicer s skoraj 13 mio EUR po obdavčitvi. Uspeh je bil 
dosežen na vseh poslovnih področjih, 

Konsolidiran rezultat Banke je bil ob koncu leta 
nazadnje pozitiven poslovni izid leta 2009)
področju potrošniških kreditov smo v letu 2016 dosegli 13
odstotno povečanje od leta prej
podjetji, kjer smo večino novega posla, kar 66 % oziroma v skupni vrednosti 184 mio EUR, dosegli 
pri poslovanju s srednje velikimi in malimi podjetji. Stranke nam zaupajo, kar kaže podatek, da 
nam je ob celoviti prenovi Banke ostalo zvestih več kot 60 tisoč obstoječih oziroma novih strank.
Sicer pa je bilo za Addiko banko l
tudi naslednje: 

• Ob izključitvi vseh enkratnih učinkov zaradi prestrukturiranja se je
pred oslabitvami izjemno povečal

• Matični banki oziroma lastniku smo vrnili vse kredite in Banki zagotovili 
financiranje z lastnimi viri. Konec leta 2016 smo tako uspeli znižati razmerje med k
depoziti na 101 % (2015: 145 %). 

• Delež slabih naložb se je konec leta znižal
banke z najbolj zdravo bilanco v Sloveniji. 

• Učinkoviti smo bili tudi na stroškovni strani
optimiziranjem stroškov na vseh ravneh Banke uspeli 
za 16 % glede na leto 2015.  

• Z namenom kritja izgube iz leta 2015
znesku 10 mio EUR, dodatno pa je prejela še 15 mio 
aktivnostmi krepimo zavezo ohranjanja dolgoročno vzdržne stopnje kapitalske ustreznosti in 
stabilnosti poslovanja. 

Vsi ti rezultati so odraz dobrega in učinkovitega
nedvomno pripomogla tudi nova poslovna filozofija, ki smo jo pričeli udejanjati pod novim 
lastništvom in z novo blagovno znamko Addiko Bank. Ravno nova blagovna znamka
trg lansirali julija 2016, odraža 
predvsem pa zavezanost k izboljšanju in spreminjanju načina bančnega poslovanja. 
stališče, da mora biti bančno poslovanje jasno, enostavno in neposredno
povzamemo z angleškim izrazom »straightforward« 

Izhajajoč iz te filozofije smo 
prodali portfelj investicijskega bančništva
izpeljali še prodajo celotnega lizinškega portfelja 
prodali tudi lizing družbo in s tem zaključili z lizinškim poslovanjem, ki je bil del naše 
organizacije mnogo let. Danes na slovenskem trgu nudimo izključne bančne storitve, 
osredotočamo predvsem na dodano vrednost za stranke. 
S ciljem dosega čim večjega števila 
usmerjamo tudi v digitalizacijo poslov. Tako smo 
privlačen spletni kredit, imenovan »HIP kredit«. Za enostavnejše poslovanje
nakupovalnem centru odprli poslovalnico popolnoma novega, digitalnega formata v Sloveniji
imenovano Addiko Bank express, s čimer 
bančništva. 
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šestih letih poslovno leto ponovno zaključila pozitivno
 

Addiko banka je poslovno leto 2016 po šestih letih
ponovno zaključila pozitivno in sicer s skoraj 13 mio EUR po obdavčitvi. Uspeh je bil 

dosežen na vseh poslovnih področjih, z enakimi rezultati pa se je začelo tudi letošnje leto.

Konsolidiran rezultat Banke je bil ob koncu leta 2016 po nekaj letih pozit
nazadnje pozitiven poslovni izid leta 2009), v višini skoraj 13 mio EUR (2015: 
področju potrošniških kreditov smo v letu 2016 dosegli 13-odstotni tržni delež
odstotno povečanje od leta prej (2015: 6 %). Uspešni smo bili tudi na področju poslovanja s 
podjetji, kjer smo večino novega posla, kar 66 % oziroma v skupni vrednosti 184 mio EUR, dosegli 
pri poslovanju s srednje velikimi in malimi podjetji. Stranke nam zaupajo, kar kaže podatek, da 

ovi Banke ostalo zvestih več kot 60 tisoč obstoječih oziroma novih strank.
Sicer pa je bilo za Addiko banko leto 2016 leto dosežkov. Poleg poslovnih rezultatov smo dosegli 

Ob izključitvi vseh enkratnih učinkov zaradi prestrukturiranja se je redni operativni rezultat 
pred oslabitvami izjemno povečal; iz 3,9 mio na 8,5 mio EUR. 
Matični banki oziroma lastniku smo vrnili vse kredite in Banki zagotovili 

. Konec leta 2016 smo tako uspeli znižati razmerje med k
depoziti na 101 % (2015: 145 %).  
Delež slabih naložb se je konec leta znižal iz dobrih 13 % na dobrih 5 %, kar nas uvršča med 
banke z najbolj zdravo bilanco v Sloveniji.  

na stroškovni strani in z gospodarnim poslovanjem
optimiziranjem stroškov na vseh ravneh Banke uspeli znižati stroške za 5 mio EUR oziroma 

 
Z namenom kritja izgube iz leta 2015 je bila Banka v 2016 dokapitalizirana
znesku 10 mio EUR, dodatno pa je prejela še 15 mio EUR podrejenega dolga
aktivnostmi krepimo zavezo ohranjanja dolgoročno vzdržne stopnje kapitalske ustreznosti in 

Vsi ti rezultati so odraz dobrega in učinkovitega dela vseh zaposlenih, vsekakor pa je k temu 
nedvomno pripomogla tudi nova poslovna filozofija, ki smo jo pričeli udejanjati pod novim 
lastništvom in z novo blagovno znamko Addiko Bank. Ravno nova blagovna znamka

raža novo poslovno strategijo Banke, edinstveno pozicioniranje, 
predvsem pa zavezanost k izboljšanju in spreminjanju načina bančnega poslovanja. 
stališče, da mora biti bančno poslovanje jasno, enostavno in neposredno

ngleškim izrazom »straightforward« bančništvo.  

smo lansko leto naredili dva zelo pomembna koraka. Najprej smo 
prodali portfelj investicijskega bančništva družbi Alta Invest, nato pa smo do 

celotnega lizinškega portfelja Gorenjski banki. V začetku
in s tem zaključili z lizinškim poslovanjem, ki je bil del naše 

organizacije mnogo let. Danes na slovenskem trgu nudimo izključne bančne storitve, 
osredotočamo predvsem na dodano vrednost za stranke.  
S ciljem dosega čim večjega števila prebivalstva z novimi, inovativnimi tržnimi potmi

v digitalizacijo poslov. Tako smo lansko leto prvi na trgu ponudili izredno 
i kredit, imenovan »HIP kredit«. Za enostavnejše poslovanje

nakupovalnem centru odprli poslovalnico popolnoma novega, digitalnega formata v Sloveniji
imenovano Addiko Bank express, s čimer smo dosegli še en korak k doseganju »stra
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zaključila pozitivno  

poslovno leto 2016 po šestih letih negativnega 
ponovno zaključila pozitivno in sicer s skoraj 13 mio EUR po obdavčitvi. Uspeh je bil 

z enakimi rezultati pa se je začelo tudi letošnje leto.   

po nekaj letih pozitiven (banka je imela 
13 mio EUR (2015: -51 EUR). Na 
odstotni tržni delež, kar je 100-

smo bili tudi na področju poslovanja s 
podjetji, kjer smo večino novega posla, kar 66 % oziroma v skupni vrednosti 184 mio EUR, dosegli 
pri poslovanju s srednje velikimi in malimi podjetji. Stranke nam zaupajo, kar kaže podatek, da 

ovi Banke ostalo zvestih več kot 60 tisoč obstoječih oziroma novih strank. 
. Poleg poslovnih rezultatov smo dosegli 

redni operativni rezultat 

Matični banki oziroma lastniku smo vrnili vse kredite in Banki zagotovili neodvisno 
. Konec leta 2016 smo tako uspeli znižati razmerje med krediti in 

iz dobrih 13 % na dobrih 5 %, kar nas uvršča med 

in z gospodarnim poslovanjem ter učinkovitim 
za 5 mio EUR oziroma 

dokapitalizirana v skupnem 
podrejenega dolga. S temi 

aktivnostmi krepimo zavezo ohranjanja dolgoročno vzdržne stopnje kapitalske ustreznosti in 

dela vseh zaposlenih, vsekakor pa je k temu 
nedvomno pripomogla tudi nova poslovna filozofija, ki smo jo pričeli udejanjati pod novim 
lastništvom in z novo blagovno znamko Addiko Bank. Ravno nova blagovna znamka, ki smo jo na 

anke, edinstveno pozicioniranje, 
predvsem pa zavezanost k izboljšanju in spreminjanju načina bančnega poslovanja. Zagovarjamo 
stališče, da mora biti bančno poslovanje jasno, enostavno in neposredno, kar najbolje 

lansko leto naredili dva zelo pomembna koraka. Najprej smo 
do konca leta uspešno 

začetku letošnjega leta smo 
in s tem zaključili z lizinškim poslovanjem, ki je bil del naše 

organizacije mnogo let. Danes na slovenskem trgu nudimo izključne bančne storitve, pri čimer se 

prebivalstva z novimi, inovativnimi tržnimi potmi, se  
prvi na trgu ponudili izredno 

i kredit, imenovan »HIP kredit«. Za enostavnejše poslovanje smo v ljubljanskem 
nakupovalnem centru odprli poslovalnico popolnoma novega, digitalnega formata v Sloveniji, 

smo dosegli še en korak k doseganju »straightforward« 
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Matej Falatov, predsednik uprave Addiko Bank d.d.: »Uvedba nove blagovne znamke ni zaključek 
projekta prenove, temveč začetek razburljivega potovanja in izboljševanja storitev, kreditnih 
procesov, ključnih poslovnih kazalnikov, dig
uspešni poslovni rezultati so odraz trdega dela vseh, zaupanja lastnika v našo strokovnost in 
nenazadnje tudi in predvsem zaupanje naših strank ter poslovnih partnerjev, ki nam stojijo ob 
strani že mnogo let in se skupaj z nami razvijajo. Vse to pa 
uspešnejšo prihodnost, kamor naša banka nedvomno koraka.« 
 

Ključni kazalniki Addiko banke za leto 2016
so v tisoč EUR, če ni drugače določeno):

 

KAZALNIKI  

1. BILANCA STANJA 

Bilančna vsota 

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja

a) pravnih in drugih oseb 

b) prebivalstva 

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju

a) pravnim in drugim osebam 

b) prebivalstvu 

Celotni kapital 

Oslabitev finan. sred., merj. po odplačni vred., in 
rezervacije 

Obseg zunajbilančnega poslovanja 

2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

Čiste obresti 

Čisti neobrestni prihodki 

Stroški dela, splošni in administrativni stroški

Amortizacija 

Oslabitve in rezervacije 

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustav. 
posl. 

Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega in ustav. 
posl. 

3. KAZALCI 

a) Kapital 

kapitalska ustreznost 
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Matej Falatov, predsednik uprave Addiko Bank d.d.: »Uvedba nove blagovne znamke ni zaključek 
projekta prenove, temveč začetek razburljivega potovanja in izboljševanja storitev, kreditnih 
procesov, ključnih poslovnih kazalnikov, digitalne ponudbe ter gradnje nove, boljše banke
spešni poslovni rezultati so odraz trdega dela vseh, zaupanja lastnika v našo strokovnost in 

nenazadnje tudi in predvsem zaupanje naših strank ter poslovnih partnerjev, ki nam stojijo ob 
let in se skupaj z nami razvijajo. Vse to pa so ključni elementi za še boljšo in 

uspešnejšo prihodnost, kamor naša banka nedvomno koraka.«  

za leto 2016, 2015 in 2014 so prikazani v spodnji tabeli
če ni drugače določeno): 

31.12.2016 31.12.2015 

    

1.413.628  1.344.363 

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja 975.167  791.112 

665.269  525.909 

309.898  265.203 

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju 979.768  1.006.155 

979.768  525.321 

0  480.834 

121.572  98.290 

Oslabitev finan. sred., merj. po odplačni vred., in 
107.416  107.416 

 680.497 632.519

  

24.886 25.213 

23.847 7.027 

Stroški dela, splošni in administrativni stroški 22.827 25.678 

1.822  2.255 

7.253  (49.169)

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustav. 
13.876  (48.190)

Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega in ustav. 
(975) (3.996)

  

  

15,64 % 12,79 %
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Matej Falatov, predsednik uprave Addiko Bank d.d.: »Uvedba nove blagovne znamke ni zaključek 
projekta prenove, temveč začetek razburljivega potovanja in izboljševanja storitev, kreditnih 

italne ponudbe ter gradnje nove, boljše banke. Dani 
spešni poslovni rezultati so odraz trdega dela vseh, zaupanja lastnika v našo strokovnost in 

nenazadnje tudi in predvsem zaupanje naših strank ter poslovnih partnerjev, ki nam stojijo ob 
ključni elementi za še boljšo in 

so prikazani v spodnji tabeli (vrednosti 

 31.12.2014 

  

1.344.363  1.349.442  

791.112  824.977  

525.909  543.705  

265.203  281.272  

1.006.155  1.101.189  

525.321  613.970  

480.834  487.219  

98.290  89.687  

107.416  100.353  

632.519 721.434 

    

25.213  27.723  

7.027  17.547  

25.678  25.698  

2.255  2.274  

(49.169) (56.133) 

(48.190) (38.836) 

(3.996) (1.521) 

    

    

12,79 % 12,97 % 
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Tier I kapitalski količnik 

Tier I kapital 

b) Kvaliteta aktive 

oslabitve FS po odp. vred. in rez. za prev. 
obv./razvrščene postavke 

c) Profitabilnost 

obrestna marža 

marža finančnega posredništva 

donos na sredstva po obdavčitvi 

donos na kapital pred obdavčitvijo

donos na kapital po obdavčitvi 

d) Operativni stroški 

operativni stroški/povprečna aktiva

e) Likvidnost 

povpr. likvidna sred./pov. kratkoročne vloge 
nebančnega sektorja 

povprečna likvidna sredstva/povprečna aktiva

4. ZAPOSLENI 

stanje konec leta 

5. DELNICA KONEC OBDOBJA 

število delničarjev 

število delnic 

knjigovodska vrednost delnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktna oseba za medije:  
Nataša Crnkovič, Odnosi z javnostmi, natasa.crnkovic@addiko.com, +386 41 376 588
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10,68 % 10,68 %

96.229 96.229

  

oslabitve FS po odp. vred. in rez. za prev. 
4,12 % 6,59 %

  

1,87 % 1,86 %

3,66 % 2,38 %

0,97 % -3,85 %

 11,83 % -36,11 %

11,00 % -39,10 %

  

operativni stroški/povprečna aktiva 1,85 % 2,06 %

  

povpr. likvidna sred./pov. kratkoročne vloge 
50,90 % 48,05 %

povprečna likvidna sredstva/povprečna aktiva 20,16 % 17,71 %

  

377 451

  

1 

41.706 41.706

2,91 2,36

Nataša Crnkovič, Odnosi z javnostmi, natasa.crnkovic@addiko.com, +386 41 376 588

1000 Ljubljana, Dunajska cesta 117, T +386 (0)1 580 40 00, F +386 (0)1 580 40 01, info.si@addiko.com, www.addiko.si. Banka je bila registrirana dne 31. 3. 1999 pri 
5482894. IBAN: SI56 3300 0330 0000 034. SWIFT 

tmilijonovdevetstooseminpetdesettisočdevetstooseminpetdeset eurov 47/100). 

10,68 % 9,31 % 

96.229 86.140 

    

6,59 % 5,51 % 

    

1,86 % 1,93 % 

2,38 % 2,95 % 

3,85 % -2,81 % 

36,11 % -30,39 % 

39,10 % -31,58 % 

    

2,06 % 1,95 % 

    

48,05 % 4,85 % 

17,71 % 4,96 % 

    

451 481 

    

1 1 

41.706 41.706 

2,36 2,15 

Nataša Crnkovič, Odnosi z javnostmi, natasa.crnkovic@addiko.com, +386 41 376 588 


